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Wstęp
Drodzy czytelnicy!
Drodzy Czytelnicy

Przedstawiamy marcowy numer naszego wydawnictwa, które 
przedstawia najważniejsze informacje dotyczące działań reali-
zowanych przez nasze Stowarzyszenie, jak również inicjatywy 
podejmowane przez nasze instytucje partnerskie, samorządy, 
przedsiębiorców oraz osoby prywatne.

Informator rozpoczynamy od artykułu poświęconego Programo-
wi Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2014-2020, który został 
zatwierdzony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 20 lutego 2015 
r., tym samym określone i zaakceptowane zostały najważniejsze 
wytyczne dotyczące nowego okresu programowania środków 
unijnych, przekazanych na obszary wiejskie. Dalej znajdą Pań-
stwo informacje o ogłoszonych przez nas konkursach, w których 
chcemy wyróżnić liderów środowisk wiejskich, działających na 
rzecz społeczności lokalnych, jak również produkty/kulinaria  
z terenu LGD. Przedstawiamy artykuł o nowej inicjatywie edu-
kacyjno-artystycznej realizowanej w Sokolnikach Mokrych przez 

Stowarzyszenie „Viribus Unitis” które prowadzi warsztaty teatral-
no-kulinarne „Kultura  żywego słowa w dwóch językach ( polski, 
rosyjski )”. Nie zabraknie relacji z folkowego zakończenia karna-
wału w Skrzyńsku, Turnieju Regionalnego w Przytyku, a także in-
formacji o nowej edycji konkursu Mazowsze Lokalnie. 

Życzymy miłej lektury i zachęcamy do dzielenia się uwagami, 
spostrzeżeniami na łamach wydawnictwa.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
 LGD „Razem dla Radomki” 
Cezary Adam Nowek

SEJM UCHWALIŁ 
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

NA LATA 2014-2020

Na 87. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r. Sejm uchwalił 
ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Izba uchwaliła ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Na realizację programu, ukierunkowanego głównie na 
rozwój konkurencyjności i dochodowości w rolnictwie, Polska 
uzyska 8,598 mld euro z UE, a środki krajowe wyniosą ok. 4,915 
mld euro. Ustawa uwzględnia nowe podstawy i zasady reali-
zacji polityki rozwoju obszarów wiejskich, określone w przepi-
sach unijnych, a wynikające z nowego podejścia do wspólnej 
polityki rolnej. W ustawie określono podmioty zaangażowane  
w realizację PROW 2014-2020 oraz ich zadania, jak również pod-
stawowe zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz 
pomocy technicznej. Nowe przepisy regulują także zasady do-

radzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy 
oraz adresatom programu. Zgodnie z ustawą, PROW 2014-2020 
przewiduje takie działania jak np. wsparcie: transferu wiedzy 
do rolnictwa i działalności informacyjnej, usług doradczych  
z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym oraz udziału w sys-
temach jakości produktów rolnych. Program zakłada też m.in. 
wspieranie inwestycji w gospodarstwach rolnych i przetwórstwie 
rolnym, przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonej 
przez klęski żywiołowe, a także tworzenia grup producentów  
i organizacji producentów. W PROW 2014-2020 zapisano także 
np. pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 
młodych rolników oraz na otwarcie pozarolniczej działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich. Program dotyczy również 
wspierania inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i oszczędzanie energii. PROW 2014-2020 przewiduje 
także płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klima-
tycznych oraz dopłaty na rolnictwo ekologiczne. Wspierane 
ma być również tworzenie i funkcjonowanie grup zrzeszających 
m.in. rolników, przedsiębiorców i jednostki naukowe, które będą 
wspólnie wprowadzać innowacyjne rozwiązania w sektorach: 
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rolnym, spożywczym i leśnym. Ponadto program zakłada wspar-
cie inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności 
lasów. Prace nad ustawą będą kontynuowane w Izbie drugiej.

W bloku głosowań ostatniego dnia 87. posiedzenia Sejm 
uchwalił także ustawę o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności. Tworzy ona podstawy prawne do realizacji roz-
woju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Jest to 
nowy instrument rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej, którego 
realizacja wynika z rozporządzenia unijnego nr 1303/2013. RLKS 
będzie stosowany w ramach wspólnej polityki rolnej i rybackiej 
oraz polityki spójności. Istotą RLKS pozostanie aktywizowanie 
lokalnych społeczności i włączanie ich w podejmowanie de-
cyzji dotyczących rozwoju ich obszarów. Ustawa umożliwi sko-
ordynowanie i ujednolicenie przyznawania pomocy w ramach 
RLKS. Ma także pomóc w wyborze strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność (LSR), i w realizacji projektów, 
których celem jest m.in. rozwój przedsiębiorczości, zachowa-
nie lokalnego dziedzictwa, walka z wykluczeniem społecznym  
i rozwój infrastruktury turystycznej. Ustawa określa podmioty 

zaangażowane w  realizację RLKS, ich zadania oraz wspólne 
zasady realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność. W ustawie zapisano zadania organów i jednostek or-
ganizacyjnych, a przede wszystkim samorządów województw  
i lokalnych grup działania (LGD) w odniesieniu do RLKS, w szcze-
gólności w zakresie dokonywania wyboru strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społeczność. Ustawa określa też zasa-
dy organizacji lokalnych grup działania, proces i zasady wyboru 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz 
ogólny zakres umów o realizacji LSR (tzw. umów ramowych). 
W ustawie określono też wspólne dla polityk: rolnej, rybackiej  
i spójności zasady realizacji RLKS, w tym zasady wyboru projek-
tów przez LGD oraz wspólne zasady udzielania wsparcia. Nad 
nowymi przepisami będzie teraz pracować Senat. 

Arkadiusz Ostrowski 
Stowarzyszenie LGD “Razem dla Radomki”

Opracowane na podstawie informacji prasowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapraszamy do udziału  
w konkursach Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, w ramach których chcemy 
wyłonić lokalnych liderów środowiska wiejskiego, a także wyłonić najlepsze produkty (kulinaria) wytwarzane na 

obszarze LGD „Razem dla Radomki”.
Z uwagi na duże zainteresowanie konkursami kulinarnymi Lo-
kalna Grupa Działania rozpoczęła II edycję konkursu na lo-
kalne produkty (potrawy, kulinaria) wytwarzane na naszym 
obszarze. Uczestnikami konkursu mogą być: osoby prawne, 
osoby fizyczne, rolnicy, firmy, gospodarstwa agroturystyczne, 
zakłady gastronomiczne, szkoły gastronomiczne, inne przedsię-
biorstwa bez względu na formę prawną o ile prowadzą usługi 
gastronomiczne (np. hotele, motele, zajazdy) lub zajmują się 
produkcją/przetwórstwem spożywczym. Przedmiotem oceny 
prowadzonej przez komisje konkursową będą produkty lokal-
ne tj. wyroby (lub usługi), z którymi utożsamiają się mieszkańcy 
regionu, produkowane w sposób nieprzemysłowy, niemasowy,  
z surowców lokalnych lub przy użyciu lokalnych metod wytwa-
rzania. Produkt lokalny to także produkt, który dla mieszkańców 
danego regionu jest codzienny, pospolity, natomiast dla osób  
z zewnątrz stanowi coś wyjątkowego i specyficznego.

Nadesłane potrawy/kulinaria będą oceniane w 5 kategoriach:
I.   produkty mięsne i rybne,
II.   warzywa i owoce,
III.  wyroby piekarnicze i cukiernicze,
IV. dania gotowe i potrawy,
V.  miody, napoje i inne produkty.

Po raz drugi Lokalna Grupa Działania ogłosiła także konkurs na 
Lokalnego Lidera Środowiska Wiejskiego z obszaru LGD „Razem 
dla Radomki”. Celem konkursu jest wyłonienie oraz promocja 
dobrych praktyk w zakresie aktywności obywatelskiej, kultural-
nej i społecznej na rzecz społeczności wiejskiej naszego obszaru. 
Do konkursu można zgłaszać: osoby fizyczne, osoby prawne, rol-
ne, instytucje lub organizacje pozarządowe, których działania  
i przeprowadzone inicjatywy są przejawem dobrych praktyk na 
polskiej wsi.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 
Kandydatów mogą zgłaszać mieszkańcy obszaru działania LGD 
„Razem dla Radomki”, organizacje pozarządowe i społeczne 
działające na tym obszarze, jednostki samorządu terytorialnego 
z obszaru LGD.

Szczegółowe informacje na temat konkursów, w tym Regulami-
ny i Formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo na naszej stronie 
internatowej www.razemdlaradomki.pl w zakładce Nasze inicja-
tywy.

Rozstrzygnięcia konkursów nastąpią w II kwartale 2015r.

Formularze konkursowe wraz z załącznikami wymienionymi 
z osobna w każdym z Regulaminów konkursów prosimy przesy-
łać drogą pocztową na adres „Razem dla Radomki” ul. Wer-
nera 9/11 26-600 Radom lub e - mailem na adres: zarzad@raze-
mdlaradomki.pl  

Zachęcamy do udziału.Dorota Wąsik 
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”
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Kultura żywego słowa w Sokolnikach. 
W grudniu 2014 r. w Sokolnikach Mokrych Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre „Viribus Unitis” rozpoczęło re-
alizację projektu skierowanego do dzieci i młodzieży, który 
ma na celu realizację szkoleń, przedsięwzięć o charakterze  
edukacyjnym i warsztatowym, a także organizację wydarzeń 
kulturalnych Wszystkie te działania zorganizowane zostaną  
w ramach projektu pn. „Kultura  żywego słowa w dwóch język-
ach (polski, rosyjski) - warsztaty teatralno – kulinarne” finanso-
wanego ze środków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dla  
działania Małe Projekty Osi 4 Leader Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspoma-
gającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Daje on dziec-
ku możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na 
jaki nie pozwala życie realne. Dlatego realizowana przez Sto-
warzyszenie operacja polega na organizacji cyklu warsztatów 
teatralno – językowych i kulinarnych oraz na zorganizowaniu 
imprezy podsumowującej projekt, na której zaprezentowana zo-
stała wiedza i umiejętności nabyte przez 30 osób (dzieci w wieku 
od 5 do 12 lat) - uczestników projektu podczas okresu trwania 
projektu. Warsztaty teatralno językowe poświęcone zostaną  kul-
turze żywego słowa języka polskiego i rosyjskiego. Uzupełnione 
zostaną warsztatami kulinarnymi.

Celem warsztatów kulinarnych jest przede wszystkim poznanie 
sposobów przygotowywania tradycyjnych potraw lokalnych, 
polskich, jak i potraw charakteryzujących obszar Rosji. Dzieci za 
pomocą podstawowych narzędzi kuchennych, ubrani i wypo-
sażeni w niezbędne atrybuty małego kucharza, sporządzają róż-

nego rodzaju dania, sałatki, przekąski, desery, które są później 
degustowane przez nich samych, jak i przez uczniów całej szko-
ły. Do tej pory przygotowane zostały między innymi takie dania, 
jak:  bliny rosyjskie, tradycyjne desery polskie - szyszki, kokosanki, 
kotlety pożarskie ( kuchnia rosyjska ), kopytka – informuje nas 
Pani Monika Wójcicka ze Stowarzyszenia Viribus Unitis, realizator 
projektu. Zajęcia kulinarne uzupełnione zostały prelekcjami na 
temat zdrowego odżywiania i spożywania odpowiednich pro-
duktów w naszej codziennej diecie. Tworzyły piramidy żywienio-
we, graficzne przedstawienie grupy produktów spożywczych 
wchodzących w skład codziennej diety.

A jak wyglądają warsztaty teatralne? Pani Monika zdradza 
nam, że również przypadły one do gustu dzieciom które lubią 
się wcielać w rozmaite role i oglądać przedstawienia teatralne.  
Dzięki tego typu zajęciom dzieci maja okazje rozwijać swoje za-
interesowania sztuką, kulturą zarówno swojego kraju, jak i Rosji. 
Poznały alfabet rosyjski, różnego rodzaju krótkie rymowanki ro-
syjskie i polskie, bohaterów bajek, przygotowywały się do wy-
stawienia przedstawienia teatralnego („Czerwony kapturek”). 
Dużą role odgrywały ćwiczenia praktyczne, ruchowe, mimiczne, 
które będą bardzo pomocne w realizacji punktu kulminacyjne-
go warsztatów, czyli wspomnianego powyżej przedstawienia – 
wspomina Pani Wójcicka. 

Zajęcia organizowane w ramach projektu cieszą się ogromną 
popularnością i wielkim zaangażowaniem ze strony młodych 
uczestników. Potrwają jeszcze miesiąc a ich podsumowaniem 
będzie organizowany koncert muzyki ludowej, oraz prezentację 
teatralne w wykonaniu uczestników, na które gorąco zaprasza-
my!

Arkadiusz Ostrowski 
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” 

Nowy projekt finansowany przez LGD.
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Folkowy karnawał w Skrzyńsku

Jarmark Ludowy to impreza promująca bogatą tradycję i kultu-
rę obszarów wiejskich. Organizowana jest w niewielkim miejsco-
wościach, tak aby aktywizować mieszkańców, koła gospodyń 
wiejskich i organizacje pozarządowe do wspólnego kreowa-
nia wydarzeń kulturalnych. Poprzez nasze „folkowe inicjatywy” 
chcemy przypomnieć o pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym 
były wiejskie zabawy ludowe, na których kapele grały huczne 
mazurki, oberki podczas których spotykali się wszyscy mieszkań-
cy wsi. Imprezę, która zgromadziła liczną publikę rozpoczęła Zo-
fia Nawrocka– Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyń-
ska Po niej głos zabrał Prezes Lokalnej Grupy Działania „Razem 
dla Radomki” Cezary Adam Nowek który przybliżył zebranym in-
formacje o LGD, ale również mówił o wartościach folkloru i kultu-
ry ludowej, które szczególnie ważne jest dla młodego pokolenia. 
I właśnie to młode pokolenie rozpoczęło koncert. 

8 lutego folklor oczarował Skrzyńsko. Wszystko za sprawą Jarmarku Ludowego – imprezy zorganizowanej przez Lokalną 
Grupę Działania „Razem dla Radomki”, wspólnie z Publiczną Szkoła Podstawową w Skrzyńsku oraz Urzędem Gminy i Miasta 
Przysucha. Wystąpiły na niej zespoły śpiewacze, dziecięce zespoły oraz kapele ludowe. W miłej atmosferze wspólnie bawiono 
się. Tańce oraz muzyka folkowa towarzyszyły wspólnej zabawie. Podczas folkowych ostatek zaprezentowały się utytułowane 
kapele ludowe: Braci Tarnowskich oraz Jana Wochniaka oraz zespoły śpiewacze, które porwały publiczność do tańców podczas 
prezentowanych mazurków, oberków, polek, a nawet walców i fokstrotów oraz zespoły śpiewacze. 
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Jako pierwsza na scenie pojawiła się reprezentacja gospoda-
rzy – dziecięcy zespół „Kukułeczki”, który zachwycił publiczność 
choreografią i przygotowaniem wokalnym zespołu. Zespół ten 
powstał 12 lat temu, a reprezentują go uczniowie i absolwenci 
PSP w Skrzyńsku. Po nich wystąpiła blisko 40 osobowa grupa mło-
dych artystów z zespołu młodzieżowego „Wolanianki” - która po 
raz kolejny udowodniła, że mimo młodego wieku jej członków, 
może śmiało zaliczać się do najlepszych zespołów ludowych na-
szego regionu. Na uwagę zasługuje zaangażowanie młodych 
artystów z obydwu zespołów, którzy zafascynowowani są kulturą 
przodków, ich zwyczajami, tańcem i pieśnią. Chętnie powraca-
ją do historii zakładając stroje ludowe, śpiewając gwarą przod-
ków oraz naśladując ich zwyczaje. Jest to dla nich swoista lekcja 
patriotyzmu. 

Następnie wysłuchaliśmy również pieśni i przyśpiewek regional-
nych w wykonaniu zespołów śpiewaczego Lokalnego Stowarzy-
szenia Kobiet ze Skrzynna oraz zespołu Wrzosowianki z Wrzosu, 
którzy zachęcili publiczność do wspólnej zabawy, a grane przez 
kapele ludowe oberki i mazurki, czy fokstroty porwały licznie ze-
braną publiczność. Na scenie pojawiły się jedne z najlepszych 
kapel ludowych, posiadające wiele wyróżnień i nagród. Kapela 
Braci Tarnowskich - to jedna z najbardziej docenianych kapel 
ludowych - określana mianem twórców i mistrzów teatru wesel-
nego oraz Kapela Jana Wochniaka z Wieniawy, nie ustępują-
ca swoim poprzednikom w ilości zdobytych wyróżnień i nagród, 
laureaci tegorocznego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych  
w Kazimierzu – najważniejszej imprezy w Polsce. 

Arkadiusz Ostrowski 
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”
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Telewizja Polska z wizytą  
w Stowarzyszeniu „Razem dla Radomki”

25 lutego 2015 r. na antenie TVP Regionalnej wyemitowany został 
program „WIEŚci z Mazowsza” w którym przedstawiona została 
charakterystyka działań Lokalnej Grupy Działania „Razem dla 
Radomki” oraz finansowane przez nas inicjatywy, mające na celu 
rozwój i aktywizację środowiska lokalnego obszarów wiejskich. 

„WIEŚci” to audycja poruszająca najważniejsze problemy wsi 
mazowieckiej, przekazująca informację o istotnych działaniach 
w województwie. Pokazuje wybrane inwestycje realizowane 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 oraz działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

W reportażu znajdą Państwo wypowiedzi przedstawicieli Sto-
warzyszenia „Razem dla Radomki” na temat możliwości jakie 
stwarzają działania Osi 4 Leader, ich wpływ na rozwój obszarów 
wiejskich – przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe 
czy samorządy i instytucje gminne. Warto dodać że w okresie od 
2009 roku – wsparcie finansowe w ramach realizowanych przez 
nas działań otrzymało 107 projektów, a łączna wartość środków 
pozyskanych na teren naszego działania (obszar gmin Jedlińsk, 
Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew) w ramach 
PROW2007-2013 wyniosła ponad 10 mln złotych. To istotna kwo-
ta, która w sposób efektywny przyczyniła się do aktywizacji ob-
szarów wiejskich. 

W programie nie zabraknie rozmów z beneficjentami, uczestni-
kami naszych projektów. Reporterzy programu odwiedzili mło-
dzież - uczestników warsztatów muzyczno-tanecznych realizo-
wanych w ramach projektu Gminy Wolanów pt. „Wolanianki 
na Start” jak również Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, 
realizatora trzech inicjatyw które otrzymały wsparcie finansowe 
ze środków przekazanych przez LGD „Razem dla Radomki” dla 
działania „Małe Projekty” Osi 4 Leader.

Program mogą Państwo obejrzeć na stronie internetowej pod 
adresem: http://warszawa.tvp.pl/19019069/25022015

Arkadiusz Ostrowski 
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” 

Mazowsze Lokalnie po raz drugi. 
Rusza kolejna edycja grantów dla aktywnych obywateli.
FIO Mazowsze Lokalnie jest  programem wsparcia dla 
młodych organizacji pozarządowych i grup nieformal-
nych i samopomocowych działających na terenie woje-
wództwa mazowieckiego, które w ramach ogłoszonego 
konkursu mogą uzyskać wsparcie finansowe w wyso-
kości od 1500,00 zł do 5000,00 zł na realizację swojego 
pomysłu.  Wszystkie zainteresowane osoby i organizację 
mogą składać aplikację o realizację oddolnych inicja-
tyw w terminie od 16 do 30 marca 2015 r., oraz przygo-
tować aplikację w zakresie rozwoju organizacji, których 
termin został wyznaczony na dni od 13 kwietnia do 4 
maja 2015 r. Łączna pula środków które przeznaczone 
zostaną na realizację inicjatyw w latach 2014-2016 wy-
nosi 2,1 mln zł. 

Projekt „Mazowsze Lokalnie” którego Stowarzyszenie „Razem 
dla Radomki” jest ambasadorem cieszy się dużą popularnością.  
W pierwszym konkursie złożono 702 wnioski, z których 143 otrzy-
mały dofinansowanie. Jego celem jest zwiększenie zaangażo-
wania obywateli i organizacje pozarządowe w życie publiczne, 
pobudzanie lokalnych społeczności, stowarzyszeń i fundacji 
do podejmowania działań, ale też małych wspólnot w dużych 
miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów material-
nych, wiedzy czy innowacji. 

W ramach programu wsparcie mogą uzyskać:

- młode organizacje pozarządowe – funkcjonujące nie dłużej 
niż 18 miesięcy przez złożeniem wniosku, których budżet nie 
przekroczył 25 tys. zł.
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- grupy nieformalne – w skład których wchodzić muszą co naj-
mniej trzy osoby fizyczne chcące realizować wspólnie projekt

- grupy samopomocowe – minimum 3 osoby działające na 
rzecz rozwiązywania problemu który ich dotyka.

mające siedzibę w województwie mazowieckim i planują pro-
wadzić działania na terenie jednej lub wielu gmin (dzielnic 
w przypadku Warszawy), z terenu województwa mazowieckie-
go. 

Przygotowywane aplikacje powinny dotyczyć rozwoju organiza-
cji (projekty nakierowane na rozwój własnej organizacji, zakup 
sprzętu, remont, opracowania planu rozwoju) lub realizację ini-
cjatyw oddolnych (projekty prowadzone jako inicjatywy lokalne 
angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego). 

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie www.
mazowszelokalnie.pl. 

Arkadiusz Ostrowski 
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” 

Konferencja nt. przedsiębiorczości 
wiejskiej w Radomiu

17 lutego w Radomiu w siedzibie Instytutu Technologii Eksp-
loatacji - Państwowy Instytut Badawczy odbyła się konfer-
encja poświęcona koncepcji rozwoju przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich pod hasłem: „Przedsiębiorczość na wsi 
– współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”. Organiza-
torem spotkania była Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego 
Rolnictwa (FDPA) realizująca nowy projekt na zlecenie Minis-
terstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym celem spotkania 
było przeprowadzanie konsultacji i upowszechnienie założeń 
koncepcji systemowego wsparcia rozwoju przedsiębiorczoś-
ci na obszarach wiejskich opracowanej przez FDPA i Instytut 
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Aka-
demia Nauk (IGPZ). 
W ramach projektu FDPA zespół ekspertów wraz z przedstawi-
cielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw opracował kon-
cepcję rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, ze 
szczególnym uwzględnieniem analizy rynku usług wspierających 
rozwój przedsiębiorczości. Podczas konferencji prezentację kon-
cepcji przedstawił prof. Jerzy Bański z IGPZ. Po przerwie przed-
stawiono uczestnikom informacje o możliwości wsparcia rozwoju 
przedsiębiorczości w ramach programów regionalnych na lata 
2014 - 2020: Regionalny Program Operacyjny Woj. Łódzkiego, 
Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego, a także 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014 – 2020). Jak 
zapowiedział Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Marcin 
Podgórski w ramach nowego PROW pierwsze konkursy mogą 
zostać ogłoszone już w II kwartale br. 

W zaplanowanym w ramach konferencji panelu ekspertów 
z udziałem: Pani prof. Wioletty Kamińskiej – Instytut Geografii 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Pana Kazimie-
rza Porębskiego - Zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Pani Bożeny Łęckiej Mularczyk – Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Pana Cezarego Nowek - 

Prezesa Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, Pani 
Katarzyny Sabarańska- Wiceprezes Fundacji na rzecz Rozwoju 
Polskiego Rolnictwa powrócono do tematu przedsiębiorczości 
wiejskiej i jej rozwoju w kontekście uregulowań prawnych po-
cząwszy od lat 90 ubiegłego wieku, stopnia rozwoju kapitału 
ludzkiego w środowisku wiejskim i wpływu instytucji otoczenia 
biznesu na przedsiębiorczość wiejską. 

Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele 
partnerów społeczno-gospodarczych, instytucji upowszech-
niających informacje o pomocy Unii Europejskiej w Polsce, 
przedsiębiorcy, przedstawicieli samorządów terytorialnych za-
angażowanych we wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie 
właściwych warunków dla jej rozwoju na obszarach wiejskich.

Wnioski z konferencji makroregionalnych zostaną przedstawio-
ne do zaopiniowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz 
kluczowym resortom tj.: Ministerstwu Gospodarki, Ministerstwu 
Finansów, Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwu Pra-
cy i Polityki Społecznej, Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu 
Edukacji Narodowej, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
a następnie zaprezentowane na konferencji ogólnopolskiej. Ra-
domska konferencja była jedną z siedmiu organizowanych na 
terenie całej Polski. Kolejne tego typu spotkanie odbędzie się we 
Wrocławiu 24 lutego. 

Dorota Wąsik 
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”
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XII Turniej Regionalny 
przeszedł do historii… 
Tradycja organizacji Turniejów Regionalnych w Publicznym 
Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku zrodziła 
się już dwanaście lat temu. Od 2003 roku okazją do spotkań 
są dooczne święta, wydarzenia czy uroczystości wpisane 
w życie, przede wszystkim, regionu radomskiego. Tym 
razem pod lupę wzięliśmy legendy. 
W zmaganiach konkursowych w tym roku wzięli udział ucznio-
wie szkół podstawowych z Przytyka, Wolanowa, Wrzosu, 
Wrzeszczowa i Zakrzewa oraz gimnazjów z Przytyka, Wolanowa 
i Myśliszewic, którzy, w  niezwykle kreatywny sposób, zaprezen-
towali sceniczne wyobrażenie legendarnych wydarzeń związa-
nych z powstaniem chociażby Przytyka, Iłży czy Myśliszewic. Tur-
niej rozpoczął występ przedszkolaków z Publicznego Przedszkola 

z Przytyka, którzy przypomnieli historię o Lechu, Czechu i Rusie.  
Następnie na scenie widzowie mogli podziwiać niesamowite 
historie z pogranicza rzeczywistości i magii. Pojawiły się rusałki, 
nimfy wodne, złote kaczki, smoki, czarownice i wiele innych po-
staci, które znamy z legend. Występy szkół oceniało jury w skła-
dzie: Bożena Zbrożyna, Zenon Gierała i Marian Popis. W kategorii 
szkół podstawowych I miejsce zajęli uczniowie 

z Przytyka, za przedstawienie zatytułowane „Jak diabeł chłopa 
swatał” na II miejscu ex aequo znaleźli się uczniowie z Wrzosu 
i Wrzeszczowa, a na trzecim miejscu, także ex aequo uplasowali 
się Zakrzew i Wolanów. W kategorii gimnazja I miejsce zajęło Pu-
bliczne Gimnazjum z Przytyka za spektakl „Legenda o powstaniu 
Przytyka”-  przed Myśliszewicami i Wolanowem. 

Monika Rdzanek 
Publiczne Gimnazjum w Przytyku
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Wystawa prezentująca prace Marianny Wiśnios 
ze wsi Rataje w Muzeum Oskara Kolberga

W Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze 20 lutego 
zainaugurowana wystawę przedstawiającej obrazy Marian-
ny Wiśnios ze wsi Rataje, którą możemy podziwiać do 30 
kwietnia, w ramach cyklu prezentującego twórczość laure-
atów Nagrody im. Oskara Kolberga. 
Marianna Wiśnios (1914-1996) - malarka, której samorodny ta-
lent i twórczość należy do najciekawszych zjawisk artystycznych 
z pogranicza sztuki ludowej i naiwnej. Jej obrazy pre-zentowane 
były na wielu wystawach, znalazły miejsce w najważniejszych 
kolekcjach muze-alnych i prywatnych. Artystka otrzymała zna-
czące wyróżnienia, m. in. Nagrodę im. Brata Alberta za osią-
gnięcia w dziedzinie sztuki sakralnej (1983) i Nagrodę im. Jana 
Pocka (1983). W 1991 roku została laureatką Nagrody im. Oska-
ra Kolberga „Za zasługi dla kultury ludo-wej”. Od 2002 roku Mu-
zeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział MWR pełni rolę 
współorganizatora ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga 
„Za zasługi dla kultury lu-dowej”. W roku Oskara Kolberga 2014 
Muzeum w Przysusze zrealizowało stronę internetową o nagro-
dzie i jej laureatach http://www.nagrodakolberg.pl/. Muzeum 
w Przysusze kolekcjonuje prace nagrodzonych artystów ludo-
wych tworzących w zakresie rzeźby, malarstwa, ceramiki, ręko-
dzieła artystycznego oraz materiały dokumentujące niemate-
rialne dziedzictwo współ-czesnej kultury wiejskiej. 

W 2015 roku odbędzie się 40. edycja Nagrody. Prezentację ko-
lekcji prac jej laureatów rozpoczynamy od wystawy czasowej 
malarstwa Marianny Wiśnios. Muzeum Wsi Radomskiej w Rado-
miu posiada zbiór 39 obrazów jej autorstwa, pozyskanych do 
kolekcji polskiej sztuki ludowej w latach 1992-2010. Zakupów 
dokonywano w pracowni artystki, a po jej śmierci uzupełniono 

zbiór obrazami malowanymi we wcześniejszych latach twórczo-
ści, zakupionymi od kolekcjonerów prywatnych. 

Marianna Wiśnios urodziła się w 1914 roku we wsi Rataje, w oko-
licach Wąchocka (wo-jewództwo świętokrzyskie). Tam spędziła 
całe życie pracując na roli w niewielkim, dwuhek-tarowym go-
spodarstwie i mieszkając w chacie zbudowanej przez jej ojca 
Michała Kowalczy-ka. 

Dziewuszką byłam, już rysowałam. Kreśliłam węglem po bielonej 
ścianie w izbie, po pie-cu, po deskach, po stodołach, gdzie ino 
mogłam dostać ręką. Gliną po polepie malowałam i po kamie-
niach, nawet kijem po rosie. Obdarzona niepospolitymi cecha-
mi, talentem artystycznym i zapałem do malowania i rysowania, 
szczególną wrażliwością i zdolnością odczytywania proroczych 
snów oraz niecodzienną „cygańską” urodą, odróżniała się od 
społeczności swojej wsi. Żyła w świecie fantazji, marzeń i modli-
twy. W młodości nie mogła malować, po śmierci ojca ciężko 
pracowała w niewielkim gospodarstwie. Nie miała czasu na na-
ukę, ukończyła tylko dwa oddziały szkoły powszechnej. Założyła 
rodzinę, miała dwóch synów. Kiedy syn Paweł zaczął zaraz po 
wojnie chodzić do szkoły, chciał żebym mu pomogła rysować. 
No to rysowałam, robiłam dużo obrazków, bo i dla innych dzieci. 
Zainteresowała się tym nauczy-cielka pani Aniela Grotowska – 
i wydało się, że to ja maluję.Zachęciłam się i malowałam dla 
siebie, ale zaniechałam bo ludzie się śmiali, szyderowali. Mąż 
też nie pozwalał. To mnie znie-chęciło…Dopiero jak mąż umarł 
w 1966 roku, zaczęłam malować więcej. Wieszałam obrazy na 
ścianie i patrzyłam, który ładniejszy. Malowałam z pamięci, jak 
mi się tam udało. Wiedziała o tym pani Grotowska i ona zgłosiła 
mnie na konkurs do Iłży w 1972 roku. 

Marianna Wiśnios malowała w tym czasie niewiele, w osamot-
nieniu, wyłącznie dla siebie. Jej obrazy z tego okresu wyrażają 
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religijną żarliwość, przynoszącą ulgę w trudnych do-świadcze-
niach losu. Dysponowała wówczas skromnymi środkami tech-
nicznymi (słabej jakości papier, zwinięty gałganek zamoczony 
w farbie wodnej, kredka), którymi uzewnętrzniała intu-icyjne wy-
czucie formy, ład kompozycji i harmonię barw. Inspiracją malarki 
są tematy pieśni religijnych i żywoty świętych. Malowała przede 
wszystkim obrazy pasyjne, „Ukrzyżowanie”, „Chrystus w ogrodzie 
oliwnym”, „Chrystus dźwigający krzyż”, „Chrystus w cierniowej 
koronie”. W różnorodny sposób interpretowała wizerunek Matki 
Boskiej Częstochowskiej i inne wyobrażenia mariologiczne. 

Począwszy od pierwszej prezentacji obrazów M. Wiśnios w Szy-
dłowcu w 1972 i pierwszej wystawy indywidualnej w Kielcach 
w 1976 roku jej malarstwo wzbudziło zainteresowanie i przyniosło 
artystce uznanie krytyków i kolekcjonerów. Tworzy odtąd w at-
mosferze akceptacji i podziwu, często w pośpiechu, starając się 
sprostać oczekiwaniom odbiorców i dużej ilości zamówień. Ma-
luje na kartonie dostarczanym przez zamawiających, pojawiają 
się pastele na czarnym podłożu i podejmuje próby malowania 
na płótnie. Ma do dyspozycji różnego rodzaju farby, kredki, ma-
zaki. Rozszerza gamę kolorystyczną i kompozycję obrazów. 

W zakresie tematyki nadal przeważają obrazy religijne obok 

przedstawień pejzażu, pracy, obyczajów, ilustracji legend, opo-
wieści żołnierskich, przyśpiewek i pieśni ludowych. Jestem zado-
wolona ze swej pracy. Mogłabym malować całe dnie i noce, 
i wcale mi się nie nudzi bo mam zamiłowanie do tego. Ja ciągle 
maluję coś nowego i ciekawszego. Moje obrazy są coraz ład-
niejsze bo umiem już ładnie rysować.

Prace malarki cieszą się dużym uznaniem kolekcjonerów pry-
watnych (m.in. Ludwiga Zimmerera, Liny i Bolesława Nawroc-
kich). Znalazły się również w muzealnych kolekcjach sztuki nie-
profesjonalnej (Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum 
im. Jacka Malczew-skiego w Radomiu, Państwowego Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie). Długoletnią opiekunką artystki, 
dokumentatorką jej twórczości, autorką wystaw, katalogów i ar-
tykułów przedstawiających i promujących jej malarstwo była 
Barbara Erber, kustosz Muzeum Naro-dowego w Kielcach. Ob-
razy Marianny Wiśnios eksponowane były na wystawach indy-
widualnych (Kielce, Radom, Warszawa) i nagradzane w wielu 
ogólnopolskich przeglądach i konkursach. 

Katarzyna Markiewicz 
Kierownik Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
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