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Rudniki, to miejscowoœæ, która od pocz¹tku istnienia nale¿a³a do zakonników z mstowskiego klasztoru.
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi
z 1261 r. PóŸniej
nale¿a³a ona min.
do Kazimierza
Wielkiego, a ch³opi z Rudnik
uczestniczyli
wówczas w budowie zamku w pobliskim Olsztynie.
Przez kolejne lata,
wioska ¿y³a na
uboczu wielkiej
historii, choæ
przebiegaj¹cy przez ni¹ bardzo popularny szlak komunikacyjny sprawia³, ¿e wiele razy przeje¿d¿ali przez ni¹
dostojni goœcie.
Jednym z nich
by³ Jan III Sobieski, który w 1683
r., za³o¿y³ tu
obóz podczas pamiêtnej wyprawy
na Wiedeñ. W
Rudnikach znajdowa³y siê wówczas jedynie 4 zagrody i warsztat
rzemieœlniczy.
W 1789 r., we
wsi mieœci³y siê
34 domy i 127
mieszkañców, co
sprawia³o, ¿e
Rudniki by³y w ówczesnej rzeczywistoœci jedn¹ z wiêkszych i lepiej rozwijaj¹cych siê wsi regionu czêstochowskiego.
Prawdziwego rozpêdu, rozwój Rudnik nabra³ w 1842
r., kiedy rozpoczêto budowê torów kolejowych przebiegaj¹cej przez centrum miejscowoœci z Warszawy do

Historia

przejœcia granicznego w Maczkach ( w kilka lat póŸniej przed³u¿ono j¹ do Wiednia).
Kolei oraz du¿e pok³ady wapienia w Rudnikach przyci¹ga³y bogatych kapitalistów. Pocz¹wszy od 1858 r., powsta³a tutaj
du¿a liczba pieców do pra¿enia wapna (wapienników), daj¹cych pracê wielu ludziom. W jej poszukiwaniu przybywa³y tu
ca³e rodziny i osiedla³y siê, a wieœ stawa³a siê najlepiej rozwijaj¹ca miejscowoœci¹, przeradzaj¹ca siê w du¿¹ osadê fabryczn¹.
Jeszcze w XIX wieku, istnia³y tam trzy du¿e firmy wapiennicze, Zak³ady Chemiczne i cementownia Jakub ( dzia³aj¹ca
do 1937 r.) Na pocz¹tku XX wieku, Rudniki posiada³y znamio-

na ma³ego miasteczka, istnia³o tam wiele oœrodków kulturalnych, ochronka, szko³a, poczta, liczne sklepy. W 1900 r., w miejscowoœci znajdowa³o siê ³¹cznie 80 budynków zamieszkiwanych przez 1295 osób.
Kolejnym impulsem rozwoju by³a g³oœna w ca³ej Polsce budowa olbrzymiej cementowni Rudniki. Jej istnienie da³o pracê
du¿ej liczbie osób i przyczyni³o siê do rozkwitu wsi. W latach
70 – tych powsta³a tu jeszcze, Szko³a Podstawowa, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce, Biblioteka, Oœrodek Zdrowia. Pocz¹wszy od
1990 r., powstawa³y w miejscowoœci liczne, prywatne, zak³ady
pracy, których do dziœ jest oko³o 70. Obecnie szybko rozwijaj¹ca siê wieœ jest wa¿nym skupiskiem przemys³owym, a zamieszkuje j¹ 1658 osób.
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Podobnie jak w ca³ym kraju, tak¿e w gminie Rêdziny odby³y siê w
listopadzie uroczystoœci zwi¹zane ze Œwiêtem Niepodleg³oœci. Tym
razem ich gospodarzem by³a tamtejsza Szko³a Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Koninie. 12 listopada w koœciele Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego odprawiona zosta³a msza œwiêta w intencji Ojczyzny oraz
tych, którzy zginêli walcz¹c o jej niepodleg³oœæ. Nabo¿eñstwo poprowadzi³ ks. Tadeusz Wilczyñski. W kazaniu przypomnia³ on wielkich

Z gminy

polskich bohaterów, którzy na przestrzeni dziesiêcioleci nie wahali siê oddaæ ¿ycia za wolnoœæ
Polski. W mszy wziêli udzia³ przedstawiciele
gminy z wójtem Waldemarem Chmielarzem oraz
przewodnicz¹cym Rady Gminy Stefanem Knolem. Obecni byli przedstawicieli organizacji dzia³aj¹cych w gminie- Zwi¹zku Kombatantów,
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej oraz gminnych szkó³
i przedszkoli z pocztami sztandarowymi. Po modlitwie wszyscy zebrani przemaszerowali do szko³y podstawowej, gdzie obejrzeli widowisko s³owno-muzyczne przygotowane, przez nauczycieli i
uczniów koniñskiej podstawówki.
red

Ocaliæ od zapomnienia
izbie na przyW jednej z sal Szko³y Podstawowej w Koœcielcu powstaje izba regionalna. Gromadzone tam s¹ stare
przedmioty codziennego u¿ytku, niegdyœ obecne w ka¿dej wiejskiej chacie. Zbieraniem zabytkowych i unikatowych czêsto rzeczy zajmuje siê
szefowa zespo³u „Koœcielanki” Henryka Krzynowek. K¹cik ze starociami powsta³ w sali, któr¹ od wrzeœnia ma do swojej dyspozycji na spotkania i próby zespó³ kierowany przez
Henrykê Krzynowek. Panie uzna³y, ¿e
z charakterem zespo³u dobrze bêd¹
pasowaæ przyk³ady ludowego rêkodzie³a oraz w³aœnie stare przedmioty
codziennego u¿ytku. Dlatego czêœæ
salki przeznaczy³y na izbê regionaln¹.
- Mamy ju¿ ko³owrotek, masielnicê, a tak¿e rêczn¹, drewnian¹ wy¿ymaczkê do prania i cep - wylicza
Henryka Krzynowek. - Ca³y czas
szukamy kolejnych przedmiotów.
Chcia³ybyœmy umieœciæ w naszej

k³ad ¿elazko z
dusz¹. Mamy
nadziejê, ¿e je
znajdziemy.
Jak mówi
Henryka Krzynowek, o tego
rodzaju dawne
sprzêty nawet
na wsiach jest
ju¿ teraz trudno.
Ludzie rozbudowuj¹c budynki,
opró¿niali strychy i wyrzucali wiele dawnego wyposa¿enia domu. Palili plecione przez
babki chodniki i oddawali na z³om
¿eliwne garnki. Tymczasem coœ, co
wówczas wydawa³o siê nikomu niepotrzebnym rupieciem, dzisiaj jest poszukiwanym antykiem.
- Liczymy na to, ¿e uda nam siê
mimo wszystko rozbudowaæ tê ko-
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lekcjê - opowiada Henryka Krzynowek. - Prosimy wszystkich mieszkañców gminy o przynoszenie do
nas starych, niepotrzebnym przedmiotów, np. ko³owrotków, czy ¿elazek. My je wystawimy, aby m³odzi
zobaczyli, jak kiedyœ wygl¹da³a
praca w gospodarstwie.
red

KURIER RÊDZIÑSKI - GRUDZIEÑ 2007

Z gminy / Kultura

W uroczysty sposób uczczono w naszej
gminie zakoñczenie tegorocznych Dni Papieskich. Nauczyciele i uczniowie Zespo³u
Szkolno-Przedszkolnego w Rudnikach nosz¹cego imiê Jana Paw³a II przygotowali
widowisko s³owno-muzyczne dla mieszkañców gminy. Na widowni zasiedli przedstawiciele Urzêdu Gminy z wójtem Waldemarem Chmielarzem na czele, radni, a tak¿e

mali i duzi mieszkañcy Rêdzin, Rudnik i
pozosta³ych miejscowoœci.
Na wieczór wspomnieñ o Wielkim Polaku- Janie Pawle II sk³ada³y siê wiersze,
piosenki, a tak¿e anegdoty z jego ¿ycia i
licznych pielgrzymek. Wszyscy zebrani
wyraŸnie czuli, ¿e Ojciec Œwiêty nadal jest
wœród nas, i czuwa nad nami, a swoim m¹drym i dobrym s³owem nadal wspiera ludzi.
red

Dwie imprezy dla maluchów i nieco starszych mieszkañców naszej gminy przygotowa³ na Miko³aja Gminny Oœrodek Kultury
w Rêdzinach. Cz³onkowie ko³a teatralnego
dzia³aj¹cego przy GOK-u zaprezentowali
dzieciom z przedszkola w Rêdzinach-Osiedlu bajkê. Przedstawienie przygotowa³ainstruktorka GOK - u Agnieszka Senderecka.
Dla mi³oœników królewskiej gry, czyli szachów zorganizowano natomiast Miko³ajkowy Turniej Szachowy. Wziê³o w nim udzia³
18 zawodników ze Szko³y Podstwowej im.
K. Pu³askiego w Rêdzinach. Pierwsze miejsca zaj¹³ Dominik Dumin, druga by³a Monika Marcinkowska, a trzecia - Samanta Radecka.
red

6

KURIER RÊDZIÑSKI - GRUDZIEÑ 2007

25 paŸdziernika w Gminnym
Oœrodku Kultury w Rêdzinach odby³y siê warsztaty plastyczne po³¹czone z Dniem Otwartym Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepe³nosprawnych
i Ich Rodzin „Dar serca”. Na spotkanie zaproszono niepe³nosprawnych
cz³onków stowarzyszenia, ich rodziny, a tak¿e wszystkich ludzi dobrej
woli, którzy wspomagaj¹ od lat dzia³alnoœæ tej organizacji.
- To spotkanie przygotowaliœmy
dla tych, bez których nasze stowarzyszenie nie mog³oby istnieæ. Bez pomocy wielu osób mówi Joanna Kmiecik, prezes stowarzyszenia. - Mamy

Rudnikach powstawa³y piêkne, kolorowe serca
z papieru.
Podopieczni stowarzyszenia
wrêczyli je
wszystkim
goœciom
spotkania.
- Ci ludzie mieli
dla nas serce, wiêc my
tak¿e chcemy im siê w

Z gminy
wo³ania w gminie tego rodzaju organizacji. Od samego pocz¹tku stowarzyszenie mog³o liczyæ na poparcie i
pomoc ze strony w³adz gminnych.

Znalaz³o tak¿e wiernego przyjaciela
w firmie Cemex. Zak³ad pomaga w
organizowaniu warsztatów plastyczno-terapeutycznych. W czasie tegorocznej edycji Dnia Otwartego Cementowni wystawiono na aukcjê obrazy namalowane przez podopiecznych Daru serca. Uda³o siê zebraæ
oko³o 20 tysiêcy z³otych, które zasil¹
konto fundacji.
- Mamy szerokie plany - zapo-

wielu przyjació³ i sojuszników, s¹ to
osoby z lokalnego samorz¹du, Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
Gminnego Oœrodka Kultury, a tak¿e
dzia³aj¹cej w Rudnikach cementowni. Zebraliœmy siê, by im podziêkowaæ
za dotychczasow¹ wspó³pracê, a tak¿e, by wspólnie pomyœleæ o tym, co
my, jako mieszkañcy tej gminy mo¿emy zrobiæ dla nas wszystkich.
Kiedy doroœli dyskutowali o
wspólnych przedsiêwziêciach, jakie
mog¹ zrealizowaæ dla niepe³nosprawnych i nie tylko, obok w sali z pomoc¹
wolontariuszy z Gimnazjum nr 2 w

ten sam sposób odwdziêczyæ - mówi prezes Joanna Kmiecik. Serce znajdzie siê w
opracowywanym w³aœnie logo. Bez mi³oœci,
wspó³czucia i takiej
zwyk³ej ludzkiej serdecznoœci przecie¿
niewiele mo¿na zrobiæ.
Stowarzyszenie „Dar serca” dzia³a w gminie od szeœciu lat. Jego za³o¿ycielk¹ jest Joanna Kmiecik. To ona
jako pierwsza dostrzeg³a potrzebê po-
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wiada Joanna Kmiecik. - Myœlimy
m.in. o uruchomeniu zajêæ typowo
rehabilitacyjnych dla naszych podopiecznych.
red
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Z gminy
Kazimiera Rospondek

3 grudnia Gminny Oœrodek Kultury przeprowadzi³ trzeci¹ edycjê konkursu ortograficznego dla szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Rêdziny.
Uczniowie gimnazjum pisali dyktando,
które decydowa³o o przyznaniu tytu³u Mistrza
Ortografii 2007. Najlepiej tekst dyktanda napisa³a i I miejsce w konkursie zajê³a Justyna
Jêdras z Gimnazjum nr 2 w Rudnikach. Druga by³a Aleksandra Kiesiak z Gimnazjum nr
2 w Rudnikach, a III miejsce przyznano - Izabelli Kinkel z Gimnazjum nr 2 w Rudnikach.

Kolejne miejsca zajêli:
Aneta Rospondek Gimnazjum nr 2 w Rudnikach
Patrycja Wójcik Gimnazjum nr 1 w Rêdzinach
Paulina Popio³ek Gimnazjum nr 1 w Rêdzinach
Daria Sio³a Gimnazjum nr 1 w Rêdzinach
Sylwia Polak Gimnazjum nr 1 w Rêdzinach

I miejsce dru¿yna SP. im. G. Morcinka

Rywalizacja uczniów szkó³ podstawowych przebiega³a
nieco inaczej. Tutaj walczy³y trzyosobowe dru¿yny. Zmierzy³y siê one ze sob¹ w potyczkach ortograficznych.
Walkê wygra³ zespó³ ze Szko³y Podstawowej im. G. Morcinka w Rêdzinach, w sk³adzie - Malwina Wójcik, Agnieszka Peroñska i Julia Banaœ.
Na drugim miejscu uplasowa³a siê Szko³a Podstawowa
im. Jana Paw³a II w Rudnikach reprezentowana przez Karolinê T¹del, Aleksndrê Cierniak, Magdalenê Sikorsk¹. Trzecia by³a grupa ze Szko³y Podstawowej im. K. Pu³askiego w
Rêdzinach reprezentowana przez Martynê Radzioch, Katarzynê Godlewsk¹, Miacha³a Dziedzica oraz zespó³ ze Szko³y
Podstawowej im. J. Korczaka w Koœcielcu - Anna Cierniak, Daria Go³da, Ma³gorzata Zaremba.
Konkurs przygotowa³a i przeprowadzi³a Agnieszka Senderecka. W sk³ad jury w rywalizacji w szko³ach podstawowych weszli nauczyciele przedmiotu - opiekunowie grup
konkursowych: Katarzyna Jasiñska, Iwona Dudek, Agnieszka Górniewicz, Iwona Olesiak.

red
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Przedszkole w Koœcielcu

I po wakacjach pozosta³y wspomnienia.

25. lat „Koœcielanek”

Wojewódzki Konkurs Piosenki
Warsztaty

w Stowarzyszeniu

12

w GOK-u

