
 

 
- KONIECPOL, marzec  2007 - 1 

K  o  n  k  u  r  s 
"Cudze chwalicie swego nie znacie; sami nie wiecie, co posiadacie" 
 
• Odpowiedzi na pytania konkursowe zebrał: 
 
Dawid Piątkiewicz 
 
e-mail: d.piatkiewicz@wp.pl 
 
• Kategoria: dorośli 
 
 
Odpowiedzi konkursowe: 
 
 

Zdjęcie nr 1 - odległość 4,99km, N50°45’34,4” E19°36’30,0” 

 
 
P O D L E S I E 
(gm. Lelów) 

 
- Zabytkowy kościół - 
 
Drewniany kościół parafialny, konstrukcji zrębowej, oszalowany. 
Zbudowany w latach 1782-87 na miejscu kościoła z przełomu XIII i XIV w. 
spalonego w 1657 przez Szwedów. Wyposażenie kościoła stanowią m. in. 
XVIII-wieczne ołtarze barokowe i rokokowe.  
Obok kościoła znajduje się wolno stojąca drewniana dzwonnica z 1808 r.  
 
Podlesie należało do najstarszych średniowiecznych ośrodków osadniczych na obszarze 
dzisiejszej ziemi częstochowskiej. 
Na terenie wsi zachował się interesujący zespół zabytków architektury. Obok kościoła, po 
przeciwległej stronie drogi, wśród zarośli, znajduje się zespół dawnych zabudowań 
folwarcznych z budynkiem dworu szlacheckiego. 
Na północnym skraju wsi znajdują się pozostałości obronnej siedziby rycerskiej z okresu 
średniowiecza. 
 
 
 

Zdjęcie nr 2 - odległość 17,7km, N50°54’41,1” E19°47’52,6” 

 
 
M A L U S Z Y N 
(gm. Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie) 
 
- Zespół dworski i kościół - 
 
Zdjęcie przedstawia widok znad Pilicy na zabytkowy murowany kościół pw 
Św. Mikołaja oraz pozostałości zespołu dworskiego: oficyny i bramy 
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wjazdowej z wieżą z 1911 r. Obecny kościół wzniesiono w latach 1777-87 
na miejscu spalonego w 1777r. Restaurowany został w 1870 r. i 
remontowany w 1903 r. 
Jest on bezstylową jednonawową budowlą z transeptem. Świątynia 
przykryta jest dwuspadowym dachem, na południowej ścianie kościoła 
znajduje się zegar słoneczny. 
We wnętrzu kościoła dominują sklepienia kolebkowe z lunetami, oraz 
krzyżowe. Interesującym zabytkiem jest chrzcielnica w kształcie łodzi 
(XVIII w.) oraz rzeźba św. Rocha z XVIII stulecia. 
 
Najstarsza wzmianka o Maluszynie pochodzi z 1266 r. Wieś była siedzibą rodu 
Ostrowskich, następnie Potockich. Do dziś zachowały się pozostałości zespołu pałacowo - 
parkowego będącego niegdyś rezydencją rodu Potockich składającego się z: budynku 
gorzelni, czworaków, stróżówki przy bramie tylnej z XIX w. 2 oficyn i bramy wjazdowej 
oraz parku. 
 
 
 

Zdjęcie nr 3 - odległość 11,8km, N50°52’39,5” E19°41’30,3” 

 
 
B O R Z Y K O W A 
(gm. Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie) 
 
- Zabytkowy kościół murowany z 1844 r. - 
 
W Borzykowej miał miejsce synod biskupów i zjazd książąt zwołany w 
lipcu 1210 roku przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza. 
Zjazd uchwalił przywileje dla Kościoła gwarantujące m.in. wolny wybór 
biskupów przez kapituły, podległość duchowieństwa pod sądy kościelne 
(Privilegium fori), zniesienie prawa księcia do spadku po zmarłych 
biskupach. Wtedy również oficjalnie wprowadzono celibat duchownych w 
Polsce. 
 
 
Tablica upamiętniająca synod: 

 
Imponujący Synod w Borzykowej 

1210 r. 
Przewodniczyli: Arcyb. Henryk Kietlicz 

i Bł. Bp. Wincenty Kadłubek. 
Brali udział książęta: Leszek Biały, Konrad Mazowiecki, Władysław Odonica 

i wielu innych. ---- 
 

1. ODRODZENIE DUCHOWE PODZIELONEGO NARODU. 
2. ZJEDNOCZENIE DZIELNIC I UTWORZENIE SILNEJ POLSKI. 

3. WSKAZANIE POLAKOM NA ŹRÓDŁA MOCY: 
MIŁOŚĆ BOGA -OJCZYZNY- I JEDNOŚCI 

Z KOŚCIOŁEM TO PODSTAWY TWORZENIA  
WIELKIEJ I POTĘŻNEJ POLSKI. 
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Inne warte uwagi ciekawostki dotyczące miejscowości: 
- w kościele znajduje się zabytkowa kamienna chrzcielnica licząca blisko 
1000 lat (XI w.) oraz pochodzący z XVI w. dzwon. 
- W XIII w. Borzykowa była drugą pod względem wielkości (ok. 900 
wiernych) parafią w kraju. 
- Przez kilkanaście dni trwania synodu gościło w Borzykowej około 1000 
osób (wraz ze świtą i służbą). 
19.XII.1981 r. sprowadzono z Jędrzejowa relikwie bł. bpa W. Kadłubka 
biorącego udział w synodzie o czym świadczy wmurowana w kościele 
tablica. 
 
 
 
 

Zdjęcie nr 4 - odległość 17,8km, N50°55’28,6” E19°45’19,0” 

 
 
S I L N I C Z K A 
(gm. Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie) 
 
- Zbór Braci Polskich - 
 
Zdjęcie przedstawia unikatowy zabytek - dawny zbór ariański z 1. poł. 
XVII stulecia.  
 
Arianizm jest kierunkiem w teologii chrześcijańskiej zapoczątkowanym przez Ariusza (ok. 
256-336), podważającym dogmat Trójcy Św. i zaprzeczającym boskiej naturze 
Chrystusa. Bracia Polscy to powstały w XVI wieku nurt protestantyzmu wywodzący się z 
radykalnego skrzydła reformacji. Głównymi ośrodkami ruchu arian były: Pińczów oraz 
Raków. Ruch reformacyjny obecny był również i w Koniecpolu (wtedy jeszcze Nowopolu) 
oraz sąsiednich miejscowościach. W drugiej połowie XVI w. zborami ariańskimi były m.in. 
kościoły w Kurzelowie, Kuczkowie, Podlesiu, Przyłęku, Seceminie. 
 
Obok zboru zlokalizowana jest płyta upamiętniająca mord na sześciu 
mieszkańcach Silniczki we wrześniu 1939 roku (ich grób znajduje się na 
cmentarzu w Maluszynie).  
 
Mordu dokonali hitlerowcy, mszcząc się w ten sposób za pochowanie polskiego żołnierza. 
Sama Silniczka została założona prawdopodobnie  w XV stuleciu. W latach 70-tych XX 
wieku w trakcie prowadzonych tutaj wykopalisk natrafiono na pozostałości 
wczesnośredniowiecznego cmentarza oraz inne cenne wykopaliska archeologiczne.  
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Zdjęcie nr 5 - odległość 3.93km, N50°44’15,5” E19°41’04,6” 

 
 
W Ą S O S Z 
(gm. Koniecpol) 

 
- Murowana kapliczka - 
 
Wciśnięta pomiędzy ogrodzenie a gospodarcze zabudowania dawnej szkoły 
wiejskiej w Wąsoszu (obecnie w drewnianym budynku szkoły znajdują się 
zastępcze mieszkania dla wyeksmitowanych lokatorów). 

Kapliczkę wybudowali przed wojną bracia Smarzyńscy - miejscowi młynarze, których 
młyn – obecnie w ruinie (zachowany przepust wodny oraz dawne kamienie młyńskie z 
możliwym do odszyfrowania napisem: „Fabryka Prandowskich Kamieni Młyńskich Ernesta 
Schneidera w Lesznie”), znajduje się nieopodal nad rzeką Białką.  (wg A. Siwińskiego) 

 
 
 

Zdjęcie nr 6 - odległość 7,86km, N50°43’08,9” E19°36’09,2” 

 
 
M E Ł C H Ó W  
(gm. Lelów) 
 
- Kaplica pw. św. Alberta - Adama Chmielowskiego - 
 
Zdjęcie przedstawia wzniesioną niedawno w Mełchowie kaplicę pw. św. 
Alberta Chmielowskiego.  
W ołtarzu kaplicy znajduje się obraz św. Brata Alberta. 
 
Na ścianie bocznej kaplicy wmurowana jest pamiątkowa tablica 
następującej treści:  
 
 

 
PAMIĘCI UCZESTNIKA WALK POWSTAŃCZYCH 

SŁUGI BOŻEGO BRATA ALBERTA 
ADAMA CHMIELOWSKIEGO 

+ 1845 - 1916 † 
CIĘŻKO RANNEGO 

POD 
MEŁCHOWEM 

30 WRZEŚNIA 1863 
W SETNĄ ROCZNICĘ 

POWSTANIA STYCZNIOWEGO 
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30 września 1863 roku, pod Mełchowem, liczące około 800 ludzi siły 
powstańcze pod dowództwem płk. Zygmunta Chmieleńskiego, stoczyły 
krwawy bój z wojskiem rosyjskim.  
W czasie bitwy wybuch granatu zabił konia i ciężko ranił Adama 
Chmielowskiego. 
Z pola bitwy został on przeniesiony do leśniczówki, która znajdowała się 
na zachodnim skraju wsi, gdzie amputowano mu lewą nogę. Po opatrzeniu 
rany, został przewieziono go do szpitala w Koniecpolu. 
 
 
 

Zdjęcie nr 7 - odległość 11,8km, N50°52’13,3” E19°44’26,6” 

 
 
P U K A R Z Ó W / M O D Ł A  
(gm. Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie) 
 
- Kapliczka Św. Piotra Apostoła - 
 
Znajduje się ona w lesie, nieopodal miejscowości Modła - pomiędzy 
Pukarzowem a Grodziskiem, na wysokim, lewym brzegu Pilicy. 
Święty Piotr Apostoł – patron rybaków, przedstawiony jest tu jako brodaty 
starzec trzymający w lewej dłoni klucz oraz otwartą księgę w prawej.  
Na postumencie, na którym znajduje się figura Apostoła wyryto łacińską 
inskrypcję: 
 

 
SANCTO PETRO 

APOSTOLORUM PRINCIPI 
SACRUM 

UT INTERCEDENTE BEATO 
PISCATORUM PATRONO 
PROFICIAT NOBIS AD REI 

PISCATORIAE INCREMENTUM 
 

 
Co nieco o historii kapliczki dowiedzieć się można z napisów 
umieszczonych na belkach otaczających wsparte na czterech kolumnach 
zadaszenie kapliczki: 
 

STANIS*POTOCKI*AEDIFICAVIT 
SIGISM*PLATER*SYBERG*ARCH 
ANIELSKI*SCULP*ADORNAVIT 

ERECTUM*AESTATE*AD MCMXXX 
 
Czyli w skrócie: kapliczka ufundowana została przez Potockich latem 1930 
roku. Projekt sporządził Zygmunt Plater-Zyberk (1901-1978) zdolny 
architekt, autor kilku obiektów wybudowanych w Warszawie (m.in. 
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trybuny hipodromu na Służewcu w Warszawie 1939r.), malarz, uczestnik 
wojny 1920 i powstania warszawskiego. 
Wykonał niejaki rzeźbiarz Anielski(?). 
 
Warto wspomnieć, że w bliskim sąsiedztwie owej kapliczki, pomiędzy 
drogą a doliną Pilicy, zachował się rozległy system niemieckich fortyfikacji 
polowych z czasów II wojny światowej (1944 r.), stanowiących część pasa 
umocnień na linii Pilicy.  
Zespół ten stanowią dobrze zachowane rowy strzeleckie i łącznikowe oraz 
gniazda CKM. 
Ponadto, w pobliskim Pukarzowie, na wyspie otoczonej odnogami Pilicy, 
zachowały się pozostałości XVI w. „zameczku” – budowli mieszkalno-
obronnej. 
 
 
 

Zdjęcie nr 8 - odległość 7,6km, N50°13’56,2” E19°35’18,7” 

 
UWAGA: błędnie podano szerokość geogr. lokalizacji obiektu(!) 

 
 
S K R A J N I W A 
(gm. Lelów) 
 
- Kapliczka „cudownie od ognia uratowana” - 
 
Otoczona płotkiem i ławeczkami kapliczka na starej sośnie znajduje się 
przy leśnym dukcie w kierunku Mełchowa w odległości około 340 m od 
skrzyżowania w Skrajnie Zagórnej.  
 
W pierwszych dniach maja 1990 roku okoliczne lasy doszczętnie strawił ogromny pożar. 
Pożoga oszczędziła jedynie tę kapliczkę (według jednych osób – dowód czuwania 
Opatrzności, według innych zaś, brawurowej i pełnej poświęceń akcji strażaków). Odtąd 
stanowi ona  miejsce lokalnego, dziękczynnego kultu religijnego.  
W chwili obecnej pogorzelisko porośnięte jest niemałym już młodnikiem. 
 
 
 

Zdjęcie nr 9 - odległość 7,78km, N50°43’02,9” E19°36’27,2” 

 
 
M E Ł C H Ó W 
(gm. Lelów) 
 
- Mogiła powstańców 1863 r. - 
 
W wąwozie, na wschodnim skraju Mełchowa, przy wjeździe od strony drogi 
krajowej nr 794 (odcinek Koniecpol – Lelów), znajduje się zbiorowa mogiła 
powstańców 1863 r.  
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Mogiłę upamiętnia wysoki krzyż na kamiennym postumencie ogrodzonym 
płotkiem.  
W 2002 roku, stary, drewniany krzyż zastąpiono stalowym, zachowując 
przy tym tradycję wbitych weń sęków w ilości 120 sztuk - mających 
odpowiadać liczbie poległych powstańców. 
 
W postument wmurowana jest  granitowa tablica z napisem: 
 

 
 

Zbiorowa mogiła ponad 
100 poległych powstańców 
w 1863 r. pod Mełchowem 
wśród których został ranny 

Św. Brat Albert  
CHMIELOWSKI 

Mieszkańcy   
Gminy Lelów 

 
 
    
30 września 1863 roku, pod Mełchowem, liczące około 800 ludzi siły 
powstańcze pod dowództwem płk. Zygmunta Chmieleńskiego, stoczyły 
krwawy bój z wojskiem rosyjskim.  
 
„(...) rano uszykował Chmieleński oddziały w ten sposób, że Zaremba na 
prawym skrzydle zajął lasek o 2 000 kroków od folwarku Mełchowa, Otto 
na lewym skrzydle zajął wieś, centrum zaś stanowił oddział 
Chmieleńskiego, zajmujący dwór i zabudowania dworskie; kawalerya 
ustawiła się za lewym skrzydłem blisko lasu. Moskale rozpoczęli bój 
gęstym ogniem działowym, skierowanym na wieś, wykonując 
równocześnie manewr w celu zajęcia lasku naprzeciw lewego skrzydła 
powstańczego. Widząc to poruszenie polecił Chmieleński natychmiast 
zajęcie tej miejscowości kapitanowi Otto, który posunąwszy się w tę 
stronę, rozpoczął morderczy bój z nieprzyjacielem. (...)  
Niestety jazda, która, prażona granatami i racami, cofnęła się była (...). 
Na lewym skrzydle, gdzie Esterhazy bronił zajętego przez siebie lasku, bój 
wrzał z całą zaciekłością, dopóki śmierć dowódcy nie przerwała gorącej 
akcji. (...)  
Straty powstańców w tym boju wynosiły w zabitych i rannych 70 ludzi, w 
tem dwóch dowódców, zmarłych z ran: Esterhazy i Władyczański.”  
 
na podstawie raportów dowódców, Stanisław Zieliński (Bitwy i potyczki 1863 - 1864)  
 
Celem upamiętnienia wydarzeń 1863 roku, w rocznicę bitwy pod 
Mełchowem, organizowane są patriotyczne uroczystości, których 
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organizatorem jest Lelowskie Towarzystwo Kulturalno-Historyczne im. W. 
Zwierkowskiego wspólnie z Gminą Lelów. 
W roku ubiegłym obchody uatrakcyjniła inscenizacja bitwy w wykonaniu 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Buska-Zdroju: "Pułk Żuawów Śmierci" 
z udziałem artylerii wyposażonej w  cztery armaty.  
 
 
 

Zdjęcie nr 10 - odległość 9,2km, N50°51’16,5” E19°41’27,1” 

 
 
G R O D Z I S K O,  „ K a l e c i n a   G ó r a ” 
(gm. Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie) 
 
- Cmentarz ofiar cholery - 
 
Cmentarz ofiar epidemii cholery (1848-53, 1866) zlokalizowany jest na 
rozstaju dróg, przy drodze biegnącej z Grodziska do Czechowca („Kalecina 
Góra”).  
Miejsce pochówku upamiętnia krzyż i znajdująca się obok niego czarna 
granitowa tablica (2006) o następującej treści:  
 
„MOGIŁA SYMBOLICZNA PAMIĘCI POGRZEBANYCH NA TYM CMENTARZU 
MIESZKAŃCÓW OKOŁOWIC, KTÓRZY ZMARLI W DNIACH OD 17 
WRZEŚNIA DO 26 GRUDNIA 1866 ROKU”. 
Poniżej wykuto listę z nazwiskami 44 ofiar epidemii. 
 
Tuż za mogiłą znajduje się symboliczna „Golgota pokoleń”: „Ś.P. 
ZMARŁYM PRZODKOM (...) ZA PRZEKAZANE DZIEDZICTWO NARODOWE I 
CHRZEŚCIJAŃSKIE” z ołtarzykiem i siedmioma drewnianymi krzyżami. 
 
Epidemie dżumy, cholery i pojedyncze przypadki trądu wielokrotnie nawiedzały okoliczne 
tereny (łącznie z Koniecpolem). Szczególnie dotkliwe stały się one w XVI, XVII oraz 
pierwszej połowie XVIII w. 
Ofiary „morowego powietrza” (czasami całe rodziny) wywożono i chowano przeważnie w 
zbiorowych mogiłach poza miastem.  
 
 
 

Zdjęcie nr 11 - odległość 4,35km, N50°44’04,8” E19°41’24,7” 

 
 
K U Ź N I C A  W Ą S O W S K A 
(gm. Koniecpol) 
 

- Pomnik przyrody - prawem chroniony - 
 
Drzewo należy do gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.). Rośnie ono 
nieopodal uregulowanego koryta Pilicy (ok. 266,5 km biegu rzeki-licząc od 
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ujścia) w okolicach Kuźnicy Wąsowskiej. Od rzeki oddziela je pas łąk i 
zadrzewień oraz wał przeciwpowodziowy. Dąb wpisany jest do rejestru 
pomników przyrody ożywionej.  
Przybliżony wiek drzewa: około 355 lat. 
 
Art. 40 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.92.880 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.) określa definicję pomnika przyrody oraz kryteria przyznawania statusu 
pomnika przyrody: 
 
1. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich 
skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub 
krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród 
innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, 
źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 
2. Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, 
drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, 
całkowitego rozpadu.  
3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 
kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody, kierując 
się potrzebą ochrony drzew i krzewów ze względu na ich wielkość, wiek, pokrój i 
znaczenie historyczne, a odnośnie tworów przyrody nieożywionej - ze względu na ich 
znaczenie naukowe, estetyczne i krajobrazowe. 
 
Jednym z kryteriów pozwalających uznać drzewo za pomnik przyrody jest jego obwód  
Orientacyjne, dolne granice dla drzewa pomnikowego - dębu szypułkowego wynoszą: 
- średnica na wys. 130 cm:  120 cm 
- obwód na wys. 130 cm:  377 cm 
 
 
 

Zdjęcie nr 12 - odległość 15,8 km, N50°54’24,0” E19°44’59,4” 

 
 
B U D Z Ó W 
(gm. Żytno, pow. radomszczański, woj. Łódzkie) 
 
- Krzyż powstańców 1863 roku – 
 
Krzyż powstańców walczących w powstaniu styczniowym przeciwko 
rosyjskiemu zaborcy znajduje się przy leśnym dukcie biegnącym skrajem 
rezerwatu przyrody „Dębowiec” od wsi Budzów w kierunku Maluszyna. 
Grubo ciosany, przystrojony „na ludowo” krzyż otacza pięć pomnikowych 
dębów oraz drewniany płotek. Na drzewach dopatrzyć się można 
zabliźnionych ran po wyciętych w korze krzyżach. 
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Zdjęcie nr 13 - odległość 14,8km, N50°50’22,7” E19°34’30,1” 

 
UWAGA: błędnie podano szerokość geogr. lokalizacji obiektu(!) 

 
 
C I E L Ę T N I K I 
(gm. Dąbrowa Zielona) 

 
- Największa lipa w Polsce - 
 
Największe i najstarsze drzewo z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata 
Mill.) w kraju (na zdjęciu pierwsze z prawej ☺). Rośnie ona w pobliżu 
kościoła parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego z 1891r. 
 
Wiek drzewa:  około 525 lat; 
Obwód pnia:  992 cm; (2005) 
Pierśnica:   315 cm; (2005) 
Wysokość:   35 m; 
 
Niegdyś wierzono, że kora tej lipy uśmierza ból zębów. Pątnicy podchodzili do drzewa i 
obgryzali jego korę. Do dziś drzewo nosi ślady tych praktyk. 
 
Na ścianie kościoła obok drzewa, znajduje się balkonik z obrazem św. Apolonii –uważanej 
za patronkę cierpiących na ból zębów. 
 
 
 
 

Zdjęcie nr 14 - odległość 4,83km, N50°45’49,6” E19°36’33,9” 

 
 
P O D L E S I E 
(gm. Lelów) 

 
- grodzisko rycerskie - 
 
Pozostałości obronnej siedziby rycerskiej znajdującej się po prawej stronie 
drogi prowadzącej do stacji PKP, przy północnym skraju zabudowań wsi. 
 
Grodzisko ma formę dobrze zachowanego, kolistego, stożkowatego kopca o płaskim 
wierzchołku i stromych bokach, otoczonego nawodnioną fosą usytuowanego wśród 
mokradeł. Na zewnętrznej stronie fosy widoczne są ślady nasypów ziemnych. Po stronie 
zachodniej nasyp ma formę rozległej wyniosłości pośród łąk – prawdopodobnie znajdował 
się tutaj zewnętrzny majdan gospodarczy. 
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Zdjęcie nr 15 - odległość 4,04km, N50°48’30,1” E19°41’08,0” 

 
 
R A D O S Z E W N I C A 
(gm. Koniecpol) 
 

-Oficyna - 
 
Do niedawna istniał w Radoszewnicy murowany, piętrowy dwór (rozebrany 
w 2002 roku) w którym mieściła się szkoła podstawowa. Obecny dwór jest 
wierną rekonstrukcją poprzedniego i znajduje się w prywatnych rękach. 
Obok dworu stoi uwieczniona na fotografii, będąca w ruinie, drewniana, 
piętrowa oficyna. Za zespołem rozciąga się przetrzebiony park angielski. 
 
Pierwsze wzmianki dotyczące Radoszewnicy datowane są na początek XV w. kiedy 
stanowi ona rodzinne włości Koniecpolskich. W XVIII w. majątek przechodzi w ręce 
Potockich a następnie Ostrowskich. Pod koniec XIX w. powstaje tu zespół dworski. 
 
 
 

Zdjęcie nr 16 - odległość 2,77km, N50°47’50,7” E19°40’31,5” 

 
 
R A D O S Z E W N I C A  
(ul. Koniecpolska 1 a, gm. Koniecpol) 

 
- Cegielnia – piec wypału ceramiki – 
 
Zdjęcie przedstawia wnętrze pieca służącego do wypału cegły. 
W cegielni prowadzona jest produkcja ceramiki budowlanej w szerokim 
asortymencie: cegła pełna, kratówka, dziurawka, modularna, klinkierowa,  
czerwona palona, pustak szczelinowy, wentylacyjny oraz kształtki. 
Nieznana mi jest data powstania cegielni. Mogła ona zostać zbudowana na 
początku XX w., a być może i wcześniej, gdyż figuruje ona już na 
przedwojennych mapach wydanych przez Wojskowy Instytut Geograficzny 
(tzw. „WIG-ówkach”) opracowanych w 1935 roku. 
W chwili obecnej właścicielem zakładu jest p. R. Pośpiech, który zakupił 
cegielnię od poprzedniego właściciela w roku 2002. 
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Zdjęcie nr 17 - odległość 0,1km, N50°46’28,5” E19°40’36,1” 

 
UWAGA: błędnie podano szerokość geogr. lokalizacji obiektu(!) 
 
 
K O N I E C P O L 
(ul. Mickiewicza 2)  
 
- podziemia  Urzedu Miasta i Gminy - 
 
Według mnie zdjęcie dotyczy piwnic budynku dawnego Urzędu Miasta przy 
ulicy Mickiewicza 2 (wcześniej w budynku tym do roku 1933 mieściła się 
szkoła im. Hetmana Koniecpolskiego). 
 
Od grudnia 1995 roku UMiG Koniecpol znajduje się przy ulicy Chrząstowskiej w miejscu 
dawnej komory celnej. 
Podane przy zdjęciu współrzędne geograficzne – moim zdaniem błędne - sugerowałyby, 
że zdjęcie wykonano gdzieś w podziemiach budynku byłego Zespołu Szkół w Koniecpolu 
w których w okresie II wojny światowej hitlerowcy urządzili cele aresztanckie i katownie. 
 
 
 

Zdjęcie nr 18 - odległość 9,4km, N50°49’16,6” E19°33’59,9” 

 
 
O L B R A C H C I C E  
(gm. Dąbrowa Zielona) 

 
- Kamieniołom - 
 
Na zdjęciu przedstawiona jest tzw. kamionka – kamieniołom z którego 
okoliczna ludność od wieków wybierała kamień budowlany (pochodzące z 
okresu kredowego (mezozoik) margle) na swe domostwa i budynki 
gospodarcze. 
 
Warto w tym miejscu przytoczyć fakt, że koniecpolska fara - kościół Św. 
Trójcy powstał w znacznej swej części z takiego właśnie budulca – 
kamienia łamanego w pobliskim Starym Koniecpolu. 


