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Euzebiusz Barañski

Gmina Fa³ków

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE

Gmina Fa³ków powsta³a w 1972 roku. Po³o¿ona jest w pó³nocno-zachodniej 
czêœci województwa œwiêtokrzyskiego. Graniczy z gminami Ruda Maleniecka 
i S³upia w województwie œwiêtokrzyskim oraz z gminami ¯arnów, Aleksandrów 
i Przedbórz w województwie ³ódzkim. Powierzchnia gminy (132 km2) znajduje siê 
w granicach pilczañsko-radomszczañskiego obszaru krajobrazu chronionego 
o znaczeniu krajowym. Czêœæ po³udniowo-zachodnia pozostaje w otulinie 
Przedborskiego Parku Krajobrazowego. 

LUDNOŒÆ I MIEJSCOWOŒCI

Gmina Fa³ków liczy 5502 mieszkañców, w tym w poszczególnych 
miejscowoœciach: Budy-85, Budy-Dobry Widok-11, Budy-Szpinek-8, Budy-
Jakubowice-11, Budy-Szreniawa-27, Budy-Adelinów-9, Bulianów-28, Czermno-
-728, Czermno-Kolonia-231, Czermno-Kolonia-Leszczyny-3, Czermno-Kolonia-
-Stomorgi-27, D¹browa-25, Fa³ków-1104, Greszczyn-12, Gustawów-139, Julianów-
-10, Olszamowice-202, Olszamowice-Por¹bka-83, Papiernia-47, Pikule-32, 
Pl¹skowice-76, Reczków-40, Rudka-55, Rudzisko-74, Skórnice-336, Skórnice-
-Porêba-21, Smyków-121, Smyków-Boroniowskie-33, Stanis³awów-76, 
Starzechowice-Dolne-190, Starzechowice-Górne-154, Starzechowice-Sêp-23, 
Studzieniec-166, Sulborowice-136, Sulborowice-Oddzia³y-44, Su³ków-26, 
Turowice-237, W¹sosz-191, Wola Szkucka-296, Wola Szkucka-Zygmuntów-3, 
Zbójno-145, Zbójno-Sêpskie Niwy-17.

SZKOLNICTWO, PLACÓWKI KULTURY I S£U¯BY ZDROWIA 

P Szko³a Podstawowa w Fa³kowie im. Stefana ̄ eromskiego- stan- 163 uczniów  
oraz 26 w klasie "0". Przy szkole istnieje sala gimnastyczna. 
W przygotowaniu projekt budowy hali sportowej.

P Szko³a Podstawowa w Czermnie - stan uczniów 127 + 20 w klasie "0". 
Uczniowie korzystaj¹ z sali gimnastycznej.

P Szko³a Podstawowa w Starzechowicach im. Oskara Kolberga - stan uczniów 
63.

P Publiczne Gimnazjum w Fa³kowie. W dziewiêciu oddzia³ach uczy siê 202 
uczniów. Pracownia komputerowa.

P Gminna Biblioteka w Fa³kowie.
P Publiczna Biblioteka w Czermnie.
P Muzeum Etnograficzno-Historyczne w Fa³kowie. W muzeum 

wyeksponowano informacje dotycz¹ce historii Fa³kowa, wyposa¿enie izb 
mieszkalnych i warsztatów rzemieœlniczych oraz zgromadzono dawne 
narzêdzia i maszyny rolnicze. Jest tutaj tak¿e zbiór dawnych dokumentów.

P Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Fa³kowie.
P Oœrodek Zdrowia w Fa³kowie.

GMINA FA£KÓW 
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KOMUNIKACJA
Na terenie gminy sieæ dróg stanowi¹:
Droga krajowa nr 42 Skar¿ysko-Kamienna - Radomsko d³ugoœci 14 km, drogi 
powiatowe-50 km, drogi gminne-33 km. Uzupe³niaj¹ca sieæ dróg nie zaliczonych do 
¿adnej kategorii (145 km) zapewnia mieszkañcom ³atwe po³¹czenia komunikacyjne.

Po³¹czenia autobusowe PKS.

P Autobus pospieszny do Katowic przez Czêstochowê.
P Autobus pospieszny do Che³ma przez Koñskie-Radom-Lublin.
P W okresie wakacyjnym kursuj¹ autobusy pospieszne: do Wroc³awia przez 

Opole, do Ostrowca Œwiêtokrzyskiego przez Koñskie-Skar¿ysko-Kam.
P Autobusy miêdzymiastowe do Piotrkowa Trybunalskiego, Opoczna, 

Koñskich, Przedborza.
P Po³¹czenia BUS-em do Koñskich, Czermna, Sulborowic.

RYS HISTORYCZNY

Z danych archeologicznych wynika, ¿e w Czermnie-Kolonii i w Fa³kowie 
wystêpuj¹ œlady osadnictwa z epoki br¹zu. W Fa³kowie i Rudzisku rozpoznano œlady 
osadnictwa okresu lateñskiego, czyli drugiego okresu epoki ¿elaza - oko³o 400 lat 
p.n.e. do pocz¹tków naszej ery. Jedno stanowisko - w Czermnie - pochodzi z okresu 
wp³ywów rzymskich. Czêœciej natomiast wystêpuj¹ stanowiska œredniowieczne
i nowo¿ytne. Grupuj¹ siê one wokó³ Fa³kowa, Czermna, Woli Szkuckiej, Studzieñca
 i Sulborowic.

Najstarsz¹ miejscowoœci¹ w gminie i jedn¹ z najstarszych w regionie jest 
Fa³ków. Nazwa pochodzi od osoby Fa³k lub Fa³ko. Od powsta³ej od nazwy osoby, 
nazwy miejscowoœci przyjêli nazwisko jej póŸniejsi w³aœciciele - Fa³kowscy. W XII
 i XIII w. dobra fa³kowskie by³y w³asnoœci¹ biskupów krakowskich. W XIV w. Fa³ków 
stanowi w³asnoœæ Szyrzyków herbu Doliwa Falkowskich. W 1340 roku Fa³ków 
uzyska³ prawa miejskie. Wówczas dwaj bracia Szyrzykowie - Jakub kanclerz 
sieradzki i Piotr prepozyt parafii Œw. Floriana w Krakowie, wyjednali u Kazimierza 
Wielkiego zezwolenie na lokacjê miasta na prawie magdeburskim. W uznaniu zas³ug 
braci Szyrzyków wobec pañstwa i króla, miasto lokowano na gruncie wsi Fa³ków, 

Wnêtrze Muzeum Etnograficzno-Historycznego 
w Fa³kowie



stanowi¹cej ich w³asnoœæ rodow¹. Jednoczeœnie miasto otrzyma³o przywilej 
organizowania cotygodniowych targów i dorocznych jarmarków. Spoœród 
miejscowoœci w powiecie koneckim, które posiada³y lub posiadaj¹ prawa miejskie, 
Fa³ków ten przywilej otrzyma³ najwczeœniej. Wystêpuj¹ce powszechnie w okolicy 
lasy stanowi³y czêœæ rozleg³ej puszczy ci¹gn¹cej siê od Kozienic do Przedborza. Lasy 
dostarcza³y obficie drewna, dzikiego zwierza i miodu a rozleg³e wody bobrów i ryb. 
Dlatego na jarmarki do Fa³kowa przybywali kupcy miêdzy innymi z Wroc³awia, 
Krakowa, Sandomierza, Sieradza, Piotrkowa i Radomia. 

W 1325 roku by³ w Fa³kowie koœció³ modrzewiowy fundacji Piotra 
z Fa³kowa. Nastêpny murowany pod wezwaniem Œw. Trójcy wzniesiono w 1420 roku. 
W XIV i XV w. rodzina Falkowskich nale¿a³a do zamo¿niejszych rodów 
w Ma³opolsce. Piotr Falkowski- biskup krakowski pos³any przez króla do papie¿a 
do  Avinionu i po œmierci w roku 1348 zosta³ tam pochowany. Jan z Fa³kowa w 1418 
roku wymieniany jest jako rektor Akademii Krakowskiej.

W 1446 roku Fa³ków przechodzi w rêce Gi¿yckich. Wywodz¹ca siê z tej 
rodziny Katarzyna by³a ¿on¹ Spytka z Melsztyna. 

Na prze³omie XVII i XVIII w. nast¹pi³o o¿ywienie gospodarcze Fa³kowa 
i okolic. Powstaj¹ kopalnie rud ¿elaza, piece do wytopu surówki oraz fryszerki
 i kuŸnice.

W 1789 roku dziedzicem Fa³kowa by³ Jan Nepomucen Zboiñski. Jeden ze 
Zboiñskich o¿eni³ siê z wnuczk¹ Kanclerza Jana Ma³achowskiego z Koñskich - 
Grabiñsk¹.

W 1836 roku zad³u¿ony Fa³ków zakupi³ Franciszek Jakubowski. Wówczas 
korzystny wp³yw na poziom ¿ycia mieszkañców miasta i okolicy wywiera³o 
hutnictwo. W roku 1840 wyprodukowano ³¹cznie 792 tony surówki i 462 tony ¿elaza 
kutego. W fabryce Burharda wyrabiano no¿e i ³y¿ki, masowo wywo¿one do odleg³ych 
miast cesarstwa rosyjskiego.
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W 1858 roku po zmar³ym 
F r a n c i s z k u  J a k u b o w s k i m ,  
dziedzicem Fa³kowa zosta³ jego syn 
Józef, który zorganizowa³ prywatn¹ 
szko³ê  dworsk¹.  Po upadku 
powstania styczniowego dworska 
szko³a sta³a siê szko³¹ gminn¹.

Niezale¿nie od czynników 
sprzyjaj¹cych rozwojowi Fa³kowa, 
czêste klêski niweczy³y materialny 
dorobek jego mieszkañców. Podczas 
wielkiego po¿aru w 1774 roku 
sp³onê³a ca³a miejscowoœæ. Równie¿ 
wojny szwedzkie spustoszy³y 
miasteczko. W 1869 roku Fa³ków 
utraci³ prawa miejskie.

Koœció³ parafialny w Fa³kowie



W czasie I wojny œwiatowej miejscowoœæ znalaz³a siê na linii frontu armii 
rosyjskiej i austriacko-niemieckiej. Walki spowodowa³y niemal ca³kowite jej 
zniszczenie. Po odzyskaniu niepodleg³oœci Fa³ków  z trudem dŸwiga³ siê ze zniszczeñ. 
W latach 1929-1939 wybudowano koœció³. Jednak ju¿ w dniu 5 wrzeœnia samoloty 
niemieckie zbombardowa³y Fa³ków. Zniszczeniu uleg³a kopu³a nowego koœcio³a. 
Po¿ar strawi³ wiele gospodarstw.. 

Po II wojnie œwiatowej dokonano parcelacji maj¹tków Boles³awa i Tadeusza 
Jakubowskich. Na ich bazie w 1953 roku utworzono Pañstwowy Oœrodek 
Maszynowy, który zatrudnia³ póŸniej oko³o 130 osób.

Drug¹ co do wielkoœci miejscowoœci¹ w gminie jest Czermno. Dawniej 
Czermno by³o siedzib¹ gminy. Pierwszy koœció³ drewniany istnia³ tu w roku 1511. 
Nastêpny równie¿ drewniany fundacji Antoniego Kraszkowskiego wzniesiony by³ 
w 1757 roku. Obecny murowany pod wezwaniem Nawiedzenia NP Marii 
i œw. Miko³aja pochodzi z 1881 roku, wzniesiony zosta³ staraniem Stanis³awa 
Jakubowskiego - dziedzica Czermna.

W 1827 roku wieœ liczy³a 88 domów i 322 mieszkañców, a w koñcu XIX w. 
98 domów i 514 mieszkañców. Wed³ug stanu z 2004 roku liczba ludnoœci w Czermnie 
wynosi 959 mieszkañców. Istnieje tu Zak³ad Tworzyw Sztucznych i Wyrobów 
Ró¿nych ,,HEKO”. Klub sportowy ,,HEKO” Czermno z II-go ligow¹ dru¿yn¹ 
pi³karsk¹ dysponuje dobrze utrzymanym boiskiem. W niewielkiej odleg³oœci od 
Czermna - Smykowie znajduje siê Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Us³ugowe ,,TARTAK” Stanis³awa Skawiñskiego. 

Oprócz Fa³kowa i Czermna na terenie gminy rozsianych jest 30 miejscowoœci 
z ró¿n¹ liczb¹ mieszkañców.

WALORY TURYSTYCZNE I PRZYRODNICZE 

Warunki spokojnego, niezak³óconego wypoczynku w Fa³kowie stwarza 
zajazd Lucjana Fr¹ca. Mo¿na tu tanio i smacznie zjeœæ. Zajazd dysponuje sal¹ 
konsumpcyjn¹ na120 miejsc, sal¹ konferencyjn¹ 60 miejsc, do wynajêcia pokoje 
1,2,3-osobowe oraz dwa pokoje rodzinne (³¹cznie 30 miejsc). Przy zajeŸdzie jest  
parking i stacja paliw. Baza zajazdu umo¿liwia organizowanie tu kolonii, tzw. 
zielonych szkó³, spotkañ integracyjnych i konferencji. 

W odleg³ym o 3,5 km od Fa³kowa Bulianowie istnieje zbiornik wodny 
o znacznej powierzchni. W³aœciciel Lucjan Fr¹c zapewnia mo¿liwoœæ wêdkowania.

W miejscowoœci Rudzisko - 7 km od Fa³kowa, Barbara Kolasiñska-Danielak 
prowadzi atrakcyjne gospodarstwo agroturystyczne - ,,M³yn nad Barbark¹”. Przy 
m³ynie wodnym z pocz¹tku XX wieku zbudowano siedlisko z obszern¹ sal¹ biesiadn¹. 
Do dyspozycji goœci s¹ 3 pokoje z ³azienkami i kuchni¹.

POMNIKI PRZYRODY

Na terenie parku podworskiego w Fa³kowie: cis pospolity, grab zwyczajny, 
3 modrzewie europejskie, 2 jesiony wynios³e, 3 lipy drobnolistne, 5 dêbów 
szypu³kowych.
Na terenie lasów Leœnictwa Starzechowice 2 dêby szypu³kowe.
W parku przy Szkole Podstawowej w Starzechowicach: 3 wi¹zy polne, modrzew 
europejski, d¹b szypu³kowy, 2 lipy drobnolistne.
W Smykowie ,,Boroniewskim" 2 dêby szypu³kowe. 
W Woli Szkuckiej cis pospolity.
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DZIEDZICTWO  KULTUROWE - ZABYTKI

Na terenie gminy Fa³ków na uwagê zas³uguj¹ nastêpuj¹ce obiekty kultury materialnej.
W Fa³kowie:
P Koœció³ Parafialny p.w. MB Szkaplerznej i Œw. Trójcy - wzniesiony w latach 

30 XX w. wg projektu prof. Oskara Sosnowskiego,
P ruiny dworu obronnego wzniesionego u schy³ku XVI i na pocz¹tku XVII w.,
P póŸnobarokowa rzeŸba - Pieta - z 1792 roku, 
P cmentarz wojskowy z I wojny œwiatowej,
P zbiorowa mogi³a partyzantów - ¿o³nierzy AK na cmentarzu parafialnym.

 W Czermnie:
P Koœció³ Parafialny p.w. Nawiedzenia NMP i Œw. Miko³aja - eklektyczny, 

zbudowany w 1881 roku,
P kapliczki przydro¿ne z XIX w.,
P zbiorowa mogi³a na cmentarzu parafialnym ¿o³nierzy polskich poleg³ych 

w 1939 roku. 
W Skórnicach:
P dwór murowany z 1850 roku o charakterze romantycznym po³o¿ony w parku 

krajobra-zowym,
P spichlerz z oko³o po³owy XIX w. póŸnoklasycystyczny, murowany,
P figury przydro¿ne, dwa krucyfiksy ¿eliwne z 1846 roku.

CIEKAWOSTKI LITERACKIE

Swoje wra¿enia wyniesione niegdyœ z Fa³kowa i okolicy wyrazili dwaj 
pisarze - Stefan ̄ eromski w ,,Dziennikach” zanotowa³: ,,27 grudnia (1882 r.) - zabra³ 
miê ksi¹dz Grudziñski na odpust do Fa³kowa - o trzy mile od Radoszyc. By³ tam ksi¹dz 
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Pieta - póŸnobarokowa rzeŸba 
z 1792 roku w Fa³kowie

Grobowiec rodziny Jakubowskich
w Czermnie
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¯mudowski, s³awny myœliwy, który polowa³ z dzisiejszym cesarzem w Przedborzu, 
ksi¹dz Kubik, Bukiewicz i inni - wszyscy s³awni kpiarze - a szczególnie Bukiewicz. Ks. 
Grudziñski mia³ tam kazanie.”

Natomiast W³adys³aw Reymont w ,,Pielgrzymce do Jasnej Góry" w 1894 
roku napisa³ - ,,W Fa³kowie jest przepyszna droga, wysadzona modrzewiami, i koœció³ 
bardzo staryi bardzo prosty, zwyk³y czworobok bez najmniejszych ozdób 
architektonicznych. Kilkanaœcie minut przystanku i dalej. Przed samym zmrokiem 
dochodzimy do jakiejœ wsi, w której mamy nocowaæ. Dwór daje wszystkim koniom 
schronienie i nam w czêœci. Idziemy obejrzeæ koœció³ nowy, wystawiony przed 
kilkunastu laty przez w³aœciciela Ko³oñca, Fa³kowa i wielu innych, pana 
Jakubowskiego; jest po prostu œliczny. Zacz¹wszy od ogrodzenia i cmentarza, pe³nego 
kwiatów, a¿ do posadzki koœcielnej, wszystko znamionuje smak artysty".

Przytoczone  wy¿ej opinie dotycz¹ czasów odleg³ych. W Fa³kowie np. nie ma 
ju¿ koœcio³a, który widzia³ autor ,,Ch³opów". Jest nowsza œwi¹tynia. Wspomniany 
koœció³ zosta³ zniszczony w czasie I wojny œwiatowej. 

INSTYTUCJE, URZÊDY, NIEKTÓRE ZAK£ADY, NIEZBÊDNE ADRESY

? Urz¹d Gminy w Fa³kowie, ul. Przedborska 2, 26-260 Fa³ków, 
tel.: (044) 787 35 13.

? Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Fa³kowie, ul. Zamkowa, 26-260 
Fa³ków, tel.: (044) 787 35 13.

? Oœrodek Zdrowia w Czermnie, ul. Koœcielna 74, 26-260 Fa³ków, 
tel.: (044) 787 34 22.

? Apteka w Fa³kowie, ul. Zamkowa 14, 26-260 Fa³ków, 
tel.: (044) 787 35 05.

? Gospodarstwo Agroturystyczne Barbary Kolasiñskiej-
Danielak, Rudzisko 7, 26-260 Fa³ków, tel.: (044) 787 37 59.

? Urz¹d Pocztowy w Fa³kowi, ul. Przedborska 28,(044)787 35 02
? Bank Spó³dzielczy w Przedborzu Oddzia³ w Fa³kowie,
        (044) 685 16 43
? Zak³ad Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Ró¿nych ,,HEKO” 

w Czermnie, ul. Osnowa 61, tel.: (044) 787 34 76 , 787 34 21,

? Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe 
,,TARTAK” Stanis³awa Skawiñskiego w Smykowie, 
tel. (044) 787 31 10,

? Stacja Paliw ,,FAMIL” i ZAJAZD Lucjana Fr¹ca w Fa³kowie, 
ul. Spacerowa 2a, tel. (044) 787 36 02

? Zak³ad Œlusarsko-Mechaniczny Stanis³awa Fijo³ka w Fa³kowie, 
ul. Szkolna 2, tel. (044) 787 36 78

Stadion 
Klubu Sportowego ,,HEKO” 

w Czermnie



Jolanta Sobczyñska, 
Alina Sowiñska, 
Izabela Wiœniewska
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PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE 
Po³o¿enie Gmina Gowarczów po³o¿ona jest w pó³nocnej czêœci 

województwa œwiêtokrzyskiego. Graniczy: od pó³nocnego-wschodu 
z województwem mazowieckim i po³o¿onymi w nim gminami Gielniów i Przysucha; 
od zachodu z województwem ³ódzkim i po³o¿onymi w nim gminami Bia³aczów 
i Opoczno; od po³udnia z gmin¹ Koñskie w województwie œwiêtokrzyskim. 

2Powierzchnia gminy wynosi 102 km , a swoim obszarem obejmuje 16 so³ectw. 

LUDNOŒÆ I MIEJSCOWOŒCI

Gmina Gowarczów liczy 4924 mieszkañców, w tym w poszczególnych 
miejscowoœciach: Bernów - 161, Bêbnów - 512, Borowiec - 174, BrzeŸnica - 85, 
Gie³zów - 395, Gowarczów - 1432, Kamienna Wola - 213, Stare Pole - 91, Komaszyce 
- 194, Korytków - 315, Kupimierz - 137, Kurzacze - 144, Mi³aków - 178, Morzywó³ - 
114, Rogówek - 92, Ruda Bia³aczowska - 509, Skrzyszów - 178.

OŒWIATA I WYCHOWANIE, OPIEKA ZDROWOTNA, KULTURA.

W gminie Gowarczów czynne s¹ obecnie 2 szko³y podstawowe-
w Gowarczowie i Kamiennej Woli, w których uczy siê 444 dzieci oraz 1 gimnazjum 
w Gowarczowie z 206 uczniami. Maj¹ oni do dyspozycji nowoczesn¹ halê sportow¹.

W gminie dzia³aj¹: Oœrodek Zdrowia w Gowarczowie, Oddzia³ Zamiejscowy 
w Kamiennej Woli oraz dwie apteki. 

W gminie funkcjonuje Gminy Oœrodek Kultury (obecnie jako wydzia³ 
Urzêdu Gminy) oraz dwie biblioteki, w zasobach których jest 19 781 woluminów. 

Przez teren gminy Gowarczów (w po³udniowo-zachodniej czêœci) przebiega 
niezelektryfikowana linia kolejowa relacji Skar¿ysko-Kamienna - Tomaszów 
Mazowiecki z przystankiem w Rudzie Bia³aczowskiej. 

RYS HISTORYCZNY

Nazwa dzisiejszej osady, a niegdyœ miasta, wywodzona jest od imienia lub 
przezwiska pierwotnego w³aœciciela, nosz¹cego miano Goworzyc. Pocz¹tki tej 
miejscowoœci nie s¹ bli¿ej znane, a pierwsza wzmianka historyczna pochodzi 
z dokumentu z roku 1361. Prze³omow¹ dat¹ w dziejach Gowarczowa by³ rok 1430, 
kiedy to król W³adys³aw Jagie³³o nada³ mu prawa miejskie magdeburskie oraz 
przywilej urz¹dzania targów czwartkowych i dwóch jarmarków. Miasto otrzyma³o 
dalsze przywileje królewskie od  kolejnych w³adców Polski. W XVII w. w³aœcicielami 
Gowarczowa byli Koryciñscy. Po Koryciñskich, w³aœcicielami miasta i okolicznych 
dóbr zostali Jab³onowscy. Jeden z nich, Antoni, miecznik województwa podlaskiego 
i pu³kownik wojsk koronnych, pragn¹c podŸwign¹æ miasto po wielkim po¿arze w roku 
1767, nada³ ¯ydom prawo handlu w mieœcie. W XVIII wieku w ¿yciu miasta obok 
handlu coraz wiêkszego znaczenia zacz¹³ nabieraæ przemys³. W okolicy Gowarczowa 
pojawi³y siê zak³ady przemys³u ¿elaznego oraz wielkie piece. Przy na ogó³ s³abych 
glebach dóbr gowarczowskich ich w³aœciciele Jab³onowscy, pragn¹c zapewniæ sobie 
dochody, prowadzili o¿ywion¹ dzia³alnoœæ przemys³ow¹. W wieku XVIII Gowarczów 
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by³ obok Koñskich oœrodkiem handlu ¿elazem, pochodz¹cym z pobliskich wielkich 
pieców i fryszerek. 

Przez jakiœ czas istnia³a na gruntach Gowarczowa szabelnia. Szabelniami 
nazywano w dawnej Polsce niewielkie zak³ady produkuj¹ce szable lub ich czêœci. 
Z jednego z dokumentów dowiadujemy siê, ¿e w roku 1674 p³aci³ pog³ówne, czyli 
podatek wyznaczony od ka¿dej osoby, szabelnik Józef wraz z ¿on¹, zatrudniaj¹cy 
oœmiu czeladników.

Nieco wiêcej dowiadujemy siê o gowarczowskiej szabelni z wydanej w roku 
1782 w Warszawie ksi¹¿ki J. Osiñskiego pt. ,,Opisanie polskich ¿elaza fabryk". 
Czytamy w niej: ,,W pobliskich Koñskich, na gruntach gowarczowskich znajduje siê 
szabelnia, czyli fabryka, w której g³ownie na szable lub pa³asze robi¹. Na takowej 
fabryce kraj cokolwiek zyskuje, poniewa¿ do stali, któr¹ z zagranicy sprowadzaj¹ 
miejscowego dulu wiele daj¹". Wspomina³ o gowarczowskiej szabelni wybitny polski 
historyk, badacz dziejów Polski w drugiej po³owie XVIII wieku, autor opracowania pt. 
,,Wewnêtrzne dzieje Polski", ¿yj¹cy w latach 1839-1918 Tadeusz Korzon.

Trzeba tu dodaæ, ¿e wymieniona w opisie Osiñskiego g³ownia to g³ówna 
czêœæ broni siecznej, nazywana brzeszczotem lub kling¹, od rêkojeœci w dó³, s³u¿¹ca 
do ciêcia lub k³ucia.

Mo¿na z tego wnioskowaæ, ¿e gowarczowska szabelnia by³a zak³adem 
samodzielnym a produkowane tam klingi musia³y byæ kompletowane, to jest 
uzupe³niane rêkojeœci¹ i sprzedawane gdzie indziej. Tamtejsza szabelnia przetrwa³a 
do koñca XVIII wieku, nie pozostawiaj¹c po sobie ¿adnych trwa³ych œladów. 

Miasto i jego okolice znane by³y tak¿e do po³owy XIX wieku z cha³upniczego 
wyrobu gwoŸdzi. Wyj¹tkiem by³a mechaniczna wytwórnia gwoŸdzi w miejscowoœci 
Baczyna. GwoŸdziarstwem zajmowali siê w tym czasie niemal wszyscy mieszkañcy 
Gowarczowa, zorganizowani w cechu kowalskim i gwoŸdziarskim. O du¿ym 
znaczeniu tych zawodów w ¿yciu miasta œwiadczy uchwalenie ustawy cechu 
kowalskiego i gwoŸdziarskiego, zawieraj¹cej szczegó³owe prawa majstrów 
i czeladników. Ustawa podpisana przez cechmistrza Wawrzyñca Kuliñskiego 
i zatwierdzona przez dbaj¹cego o rozwój miasta jego ówczesnego w³aœciciela Kacpra 
Jab³onowskiego, jest ciekawym dokumentem, ukazuj¹cym organizacjê dawnego 
rzemios³a opartego na bezwzglêdnym pos³uszeñstwie czeladników wobec majstrów. 
Produkcja musia³a byæ znaczna, gdy¿ szereg akt notarialnych z pierwszej po³owy XIX 
wieku dotyczy sprzeda¿y przez Jab³onowskich znacznych iloœci ¿elaza w sztabkach, 
obrêczach i szynach. ¯elazem sp³acali równie¿ w³aœciciele Gowarczowa zaci¹gniête 
w Koñskich po¿yczki.

Wprowadzenie bardziej wydajnej, fabrycznej produkcji gwoŸdzi pogorszy³o 
warunki egzystencji mieszkañców Gowarczowa. Upad³ tak¿e stopniowo okoliczny 
przemys³ ¿elazny, który po wybudowaniu linii kolejowej Skar¿ysko - Koñskie 
skoncentrowa³ siê w le¿¹cych przy niej miejscowoœciach. Zmieni³ siê tak¿e z czasem 
uk³ad komunikacyjny, co spowodowa³o pomniejszenie znaczenia dawnego traktu 
warszawsko - krakowskiego.

Dope³nieniem tych niepomyœlnych kolei losu by³o odebranie w roku 1869 
przez w³adze carskie praw miejskich, w odwecie za aktywny udzia³ w powstaniu 
styczniowym. Miasto posiada³o okaza³¹ pieczêæ, zawieraj¹c¹ jego herb: dwa 
skrzy¿owane klucze z umieszczon¹ nad nim koron¹ oraz ³aciñski napis Sigillum 
Magistratus Urbis Gowarczów - to jest pieczêæ Magistratu Miasta Gowarczów.

Z zas³uguj¹cych na uwagê ciekawostek historycznych wymieniæ nale¿y 
istnienie w Gowarczowie w bardzo odleg³ych czasach szkó³ki przykoœcielnej oraz 
szpitala. O szkole wspomina ju¿ akt erekcyjny z 1404 roku. Sta³a szko³a œwiecka 
powsta³a dopiero w roku 1829. O szpitalu wspomina natomiast zapis z 1648 roku,



którym ówczesny w³aœciciel Gowarczowa Aleksander Koryciñski ustanowi³ 
œwiadczenia na jego utrzymanie.

LEGENDY

Legenda o niedŸwiedziu

Bardzo dawno temu w jamie przy wzgórzu, na którym obecnie znajduje siê 
koœció³ parafialny œw. Piotra i Paw³a zamieszkiwa³ ogromny niedŸwiedŸ. Porywa³ on 
zwierzêta domowe okolicznych mieszkañców. Pewnego dnia, kiedy przechadza³ siê 
po lesie w poszukiwaniu ³atwej zdobyczy, wbi³a mu siê w ³apê drzazga. Zacz¹³ ryczeæ 
z bólu. Po jakimœ czasie przechodzi³a tamtêdy jakaœ dziewczyna, która wyjê³a mu 
drzazgê i szybko uciek³a. NiedŸwiedŸ chcia³ porwaæ dziewczynê do swej jamy, ale za 
ka¿dym razem, gdy porywa³ kolejn¹ dziewczynê okazywa³o siê, ¿e to nie ta. Okoliczni 
mieszkañcy postanowili go zabiæ. Skórê z niedŸwiedzia powieszono przy g³ównym 
wejœciu do koœcio³a, tak aby ka¿dy móg³ jej dotkn¹æ. Wisia³a tak przez wiele tygodni. 
Obecnie wzgórze jest w³asnoœci¹ prywatn¹, a w niedŸwiedziej jamie znajduje siê 
piwnica. Wchodz¹c g³êbiej, mo¿na tam zobaczyæ podobno ludzkie koœci.

Legenda o dzwonach

W czasie II wojny œwiatowej Niemcy próbowali obrabowaæ znajduj¹cy siê 
w Gowarczowie koœció³. Najbardziej zale¿a³o im na dzwonach, które zamierzali 
przetopiæ i wykorzystaæ do produkcji broni. Próba ta jednak zakoñczy³a siê 
niepowodzeniem, gdy¿ miejscowa ludnoœæ ukry³a je. Podczas próby ukrycia tych¿e 
dzwonów jeden z nich z koœció³ka œw. Rocha stoczy³ siê do bagna i zaton¹³. Jak g³osi 
legenda, dzwon ten spoczywa tam po dziœ dzieñ.

Legenda o koœció³ku œw. Rocha

Legenda ta mówi o tym jak stary hrabia Tarnowski, w³aœciciel Klucza Koñskie, jad¹c 
karoc¹ z rodzin¹ ugrz¹z³ w gowarczowskich bagnach. W³aœnie w tym miejscu, gdzie 
dziœ stoi koœció³ek pod wezwaniem œw. Rocha. Zacni podró¿uj¹cy, topi¹cy siê w ten 
czas w bagnach, modlili siê tak d³ugo, a¿ zasta³ ich zmierzch i w czasie modlitwy 
wstawienniczej do œw. Rocha zostali ocaleni. Konie nabra³y jakby boskiej mocy 
i wyprowadzi³y hrabiostwo z bagien. Na czeœæ œw. Rocha postanowiono postawiæ 
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w tym miejscu koœció³. Pocz¹tkowo by³ on drewniany, niestety uleg³ zniszczeniu, 
spalony od uderzenia pioruna. Obecnie jest murowany.

Stanowiska archeologiczne

Stanowiska archeologiczne wystêpuj¹ce na terenie gminy Gowarczów 
stanowi¹ doœæ liczn¹ grupê. Najciekawszym obiektem jest grodzisko w Gowarczowie 
z okresu wczesnego œredniowiecza. Nale¿y ono do tzw. grodów dwucz³onowych, 
zabudowanych na planie ,,ósemki”. Czeœæ wschodni¹ postawiono na planie elipsy. 
Grodzisko po³o¿one jest na wzgórzu. Gród zamieszka³y by³ w latach 1100 - 1250. 
Obecnie stoi tu XVII-wieczny koœció³ pod wezwaniem œw. Piotra i Paw³a.

Innymi wiêkszymi stanowiskami archeologicznymi wystêpuj¹cymi na 
terenie gminy Gowarczów s¹:
P B³onie - œlad osadnictwa kultury ³u¿yckiej; epoka br¹zu,
P Ruda Bia³aczowska - œlad osadnictwa; okres neolitu,
P Bêbnów - œlad osadnictwa z póŸnego œredniowiecza oraz osada z okresu 

nowo¿ytnego,
P Borowiec - œlad osadnictwa z póŸnego œredniowiecza.

WALORY TURYSTYCZNE I PRZYRODNICZE

Ukszta³towanie terenu
Zgodnie z podzia³em fizyczno-geograficznym omawiany teren le¿y na 

obszarze podprowincji Wy¿yny Œrodkowoma³opolskiej, na pograniczu dwóch 
mezoregionów: zachodnia czêœæ terenu wchodzi w sk³ad mezoregionu Wzgórz 
Opoczyñskich stanowi¹cego czêœæ makroregionu Wy¿yny Przedborskiej, natomiast 
pó³nocno-wschodnia i wschodnia czêœæ terenu wchodzi w sk³ad mezoregionu Garbu 
Gielniowskiego, stanowi¹cego czêœæ makroregionu Wy¿yny Kielecko-
-Sandomierskiej. Garb Gielniowski tworz¹ osady jurajskie wystêpuj¹ce w postaci 
piaskowców, mu³ów i i³ów. Ska³y te le¿¹ na g³êbokoœci 1,5 - 9,0 m. Warstwy jury 
stanowi¹ fragment premsko-mezozoicznego obrze¿a Gór Œwiêtokrzyskich.

Walory przyrodnicze i krajobrazowe
Naturalnym bogactwem gminy Gowarczów s¹ lasy przysusko-

szyd³owieckie, które zajmuj¹ 4139 ha, tj. oko³o 40% powierzchni gminy. To obszar 
chronionego krajobrazu o du¿ych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. 
Walory przyrodnicze tego terenu zwi¹zane s¹ tak¿e z dolin¹ rzeki Drzewiczki i jej 
dop³ywami. Malowniczo rozproszone, z bogatymi biologicznie po³aciami s¹ 
atrakcyjnym elementem krajobrazu gminy. W obrêbie obszaru chronionego
krajobrazu lasy przysusko-szyd³owieckie znajduj¹ siê dwa tereny objête ochron¹ 
prawn¹ jako miejsca rozrodu i przebywania zwierz¹t.

Obiekty przyrodnicze - pomniki przyrody, u¿ytki ekologiczne

Na terenie gminy Gowarczów ochron¹ konserwatorsk¹ objête zosta³y dwa 
pomniki przyrody nieo¿ywionej oraz jeden u¿ytek ekologiczny.
P Korytków - 2,17 ha, bagno, teren obni¿ony, poros³y miejscami brzoz¹,
P Korytków - 0,38 ha, bagno, teren wklês³y, silnie wilgotny, poros³y 

samosiewem,
P Korytków - 0,43 ha, bagno, teren obni¿ony, silnie wilgotny, poros³y na 

obrze¿u brzoz¹,
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P BrzeŸnica - 1,87 ha, bagno poroœniête pojedynczo i grupowo olch¹ i brzoz¹,
P BrzeŸnica - tereny po³o¿one w dolinie po obu stronach rzeki Drzewiczki, 

dawne u¿ytki rolne i bagna, powierzchnia poroœniêta w ró¿nej formie olch¹, 
osik¹, jesionem, kasztanem, drzewami owocowymi. Tereny te to miejsca 
rozrodu i regularnego przebywania zwierz¹t. S¹ to:
A ,,Bombowisko” - miejsce rozrodu i regularnego przebywania cietrzewia 

na terenie Nadleœnictwa Barycz i obrêbu Barycz (wieœ BrzeŸnica, pow. 
84 ha). Celem jest ochrona tokowiska oraz ostoi i miejsc lêgowych 
cietrzewia oraz ochrona wrzosowiska.

A ,,Teklinów” - miejsce rozrodu i regularnego przebywania cietrzewia na 
terenie Nadleœnictwa Barycz i obrêbu Barycz (wieœ G³êboka Droga, pow. 
27,9 ha). Celem jest ochrona tokowiska oraz ostoi i miejsc lêgowych 
cietrzewia oraz dodatkowo ochrona miejsc rozrodu i wystêpowania 
rzadkich gatunków ptaków wodno-b³otnych, zachowanie 
dotychczasowego charakteru doliny i terenów Ÿródliskowych rzeki 
Drzewiczki.

Pomniki przyrody i u¿ytki ekologiczne

C Kamienna Wola - pomnik przyrody, po zachodniej stronie wsi, w granicy 
z woj. ³ódzkim- g³az narzutowy - granit; wys. - 2,2 m; obwód - 16,5 m; 
czêœæ górna wyg³adzona o œr. 3,5 x 5,6 m; wystaje nad powierzchniê 
1,0 m.

C Kamienna Wola - pomnik przyrody, na ³¹ce obok rowu w pó³nocnej 
czêœci wsi, g³az narzutowy - granitognejs; wys. 1,0 m; obwód - 8,0 m; 
w 10% poroœniêty porostami; wyraŸne œlady ³upania.

C Gowarczów - u¿ytek ekologiczny Nadleœnictwo Przysucha, Obrêb 
Przysucha, Oddz. 162a i 163 a Bagno, poroœniête w 10-80% kêpami 
wierzby, olchy i osiki; pow. 24,28 ha
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DZIEDZICTWO KULTUROWE - ZABYTKI

Liczne niszcz¹ce miasto po¿ary spowodowa³y, ¿e mimo bogatej przesz³oœci 
w Gowarczowie zachowa³o siê niewiele zabytków. Najcenniejsze z nich znajduj¹ siê 
w wielokrotnie przebudowywanym koœciele po wezwaniem œw. Piotra i Paw³a, który 
zosta³ wpisany do rejestru zabytków. 

Koœció³ parafialny pod wezwaniem œw. Piotra i Paw³a
Koœció³ pod wezwaniem œw. Piotra i Paw³a znajduje siê przy ulicy Zamkowej 

10, na usypanym sztucznie nasypie dawnego grodziska, stanowi¹cym zarazem punkt 
widokowy, sk¹d roztacza siê rozleg³a panorama Gowarczowa.
Koœció³ wybudowany by³ w trzech okresach:
P prezbiterium (gotyk) w 1333 r.
P kaplice (renesans) w 1670 r.
P nawa, chór i wie¿e w 1904 r.

Wprawdzie nie ma dokumentu erekcji koœcio³a, to jednak wed³ug wszelkiego 
prawdopodobieñstwa, jej data poprzedza wiek XV. Opis koœcio³a z 1818 roku mówi, 
¿e na jednym z kamieni widnia³ rok 1333. Koœció³ posiada wiele cennych zabytków z 
prze³omu XVII i XVIII wieku. Wielki o³tarz zwrócony ku wschodowi jest wykonany 
w stylu renesansowym z ceg³y i gipsu. Cztery figury i cztery pilastry wspieraj¹ górn¹ 
czêœæ o³tarza maj¹c¹ dwie kolumny. W o³tarzu mieœci siê figura Serca Pana Jezusa, 
obok której stoj¹ dwaj patronowie koœcio³a, œw. Piotr i œw. Pawe³. W górze znajduje siê 



Matka Boska z otwartym sercem, obok niej œw. Walenty i œw. Miko³aj. Sklepienie 
prezbiterium zdobi staro¿ytny fresk.

Od strony pó³nocnej koœcio³a znajduje siê kaplica Matki Boskiej. Posiada ona 
o³tarz dêbowy rzeŸbiony, z ³ask s³yn¹cy. Matka Boska ma na sobie srebrn¹ sukniê 
wyz³acan¹. Wyz³acane s¹ równie¿ korony nad Matk¹ Bosk¹ i Dzieci¹tkiem.

Od strony po³udniowej, znajduje siê kaplica z czarnego marmuru. W o³tarzu 
tym jest krzy¿ z Chrystusem Panem. Pod krzy¿em stoj¹ figury Matki Boskiej 
i œw. Jana. Na górze natomiast, umieszczono dwa herby: Topór i Jastrzêbiec 
(popularny motyw roœlinny u¿ywany w herbach szlacheckich).

W bocznej nawie wybudowany zosta³ w 1649 roku z marmuru chêciñskiego 
piêtrowy nagrobek Koryciñskich z rzeŸbionymi, le¿¹cymi postaciami  zmar³ych: 
Aleksandra i Zofii Koryciñskich wraz z popiersiami ich dzieci: Aleksandra 
i Konstancji oraz rzeŸba Matki Boskiej pochodz¹ca z 1640 roku.

Kaplica œw. Rocha
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Ciekawym zabytkiem jest te¿ Kaplica 
œw. Rocha, znajduj¹ca siê tu¿ za rynkiem na 
dawnym cmentarzu, na usypanym wzgórzu, 
otoczonym stawem. Kaplica ta sk³ada siê z 
nawy i ni¿szego prezbiterium. Front ma dwie 
wie¿yczki, kryte cisem i ozdabiane krzy¿ami. 
Sklepienie ma korkowo-krzy¿owe, zrobione w 
ten sposób, ¿e do bukszeli z grubych desek 
przybito cienkie deski, do nich zaœ 
przymocowano p³yty korkowe, na które 
po³o¿ono tynki z drobnego wapna i ozdoby z 
gipsu. O³tarz pseudorenesansowy wykonano z 
ceg³y i gipsu.

W 1864 roku w kaplicy powsta³y 
zniszczenia, poniewa¿ popêka³y œciany, a 
chórek grozi³ zawaleniem. Szkody powiêkszy³ 

Koœció³ parafialny w Gowarczowie

Kaplica œw. Rocha



po¿ar kaplicy, spowodowany uderzeniem pioruna. W 1908 roku rozpoczêto kapitalny 
remont obiektu. Odnowiony oddano do u¿ytku parafianom w 1909 roku.

Cmentarz parafialny

Zespó³ dworski w Korytkowie

Godny zwiedzenia zespó³ dworski w Korytkowie pochodzi z XIX wieku. 
W jego sk³ad wchodzi³y niegdyœ: dwór, spichlerz dworski oraz park. Spichlerz 
dworski sp³on¹³ w po¿arze. Niestety nie zosta³ odrestaurowany. 
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Cmentarz parafialny 
po ³o¿ony  jes t  na  g runc ie  
nale¿¹cym do mieszkañców 
Gowarczowa. W 1992 roku zosta³ 
on poszerzony o 0,86 ha., a jego 
ca³kowita powierzchnia wynosi 
2,12 ha. 

Na cmentarzu znajduje 
siê wiele cennych, pami¹tkowych 
grobów i pomników. Jednym 
z nich jest pomnik ¿elazny, który 
znajduje siê w centralnej czêœci 
s ta rego  cmenta rza .  Krzy¿  
u f u n d o w a n y  z o s t a ³  p r z e z  
zawiadowcê zak³adu w Rudzie 
B i a ³ a c z o w s k i e j  J a n a  N .  
Lutowskiego. Wykonano go 
w Fabryce ¯elaza w Rudzie 
Bia³aczowskiej, a wzniesiono 
w 1849 roku.

Krzy¿  ¿eliwny na cmentarzu w Gowarczowie

Dwór z XIX wieku w Korytkowie



Zespó³ dworski w Gie³zowie

Zespó³ dworski w Gie³zowie pochodzi z XIX wieku i by³ w³asnoœci¹ rodziny 
Morusiñskich. W sk³ad zespo³u wchodzi³y niegdyœ dwór, piwnica oraz park. Obecnie 
pozosta³ dwór i park. 

Krzy¿e przydro¿ne w Rudzie Bia³aczowskiej

W Rudzie Bia³aczowskiej znajduj¹ siê cztery krzy¿e, dwa w œrodku wioski, 
dwa na obrze¿ach. Mieszkañcy stawiali je w ró¿nych okresach i zwi¹zane s¹ z ro¿nymi 
zdarzeniami. Na jednym z nich widnieje napis: Ruda Bia³aczowska - 1843 "Od 
powietrza, ognia i wojny zachowaj nas Panie". Na innym: Ruda Bia³aczowska - 
1918 rok ,,O Maryjo Niepokalanie Poczêta módl siê za nami, którzy siê do Ciebie 
uciekamy”.

Mieszkañcy wioski ceni¹ sobie istnienie tych ,,symboli”. Twierdz¹ , i¿ by³y 
one i s¹ nadal œwiadkami minionych wydarzeñ, a tak¿e pe³ni¹ rolê ochronn¹ przed 
nieszczêœciami. Krzy¿e ufundowane by³y przez mieszkañców, którzy dbaj¹ o nie 
i ka¿dego roku dokonuj¹ ich renowacji. 

Cmentarz ̄ o³nierzy Radzieckich

Cmentarz ¿o³nierzy radzieckich znajduje siê w lesie, sto metrów od drogi 
Koñskie-Gowarczów. Ogrodzony jest p³otem z betonowych, a¿urowych przêse³, 
a jego powierzchnia wynosi 0,82 ha. Sk³ada siê z 90 kwater, umieszczonych 
w 12 rzêdach wype³nionych trawnikiem. Pomiêdzy kwaterami znajduje siê chodnik 
z p³yt betonowych. Na wprost wejœcia wzniesiono obelisk z czerwon¹ gwiazd¹
i napisem: ,,Czeœæ bohaterom Armii Czerwonej poleg³ym w walce z faszyzmem”. 
Gwiazdy z aluminium s¹ tak¿e na nagrobkach.

Na cmentarzu pochowano 15 064 ¿o³nierzy zamordowanych, b¹dŸ te¿ 
zmar³ych na skutek g³odu, wycieñczenia oraz chorób w obozie jenieckim w Koñskich.

INSTYTUCJE I URZÊDY, NIEZBÊDNE ADRESY

C Urz¹d Gminy, ul. Plac XX-lecia 1, 26-225 Gowarczów, 
tel. (048) 672-47-50, http://www.gowarczow.asi.pl; 
e-mail: gowarczow@a-comp.pl

C Bank Spó³dzielczy Przysucha, Oddzia³ w Drzewicy, Filia 
w Gowarczowie, ul. Warszawska 3, 26-225 Gowarczów, 
fax: (048) 672-40-17, http://www.b.s.przysucha.cui.pl; 
e-mail: bank@bsprzysucha.pl, tel. (048) 672 40 82

C Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Plac XX-lecia 1, 
26-225 Gowarczów,

C Urz¹d Pocztowy, ul. Plac XX-lecia 1, 26-225 Gowarczów, 
tel. (048) 672-40-90,

Szkolnictwo
C Szko³a Podstawowa, ul. St. ¯uka 3, 26-225 Gowarczów, 

tel. (048) 672-41-97.
C Szko³a Podstawowa, Kamienna Wola 46 b, 26-225 Gowarczów, 

tel.(048) 672-40-84.
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C Publiczne Gimnazjum, ul. Szkolna 52, 26-225 Gowarczów, 
tel. (048) 672-40-87.

Placówki lecznicze
C Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, 

 Al. Wyzwolenia 67, 26-225 Gowarczów, tel. (048) 672-41-21.
C Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, Filia 

w Kamiennej Woli, Kamienna Wola 46 a, 26-225 Gowarczów, 
tel. (048) 672 40 81.

Stawy rybne w Korytkowie


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16

