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„A to Polska właśnie” – włoszczowskie organizacje
dla Niepodległej
„A to Polska właśnie – włoszczowskie NGO dla Niepodległej” – pod takim tytułem odbyła się 30 października
uroczystość poświęcona 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowana wspólnie przez
kilkanaście organizacji pozarządowych z powiatu włoszczowskiego.

W programie wieczoru były:
- promocja pierwszego wydania niepublikowanych dotąd wspomnień powstańca styczniowego z ziemi włoszczowskiej
Edmunda Wierusz-Kowalskiego, który jako młody człowiek wziął udział w walkach powstańczych, za co zesłany został
na pobyt w głąb Rosji (opracowanie Adam Malicki, wydawca Fundacja CEdR)
- wystawa prac malarskich młodych twórców „Pejzaże wolności” (Fundacja I LO im. Gen. Władysława Sikorskiego)
- prezentacje o czasach zaborów na ziemi włoszczowskiej oraz wystawa pamiątek historycznych z okresu zaborów
przygotowane przez Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne z udziałem młodzieży z ZSP nr 2 im. hetmana Stefana
Czarnieckiego
- wręczenie podziękowań mieszkańcom powiatu, którzy poświęcili się pasji ratowania pamiątek dawnej kultury
polskiej
- oprawa artystyczna przygotowana przez organizacje
Wręczono gościom ponad 100 kotylionów, które przygotowały Fundacja ZPO nr 1 oraz Fundacja Nasza Dwójka. Wiele
organizacji włączyło się również w pomoc logistyczną i techniczną, oprawę artystyczną oraz przygotowało słodkie
wypieki, które stanowiły uzupełnienie kolacji, jaką organizatorzy zapewnili gościom po długiej części oficjalnej
wieczoru.
Fundacja CEdR DZIĘKUJE SERDECZNIE wszystkim Gościom, którzy odpowiedzieli na zaproszenie:
Przedstawicielom instytucji samorządowych z panem starostą Jerzym Suligą i zastępcą burmistrza Gminy Włoszczowa
panem Sławomirem Owczarkiem na czele
Rodzinie, czyli prawnukom, praprawnukom i praprawnukowi Edmunda Wierusz-Kowalskiego, którzy zjechali na ten
wieczór do Włoszczowy z różnych stron Polski, a nawet z zagranicy: panu Filipowi Ruszczyńskiemu, pani Agnieszce
Wierzejskiej, pani Joannie Zarańskiej-Jackowskiej, pani Annie Grużewskiej, panu Rafałowi Wierusz-Kowalskiemu, panu
Franciszkowi Grużewskiemu
Panu Adamowi Malickiemu, autorowi opracowania wspomnień Edmunda Wierusz-Kowalskiego i panu Michałowi
Staniaszkowi z Drukarni KONTUR, która publikację jak zwykle świetnie edytorsko dopracowała
Rodzinom zaangażowanym w ratowanie pamiątek polskiej kultury i pielęgnowanie dawnych tradycji: Teresie i
Mirosławowi Holotom, Stanisławowi Gieżyńskiemu, Agacie i Robertowi Jedliczkom wraz z Heleną, Tadeuszem i
Hubertem
DZIĘKUJEMY instytucjom kultury:
Bibliotece Publicznej we Włoszczowie za gościnę i pomoc w przygotowaniu sal na przyjęcie tak dużej liczby gości
Powiatowemu Centrum Kulturalno-Rekreacyjnemu, na które zawsze można liczyć, gdy pojawi się konieczność
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uzupełnienia brakującego sprzętu, a Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Wsi Rząbiec i Ochotniczej Straży Pożarnej z
Łachowa, że ten sprzęt w tę i z powrotem przetransportowały
DZIĘKUJEMY młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stefana Czarnieckiego za prezentacje
historyczne
DZIĘKUJEMY artystom, dzięki którym ten wieczór dostarczył nam tak wielu wzruszeń:
Roksanie Rydzyk, Mikołajowi Ślęzakowi, Natalii Nowak za piękną recytację
Magdalenie Batko i Zuzannie Żelichowskiej za taniec symbolizujący zabory
Pani Joannie Bulskiej ze Stowarzyszenia Nieznanowice.pl, która przedstawiła swój własny wiersz patriotyczny napisany
specjalnie na 100. rocznicę odzyskania niepodległości
Wokalistom wieczoru:
Zuzannie Bełtowskiej, Michałowi Steciakowi, Michałowi Sztabińskiemu, których wspaniałe wykonania tekstów
poetyckich pozostaną zapewne na długo w pamięci uczestników spotkania
Kochanym Paniom i Panom z zespołu „Moskorzewianie” i ich kierownikowi muzycznemu Panu Leszkowi Wawrzyle za
brawurowy koncert pieśni, w który nie można się było nie włączyć, dzięki czemu cała sala śpiewała „O mój rozmarynie,
„Wojenko, wojenko” i inne znane wszystkim piosenki
DZIĘKUJEMY młodym wolontariuszom z I LO im. Gen. Władysława Sikorskiego, którzy wsparli obsługę porządkową i
techniczną: Katarzynie Struskiej, Katarzynie Jamróz, Kacprowi Piszczkowi, Michałowi Przyborowskiemu, Maciejowi
Standerskiemu
I WRESZCIE DZIĘKUJEMY wszystkim organizacjom pozarządowym z powiatu włoszczowskiego i jednej z gminy
Małogoszcz, które włączyły się w organizację tego wydarzenia, uczestniczyły w poprzedzających je czterech
warsztatach współpracy, zrealizowały zadeklarowaną pomoc. Dzięki sprawnej współpracy i zdyscyplinowaniu
naprawdę nie potrzebowaliśmy żadnych prób. Każdy wszedł w odpowiednim momencie z tym, co miał do zrobienia, i
tak to wyszło.
Organizacje zaangażowane w projekt „A to Polska właśnie”:
Fundacja Wioska Aniołów z Karsznic w gminie Małogoszcz
Fundacja I Liceum im. Gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie
Fundacja Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie
Fundacja Nasza Dwójka we Włoszczowie
Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne
Stowarzyszenie Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi w Moskorzewie
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Rząbiec
Stowarzyszenie Nieznanowiece.pl
Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl w Nieznanowicach
Ochotnicza Straż Pożarną w Łachowie
Ochotnicza Straż Pożarną we Brygidowie
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Włoszczowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej
Stowarzyszenie Włoszczowa na Obcasach
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Koniecznie
Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju

Ale to dzięki nam wszystkim, organizatorom i gościom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, całość okazała się
wspaniałym, wzruszającym wydarzeniem.
Kłaniamy się nisko. Dziękujemy
Wieczór „A to Polska właśnie – włoszczowskie NGO dla Niepodległej” został zorganizowany w ramach zadania
publicznego „Centrum Aktywności Lokalnej – wsparcie usamodzielniania się i rozwoju małych organizacji wiejskich i
małomiasteczkowych” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Źródło: Fundacja CEdR
Zdjęcia: Małgorzata Bugaj, Michał Piorun, Michał Staniaszek

3

