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Inow³ódz, Spa³a, Konewka - 9 wrzeœnia 2007

DO¯YNKOWA TRADYCJA
Do¿ynki w Spale s¹ niezwykle wa¿n¹ uroczystoœci¹,
podtrzymuj¹c¹ tradycjê przedwojennych Do¿ynek Prezydenckich, którym patronowa³ prezydent Ignacy Moœcicki.
Tegoroczne „Do¿ynki Spalskie” odbêd¹ siê pod patronatem Marsza³ka Województwa £ódzkiego W³odzimierza
Fisiaka.
Spalskie Œwiêto Plonów bêdzie mia³o miejsce w Parku nad
Stawem w dniu 9 wrzeœnia 2007 r.
Program uroczystoœci rozpocznie siê Msz¹ Œw. w kaplicy
Polowej AK przy koœciele Prezydentów RP o godz. 1100.
Nastêpnie bêdzie przemarsz Korowodu Do¿ynkowego prowadzonego przez Orkiestrê Dêt¹ z ¯elechlinka i Lubochni. W
programie przewidziane s¹ wyst¹pienia okolicznoœciowe,
prezentacja wieñców do¿ynkowych, wrêczenia nagród dla
grup wieñcowych i wyró¿nieñ dla przoduj¹cych rolników,
wystêpy zespo³ów ludowych oraz inne atrakcje.
Starostami tegorocznych do¿ynek bêd¹ Ma³gorzata
Dobiech z Micha³owa w Gminie Rokiciny i Wojciech Szopa z
Rzeczycy. Ca³y ceremonia³ do¿ynkowy z wrêczeniem
wieñców poprowadzi Zespó³ Folklorystyczny „Cieb³owianie”.
Dorobek ludowy na scenie zaprezentuj¹: Zespo³u Pieœni i
Tañca „HARNAM” z £odzi oraz zespo³y ludowe z terenu
powiatu tomaszowskiego: Fajne Babki i Ludowiacy z Bêdkowa, Królowianki, Brzustowianki, £ucybabki, Sami Swoi z
Twardej oraz kapela ludowa z Rzeczycy. Program imprezy
wzbogaci równie¿ Zespó³ GRACJA z Inow³odza, Zespó³
Taneczny ASTER, Teatr M³odych im. Wojciecha Bogus³a-

Osobny, wa¿ny i barwny rozdzia³ w bogatej historii Spa³y
zajê³y siê odbywaj¹ce siê w niej przed II wojn¹ œwiatow¹
doroczne do¿ynki prezydenckie. Ich projektodawc¹ by³
zarz¹dca Rezydencji Prezydenta RP prof. Ignacego Moœcickiego w Spale kapitan Tadeusz Ropelewski. Honory gospodarza
tych do¿ynek pe³ni³ prezydent Moœcicki. Pierwsze do¿ynki u
prezydenta w Spale odby³y siê 28 sierpnia 1927 roku.
Uczestniczy³y w nich delegacje poszczególnych ziem i dzielnic
ca³ej Polski w ³¹cznej liczbie oko³o 10 tys. osób.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê (…) nabo¿eñstwem odprawionym
przez ksiêdza Kapelana Bojanka przy wniesionym o³tarzu
polowym (…) Dooko³a wielobarwne zastêpy ¿eñców (…) Przed
pa³acem wzniesiono obszerne podium. Wyœcie³a³y go kolorowe
dywany. Po zakoñczeniu mod³ów na podium ukaza³ siê
prezydent. Starostwa do¿ynkowy, przybrany w barwn¹ sukmanê
krakowsk¹, zbli¿y³ siê i w imieniu „ca³ej rolnej Polski” z³o¿y³
gospoda-rzowi do¿ynek ¿yczenia. Prezydent podziêkowa³
staroœcie za ¿yczenia i odebra³ wieniec od przodownic.
Obserwowaliœmy nastêpnie pochód do¿ynkowy przy
dŸwiêkach orkiestr i kapel ludowych. Przemarsz korowodu

wskiego w Lubochni, a tak¿e koncert akordeonowy Jacka
Kurzawy. Do¿ynki zakoñczy zabawa przy zespole wokalno
muzycznym „Przyjaciele”.
Wzorem roku ubieg³ego na placu do¿ynkowym bêd¹
stoiska promocyjne regionu. Dorobek kulturowy i swoje
walory przedstawi¹ prawie wszystkie gminy powiatu tomaszowskiego oraz instytucje dzia³aj¹ce na rzecz rolnictwa
(KRUS, ARiMR, ODR, IRW£, £ODR, a tak¿e Okrêgowa
Spó³dzielnia Mleczarska z G³uchowa). Ponadto wystawi siê
Klub Mi³oœników Spa³y i Stowarzyszenie Dolina Pilicy. Na
stoisku promocyjnym Starostwa, jak co roku zaprezentuje siê
Stowarzyszenie Wsi Agroturystycznych Regionu Doliny
Pilicy i Zalewu Sulejowskiego.
Bezpieczeñstwo na imprezie zabezpieczy Komenda Powiatowa Policji, firma ochroniarska oraz stra¿acy. Obs³ugê
medyczn¹ zapewni Pogotowie Ratunkowe i wolontariusze z
PCK. Dla goœci zorganizowano parkingi na: b³oniach nad
Pilic¹, terenie ZUK, placu by³ej szko³y oraz Osiedlu Ogród w
Spale.
Dla uczestników przygotowany bêdzie bogaty goœciniec
do¿ynkowy, sponsorowany przez wiele firm.
Na do¿ynki uruchomiona zostanie z Tomaszowa Maz.
specjalna linia MZK.
Biuro Organizacyjne Do¿ynek Spalskich 2007
Starostwo Powiatowe
Wydzia³ Informacji Turystycznej i Promocji
97-200 Tomaszów Maz. ul. Moœcickiego 3
tel./fax. (044) 724 84 98, tel. (044) 726 03 78
e-mail: promocja@powiat-tomaszowski.pl

trwa³ przesz³o godzinê, po czym goœcie do¿ynkowi zostali
zaproszeni przez gospodarza do¿ynek na wspólny obiad. Przy
sto³ach ustawionych w lesie wojskowe kuchnie polowe
wydawa³y bigos, a bazary piwo. Delegacje zaœ, które sk³ada³y
wieñce, zasiad³y do wspólnego sto³u z prezydentem na polanie
przed pa³acem zanotowa³ w swoich pamiêtnikach Henryk
Comte, adiutant prezydenta Ignacego Moœcickiego.
Jeszcze t³umniejsze, bowiem szacowane na prawie 38 tys.
uczestników, by³y spalskie do¿ynki w 1928 roku. Specjalnie na
tê okazjê zbudowano w Spale stadion i kuchniê do¿ynkow¹, a
póŸniej tak¿e obszern¹ halê. Prezydenckie do¿ynki kontynuowano, choæ ju¿ w skromniejszym zakresie, a¿ do wybuchu
II wojny œwiatowej.
Do tej tradycji nawi¹zano w 2000 roku, reaktywuj¹c w Spale
ogólnopolskie do¿ynki prezydenckie. Honorowy patronat nad
nimi obj¹³ ówczesny Prezydent RP Aleksander Kwaœniewski.
Do¿ynki te urz¹dzano regularnie w drug¹ niedzielê wrzeœnia a¿
do 2005 roku. Od dwóch lat spalskie do¿ynki, odbywaj¹ce siê w
tym samym terminie, maj¹ zasiêg regionalny.
Andrzej Kobalczyk

SCENARIUSZ UROCZYSTOŒCI

„DO¯YNKI SPALSKIE 2007”
pod honorowym patronatem
Marsza³ka Województwa £ódzkiego
W³odzimierza Fisiaka
w dniu 9 wrzeœnia 2007 roku
/miejsce: park nad Stawem w Spale/
1000 - 1045 Przyjazd zespo³ów ludowych i delegacji
z wieñcami
1100 - 1200 Msza Œw. w Kaplicy Polowej AK przy
koœciele Prezydentów RP
00
15
12 - 12 Przemarsz Korowodu Do¿ynkowego na
miejsce Ceremonia³u Do¿ynkowego
15
12
Konferansjer wita Korowód Do¿ynkowy
30
12
Oficjalne otwarcie ,,Do¿ynek Spalskich 2007”
30
45
12 - 12 Wyst¹pienia okolicznoœciowe (Marsza³ek
Województwa £ódzkiego, Starosta)
Wrêczenie wyró¿nieñ dla przoduj¹cych
rolników
45
12
Ceremonia³ do¿ynkowy z wrêczeniem
wieñców dla W³odzimierza Fisiaka Marsza³ka W£ - Gmina Czerniewice,
dla Heleny Pietraszkiewicz - Wojewody
£ódzkiego - Gmina Bêdków,
dla Piotrka Kagankiewicza - Starosty Tomaszowskiego - Gmina Lubochnia,
dla Romana Jagieliñskiego Prezesa STER
- Gmina Ujazd
1400 - 1415 Wrêczenie nagród dla grup wieñcowych
1415 - 1530 Wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca „HARNAM”
1530
Wystêpy zespo³ów ludowych z terenu
powiatu tomaszowskiego
1530 - 1545 Fajne Babki z Bêdkowa
1545 - 1600 Skrzynkowianki
1600 - 1620 M³odzie¿owy Zespó³ Pieœni i Tañca
„Lubochnianie”
1620 - 1635 Ludowiacy od Bêdkowa
1635 - 1650 Królowianki
1650 - 1710 program Teatru M³odych im. Wojciecha
Bogus³awskiego w Lubochni
1710 - 1730 Zespó³ GRACJA z Inow³odza
1730 - 1800 Wystêp Zespo³u Tanecznego ,,ASTER”
1800 -1815 £ucybabki
1815 - 1830 Brzustowianki
1830 - 1845 Sami Swoi z Twardej
1845 - 1900 kapela ludowa z Rzeczycy
1900 - 1910 Koncert akordeonowy Jacka Kurzawy z
Inow³odza
1910 - 2300 Zabawa przy zespole wokalno muzycznym
„Przyjaciele”

DO¯YNKI WRÓCI£Y DO SPA£Y SIEDEM LAT TEMU

Pierwsze do¿ynki prezydenckie w Spale 28.sieprnia 1927 roku.
(ze zbiorów Skansenu Rzeki Pilicy)

W roku 2000 pose³ Roman Jagieliñski wyst¹pi³ do ówczesnego Prezydenta RP, Aleksandra
Kwaœniewskiego z propozycj¹ przywrócenia tradycji z okresu II RP odbywania corocznych,
ogólnopolskich, do¿ynek w Spale z udzia³em g³owy pañstwa. W latach 2000 - 2005 do¿ynki, jako
Ogólnopolskie Œwiêto Plonów - Do¿ynki Prezydenckie na sta³e wpisane zosta³y do programu
imprez prezydenckich. Od 2006 roku Do¿ynki Spalskie maj¹ charakter regionalny. Organizowane s¹
przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim pod patronatem Marsza³ka Województwa
£ódzkiego. Tradycyjnie uroczystoœci do¿ynkowe odbywaj¹ siê w drug¹ niedzielê wrzeœnia.
W Do¿ynkach Spalskich bior¹ udzia³ delegacje z³o¿one z grup wieñcowych, zwi¹zków i
organizacji rolniczych. Œwiêtu towarzyszy wystawa do¿ynkowa bêd¹ca prezentacj¹ instytucji i firm
dzia³aj¹cych na rzecz rolnictwa, konferencje bran¿owe organizowane przez oœrodki badawcze i
doradztwa rolniczego oraz wystêpy licznych zespo³ów folklorystycznych. W imprezach
do¿ynkowych bierze udzia³ dorocznie ok. 10 tys. uczestników, goœci i widzów.
Oficjaln¹ uroczystoœæ do¿ynkow¹ rozpoczyna msza polowa, nastêpnie korowód z udzia³em
w³adz samorz¹dowych oraz delegacji rolników przechodzi barwnym korowodem przez Spa³ê.
Ceremonia³ Do¿ynek Spalskich obejmuje: wrêczenie gospodarzowi do¿ynek bochna chleba,
z³o¿enie wieñców do¿ynkowych przez grupy wieñcowe, wyst¹pienie w podziêce za rolniczy trud i
plony. Uroczystoœæ koñcz¹ wystêpy zespo³ów ludowych, kapel, grup muzycznych oraz goœciniec wspólna biesiada i zabawa z udzia³em przedstawicieli w³adz samorz¹dowych.
Do¿ynki Prezydenckie, a póŸniej Do¿ynki Spalskie sta³y siê inspiracj¹ dzia³añ zmierzaj¹cych
do przywrócenia Spale jej pierwotnego, rezydencjonalnego i rekreacyjnego charakteru. Poza sw¹
zasadnicz¹ formu³¹ rolniczego œwiêta plonów, maj¹ znacz¹cy wp³yw na dynamiczny rozwój
Spa³y, jej infrastruktury i promocjê regionu, a zmiany jakie zasz³y od czasu przywrócenia tradycji
do¿ynek w Spale widoczne s¹ dziœ go³ym okiem.
(red.)
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Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej, w r. 1949 z inicjatywy
B. Guerquina, wybitnego znawcy architektury militarnej,
rozpoczêto kolejne poszukiwania archeologiczne. Realizowali je studenci historii sztuki, w ramach letniego obozu. W
trakcie dwumiesiêcznych dzia³añ stwierdzono, np. ¿e zamek
powsta³ na tzw. surowym korzeniu. Zadokumentowany zosta³
równie¿ przebieg fosy, której krawêdzie by³y pierwotnie
oszalowane drewnem.
Kolejne, tym razem d³u¿sze badania zamku, realizowane
by³y w latach 1973-1975, pod kierunkiem W. Peli. W ramach
tych prac dokonano pe³nej inwentaryzacji ruin, odwzorowanych na precyzyjnym planie sytuacyjno-wysokoœciowym.
Kolejny etap prac stanowi¹ badania Jerzego Augustyniaka
rozpoczête w r. 1977., a zakoñczone w 1985. Ich celem, prócz
poznania dziejów zamku, mia³o byæ zabezpieczenie reliktów
budowlanych w formie trwa³ej ruiny, udostêpnionej do zwiedzania. Wnêtrze zamku pod nadzorem archeologa zosta³o
rêcznie odgruzowane. Na zewn¹trz murów ca³y ich obwód
splantowano za pomoc¹ ciê¿kiego sprzêtu mechanicznego. W
trakcie prac pozyskano 38 845 zabytków, w tym 22 177
fragmentów przedmiotów naczyñ ceramicznych, 14 200 kafli
piecowych, 1 389 fragmentów przedmiotów metalowych, 870
koœci zwierzêcych, 99 u³amków szk³a okiennego, 25
fragmentów kamiennych oœcie¿y i innych detali architektonicznych. Architektonicznych. Na podstawie zebranego materia³u w 1992 r. zosta³a wydana materia³owa monografia badanego obiektu autorstwa J. Augustyniaka „Zamek w
Inow³odzu”.

HISTORIA
Obronny zamek w Inow³odzu by³ jedn¹ z blisko piêædziesiêciu murowanych warowni, zbudowanych za ¿ycia i panowania Kazimierza Wielkiego. Budowê zamku rozpoczêto
miêdzy 1352 a 1370 rokiem. Zamek pozosta³ w rêkach królewskich do czasu wojen szwedzkich.
Za panowania króla Ludwika Wêgierskiego (czwarta æwieræ XIV w.), w Polsce rozpowszechni³ siê zwyczaj zapisywania
odpowiednich sum na dobrach królewskich tytu³em
wynagrodzenia za zas³ugi lub porêczenie d³ugów.
Pomiêdzy1387 a 1390 zamek w Inow³odzu, jako zastaw
po¿yczonych pieniêdzy, przeszed³ w rêce braci Niemirów
(Niemierza), Jana i Abrahama herbu Na³êcz z Nowego Dworu
pod Warszaw¹. W styczniu 1393 roku król W³adys³aw Jagie³³o
wykupi³ zamek i na prze³omie XIV i XV wieku z jego
inicjatywy dokonano pierwszej przebudowy zamku, tj. zwiêkszono jego powierzchniê u¿ytkow¹ oraz mieszkaln¹. O tym,
¿e monarcha przywi¹zywa³ du¿¹ wagê do modernizacji zamku œwiadczyæ mog¹ jego czêste na nim wizyty. W czasie swego 48-letniego panowania Król goœci³ w Inow³odzu co najmniej szeœæ razy, tj. w 1393, 1394, 1404, 1406, 1407 i 1409.
Nie wiadomo dok³adnie, jakie wydarzenie mia³o decyduj¹cy wp³yw na ostateczny upadek warowni, choæ powszechnie
uwa¿a siê, ¿e podminowali j¹ i wysadzili w powietrze wycofuj¹cy siê w 1657 ¿o³nierze szwedzcy.
Po tych wydarzeniach zamek opustosza³ i bardzo szybko
popad³ w ruinê. Nikt nie podj¹³ siê skutecznej próby ratowania budowli. Przez nastêpne 200 lat systematycznie pogarsza³
siê, a traktowanie murów jako kamienio³omu w drugiej po³owie XIX wieku spowodowa³o, ¿e ich pozosta³oœci przesta³y
byæ widoczne na powierzchni gruntu.
W 1880 roku ³ódzki fabrykant Antoni Urbanowski wywióz³
ponad 600 stusów kamienia z zamku w celu realizacji jakieœ
bli¿ej nieokreœlonej inwestycji nad rzek¹ Pilic¹.
W 1896 na skutek interwencji aptekarza Wyrzykowskiego
rozbiórkê oficjalnie wstrzymano, co nie przeszkodzi³o miejscowej ludnoœci kontynuowaæ j¹ nieoficjalnie. Robiono to tak
skutecznie, ¿e w po³owie XX wieku, kiedy to przeprowadzono pierwsze badania na jego miejscu by³ tylko pagórek
pokryty darni¹.

ARCHITEKTURA
Pierwotny zamek usytuowano na naturalnym pagórku (1 m.
wysokoœci), który nastêpnie sztucznie podsypano ziemi¹
wydobyt¹ przy kopaniu fosy. Warowniê wzniesiono z miejscowego ³amanego piaskowca na rzucie regularnego czworoboku (49 x 32 x 47 x 31 metra), tj. o powierzchni oko³o 1500
m2. Obwód obronny stanowi³ mur obwodowy o gruboœci 2,5
metra i wysokoœci 8 metrów. Ca³oœæ za³o¿enia otoczono w
odleg³oœci 8 metrów od murów obwodowych fos¹ o szerokoœci 20 metrów i g³êbokoœci 1,5 metra. Od strony po³udniowej fosa zasilana by³a wodami Pilicy za pomoc¹ specjalnego przekopu (stanowi³ te¿ dodatkow¹ liniê obrony dla miasta). Brzegi fosy umocnione zosta³y z dwóch stron drewnem.
Zabudowê wewnêtrzn¹ warowni tworzy³y dwa po³¹czone
budynki (kszta³t litery L): zachodni i pó³nocny. Skrzyd³o zachodnie o wymiarach 12x31 metrów mieœci³o w sobie trzy izby
o ³¹cznej powierzchni 200 m2, w tym przypuszczalnie
najbardziej reprezentacyjn¹ salê na zamku, tzw. izbê wielk¹
oraz byæ mo¿e równie¿ kuchniê. Dostawione do niego skrzyd³o pó³nocne mia³o wymiary 13x26 metrów - wype³nia³o ono
4/5 d³ugoœci muru obronnego i przy ca³kowitej powierzchni
ok. 190 m2 równie¿ posiada³o trzy g³ówne pomieszczenia,
m.in. ulokowan¹ na parterze niewielk¹ stajniê.
Element dominuj¹cy stanowi³a tutaj postawiona w pó³nocno-wschodnim naro¿niku zespo³u warownego, wysuniêta 5
metrów poza lico murów, oktagonalna wie¿a o œrednicy ok.
10,5 metra i nieznanej dziœ wysokoœci. S³u¿y³a ona jako sta-

BADANIA NA ZAMKU
Szcz¹tkowy stan zachowania reliktów zamku, spowodo-wa³,
¿e bli¿sze poznanie jego wygl¹du by³o mo¿liwe tylko w
wyniku przeprowadzenia prac wykopaliskowych. Badania
archeologiczne na tym obiekcie podejmowane by³y wielokrotnie. Pierwszym profesjonalnym badaczem by³ Witold
Kierzkowski. Dla tworzonego przez niego „Inwentarza zabytków sztuki powiatu rawsko - mazowieckiego” w 1937 r.
przeprowadzono wstêpne poszukiwania na zamku.

nowisko obserwacyjne na miasteczko i po³o¿on¹ nieopodal
przeprawê, loch wiêzienny, a tak¿e punkt obronny, flankuj¹cy
pierwotny przejazd bramny. Obwód obronny dope³nia³a druga
wie¿a - czworoboczna - o wymiarach 8,7 x 10 m. i
umiejscowiona w po³udniowej kurtynie. Podobnie jak wie¿a
g³ówna równie¿ i ona wysuniêta by³a przed lico murów obwodowych (5 m.).
Wjazd do zamku prowadzi³ od wschodu, czyli od terasy
zalewowej, na której funkcjonowa³ otoczony murami zespó³
miejski.
STAN OBECNY
Do czasów nam wspó³czesnych zachowa³y siê ods³oniête w
latach 80-ych i czêœciowo uczytelnione przy zastosowaniu
miejscowego piaskowca szcz¹tki w postaci pe³nego obwodu
œcian zewnêtrznych o wysokoœci do dwóch - trzech metrów,
fragmentów podzia³ów wewnêtrznych i fundamentów oœmiobocznej wie¿y, przy czym czêœæ pomieszczeñ jest dziœ
ca³kowicie zasypana ziemi¹.
W wyniku przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej: „Zamek Kazimierza wielkiego w Inow³odzu” w
styczniu 2007 r. z³o¿ono wniosek do Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego na inwestycjê pn. „Rozbudowa,
adaptacja i czêœciowa rekonstrukcja ruin zamku Kazimierza
Wielkiego w miejscowoœci Inow³ódz”.
Ze wzglêdu na szeroki zakres planowanych dzia³añ inwestycjê podzielono na lata 2007 2011.
W zakresie inwestycji przewiduje siê czêœciow¹ odbudowê
ruin w tym:
- nadbudowê œcian przedbramia do wysokoœci zabezpieczaj¹cej wejœcie do zamku,
-konserwacja oraz drobne uzupe³nienia reliktów wie¿y,
utrwalaj¹ce czyteln¹ czêœæ form
przestrzennych
zachowane-go uk³adu bramy oraz odtworzenie odcinków
oœcie¿y i odcinkowego ³êku nad otworem dawnej bramy w
po³udniowym licu wie¿y,
- odbudowê dolnej czêœci gabarytu oœmiobocznej czêœci
wie¿y,
- wykonanie stropów ¿elbetonowych nad pomieszczeniami
V i VIII,
- odtworzenie zejœæ do piwnic,
- fragmentaryczna nadbudowa zachowanych œcian dziedziñca,
-wykonanie ¿elbetonowych s³upów p³ytowych nad pomieszczeniami wysokiego parteru,
-ukszta³towanie sylwetek korony murów obwodowych z
fragmentaryczn¹ nadbudow¹ wybranych elementów œcian,
-ukszta³towanie poziomów pomieszczeñ w przyziemiu i na
wysokim parterze oraz poziomów dziedziñca,
- ukszta³towanie tarasów widokowych nad pomieszczeniami,
- ukszta³towanie stropodachu w formie zielonych dachów nad
pomieszczeniami.
W/w prace s³u¿yæ bêd¹ ochronie i zachowaniu materialnego
dziedzictwa kulturowego a tym samym nast¹pi udostêpnienie zabytku na cele publiczne.
Dorota Serwik

W SIEDZIBIE
POLSKIEGO W£ODARZA
Wœród jode³, dêbów i sosen nadpilicznych stoi skromny
pa³acyk, w którym chêtnie i czêsto przebywa P. Prezydent
Ig. Moœcicki. W pa³acu du¿o trofeów myœliwskich, jak rogi
jelenie i sarnie, skóry dzikich zwierz¹t i mnóstwo ptaków
Tu¿ obok pa³acyku widnieje kaplica pod wezw. Œw.
Huberta, a nieco dalej wspania³y stadjon i boisko. W
ogrodzie pa³acowym stoi olbrzymi ze spi¿u tur. Nad sam¹
rz. Pilic¹ znajduje siê: strzelnica i oryginalny grzyb-altana.
Weso³o tu i mi³o, szczególnie podczas polowañ P. Prezydenta, do¿ynek oraz œwi¹t ró¿nych jak P.W. i W.F. i in.
Do¿ynki spalskie s³yn¹ w ca³ej Polsce jako Dzieñ Pracy Rolniczej, jako dzieñ, w którym na wzór wolnych
kmieci, brataj¹ siê wszystkie ziemie w tañcu, pieœni i gwarze. Pierwsze do¿ynki zosta³y zorganizowane w 1927 r.
przez Zwi¹zek M³odzie¿y Ludowej. Zosta³y powtórnie zorganizowane do¿ynki w 1928, 1930 i 1933r.. Do¿ynki
jako zwyczaj a raczej zabawa ludu folwarcznego by³y znane ju¿ za czasów poety W. Kochanowskiego. Przetrwa³y
one jak mówi prof. St. Bystroñ do W. Wojny Œwiatowej [I wojna œw. przyp. red.]. Teraz zosta³y one wznowione w
Niepodleg³ej Polsce.

Widok ogólny ruin zamku w Inow³odzu po adaptacji
Wykonany przez Bognê Bohdanowicz.

SCHRONY W... SCHRONIE

J.P. Dekowski, J. Jastrzêbski, Tomaszów Mazowiecki - przewodnik po mieœcie i okolicy, 1935r.

Wœród nowych eksponatów jakie znalaz³y swe miejsce w
schronie kolejowym w Konewce s¹ gipsowe modele schronów
bojowych (polskiego tradytora, niemieckich schronów na armaty) oraz robi¹cy du¿e wra¿enie kartonowy model niemieckiego dzia³a kolejowego K 5 „Leopold” kal. 283 mm. Zasiêg takiego dzia³a wynosi³ ok. 60 km, a ciê¿ar pocisku 255 kg. Dzia³o
stoi przed modelem schronu dla niego przeznaczonego, zbudowanego w 1944 r. w rejonie Calais we Francji, nieco podobnego
do naszego schronu w Konewce. Modele eksponujemy dziêki
firmie GPM, zajmuj¹cej siê ich wytwarzaniem. Niebawem ma
powstaæ model schronu w Konewce.
Prawdziw¹ ³uskê ³adunku miotaj¹cego i skorupê pocisku
nieco mniejszego dzia³a kal. 210 mm mo¿na ogl¹daæ w naturze
w innym miejscu naszej ekspozycji.
Jednym z ciekawszych eksponatów przekazanych ostatnio
Trasie Turystycznej „Bunkier w Konewce” przez Pana K. Paszkowskiego z Zarzêcina, jest doskonale zachowana (³¹cznie z papierow¹ instrukcj¹) polska maska przeciwgazowa z 1932 r.!
Po niezbêdnej konserwacji trafi do naszej ekspozycji w
schronie.
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BITWA TOMASZOWSKA

Przemarsz wojsk niemieckich przez Lubochniê

NOWE, CIEKAWE WYSTAWY
TOMASZOWSKIEGO MUZEUM

W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ 68 rocznic¹ wybuchu II wojny
œwiatowej Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w
Tomaszowie Maz.wspólnie z Muzeum Czynu Zbrojnego w
Lipcach Reymontowskich oraz prywatnymikolekcjonerami
przygotowa³o wystawê czasow¹ zatytu³owan¹ “Wojsko
Polskie 1939”.Na wystawie zgromadzono liczne eksponaty
zwi¹zane z histori¹ armii Drugiej Rzeczpospolitej. Wœród
militariów prezentowanych w tomaszowskim Muzeum
znalaz³y bez w¹tpienia obiekty unikatowe karabin
przeciwpancerny wz.35 Ur, armata przeciwpancerna wz.36
Bofors, granatnik piechoty wz.36, mo¿dzierz piechoty wz.31.
Oprócz tego mo¿na zobaczyæ wiele innych elementów
¿o³nierskiego uzbrojenia, wyposa¿enia oraz oporz¹dzenia.
Na wystawie zaprezentowano tak¿e wojskowe dokumenty z
lat miêdzywojennych oraz z Wrzeœnia 1939 r. Do zwiedzania
wystawy zapraszamy m³odzie¿ szkoln¹ poznaj¹c¹ dzieje
ojczystego kraju ,a tak¿e wszystkich mi³oœników historii,
najnowszej (1939-1945).Wystawa “Wojsko Polskie 1939”
czynna jest w tomaszowskim Muzeum od 25 sierpnia br.
Planowany czas trwania wystawy 14 paŸdziernika br.

Wystawa “Wojsko Polskie 1939”

natarcie niemieckiego XVI Korpusu Panc. na polskie
pozycje obronne pod Tomaszowem Maz. 6-7.09.1939
Zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza wydanym
odwodowej Armii Prusy, której sztab dowodzony przez gen.
St. D¹b-Biernackiego mieœci³ siê w Spale, nakazano
utworzenie stanowiska obrony w rejonie Tomaszowa
Mazowieckiego, w celu zabezpieczenia od po³udnia dróg
prowadz¹cych w kierunku Warszawy. Zadanie to mia³a
zrealizowaæ 13 DP p³k dypl. W³. Zubosz-Kaliñskiego, w sk³ad
której wchodzi³y min.: 43pp Strzelców Bajoñskich pp³k F.
Kubickiego, 44pp p³k J. Fr¹czka i 45pp p³k S. Hojnowskiego.
Dywizjê przetransportowano 1. 09.1939r z Fordonu pod
Bydgoszcz¹ w rejon Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie 5. 09
p³k Kaliñski po zapoznaniu siê z terenem, zgodnie z sugestiami gen. D¹b-Biernackiego utworzy³ 15 km pozycjê
obronn¹. Obejmowa³a ona od pó³nocy miasto Ujazd i las
Sangrodz z samodzielnym punktem oporu pod Wólk¹ Krzykowsk¹ (43pp), od po³udnia ca³y kompleks leœny le¿¹cy poni¿ej Tomaszowa Mazowieckiego oraz na po³udniowy zachód od miasta (obsadzone przez II i III bat. 45pp - I bat. 45 pp
sta³ na pó³noc od miasta), z wysuniêtym stanowiskiem pod
Wolborzem (3 dzia³ka p-panc i czwarta kompania piechoty).
Miêdzy rzekami Czarn¹ i Wolbórk¹ pozostawiono 3
kilometrowy nie obsadzony pas, z dywizjonami artylerii w
rejonie Cekanowa i Przeasiad³owa, pozbawiony jednak os³ony piechoty. 44pp pozosta³ w odwodzie z jednym batalionem
ubezpieczaj¹cym ugrupowanie od pó³nocy.
W dniach 6 i 7. 09.1939 r na pozycje 13 DP natar³ XVI
Korpus Pancerny gen. Hoepnera si³ami 1 i 4 Dywizji
Pancernej.
6.09 RANO
Od godziny 6.00 w kierunku Bêdkowa na pozycje 43pp pod
Wólk¹ Krzykowsk¹ i Ujazdem naciera³a niemiecka 4 DPanc.
Do godzin popo³udniowych wszystkie ataki niemieckich grup
bojowych zosta³y odparte, a próby wdarcia siê od pó³nocy w
obrêb polskich pozycji udaremnione.
Odcinek 45pp pod Tomaszowem ostrzeliwa³a g³ównie
artyleria. Wysuniêta pozycja pod Wolborzem skutecznie
zamknê³a drogê 1 DPanc, a jedyne niemieckie natarcie rozpoznawcze zosta³o zatrzymane i po zniszczeniu 5 czo³gów
zmuszone do odwrotu przez dobrze wstrzelan¹ artyleriê 45 pp.

6.09 POPO£UDNIE
Wczesnym popo³udniem dowództwo niemieckie odkry³o
istnienie nieskutecznie bronionego pasa, w który natychmiast
skierowano g³ówne si³y 1 i 4D Panc. Na wszystkich pozycjach
rozgorza³y walki.
43pp oskrzydlony przez 4 DPanc. mimo ogromnych strat
sta³ na stanowiskach. Grupê czo³gów i piechoty zmotoryzowanej, która od po³udnia naciera³a na pozycjê w lasach Sangrodz zlikwidowano granatami i bagnetami, zaœ atak na stanowisko dowodzenia 43pp w Tobiaszach odpar³y plutony:
pgaz. por. WoŸniaka i ³¹cznoœci kpt. Krawczyka.
Dywizjony artylerii niszcz¹c w walce 5 czo³gów i unieszkodliwiaj¹c kilka innych, pod naporem nieprzyjaciela, po stracie szeœciu dzia³, wycofa³y siê w stronê lasu. I batalion 45pp
w starciu z nieprzyjacielem obroni³ swoj¹ pozycjê.
P³k Kaliñski w obawie przed oskrzydleniem nie skierowa³
44 pp w rejon walki o pozycjê pod Cekanowem, lecz nakaza³
zaj¹æ pozycje na pó³nocy w rejonie Skrzynek. Oddalaj¹cy siê
od pola bitwy pu³k ponosi³ dotkliwe straty przedzieraj¹c siê
przez pozycje mocno wysuniêtej kolumny czo³gów.
6.09 WIECZÓR
Wieczorem w kontakt z nieprzyjacielem wesz³y II i III bat.
45pp, na które bez powodzenia naciera³a 1 DPanc. Pu³k
poniós³ jednak du¿e straty, gdy o zmroku, na tomaszowskim
rynku, szykuj¹cych siê do odwrotu w kierunku Lubochni
¿o³nierzy, zaatakowa³ niemiecki oddzia³. Wœród powsta³ego
zamêtu zgin¹³ dowódca oddzia³u p³k Hojnowski, a resztki
pu³ku w nie³adzie wycofa³y siê w kierunku Spa³y.
6.09 NOC
43pp opuœci³ pozycjê i zgodnie z ustalonym kierunkiem
odwrotu wycofywa³ siê w stronê Mszczonowa. Napotkane w
okolicach Lubochni niemieckie czo³gi zada³y pu³kowi dotkliwe straty, dodatkowy zamêt wprowadzi³ gen. D¹b-Biernacki, zmieniaj¹cy kierunek odwrotu na Spa³ê i Lasy
Brudzewickie po³o¿one na po³udnie od Pilicy. Wi¹za³o siê to z
koniecznoœci¹ przeciêcia g³ównej osi niemieckiego natarcia.
7 .09. 1939
Wycofuj¹ce siê oddzia³y 45 i 43pp os³ania³ 44pp w oparciu o
pozycje w pobli¿u Glinnika i w po³o¿onych na po³udniu
lasach, oraz 1 bat. 45pp, który wi¹za³ w walce si³y 4 DPanc.
Odwrót utrudnia³ wysadzony przez polskich saperów most w
Spale, szukano wiêc przepraw dalej na wschód w kierunku
Inow³odza, b¹dŸ przeprawiano siê po k³adkach pozostawiaj¹c
na brzegu czêœæ ciê¿kiego sprzêtu i dzia³.
Przeprawê zakoñczono oko³o godz.17.
13 DP pod dowództwem p³k Kaliñskiego
stoczy³a w dniach 6 i 7. 09 z 16 Korpusem
Pancernym ³¹cznie 20 walk, w tym 14 si³ami
pu³ku, batalionu lub kompanii piechoty, 2
szwadronem kawalerii i 4 si³ami dywizjonu
lub baterii artylerii. W walkach tych dywizja
zniszczy³a 64 czo³gi i zatrzyma³a napór
Niemców w kierunku Warszawy o pó³torej
doby.
Straty wœród ¿o³nierzy polskich i
ludnoœci cywilnej by³y ogromne. W relacji
niemieckiego oficera: miejscami zabici
¿o³nierze polscy le¿eli tak gêsto, ¿e nawet
weterani wojny œwiatowej stwierdzili, ¿e
czegoœ podobnego nigdy nie widzieli.
Ma³gorzata Szymañska
W lesie niedaleko Skrzynek znajduje siê
ma³o znana grupa schronów biernych
zbudowanych 1940 r. przez Niemców.
Wed³ug jednego z niemieckich opracowañ
w czterech typowych schronach 102V i
szeœciu barakach kwatery Askania Mitte
III mia³y zostaæ zakwaterowane jednostki
zabezpieczenia kwatery i sztab roboczy
OKH (Naczelnego Dowództwa Wojsk
L¹dowych).

W sierpniu br. gara¿; w którym na co dzieñ stoi bêd¹cy
w³asnoœci¹ Muzeum w Tomaszowie Maz. niemiecki
transporter opancerzony “Rosi” zamieni³ siê w kolejn¹ salê
ekspozycyjn¹.W kilku gablotach pokazano niestety tylko
czêœæ przedmiotów znalezionych w pojeŸdzie wydobytym z
Pilicy 11 lat temu. Prezentowane przedmioty stanowi³y
wyposa¿enie transportera, a tak¿e wyposa¿enie za³ogi w nim
walcz¹cej. W sk³ad ekspozycji wchodz¹ tak¿e zdjêcia
przypominaj¹ce akcjê wydobywania pojazdu z rzeki w lipcu
1996 r. ,remont transportera w zak³adach G³owno-Centrum
SCHRONY W SKRZYNKACH
oraz przedstawiaj¹ce kolejne eksponaty wydobyte z
Autorzy opracowania Zeidler i Zeigert wspominaj¹, co prawda o budowie jednego betonowego schronu, jednak do dziœ mo¿na
pojazdu, które nie znalaz³y siê na wystawie. Wystawa nosi
tam obejrzeæ ruiny czterech schronów wysadzonych ju¿ po wojnie. Podobno testowano na nich wyroby z pobliskich zak³adów w
nazwê ”Rosi-wojenne pami¹tki” i zaplanowana zosta³a jako
Niewiadowie. Zreszt¹ lokalizacjê tych schronów mo¿na wi¹zaæ w³aœnie z poblisk¹ fabryk¹ amunicji, stacj¹ prze³adunkow¹ w
wystawa sta³a.
Zaosiu i odleg³ymi o kilkanaœcie kilometrów sk³adami materia³ów wojennych w Regnach. By³oby to dobre miejsce na
Oprócz wspomnianej wystawy “Wojsko Polskie 1939”.
rozlokowanie s³u¿b kwatermistrzowskich OKH. Poniewa¿ schrony obecnie s¹ dobrze ukryte w lesie i trudno do nich trafiæ
Muzeum w Tomaszowie Maz. przygotowa³o tak¿e inne
zamieszczamy mapkê u³atwiaj¹c¹ ich odnalezienie, przypominaj¹c jednoczeœnie o zasadach poruszania siê w lesie i szacunku dla
uroczystoœci zwi¹zane z rocznic¹ wybuchu wojny. 5 wrzeprzyrody.
œnia ubr. odby³a siê w siedzibie Muzeum sesja naukowa
zatytu³owana “Wrzeœniowe boje 1939”.Referaty wyg³osili:
prof. dr hab. Zygmunt Matuszak Przebieg i ocena dzia³añ w
rejonie Tomaszowa Maz. we Wrzeœniu 1939 r, mgr Tomasz
Matuszak Walki na przedpolach Piotrkowa we Wrzeœniu 1939
r. oraz pp³k mgr Jerzy Murgrabia 26 Skierniewicka Dywizja
Piechoty we Wrze-œniu 1939 r.. Tego samego dnia w
godzinach popo³udniowych na dziedziñcu muzealnym
zorganizowana zosta³a inscenizacja historyczna
zatytu³owana “Pi¹ta kolumna - niemieckie dzia³ania
dywersyjne w Tomaszowie Maz. 6 wrzeœnia 1939 r.”
W widowisku uczestniczy³y grupy rekonstrukcji
Powy¿ej: schron typu 102V
historycznej z Tomaszowa Maz., £odzi, I³¿y, Modlina.
obok:lokalizacja schronów
Rekonstrukcja nawi¹zywa³a do dywersyjnych dzia³añ
w Skrzynkach
przeprowadzonych przez miejscowych Niemców, które
Wyposa¿enie transportera "Rosi"
Juliusz Szymañski
doprowadzi³y do ca³kowitego rozbicia 45 pu³ku piechoty MUZEUM TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
Wojska Polskiego, który wycofywa³ siê przez Tomaszów w 97-200 Tomaszów Maz. ul. POW 11/15, tel 044 724 48 48
www.tomaszow-maz.pl./muzeum/
Mgr Andrzej Kêdzierski
kierunku Warszawy.

