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dziedzictwa. 
Do 20 czerwca możecie zgłaszać swój 
udział w projekcie! 
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W BIENIĘDZICACH!

DNI PRZYSUCHY 
I DNI KOLBERGOWSKIE

PREMIERA FILMU 
„PIEŚNI WIERSZE RYTUAŁY” 
- ZREALIZOWANEGO PRZEZ GMINNĄ 
BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W WIENIAWIE

Smaczek z Doliny Radomki 
z kolejną nagrodą!

Majówka w Bierwieckiej Woli

Dzień w WieniawieDziecka 

Dzień w WieniawieDziecka 

Rodzinnie we Wrzosie

Nie-zwykła Noc Muzeów 
w Przysusze

Rowerowy Zlot Gwieździsty 
w Domaniowie - 21 06 2013 r

Rycerze Bogurodzicy w Taczowie!

Rodzinny Festyn z Okazji Dnia 
Dziecka „Postaw na Rodzinę” 

Podlodowscy w kręgu życia 
politycznego i wojskowego epoki



Przedstawiamy kolejny numer naszego Biuletynu 
Informacyjnego, na łamach którego co miesiąc dzielimy się 
z Wami najważniejszymi informacjami o działania 
i  projektach naszego Stowarzyszenia. W publikacji nie 
zabraknie oczywiście informacji z życia naszych gmin!

Tym razem przedstawiamy relację z wydarzeń 
współorganizowanych przez LGD: Dni Kolbergowskich – 
jednego z najważniejszych na mapie naszego 
województwa wydarzeń poświęconych folklorowi i muzyce 
ludowej oraz z Jarmarku Ludowego, którego tegoroczna 
edycja zorganizowana została w Bieniędzicach.

W aktualnym wydaniu mogą Państwo przeczytać 
informację o premierze filmu „Pieśni Wiersze Rytuały”, 
zrealizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Wieniawie; o kolejnym wyróżnieniu które otrzymała Pani 
Monika Bankiewicz – producent naturalnie mętnego soku 
jabłkowego „Smakuś z Doliny Radomki”; jak również drugą 
cześć związaną z historią rodziny Podlodowskich. 

Zapraszamy również do udziału w multimedialnych 
zajęciach z zakresu historii, kultury i dziedzictwa 
obszarów wiejskich „E-learning w poznaniu naszego 
d z i e d z i c t w a ” ,  w  k t ó r y m  d l a  u c z e s t n i k ó w  
przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody rzeczowe!! 

Zachęcamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami 
i uwagami oraz do wspólnego redagowania naszego 
wydawnictwa.

 Życzymy przyjemnej lektury!

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
 LGD „Razem dla Radomki”

Cezary Adam Nowek

Wstęp
Dr o dz y Cz y te l n i cy !
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Zapraszamy do udziału w multimedialnych zajęciach 
z zakresu historii, kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich, 
w którym dla uczestników przygotowaliśmy atrakcyjne 
nagrody rzeczowe!! 

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń e-learningowych z zakresu:

    W mrokach prehistorii, bohaterowie rycerstwo średniowiecza 
i lokalna rewolucja przemysłowa w XVIII i XIX wieku. 

       Folklor – ważny element życia mieszkańców wsi

       Oskar Kolberg a współczesny folklor

       Witold Gombrowicz – Biografia

       Mniejszości narodowe i wyznaniowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” 
zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 
powiatu radomskiego, przysuskiego i szydłowieckiego do udziału 
w bezpłatnych szkoleniach zatytułowanych pn. „E-learning 
w poznaniu naszego dziedzictwa”.  Szkolenia dostępne są pod 
adresem www.elearning-szkolenia.eu do dnia 20 czerwca 2013 r.! 

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat bogatej 
kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich, jej historii, pokazania 
informacj i  o ciekawych miejscach, architekturze, 
wydarzeniach, które na stale zapisały się na kartach historii. 
Szkolenia przeprowadzone będą w odmienny sposób, od 
wiedzy przekazywanej w szkołach na lekcjach historii 
i j. polskiego. Szkolenia będą przygotowane w oparciu 
o  materiały multimedialne, zawierać będą lekcje 
przygotowane w oparciu o nowe media i aplikacje, które będą 
potrafiły zaciekawić młodego odbiorcę. Przedstawiać będą 
najciekawsze informacje, historie, legendy i opowiadania.

Szkolenia mają charakter bezpłatny, interaktywny i elastyczny. 
Możesz w nich uczestniczyć w wybranym przez siebie czasie 
i miejscu, mając do dyspozycji komputer i Internet.

Dla uczestników projektu przygotowaliśmy atrakcyjne 
nagrody! Dla najaktywniejszych uczestników, którzy przygotują 
prace konkursowe przeznaczone zostaną 4 nowoczesne 
tablety multimedialne. Dla najaktywniejszych szkół, które 
wezmą udział w projekcie przygotowane będą atrakcyjne 
nagrody rzeczowe!   

E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa 
Do 20 czerwca możecie zgłaszać swój udział w projekcie! 

Arkadiusz Ostrowski
Stowarzyszenie LGD “Razem dla Radomki”
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Arkadiusz Ostrowski
Stowarzyszenie LGD “Razem dla Radomki”
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Szynka Zdziechowska na liście produktów tradycyjnych
fot: Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”

Kolejna edycja Jarmarku Ludowego za nami. Tym razem odbyła się ona 
w  niedzielę 26 maja 2013 r. w niewielkiej miejscowości Bieniędzice 
położonej w gminie Wolanów. Mimo deszczowej aury licznie przybyła 
publiczność do późnych godzin bawiła się przy dźwiękach kapel 
ludowych i zespołów śpiewaczych. Wydarzenie zostało przygotowane 
przez Urząd Gminy w Wolanowie, Stowarzyszenie Lokalną Grupę 
Działania „Razem dla Radomki” oraz Stowarzyszenie „Razem dla 
Rozwoju” z Bieniędzic i współfinansowane zostało ze środków Unii 
Europejskiej w Ramach osi 4 Leader – Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013

Jarmark Ludowy – organizowany przez nasze Stowarzyszenie 
„Razem dla Radomki”, jest wydarzeniem, które ma na celu 
promocję folkloru i dziedzictwa kulturowego naszych małych 
ojczyzn. Ideą imprezy jest organizacja wydarzenia w małych 
miejscowościach, aktywizacja mieszkańców, kół gospodyń 
wiejskich i organizacji pozarządowych do wspólnego inicjowania 
i  kreowania wydarzeń kulturalnych. Naszej idei nie jest obca 
również chęć przypomnienia o minionym już, ale pięknym 
zwyczaju polskiej wsi, którym były wiejskie zabawy ludowe, na 
których kapele grały huczne mazurki, oberki.  Nie inaczej było 
również w Bieniędzicach, gdzie oprócz występów zespołów i kapel 
ludowych, na gości wydarzenia czekało wiele innych atrakcji. 
Najmłodsi uczestniczyli w zabawach i grach animacyjnych 
prowadzonych przez Grupę Eduminki. Nie zabrakło również 
warsztatów rękodzieła:  malarstwa naiwnego, bibułkarstwa, 
plecionkarstwa oraz kiermaszu prac twórców ludowych. Wszyscy 
chętni mogli spróbować przepysznych dań regionalnych 
przygotowanych przez sołectwa i Koło Gospodyń Wiejskich 
z Bieniędzic. 

Wydarzenie rozpoczęło się po godzinie 16.00 a zainaugurowały je 
występy najmłodszych uczestników imprezy – dziecięcych 
zespołów ludowych z Bieniędzic, Mniszka i Wrzosu. Gromkie brawa 
publiczności na zakończenie tych występów stanowiły 
poświadczenie dużego zaangażowania i talentu występujących 
artystów. Następnie wystąpiły dwa młodzieżowe zespoły: 
„Plejada” z Publicznego Gimnazjum w Przytyku oraz „Wolanianki” 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie, które na swoim 
koncie posiadają duże doświadczenie sceniczne i liczne koncerty 
zagrane przed publicznością na terenie całego kraju. Obydwa te 
zespoły będziemy mogli również podziwiać w najbliższą niedzielę 
podczas Dni Kolbergowskich w Przysusze.  

Zgromadzoną publiczność do tańca porwały utwory wykonane 
przez Braci Tarnowskich z Domaniowa, określanym mianem 

twórców i mistrzów teatru weselnego – zwyczajowych spektakli 
odbywający się na weselach, a także przez gości wydarzenia.  
Następnie wystąpiły zespoły śpiewacze: „Mirowianki” z Mirowa 
– wielokrotni laureaci przeglądów ludowych, zdobywca 
I  miejsca w kategorii Zespołów Śpiewaczych na 51 Dniach 
Kolbergowskich, czy II miejsca na XV Festiwalu Folkloru im. 
Józefa Myszki; zespół „Kalina” z Marianowic oraz gospodarze 
wieczoru – Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich 
z Bieniędzic. Na zakończenie wieczoru wystąpiła Kapela Jana 
Wochniaka z Wieniawy, która do późnych godzin nocnych 
wspólnie z Kapelą Braci Tarnowskich grała mazurki i oberki, przy 
których bawiła się bieniędzicka publiczność. 

ŚWIĘTO FOLKLORU W BIENIĘDZICACH!

Arkadiusz Ostrowski
Stowarzyszenie LGD “Razem dla Radomki”

Arkadiusz Ostrowski
Stowarzyszenie LGD “Razem dla Radomki”

Święto folkloru w Bieniędzicach
fot: Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”
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W pierwszy weekend czerwca, w Przysusze – rodzinnym 
mieście Oskara Kolberga odbyły się 14 Dni Przysuchy oraz 54 
Dni Kolbergowskie. Obydwie imprezy rokrocznie przyciągają 
liczne grono publiczności, którzy przyjeżdżają tutaj aby 
podziwiać występy ogólnopolskich gwiazd estrady, jak 
również występy autentycznych muzyków wiejskich, 
występujących w Mazowieckim Przeglądzie Folkloru. 
Wydarzenia te organizowane są przez Urząd Miasta i Gminy 
Przysucha, Dom Kultury w Przysusze, Towarzystwo Kulturalne 
im. Oskara Kolberga oraz nasze Stowarzyszenie „Razem dla 
Radomki”, które od 4 lat współorganizuje imprezę.

Sobotni dzień upłynął pod szyldem Dni Przysuchy, który rozpoczął 
koncert lokalnych artystów. Zaprezentował się Chór nauczycielski 
Canto, Zespół Crossroad Strangers, Przysuska Orkiestra Dęta 
z Domu Kultury, Rymcerze Bęsiu. Gwiazdami wieczoru były jednak 
– zespół IRA oraz Kabaret Ciach, których występy zostały przyjęte 
gromkimi owacjami licznie zebranej publiczności. 

W niedzielę odbyły się 54 Dni Kolbergowskie, będące jedną 
z  najważniejszych na mapie naszego województwa imprez 
promujących dziedzictwo kulturowe i folklor. Celem przeglądu jest 
popularyzacja i ochrona najcenniejszych tradycji autentycznego 
muzykowania i śpiewu ludowego oraz ukazanie twórczych 
aspiracji mieszkańców obszarów wiejskich. Udział w wydarzeniu 
wzięła rekordowa liczba ponad 300 wykonawców. Uczestnicy 
konkursu oceniani byli w 4 kategoriach, podczas których 
zaprezentowały się zespoły śpiewacze, kapele ludowe, soliści 
i  instrumentaliści oraz soliści i śpiewacy. Całości wydarzenia 

towarzyszył kiermasz sztuki ludowej Na stanowiskach 
prezentowane było kowalstwo, garncarstwo, wikliniarstwo, 
rzeźba ludowa, harfiacrstwo i koronkarstwo. Twórcy ludowi 
przygotowali dla wszystkich chętnych warsztaty z zakresu 
malarstwa naiwnego oraz rzeźbiarstwa, które prowadziły osoby 
współpracujące z LGD – Barbara i Zdzisław Bałtowscy, oraz 
Danuta i Zbigniew Glik.

W przerwie przesłuchań konkursowych zaprezentowały się 
młodzieżowe zespoły ludowe – Plejada z Przytyka oraz 
Wolanianki z Zakrzewa. Po za konkursem wystąpili również – 
Braci Tarnowscy – twórcy teatru weselnego oraz Kapela Jana 
Wochniaka z Wieniawy, a na zakończenie przeglądu wystąpił 
zespół Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Żywiecka”. Po godzinnych 
naradach jury ogłosiło wyniki konkursu. Nagrody wręczali 
Burmistrz Miasta i Gminy Przusucha – Tadeusz Tomasik, Jerzy 
Kwaśniewski – Prezes Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara 
Kolberga oraz Adolf Krzemiński – Przewodniczący Jury. 
Uhonorowano wielu muzyków, w kategorii zespołów 
śpiewaczych I nagrodę przyznano dla „Gałcunecek” oraz 
„Zakukała Kukułecka” z Gałek Rusinowskich (gm. Rusinów). 
W  kategorii kapel ludowych nagrody otrzymała Kapela 
Tadeusza Jedynaka oraz Kapela Jana Kmity z Przystałowic 
Małych (gm. Rusinów), wyróżnienie przypadło Kapeli Braci 
Tarnowskich z Janiszewa. Najlepszymi solistami okazali się: 
Krystyna Ciesielska z Brogowej (gm. Rusinów), Maria Kowalska 
z  Przystałowic Małych (gm. Rusinów) oraz Maria Janaczek 
z Łaguszowa (gm. Przyłęk). Najlepszym solistą instrumentalistą 
okazał się Pan Tadeusz Sałbut ze Zwolenia. 

Dni Przysuchy i Dni Kolbergowskie
fot: Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”

DNI PRZYSUCHY I DNI KOLBERGOWSKIE

Arkadiusz Ostrowski
Stowarzyszenie LGD “Razem dla Radomki”
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Produkcja filmu „Pieśni Wiersze Rytuały” została 
sfinansowana ze środków Stowarzyszenia „Razem dla 
Radomki” w ramach działania Małe Projekty – Osi 4 Leader 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013. 
Celem projektu było zaprezentowanie mieszkańcom naszego 
regionu zanikających obrzędów, zwyczajów, starych pieśni, 
gwary z gminy Wieniawa poprzez realizację filmu 
dokumentalnego.

Prace nad filmem rozpoczęły się wiosną 2012 roku i trwały do 
grudnia tegoż roku. W tym czasie ekipa filmowa prowadziła 
regularne spotkania z mieszkańcami gminy Wieniawa. Zostały 
zarejestrowane dawne pieśni świeckie i religijne, stare 
modlitewki, wiersze odmawiane oryginalną gwarą z naszego 
regionu. Nagrane zostały dawne obrzędy i rytuały, w tym - 
odczyniania uroków. Zarejestrowaliśmy również opowieści o roli 
jaką dawniej spełniał koń na wsi. W filmie nie mogło zabraknąć 
krajobrazów i zabytków z naszego terenu takich jak stare 
wiejskie chałupy i ich oryginalne wnętrza, stroje i sprzęty. 
Zarejestrowaliśmy dęby przykościelne w Wieniawie(350 lat). 
Jako podkład muzyczny użyliśmy muzyki Jana Wochniaka ze wsi 
Kłudno.

Z ponad 18 godzin materiału filmowego w poetycki sposób 
zrealizowany został 30-sto minutowy film dokumentalny „Pieśni 
Wiersze Rytuały”, którego to pokaz odbył się 30 kwietnia 2013 r. 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie. Na pokazie filmu 
obecni byli m.in.. bohaterowie filmu i ich rodziny, Witold 
Studziński Wójt Gminy w Wieniawie, pracownicy Urzędu, 
przedstawiciele szkoły, Katarzyna Markiewicz Dyrektor Muzeum 
im. Oskara Kolberga w Przysusze, Katarzyna Klimek Instruktor 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze. Po projekcji odbyła 
się dyskusja na temat filmu i wspólny poczęstunek.

Film można obejrzeć na miejscu jak również wypożyczyć 
w  siedzibie Biblioteki. Planowane są projekcje podczas Nocy 
Muzeów w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. 
Zapraszamy również do Biblioteki do obejrzenia wystawy 
fotograficznej z prac nad filmem.

Reżyserem filmu jest pochodzący ze wsi Brudnów filmowiec Piotr 
Piasta. Studiował na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej 
oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu. Autorem zdjęć w filmie jest absolwent Wydziału 
Sztuki Politechniki Radomskiej Michał Siczek.

Alicja Ślifirczyk – pomysłodawczyni i koordynatorka projektu. 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie.

PREMIERA FILMU „PIEŚNI WIERSZE RYTUAŁY” 
- ZREALIZOWANEGO PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W WIENIAWIE

Premiera filmu pt. Pieśni Wiersze Rytuały
fot: Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”
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Smaczek z Doliny Radomki 
z kolejną nagrodą!

Po raz kolejny Izba Przemysłowo – Handlowa Ziemi Radomskiej 
nagrodziła ludzi i instytucje z zasługami dla lokalnej społeczności, 
niekoniecznie związane z biznesem. Produktem roku wybrany 
został naturalnie mętny sok jabłkowy „Smakuś z Doliny Radomki” 
produkowany przez Gospodarstwo Sadownicze MB Moniki 
Bankiewicz.

Była to już XVII edycja Gali Biznesu "Granitowy Tulipan". Ideą 
konkursu jest promocja najlepszych firm, produktów, inwestycji, 
menedżerów oraz samorządów, jak również firm i instytucji, które 
w  znaczący sposób wspomagają rozwój przedsiębiorczości. 
Zwycięzców w każdej kategorii wybiera kapituła konkursu, w której 
skład wchodzą m.in. przedstawiciele Zarządu Izby Przemysłowo 
Handlowej Ziemi Radomskiej, administracji państwowej, 

samorządu terytorialnego, banków, firm ubezpieczeniowych, 
samorządu gospodarczego. Laureaci otrzymują statuetki oraz 
prawo do posługiwania się znakiem Nagrody Gospodarczej 
Granitowy Tulipan na drukach firmowych, towarach, 
w działaniach promocyjnych.

Wśród wyróżnionych firm, znalazło się miejsce dla przedstawicieli 
współpracujących ze Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki”. 
Produktem roku został wybrany – „Smaczek z Doliny Radomki” – 
naturalnie mętny sok jabłkowy – produkowany w Gospodarstwie 
Sadowniczym Pani Moniki Bankiewicz. Warto nadmienić, iż zakup 
nowoczesnej linii technologicznej do produkcji soku, został 
sfinansowany w ramach naboru wniosku prowadzonych przez 
LGD „Razem dla Radomki” dla działania „Różnicowanie 
w  kierunku działalności nierolniczej” w ramach Osi 4 Leader – 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.

”Smaczek” wyróżnia się niepowtarzalnym smakiem. Jest to 100 
procentowy sok jabłkowy, bez dodatku wody, cukru czy innych 
konserwantów. Jest bogatym źródłem witaminy C, błonnika, 
potasu, fosforu, magnezu i wielu innych środków mineralnych. 
Obniża poziom cholesterolu we krwi, zapobiega chorobom 
serca, chroni przed nowotworami. O zaletach soku świadczy 
sposób prowadzenia gospodarstwa sadowniczego. Sok 
powstaje dzięki metodzie tłoczenia na zimno, po czym podlega 
pasteryzacji w temperaturze 80 stopni. W ten sposób 
z  7  kilogramów owoców otrzymuje się 5 litrów naturalnego 
smacznego soku. Wcześniej do jego produkcji wybierane są 
najwyższej klasy jabłka, które magazynowane są w komorach 
chłodniczych z kontrolowaną atmosferą. Charakteryzują się 
bogatym aromatem czy naturalną mętnością, a barwa soku 
jest zbliżona do barwy owoców. Tłoczony sok jabłkowy 
przygotowywany jest obecnie z odmian jabłek Gala Must, Gala 
Royal, Rajka, Ligol, Alwa, Szampin, Jonagold, Mutsu, Fucji, 
Idared, i Golden. 

Smaczek z Doliny Radomki produkowany jest 37 hektarowym 
gospodarstwie sadowniczym Państwa Tomasza i Moniki 
Bańkiewicz, które znajduje się w Komorowie, w niewielkiej 
miejscowości znajdującej się na trasie Radom – Przysucha. 
Początki Gospodarstwa są bardzo odległe i sięgają 1931 roku. 
Miejsce produkcji soków jest wyjątkowe, albowiem występuje 
tutaj specyficzny mikroklimat, nadający intensywny smak, 
aromat i soczystość owocom. Ochrona i nawożenie sadu 
w  gospodarstwie prowadzone jest zgodnie z Programem 
Integrowanej Produkcji co gwarantuje wysoką jakość i zdrowe 
owoce. Gospodarstwo prowadzone jest zgodnie z najwyższymi 
standardami, posiada wspomniany już certyfikat Integrowanej 
Produkcji, oraz GLOBALGAP i HCCP. Jest w pełni 
umaszynowione, ma rozwinięty system nawodnieniowy 
(nawodnienie podkomorowe i przeciwprzymrozkowe), 
prowadzi szkółkę jabłoni na własne potrzeby. Ostatnie lata to 
wciąż trwający rozwój gospodarstwa. Powstał połączony 
kompleks budynków chłodniczo-sortowniczych będących 
własnością Grupy Producenckiej „Skowronki” i gospodarstwa 
Pańśtwa Bankiewicz. Nowoczesne komory chłodnicze ULO 
mogą pomieścić łącznie ponad 4 tyś ton jabłek. Pakownia 
wyposażona jest nowoczesną maszynę sortującą Firmy Sorter. 
Uprawiane są tu głównie jabłka, gruszki i śliwki. Wszystkie 
drzewka pochodzą z własnych szkółek. Produkowane Jabłka 
Deserowe trafiają na rynek zagraniczny.

Smaczek z Doliny Radomki
fot: MB Gospodarstwo Sadownicze

Arkadiusz Ostrowski
Stowarzyszenie LGD “Razem dla Radomki”
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Majówka 
w Bierwieckiej Woli

12 maja 2013 (niedziela) w Bierwieckiej Woli miała miejsce 
impreza plenerowa organizowana przez Wójta Gminy Jedlińsk 
i Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. 

Program tego wydarzenia był niezwykle urozmaicony i każdy 
mógł znaleźć cos dla siebie. Impreza rozpoczęła się od meczu, 
który został rozegrany pomiędzy mieszkańcami Bierwieckiej Woli. 
Następnie toczyły się zabawy integracyjne dla dzieci 
i konkurencje sportowe dla młodzieży. Uczestnicy Majówki mogli 
posłuchać utworów muzycznych w wykonaniu zespołu Piotra 
Fokta, a także ludowych przyśpiewek w wykonaniu zespołu 
Wólczanki. Następnie miało miejsce przedstawienie „Legenda 
o smoku wawelskim” w wykonaniu artystów z Krakowa. 

Kolejnym punktem programu były występy wokalne dzieci 
uczęszczających na zajęcia do GCKIKF, występ Piotra Gniadka 
i Julii Życkiej a także pokaz taneczny w wykonaniu dziewczynek 
z Bierwieckiej Woli. Nie mogło zabraknąć pokazu straży pożarnej. 
Każdy mógł zajrzeć do samochodu, obejrzeć sprzęt strażacki 
i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. 

Wydarzenie zakończyło się zabawą taneczną w godzinach 
wieczornych. Przez cały czas trwania imprezy prowadzona była 
loteria fantowa, w której główną nagroda był rower ufundowany 
przez radnego powiatowego Roberta Dobosza. Majówka w Bierwieckiej Woli

fot: www.ck.jedlinsk.pl

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

W słoneczne, niedzielne popołudnie 2 czerwca 2013 r. odbył się 
w Wieniawie festyn z okazji Dnia Dziecka. Wśród licznych atrakcji 
na dzieci czekały: gry i zabawy sportowe, wyścigi na hulajnogach, 
małych rowerkach, przeciąganie liny, skoki na skakance, gra w 
klasy, zabawy plastyczne, pokazy wielkich baniek mydlanych, 
malowanie twarzy. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły także w 
konkursach: „Ale talent”, „Jaka to melodia”,„Mamo, tato – co to 
jest?” – kalambury rodzinne. 

Uczestnicy zabawy mogli za darmo korzystać z dmuchanych 
zamków, zjeżdżalni. Na każdym etapie zabawy towarzyszyli im 
klauni. Na zakończenie imprezy odbyła się dyskoteka – HALO 
WAKACJE. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w 
Wieniawie.

Dzień  Dziecka w Wieniawie

Ryszard Nogański
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie

Dzień Dziecka 
w Wieniawie

fot: Stowarzyszenie LGD
„Razem dla Radomki”
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Rodzinnie we Wrzosie

Jak co roku w czerwcu został zorganizowany w Publicznej 
Szkole Podstawowej we Wrzosie Festyn Rodzinny pod 
hasłem „Mama, tata i ja”. W imieniu grona pedagogicznego 
przybyłych gości na czele z Wójtem Gminy Przytyk 
p.  Dariuszem Wołczyńskim przywitała dyrektor szkoły 
Jolanta Kowalik.

Pierwszym punktem rodzinnego święta były występy uczniów 
klas 0-VI. Zgromadzona publiczność podziwiała popisy 
taneczne, wokalne i aktorskie, gorąco oklaskując 
występujących w sali gimnastycznej. Następnie przed szkołą 
odbył się pokaz mody. W rytmie znanych przebojów uczestnicy 
prezentowali pomysłowe stroje w trzech kategoriach: 
ekologicznej, młodzieżowej i wieczorowej. Młodych kreatorów 
mody dopingowali widzowie.

Po pokazie jurorzy ogłosili werdykt, nagradzając zwycięzców 
dyplomami i słodyczami.Do zabawy zostali zaproszeni również 
rodzice. Kolejne konkursy sprawiły im ogromną radość. Rodzice 
ścigali się w workach, tańczyli na gazecie, rozpoznawali swoich 
partnerów          z zawiązanymi oczami. Ostatnia konkurencja 
było przeciąganie liny przez najsilniejszych synów i ojców.

Podczas festynu uczniowie mogli skorzystać z różnych atrakcji 
w  tym: ze zjeżdżalni, jazdy konnej, rodeo oraz posmakować 
łakoci ufundowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Radę Rodziców. Wyjątkowego 
charakteru dodały uczniom kolorowe fryzury i makijaże. Przy 
sprzyjającej aurze, sympatycznej, rodzinnej atmosferze wszyscy 
spędzili miłe, niedzielne popołudnie. Do zobaczenia za rok!
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Rodzinnie we Wrzosie
fot: PSP we Wrzosie

Nie zwykła -
 Muzeów Noc

Tej nocy trudno było zasnąć. W miastach na terenie całego kraju 
trwała Noc Muzeów-  wyjątkowa noc podczas której muzea i inne 
instytucje kulturalne otworzyły swoje placówki. W tej 
ogólnopolskiej akcji uczestniczyło również Muzeum im. Oskara 
Kolberga w Przysusze. 

W sobotni wieczór, 18 maja, w Muzeum im. Oskara Kolberga 
w Przysusze odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego 
Dnia Muzeów. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania 
był taniec ludowy. Zgromadzona publiczność mogła wysłuchać 
koncertu "Tańce polskie" w wykonaniu Aureliusza Mendery, 
nauczyciela ze Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga 
w Ruszkowicach oraz uczennic: Katarzyny Bykowskiej (flet) i Kamili 
Duchnik (fortepian).  Kolejnym punktem wieczoru  było otwarcie 
nowej wystawy czasowej "Obrazy tańca ludowego", 
prezentującej ikonograficzną formę dokumentowania 
tradycyjnego folkloru tanecznego. Na koniec  zgromadzeni 
goście obejrzeli film zrealizowany przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Wieniawie - "Pieśni. Wiersze. Rytuały"  w reżyserii Piotra 
Piasty.

Agnieszka Czubak
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie
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Dr Agnieszka Zarychta Wójcicka
Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Nie-zwykła Noc Muzeów w Przysusze
fot: Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
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Rowerowy zlot gwieździsty w latach 2009 i 2010
 fot: Związek Gmin Radomka
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mgr Agata Świątkowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

09.06     Festyn Rodzinny w Przytyku

15.06 Festyn Rodzinny w Wolanowie     

15.06 Z ławeczką u Kolberga – Przegląd Chórów – Przysucha     

16.06 Festyn Rycerze Bogurodzicy w Taczowie     

21.06  Rowerowy Zlot Gwieździsty w Domaniowie     

23.06 Wianki – Wieniawa      

ZAPRASZAMY NA  W NASZYCH GMINACH!NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Rowerowy Zlot Gwieździsty w Domaniowie. 
21 czerwca 2013 r.

Związek Gmin Radomka zaprasza miłośników podróżowania do 
udziału w X edycji Rowerowego Zlotu Gwieździstego. Rowerzyści 
wyrusza z terenu 6 gmin oraz z Radomia aby spotkać się na pikniku 
nad zalewem w Domaniowie.

Rowerowy Zlot Gwieździsty to impreza popularyzująca turystykę 
rowerową i promująca utworzoną w 2004 roku sieć szlaków 
rowerowych, liczących 287 kilometrów, które znajdują się na 
terenie gmin tworzących Lokalną Grupę Działania „Razem dla 
Radomki” tj. gminy Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, 
Wolanów, Zakrzew. Impreza ta integruje nie tylko środowiska 
gminne, ale przede wszystkim promuje walory turystyczne gmin, 
popularyzuje kolarstwo jako jedno z form rekreacji ruchowej oraz 
środek bezpiecznego transportu.

Podczas pikniku organizowany będzie konkurs wiedzy na temat 
Związku Gmin ,,Radomka’’ oraz  konkurs wiedzy o powiecie 
radomskim i przysuskim. Imprezie towarzyszyć będzie pokaz 
rowerowego trialu i akrobatyki sportowej w wykonaniu Lubelskiej 
Grupy Artystycznej. Start imprezy w Domaniowie zaplanowano na 
godzinę 11.00. 

Program Dnia: 
00godz. 11       Rozpoczęcie imprezy i powitanie przybyłych 

gości

15godz. 11       Pokaz Akrobatyki Sportowej w wykonaniu 
Lubelskiej Grupy Artystycznej

30godz.11        Konkursy: wiedza o Związku Gmin Radomka, 
wiedzy o powiecie radomskim i przysuskim, 
konkurencja sprawnościowa (tor przeszkód)

30godz. 12       Pokaz  mix trialu, akrobatyki, nonocykl i poweriser  
w wykonaniu  LUBELSKIEJ GRUPY ARTYSTYCZNEJ  

00godz. 13       Uroczyste zakończenie

*Dodatkowe atrakcje w trakcie trwania imprezy: catering, profesjonalna 
trampolina, poweriser - skaczące szczudła, akrobatyka, skoki bmx, stunt rowerowy, 
popisy kaskaderskie na rowerach.

Anna Kulińska
Związek Gmin Radomka
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Rycerze Bogurodzicy 
w Taczowie!
Już  po raz piąty Wójt i Rada Gminy Zakrzew zapraszają na 
kolejną edycję festynu rodzinnego „Rycerzy Bogurodzicy”, 
który odbędzie się w dniu 16 czerwca 2013 r. w Taczowie. 

Impreza odbędzie się w Taczowie, gdzie w 2010 roku oddano do 
użytku kompleks związany z Mikołajem Powałą z - słynnym 
rycerzem i mężem stanu, który odegrał znaczącą rolę w Bitwie 
pod Grunwaldem. Podczas tegorocznej imprezy czeka na nas 
wiele atrakcji. 

Uroczystość zainauguruje Msza Święta z udziałem rycerstwa 
o godzinie 11.00. Po godzinie 12.30 rozpocznie się Turniej Rycerski, 
podczas którego będziemy mogli podziwiać pokaz sokolniczy, 
zabawy plebejskie, bitwy rycerskie, pokaz musztry paradnej 
i  bojowej. Nie zabraknie turnieju konnego, żywej lekcji historii, 
pokazu artylerii, oraz koncertów.

Serdecznie zapraszamy! 

Arkadiusz Ostrowski
Stowarzyszenie LGD “Razem dla Radomki”
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Rodzinny Festyn z Okazji Dnia Dziecka 
„Postaw na Rodzinę” 

Wójt Gminy Przytyk wspólnie z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Przytyku i Parafialnym Zespołem Caritas z Przytyka zapraszają 
na Rodzinny Festyn z Okazji Dnia Dziecka „Postaw na Rodzinę”, który odbędzie 
się w najbliższą niedzielę – 9 czerwca na Stadionie w Przytyku.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13.00 – występami dzieci i młodzieży 
z  Publicznego Przedszkola w Przytyku, Publicznych Szkół Podstawowych z Wrzosu, 
Wrzeszczowa i Przytyka, oraz młodzieżowego zespołu „Plejada” z Przytyka.  
Zaplanowane zostały również konkurencje sportowe z udziałem dzieci i  rodziców: 
wyścig z taczkami, przeciąganie liny, wyścigi w workach, sprawnościowy tor przeszkód, 
bieg rodzinny, szybcy i  sprawni.  W trakcie festynu dla najmłodszych zostaną 
przygotowane bezpłatne atrakcje: plac zabaw – statek piracki, karuzela ośmiornica, 
boisko piłkarzy ki, zamki dmuchańce, zjeżdżalnie, zabawy animacyjne. Na 
zakończenie dnia wystąpi zespół muzyczny LUX oraz orkiestra  Moderato. 

Arkadiusz Ostrowski
Stowarzyszenie LGD “Razem dla Radomki”

Podlodowscy 

w kręgu życia politycznego i wojskowego epoki
Rodzina Podlodowskich z Przytyka zaistniała na kartach historii 
jako aktywni uczestnicy życia politycznego i wojskowego w XVI 
i  XVII stuleciu. Dzięki rodzinnym koligacjom, protekcjom oraz 
nieprzeciętnym umiejętnościom i pozyskaniu królewskiego 
zaufania przedstawiciele rodu znad Radomki dążyli do 
zajmowania coraz wyższych i intratniejszych szczebli drabiny 
awansu zawodowego. Ambicje swe realizowali w służbie na 
dworach monarszych lub magnackich, pełniąc państwowe 
urzędy, sprawując godności kościelne bądź też będąc czynnymi 
posłami sejmowymi oraz odgrywając znaczące role w teatrze 
wojennych działań.

Od XV stulecia dziedzice Przytyka cieszyli się uznaniem wśród 
monarchów i dostojników kościelnych. Jan Podlodowski, 

późniejszy kasztelan radomski, jako dworzanin przebywał 
w    otoczeniu Władysława, a potem Kaz imierza 
Jagiellończyków. Uczestniczył również w posiedzeniach 
sejmików województwa sandomierskiego oraz podczas obrad 
sejmu koronnego, np. w  Piotrkowie w maju 1488 roku. 
Świadkował na królewskich dokumentach, np. na akcie z 1490 
dotyczącego konfirmacji przywilejów dla szlachty oraz 
specjalnych praw dla miast, m.in.. Krakowa. Działalność 
w sferze dyplomacji potwierdza misja Jana jako królewskiego 
wysłannika do Stefana-hospodara mołdawskiego, by 
pozyskać go jako sojusznika i urzeczywistnić dzięki temu 
polityczne plany Jana Olbrachta względem państwa 
węgierskiego. Potomkowie Jana sprawowali powierzane im 
urzędy świeckie i godności kościelne z mniejszym lub większym 
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rozmachem. Jan Podlodowski młodszy był gnieźnieńskim 
i  krakowskim kanonikiem, a w początkach XVI stulecia objął 
funkcję sekretarza królewskiego, by w późniejszym czasie zostać 
scholastykiem ziemi sandomierskiej. Mikołaj otrzymał starostwo 
osieckie, natomiast Zbigniew był początkowo podstolim rawskim, 
a w niedalekiej przyszłości pisarzem ziemi sandomierskiej. Z kolei 
Paweł, ojciec Stanisława Lupy, nie dążył do pozyskania 
znaczących państwowych urzędów. Taką samą drogą podążał 
jego brat, Hieronim, koncentrujący się na powiększaniu majątku 
ziemskiego i pomnażaniu swych zysków.

Do grona osób z rodziny Podlodowskich, które dynamicznie 
rozwijały swą karierę i odegrały niemałą rolę  również poza 
granicami województwa sandomierskiego, należał Jerzy, syn 
Hieronima. Zajmowanie przez tegoż Jerzego wielu istotnych 
funkcji kościelnych w tempie niemalże błyskawicznym wynikało 
z protekcji szanowanych i cieszących się autorytetem dostojników 
duchownych. Zaufanie i uznanie względem Podlodowskich 
wzrastało dzięki panującej o nich opinii jako oddanych oraz 
wiernych obywateli, wypełniających swe obowiązki zarówno    
stosunku do Boga, jak i króla. Dzięki temu kolejne awanse były tylko 
kwestią czasu i nie stanowiły żadnych przeszkód. Jerzy 
zapoczątkował swą kościelną służbę od funkcji krakowskiego 
kanonika, a następnie został proboszczem gnieźnieńskim. Pomoc 
uzyskiwał od biskupów krakowskich: Piotra Gamrata i Samuela 
Maciejowskiego. Od roku 1546 był sekretarzem na dworze 
królewskim, ale jego pozycję umocniło sprawowanie godności 
kanclerza-najpierw  królowej Elżbiety (pierwszej żony Zygmunta 
II  Augusta), a potem Barbary Radziwiłłówny. Był również 
dziekanem kieleckiej kolegiaty i otrzymał obietnicę objęcia 
zaszczytnego biskupstwa krakowskiego, jednak głośne protesty 
znaczących przedstawicieli stanu duchownego wymusiły na królu 
unieważnienie słowa danego Podlodowskiemu. Mimo to ksiądz 
w  1551 roku uzyskał prepozyturę w sandomierskiej kolegiacie 
i powierzono mu urząd referendarza koronnego, co wiązało się ze 
znacznym prestiżem i wynagrodzeniem. Poza tym warto 
wspomnieć, iż Podlodowski towarzyszył Zygmuntowi II Augustowi 
w kondukcie odprowadzającym ciało zmarłej Barbary 
Radziwiłłówny do Wilna. Nie dane było Jerzemu długo cieszyć się 

gnieźnieńskim probostwem uzyskanym w 1553 roku, gdyż w dwa 
lata później zakończył swą ziemską wędrówkę. Podlodowski 
w  swym życiu odznaczał się zaradnością, posiadał solidne 
wykształcenie oraz upór, dzięki którym osiągał wyznaczone cele, 
a poparcie wpływowych osób w znaczny sposób urzeczywistniały 
aspiracje przedstawiciela rodu znad Radomki.

Aktywnym członkiem rodziny z Przytyka był z pewnością Stanisław 
Lupa Podlodowski, syn Pawła i stryjeczny brat wspomnianego 
wyżej Jerzego. W młodości przebywał na dworze magnackim, 
prawdopodobnie u biskupa krakowskiego i podkanclerzego 
koronnego Piotra Tomickiego. Dzięki temu zyskał ogładę 
i  nienaganne maniery oraz konieczne wykształcenie. Również 
osoby związane z Kościołem były przyjacielsko nastawione do 

Lupy i pomagały szlachcicowi w uzyskiwaniu kolejnych 
państwowych urzędów-do ich grona należeli przede wszystkim 
Samuel Maciejowski oraz prałaci: Andrzej Krzycki i Jan 
Chojeński. Karierę swą Lupa zainaugurował w 1541 roku kiedy 
to został marszałkiem dworu biskupa płockiego, którym 
w owym czasie był Samuel Maciejowski. Następnie, w związku 
z  awansem Maciejowskiego na biskupstwo krakowskie, 
Stanisław w 1545 roku był już marszałkiem dworu w Krakowie. 
Od 1542 roku pojawia się Podlodowski w roli dworzanina króla 
Zygmunta I Starego, a  w  dalszej kolejności z upoważnienia 
biskupa krakowskiego zarządza Księstwem Siewierskim jako 
starosta. Prawdopodobnie od początku swej wzmożonej 
aktywności (od 1541 roku) był też starostą ziemi pułtuskiej, 
a  następnie w 1544 roku starostą ziemi czerskiej. Stolnikiem 
sandomierskim został Lupa w 1545 roku. Obecność Stanisława 
Lupy na arenie politycznej rozpoczęła się w 1547 roku, kiedy to 
wybrano go jako posła na sejm z województwa 
sandomierskiego. Rozgłos przyniosły mu głównie głośne tezy 
i mowy sejmowe popierające ruch egzekucyjny. Uczestnicząc 
w obradach sejmów zwołanych do Piotrkowa w 1547 i 1548 roku 
zwrócił na siebie uwagę zebranych jako główny oponent 
małżeństwa Zygmunta II Augusta z Barbarą Radziwiłłówną. Nie 
ukrywał swego krytycznego zdania w tej kwestii  czemu dał 
wyraz w  swych słynnych i ostrych przemowach w izbie 
poselskiej. Podczas ostatnich obrad sejmowych za panowania 
Zygmunta I Starego Lupie powierzono funkcję marszałka izby 
poselskiej, który aktywnie zabierał głos w kwestiach spornych 
dotyczących głównie obronności granic oraz unii polsko-
litewskiej. Podlodowski swoje niezadowolenie z królewskiego 
mariażu stanowczo wyrażał w trakcie sejmu obradującego od 
31 października do 12 grudnia 1548 roku. W pierwszej mowie 
wygłoszonej 5 listopada zarzucał królowi samowolę, 
a  senatorom to, iż mieli tolerować niemoralne życie władcy. 
Stanisław pytał wprost: Którzy to senatorowie uczestniczą w tej 
niegodnej sprawie? W jakim celu przykładają rękę do zelżenia 
majestatu? Czy nie dla korzyści osobistych na szkodę 
Rzeczypospolitej? W  trakcie całego sejmu Lupa wygłosił 
łącznie 5 mów-ostatnią 30 listopada 1548 roku. Mimo zabiegów 
stanu szlacheckiego pierwszy sejm za rządów Zygmunta II 
Augusta nie przyniósł spodziewanych rezultatów. Warto 
zaznaczyć, że dwa tygodnie przed końcem obrad Stanisław 
Lupa nie zabrał już ani razu głosu, a jego aktywność nagle 
przygasła. Prawdopodobnie spowodowało to hojne nadanie 
ziemskie w powiecie radomskim, które król  przekazał 
opozycjoniście w celu jego ,,uciszenia’’. Rok 1548 stanowił 
schyłek politycznego zaangażowania Lupy-posła, który 
popierał silną zwierzchnią władzę monarchy. Zasłynął głównie 
Stanisław Lupa jako znakomity orator, doskonale posługujący 
się polszczyzną, a jego mowy był odważne, stanowcze, pełne 
logiki i wybitnego kunsztu. Nie bez powodu jedną z nich 
umieszczono w znaczącym dziele, pt. Historia wymowy 
w Polsce. 

Najstarszy syn Lupy, Grzegorz, kontynuując rodzinną tradycję, 
w  1557 roku został dworzaninem królewskim Zygmunta II 
Augusta. Prestiż i społeczne uznanie przyniosło mu 
sprawowanie w latach 1568-1574 urzędu starosty radomskiego. 
Należy podkreślić, ze funkcję tę pełnili przedstawiciele tak 
znaczących rodów jak, np. Zborowscy, Gniewoszowie czy 
Firlejowie. Praktyka parlamentarna Grzegorza obejmowała 
powierzenie mu roli posła - reprezentanta  województwa 
sandomierskiego na sejm w roku 1572.

Jan, drugi syn Stanisława Lupy, nie aspirował do pełnienia 
państwowych urzędów. Realizował się przede wszystkim jako 
posiadacz majątków ziemskich w ziemi radomskiej. Natomiast 
Jakub, najmłodszy z Lupiczów (nazywano w ten sposób 
potomków Stanisława Lupy), do grona królewskich dworzan 
został przyjęty w 1566 roku. Najpierw przebywał w otoczeniu 
Zygmunta I Starego, a później, dzięki protekcji Jana 
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Kochanowskiego (swego szwagra), towarzyszył Stefanowi 
Batoremu. Od 1576 roku Jakub występuje jako podkoniuszy 
królewski. Brał udział w wyprawach wojennych, podczas których 
odznaczał się sumiennością i odwagą. Uczestniczył m.in. w drugiej 
kampanii moskiewskiej, dowodząc swego wojskowego talentu 
i  umiejętności. W 1583 roku powierzono Podlodowskiemu misję 
dyplomatyczną do Turcji, która zakończyła się tragicznie. 
W  drodze powrotnej został on wraz ze swymi towarzyszami 
oskarżony o szpiegostwo i zamordowany z rozkazu sułtana. Wieść 
ta odbiła się szerokim echem docierając również na papieski 
dwór Grzegorza XIII, który z żalem wspominał to wydarzenie. 
Również na sejmikach i sejmach koronnych niejednokrotnie 
dyskutowano o okrucieństwie, którego doświadczył królewski 
poseł. Batory próbował dojść sprawiedliwości  i wyjaśnić ową 
sprawę, ale nie planował zbrojnego konfliktu z sułtanem. Mimo to 
kwestia ta nie została wyjaśniona. Twierdzi się, że nagła śmierć 
Jakuba przyczyniła się do zgonu Jana Kochanowskiego, który to 
przebywając na lubelskim sejmie dowiedziawszy się tragedii 
dostał ataku, a wkrótce potem zmarł.

Również brat Stanisława Lupy, Walenty, sprawował pewne urzędy 
w dawnej Rzeczypospolitej. W 1550 roku został marszałkiem na 
dworze biskupa krakowskiego, a także dworzaninem królewskim. 
Niektórzy heraldycy wymieniają postać Wojciecha 
Podlodowskiego, który w 1547 roku był kanonikiem ziemi 
sandomierskiej. Z kolei wnukowie Lupy, a dzieci Grzegorza, czyli 
Kacper i Stanisław mieli sprawować funkcje państwowe. Pierwszy 
z nich występował jako rotmistrz wojsk królewskich i  uczestnik 
wojny z Moskwą w latach 1579-1581, natomiast drugi był 
podstarościm i sędzią grodzkim w 1598 roku, a dwa lata później 
otrzymał od Zygmunta III Wazy urząd wojskiego ziemi radomskiej, 
który pełnił przez 4 lata. Na sejmikach województwa 
sandomierskiego w XVI wieku byli również Borzywój oraz Piotr 
Podlodowscy. Borzywój w materiałach źródłowych występuje 
jako poborca podatku ziemi sandomierskiej, radomskiej 
i  stężyckiej. Natomiast Piotr uczestniczył w sejmie w roku 1585. 
Niestety, znikoma ilość przekazów źródłowych uniemożliwia 
umieszczenie tychże przedstawicieli na drzewie genealogicznym 
rodu.

W początkach XVI I  wieku posłem z  województwa 
sandomierskiego na sejm koronny wybrano Krzysztofa 
Podlodowskiego, syna Jana i wnuka Lupy. Reprezentował on 
wspomniane województwo podczas obradującego sejmu 
zwyczajnego w Warszawie w 1607 roku. O jego działalności 
parlamentarnej, poza tym pojedynczym epizodem, nie ma jak na 
razie śladów w dostępnych źródłach. Synem tegoż Krzysztofa był 
Jakub Bonawentura, który w latach 1658-1663 dbał 
o  bezpieczeństwo grodu radomskiego w czasie konfliktów 
wojennych jako wojski radomski. Urząd ten mieli również 
sprawować, zdaniem niektórych historyków, Stanisław (w 1661 
roku) oraz Jan (w 1675 roku) Podlodowscy, jednak potwierdzenie 
tego w  przekazach źródłowych jest obecnie niemożliwe ze 
względu na ich śladową  ilość.

Działalnością polityczno-wojskową i dyplomatyczną, zwłaszcza 
w drugiej połowie XVII stulecia, wyróżniał się Mikołaj Podlodowski, 
syn Andrzeja. Już od młodzieńczych lat przebywał w otoczeniu 
Jana Zamoyskiego, ówczesnego starosty kałuskiego. Początkowo 
był jego dworzaninem, następnie marszałkiem dworu, a w 1648 
roku otrzymał urząd chorążego ziemi dobrzyńskiej. Szacunek i 
społeczne uznanie przyniosło powierzenie Mikołajowi starostwa 
radomskiego, którym zarządzał od 1654 do 1669 roku. Będąc 
starostą zaczął Podlodowski przebywać wśród Jerzego 
Lubomirskiego. Dość szybko stał się zaufanym człowiekiem 
marszałka wielkiego koronnego i popierał rokoszan, o co został 
oskarżony przez króla podczas sejmu warszawskiego. W izbie 
poselskiej Mikołaj pojawił się w latach 60-tych XVII wieku. W 1664 
roku wybrano go posłem na sejm z województwa 
sandomierskiego. Trzy razy brał udział w obradach sejmowych, 

np. w 1666 roku podczas wspomnianego zjazdu w Warszawie 
monarcha zarzucił mu ,,sprzyjanie buntownikowi’’, czyli 
przywódcy rokoszu Lubomirskiego. Rok 1669 kończy działalność 
parlamentarną Mikołaja, kiedy to w trakcie sejmu elekcyjnego 
w Warszawie podpisał ze ,,swoim’’ województwem elekcję 
Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Podlodowski brał również 
udział w wielu misjach dyplomatycznych. Wysłany został 
z  polecenia monarchy do elektora brandenburskiego, 
Fryderyka Wilhelma, aby nie dopuścić do zawarcia sojuszu 
elektora ze Szwecją. Dwukrotnie odbył misję do Turcji, np. 
z  związku z konfliktem polsko-moskiewskim. Warto zwrócić 
uwagę, iż Mikołaj z  porozumieniu z Ludwiką Marią miał 
zabiegać o to by Jan Zamoyski poślubił Marię Kazimierę 
i w imieniu przyszłego pana młodego prosił nawet o jej rękę. 
O skuteczności jego działań w kwestii matrymonialnej świadczy 
to, że był gościem na ich ślubie i wygłosił przemowę na cześć 
nowożeńców. Podlodowski uczestniczył w działaniach 
wojennych podczas potopu szwedzkiego. W 1657 roku ścigał 
uciekającą armię Jerzego II Rakoczego, a następnie zadbał 
o bezpieczeństwo zamku tarnopolskiego oraz, przebywając 
w Kamieńcu Podolskim, pertraktował z Rakoczym. Aktywnością 
wykazał się również w czasie rokoszu Lubomirskiego. Obecny 
był przy rokowaniach z  dworem i założył podpis pod 
planowanym układem Lubomirskiego z Ludwikiem XIV 
w związku z elekcją Francuza. Jednakże śmierć marszałka 
wielkiego koronnego położyła kres wszelkim planom, 
a działalność wojskowa i dyplomatyczna Podlodowskiego 
wkrótce znacznie osłabła. Mimo tych zmian w 1671 roku Mikołaj 
otrzymał krzesło senatorskie z racji nominacji na kasztelanię 
kijowską. Z tymże województwem głosował podczas elekcji na 
Jana III Sobieskiego i w tym samym roku prawdopodobnie 
zmarł.

Ostatnim przedstawicielem rodu znad Radomki w XVII stuleciu, 
który symbolicznie zaznaczył swą obecność na scenie 
polityczno-gospodarczej był Stanisław, syn Jakuba 
Bonawentury. Pod koniec tegoż stulecia otrzymał urząd 
cześnika różańskiego, a na początku XVIII wieku występował 
jako poborca podatkowy powiatu radomskiego. W czasie 
wielkiej wojny północnej rozporządzał podatkiem od sprzedaży 
alkoholu, czyli czopowym oraz uczestniczył w elekcji Augusta II 
Sasa w roku 1697. O jego dalszej działalności brak jest 
źródłowych przekazów. 
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