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W sobotę, 30 stycznia odbył się po raz drugi „Marsz szlakiem Powstania Styczniowego", w tym
roku na trasie Wiązownica Kolonia – Rytwiany. Wydarzenie zorganizowano by uczcić 153.
rocznicę wybuchu Powstania. Wśród obecnych byli między innymi: poseł na Sejm RP Marek
Kwitek
,
wojewoda świętokrzyski
Agata Wojtyszek
, członkowie organizacji strzeleckich ze Staszowa i Rytwian, młodzież z klas mundurowych
Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, uczniowie szkoły
w Czajkowie i Wiązownicy Dużej oraz członkowie Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie oraz
mieszkańcy.

Dwudziestotokilometrową wędrówkę rozpoczęto sprzed pałacu „Dzięki" – gdzie przed laty
powstańcy otrzymywali schronienie. Ówcześni właściciele majątku Aleksandra i Aleksander
Pietrow wspierali bojowników o wolną Polskę.
Tu burmistrz Staszowa Leszek Kopeć i wójt Gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz powitali
przybyłych. Po odczytaniu „Odezwy Rządu Narodowego" z 22 stycznia 1863 roku i prezentacji
broni dawnej - w wykonaniu grupy rekonstrukcji historycznej pod kierunkiem
Pawła Ciepieli
, po czym ruszono w drogę.
Marszruta wyprawy wiodła leśnymi duktami Lasu Golejowskiego. Szczęśliwie dla piechurów
dopisała słoneczna pogoda. Trasę prawie dwudziestu kilometrów uczestnicy pokonali w
ekspresowym tempie trzech godzin.
Na półmetku wędrówki, przy mogile powstańców styczniowych, znajdującej się przy drodze
Rytwiany – Strzegom, odczytano apel poległych. Hołd bojownikom o wolność Ojczyzny złożyły
oficjalne delegacje: poseł na Sejm RP Marek Kwitek, burmistrz Staszowa Leszek Kopeć,
władze samorządowe Gminy Rytwiany na czele z wójtem
Grzegorzem Forkasiewiczem
, delegacja Polskich Drużyn Strzeleckich, Koło Grodzkie PTTK w Staszowie oraz w imieniu
powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości
Józef Małobęcki
.Na zakończenie oficjalnej części uroczystości grupa rekonstrukcji historycznych oddała
honorową salwę z hakownic.Następnie w zwartej kolumnie przemaszerowano do ruin
rytwiańskiego zamku.
Burmistrz Staszowa Leszek Kopeć został odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi dla Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych". Dekoracji dokonali gen. dyw.
Jan Grudniewski
– Naczelny Komendant Polskich Drużyn Strzeleckich oraz ppłk DS
Wiesław Kuca
.
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Burmistrz Staszowa oraz wójt Rytwian podziękowali uczestnikom za wspólne uczczenie
rocznicy i zaprosili do częstowania się gorącą wojskową grochówką, którą przygotowało
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach.
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