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O ALBUMIE
	 Suchedniów	spotkało	podwójne	szczęście.	Najpierw,	kiedy	w	1946	r.	
postanowił	 tu	 zamieszkać	 Marian	 Musiał	 –	 fotograf,	 który	 przez	 kilka	
dekad	 dokumentował	 życie	 codzienne	mieszkańców	miasta,	 krajobraz	
i	 zmieniającą	 się	 architekturę.	 Potem,	 kiedy	 kilka	 tysięcy	 archiwalnych	
fotografii,	bezcenny	skarb	pamięci,	wziął	w	swoje	ręce	Jan	Anderman	–	
wnuk	Mariana	–	ratując	je	przed	zniszczeniem.
	 Z	kunsztem	 i	godną	podziwu	determinacją	opracował	materiał,	
dając	mu	drugie,	cyfrowe	życie	i	nową	jakość.	Na	tym	nie	koniec.	Z	aparatem	
w	ręku	ruszył	śladem	dziadka	i,	w	ciągu	kilku	zaledwie	miesięcy,	zebrał	ciąg	
dalszy	historii	 uwiecznionych	na	 zdjęciach	archiwalnych.	Tak	powstało	
unikalne	 zestawienie	 fotografii	 pokazujących	 rzeczywistość,	 która	 była	
i	 która	 jest.	Ze	 zdjęć	wyłania	 się	 niezwykle	 ciekawy	 i	 prawdziwy	obraz	
Suchedniowa	–	otwierający	na	przyszłość,	dynamiczny	i	inspirujący.	
	 Album	adresowany	 jest	do	dwóch	grup	odbiorców.	Pierwsza	 to	
my	 –	 mieszkańcy	 Suchedniowa.	 Fotografie	 pomagają	 nam	 dostrzec	
zmiany,	jakie	zaszły	w	mieście	na	przestrzeni	lat,	które	często	traktujemy	
jako	naturalną	codzienność,	i	które	na	co	dzień	są	dla	nas	niewidoczne.	
	 Do	 drugiej	 grupy	 należą	 osoby	 spoza	 Suchedniowa,	 których	
publikacja	może	zainteresować	ze	względu	na	zdjęcia	i	towarzyszące	im	
historie,	a	także	ich	ponadczasową,	uniwersalną	wartość	artystyczną.	
	 Wierzę,	 że	 album	 pozostanie	 trwałym	 śladem	 suchedniowskiej	
historii	oraz	przyczyni	się	do	promocji	tego	interesującego	miasta.
	 Z	 prawdziwą	 dumą	 zapraszam	 Państwa	 do	 lektury	 i	 życzę	
wspaniałych	wrażeń.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Publikacja opracowana przez Gminę Suchedniów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ABOUT THE ALBUM
	 Suchedniów	was	doubly	fortunate.	First,	in	1946,	Marian	Musiał,	
a	 photographer,	 decided	 to	 live	 here,	 and	 for	 several	 decades	 he	
documented	the	everyday	life	of	the	town’s	inhabitants,	the	landscape,	
and	the	changing	architecture.	Then,	Jan	Anderman,	Marian’s	grandson,	
gathered	 several	 thousand	 archival	 photographs,	 saving	 the	 precious	
treasury	of	memory	from	destruction.	
	 He	 processed	 them	with	 artistry	 and	 admirable	 determination,	
giving	them	a	digital	afterlife	and	a	new	quality.	But	this	is	not	the	end	of	
the	story.	With	the	camera	in	his	hand,	Jan	followed	in	the	footsteps	of	his	
grandfather	and,	 in	just	a	few	months,	he	had	a	continuation	of	stories	
immortalized	in	archival	photographs.	This	is	how	a	unique	combination	
of	photographs	showing	the	past	and	present	was	created.	The	photos	
help	us	to	see	the	changes	that	have	taken	place	 in	our	 town	over	 the	
years	–	changes	which	we	often	treat	as	natural	everyday	life	and	which	
are	invisible	to	us	on	a	daily	basis.
	 The	album	is	addressed	to	two	groups	of	recipients.	The	first	one	
is	us	–	the	inhabitants	of	Suchedniów.	The	second	group	is	people	from	
outside	Suchedniów	who	may	be	interested	in	the	album	because	of	the	
photographs	and	accompanying	stories,	as	well	as	their	timeless	universal	
artistic	value.
	 I	 believe	 that	 the	 album	 will	 remain	 a	 permanent	 trace	 of	
Suchedniów	history	and	will	contribute	to	the	promotion	of	this	interesting	
town.
	 I	am	truly	proud	to	invite	you	to	read	the	album.	Have	a	wonderful	
time!

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Mayor of Suchedniów Town and Commune

Cezary Błach



SUCHEDNIÓW
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Jan Anderman
Suchedniów 2019



	 Suchedniów,	 dziś	 niespełna	 dziesięciotysięczne	 miasto,	 leży	
w	 północnej	 części	Gór	Świętokrzyskich,	w	 szerokiej	 dolinie	 rzeki	 Ka-
mionki	 –	 dopływu	 Kamiennej.	Tutaj,	 od	wieków,	 krzyżowało	 się	 kilka	
bitych	traktów	prowadzących	z	Kielc,	Bodzentyna,	Wąchocka	i	Bzina.	
Współczesne	miasto	leży	przy	drodze	ekspresowej	S7	–	jednym	z	naj-
ważniejszych	szlaków	komunikacyjnych	w	Polsce	o	znaczeniu	między-
narodowym.	
	 W	przeszłości	ziemie	suchedniowskie	należały	do	biskupów	kra-
kowskich.	Pod	koniec	XVIII	w.,	wraz	z	innymi	posiadłościami	biskupów,	
zostały	przejęte	przez	Skarb	Państwa.	Przez	cały	wiek	XIX	i	początek	XX	
historia	Suchedniowa	ściśle	związana	była	ze	Staropolskim	Okręgiem	
Przemysłowym.	
	 Lata	60.	i	70.	XX	w.	to	prawdziwy	skok	w	rozwoju,	już	nie	osady,	
a	miasta	Suchedniów.	Fabryka	Urządzeń	Transportowych,	Zakłady	Wy-
robów	Kamionkowych	„Marywil”	czy	sławny	Dom	Towarowy	stały	się	
ikonami	tamtego	okresu.		
	 Współczesność	 przyniosła	 nowe	 wyzwania.	 Wielkim	 przeło-
mem	był	rok	1989.	Suchedniów	dotkliwie	doświadczył	skutków	trans-
formacji	ustrojowej.	Po	upadku	dużych	zakładów	przemysłowych	na-
stąpiły	czasy	wysokiego	bezrobocia	i	gospodarczej	stagnacji.	
	 Równolegle	zachodziło	także	wiele	pozytywnych	zjawisk.	Uru-
chomiono	olbrzymie	pokłady	przedsiębiorczości.	Na	bazie	dawnych	za-
sobów	powstawały	i	wciąż	powstają	małe	
i	 mikrofirmy,	 zwłaszcza	 handlowe	 i	 usługowe.	 Z	 ponadczasowych	
wartości	pozostał	nam	potencjał	turystyczny	i	społeczny,	który	stał	się	
głównym	motorem	rozwoju	naszego	miasteczka.	
	 Album	 „Zmienne-stałe”	 jest	 próbą	 porównania	 niemożliwego:	
Suchedniowa,	gdzie	mieszkali	nasi	dziadkowie	i	rodzice,	z	tym	„tu	i	te-
raz”.	Jan	Anderman	–	wnuk	fotografa	Mariana	Musiała	–	podąża	śla-
dem	dziadka.		Z	aparatem	fotograficznym	przemierza	Suchedniów,	od-
wiedza	te	same	–	choć	już	nie	takie	same	–	miejsca.		

SUCHEDNIÓW
	 Suchedniów,	a	 town	of	 almost	 10,000	 inhabitants,	 lies	 in	 the	
northern	 part	 of	 the	Świętokrzyskie	Mountains,	 in	 the	wide	 valley	 of	
the	Kamionka	River	which	is	a	tributary	of	the	Kamienna	River.	Several	
roads	leading	from	Kielce,	Bodzentyn,	Wąchock	and	Bzin	have	crossed	
here	for	centuries.	The	modern	town	lies	by	the	S7	expressway	-	one	of	
the	most	important	international	communication	routes	in	Poland.	
	 In	the	past,	the	lands	of	Suchedniów	were	owned	by	the	Cracow	
bishops.	At	the	end	of	the	18th	century	the	State	Treasury	took	over	the	
lands	and	other	bishops’	 estates.	Throughout	 the	 entire	 19th	 century	
and	the	beginning	of	the	20th	century,	the	history	of	Suchedniów	was	
closely	linked	to	the	Old	Polish	Industrial	District.	
	 The	1960s	and	1970s	were	a	real	leap	in	the	development	of	Su-
chedniów.	It	was	no	longer	a	settlement	but	a	town.		The	FUT	Transport	
Equipment	Factory,	the	„Marywil”	Stoneware	Factory	and	the	famous	
Department	Store	became	icons	of	that	period.		
	 The	 present	 day	 brought	 new	 challenges.	The	 year	 1989	was	
a	great	breakthrough.	Suchedniów	was	severely	affected	by	 the	con-
sequences	of	the	political	transformation.	After	the	collapse	of	large	in-
dustrial	plants,	there	were	times	of	high	unemployment	and	economic	
stagnation.	
	 At	the	same	time,	many	positive	phenomena	took	place.	Entre-
preneurship	developed	significantly.	Small	and	micro	businesses,	espe-
cially	commercial	and	service	companies,	were	and	still	are	founded	on	
the	basis	of	old	 resources.	As	 far	as	 the	 timeless	values,	we	have	 the	
tourist	 and	 social	potential	which	has	become	 the	main	driver	of	 the	
development	of	our	town.	
	 The	album	„	Variables	-	Constants”	is	an	attempt	to	compare	the	
impossible:	Suchedniów	of	our	grandparents	and	parents	and	the	town	
„here	and	now”.	Jan	Anderman,	the	grandson	of	the	photographer,	fol-
lows	in	the	footsteps	of	his	grandfather.		With	his	camera	he	travels	aro-
und	Suchedniów	visiting	the	same	yet	different	places…		

SUCHEDNIÓW



Widok na rzekę Kamionkę z mostu na ul. Bodzentyńskiej, lata 60.
View of the Kamionka River from the bridge on Bodzentyńska Street, 1960s.

Widok na zalew na rzece Kamionce z mostu na ul. Bodzentyńskiej, 2018 r.
View of the Kamionka lake from the bridge on Bodzentyńska Street, 2018.



	 Burzliwa	i	dynamiczna	jest	historia	suchedniowskiego	szkolnic-
twa.	Po	upadku	powstania	styczniowego	powstała	tu	pensja	dla	dziew-
cząt.	Jej	przełożoną	była	Emilia	Peck	–	wdowa	po	bohaterze	powsta-
nia	Stanisławie	Pecku.	Pensja	 cieszyła	 się	 sławą	 jednej	 z	 najlepszych	
w	Kongresówce.	Po	odzyskaniu	niepodległości	w	 jej	budynku	działała	
preparanda	 nauczycielska,	 a	 następnie	 Średnia	 Szkoła	 Żeńska,	 pro-
wadzona	przez	Zgromadzenie	Sióstr	NSJ.	Przeniesiona	do	lokalu	przy	
ul.	Kieleckiej,	przekształcona	została	w	czteroletnie	Prywatne	Żeńskie	
Gimnazjum,	 a	 w	 czasie	 okupacji	 w	 Prywatną	 Rzemieślniczą	 Szkołę	
Żeńską;	działała	do	1950	r.	W	budynku	dawnej	pensji	przy	ul.	E.	Peck	
od	czasów	wojny	działał	także	Dom	Dziecka,	a	dziś	w	tym	miejscu	stoi	
przedszkole.
	 Długą	historią	może	poszczycić	się	także	suchedniowska	biblio-
teka,	która	niedawno	świętowała	jubileusz	70-lecia.	
	 Pierwsza	pełna	 szkoła	 siedmioklasowa	 rozpoczęła	 działalność	
w	latach	20.	XX	w.	przy	ul.	Kościelnej.	W	latach	30.	oddano	do	użytku	
nowoczesną	szkołę	na	Pasterniku.
	 Tuż	po	wojnie	w	Suchedniowie	działały	dwie	szkoły	podstawo-
we:	SP	nr	1	przy	ul.	Ogrodowej	i	SP	nr	2	przy	ul.	Kościelnej.	W	latach	50.	
otwarto	SP	nr	3	przy	ul.	Kieleckiej.
	 W	roku	1964	miasto	otrzymało	nowoczesną	szkołę	wybudowa-
ną	na	osiedlu	Bugaj	w	ramach	akcji	„1000	szkół	na	Tysiąclecie	Państwa	
Polskiego”.	Najpierw	mieściła	 się	w	niej,	 przeniesiona	z	ul.	Kościelnej,	
SP	nr	 2,	 a	 następnie	Gimnazjum	obejmujące	 swoim	obwodem	 teren	
całej	gminy.	Obecnie	znajduje	się	tu	Szkoła	Podstawowa	nr	1	im.	Emilii	
Peck,	a	obiekt,	po	gruntownym	remoncie,	znów	może	szczycić	się	mia-
nem	„nowoczesnego”.
	 Od	lat	80.	XX	w.,	aż	do	roku	2019	w	Suchedniowie	działał	także	
Zespół	Szkół	Zawodowych	im.	Henryka	Sienkiewicza.	Kiedyś	obejmo-
wał	on	dwie	 szkoły	przyzakładowe	FUT	 i	 „Marywil”,	Zaoczne	Techni-
kum	Ceramiczne	i	Wieczorowe	oraz	Średnie	Studium	Zawodowe.	Z	po-
mieszczeń	Zespołu	Szkół	 im.	H.	Sienkiewicza	korzysta	obecnie	Zespół	
Szkół	Korpusu	Kadetów.	

EDUKACJA
	 The	history	of	Suchedniów	education	is	turbulent	and	dynamic.		
After	the	fall	of	the	January	Uprising	Emilia	Peck	(a	widow	of	the	hero	
of	the	uprising	Stanisław	Peck)	established	a	girls’	boarding	school	here.	
The	school	was	famous	for	being	one	of	the	best	 in	Congress	Poland.	
After	 regaining	 independence,	 the	 building	housed	 a	 teacher	 training	
school,	followed	by	the	Secondary	School	for	Girls	run	by	the	Congre-
gation	of	the	Sisters	of	the	Sacred	Heart	of	Jesus.	It	was	later	moved	to	
the	premises	on	Kielecka	Street	and	then	transformed	into	a	four-year	
Private	High	School	for	Girls.	During	the	occupation	it	was	again	trans-
formed	into	a	Private	Craft	School	for	Girls	and	it	operated	in	this	form	
until	1950.	Since	the	Second	World	War	there	was	an	orphanage	in	the	
building	of	the	former	boarding	school,	and	today	there	is	a	kindergar-
ten	in	its	place.
	 The	Suchedniów	library,	which	has	recently	celebrated	its	70th	
anniversary,	has	also	got	a	long	history.
	 The	 first,	 full	 seven-grade	 school	 opened	 in	 the	 1920s	 on	Ko-
ścielna	Street.	In	the	1930s	a	modern	school	opened	in	Pasternik.
	 Shortly	after	the	war	there	were	two	primary	schools	in	Suched-
niów:	Primary	School	No.	1	on	Ogrodowa	Street	and	Primary	School	
No.	2	on	Kościelna	Street.	In	the	1950s	Primary	School	No.	3	opened	on	
Kielecka	Street.
	 In	1964	the	city	got	a	modern	school	building	on	the	Bugaj	esta-
te.	It	was	built	as	part	of	the	„1000	Schools	for	the	Millennium	of	the	Po-
lish	State”	campaign.	First,	it	housed	Primary	School	No.	2	which	was	
moved	there	from	Kościelna	Street,	and	then	the	Junior	High	School	for	
pupils	from	the	whole	area	of	the	commune.	Currently	the	school	buil-
ding	has	been	modernized	and	now	it	houses	Primary	School	No.1.
	 From	the	1980s	until	2019,	there	was	also	the	Henryk	Sienkie-
wicz	Vocational	 School	 Complex	 in	 Suchedniów.	 It	 consisted	 of	 two	
company	schools	(FUT	and	„Marywil”),	Extramural	and	Evening	Cera-
mic	Technical	Secondary	School,	and	Secondary	Vocational	College.	The	
premises	of	the	Henryk	Sienkiewicz	School	Complex	are	currently	used	
by	the	Cadet	Corps	School	Complex.

EDUCATION



Dzieci podczas codziennej higieny w przedszkolu przy ul. Słowackiego lata 50/60.
Children during everyday hygiene at the kindergarten on Słowackiego Street, 1950s – 1960s.

Chłopiec w toalecie w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Szarych Szeregów, 2018 r.
The boy in the toilet in the Primary School No. 1 on Szarych Szeregów Street, 2018.



Sala propagandowa w szkole podstawowej nr 2 na ul. Kościelnej, lata 50.
The propaganda hall in the Primary School No. 2 on Kościelna Street, 1950s.

Maria Wędrychowska, Łukasz Tumulec i Bartosz Łubek z robotem w pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Szarych Sze-
regów, 2018 r.
Maria Wędrychowska, Łukasz Tumulec and Bartosz Łubek with a robot in the IT lab at the Primary School No. 1 on Szarych Szeregów Street, 2018.



	 Ważnym,	poza	przemysłem,	czynnikiem	determinującym	 roz-
wój	osady	Suchedniów	było	 jej	położenie	względem	 innych	ważnych	
ośrodków	miejskich	i	przemysłowych.	Krzyżowało	się	tu	kilka	traktów,	
a	najważniejszym	z	nich	był	ten	prowadzący	z	Kielc	przez	Suchedniów,	
Skarżysko-Kamienną	 do	 Radomia,	 a	 patrząc	 z	 szerszej	 perspektywy	
–	z	Krakowa	do	Warszawy.	Szlak	 ten	miał	pierwszorzędne	znaczenie	
dla	 rozwijającego	się	Staropolskiego	Okręgu	Przemysłowego.	Nie	bez	
znaczenia	był	również	fakt,	że	w	tym	okresie	przeniesiono	stolicę	Polski	
do	Warszawy.	Do	momentu	uruchomienia	Drogi	Żelaznej	Iwanogrodz-
ko-Dąbrowskiej	(1885	r.),	podróż	do	Krakowa	czy	Warszawy	odbywała	
się	sześcioosobowymi	karetami	konnymi,	w	poczwórnych	zaprzęgach,	
zwanymi	„kurierkami”.
	 Pierwszy	samochód	w	Suchedniowie	należał	do	przemysłowca	
Ludwika	Starke,	
a	 motocykl	 do	 jego	 syna	 Stanisława.	 Pomimo	 rozwoju	 motoryzacji	
i	wzmożonego	ruchu,	na	ulicach	miasteczka	wciąż	spotkać	można	fur-
mankę	z	koniem.		
	 Dziś	 przez	Suchedniów	 biegnie	 droga	 ekspresowa	S7	 łącząca	
północ	z	południem	kraju,	która	wkrótce	ma	stać	się	najdłuższą	drogą	
szybkiego	ruchu	w	Polsce.	Droga	do	Kielc	zajmuje	kilkanaście	minut,	do	
stolicy	–	półtorej	godziny.	
	 Ważną	rangę	na	mapie	Suchedniowa	zachowała	stacja	kolejo-
wa,	która	wciąż	obsługuje	ruch	towarowy	i	pasażerski.	Pomimo	regresu	
na	 kolei	Suchedniów	 istnieje	w	 rozkładach	 jazdy	 pociągów	pośpiesz-
nych	i	to	nawet	dalekobieżnych	relacji.	Z	usług	kolei	na	co	dzień	korzy-
stają	dojeżdżający	do	szkoły	i	pracy	w	Skarżysku	i	Kielcach,	a	także	na	
uczelnie	wyższe	w	Warszawie,	Krakowie	i	wielu	innych	ośrodkach	aka-
demickich.		
	 Dobre	skomunikowanie	miasta	powoduje,	że	wielu	ludzi	wybie-
ra	spokojny	Suchedniów	do	zamieszkania,	pracy	szukając	w	większych	
aglomeracjach	miejskich.

KOMUNIKACJA
	 Apart	from	industry,	an	important	factor	determining	the	deve-
lopment	of	 the	Suchedniów	settlement	was	 its	 location	 in	 relation	 to	
other	 important	urban	and	 industrial	 centres.	Several	 routes	 intersec-
ted	here,	the	most	important	of	which	was	the	one	leading	from	Kielce	
through	Suchedniów	and	Skarżysko-Kamienna	to	Radom,	and	looking	
from	a	wider	perspective	-	from	Cracow	to	Warsaw.	This	route	was	of	
primary	 importance	 for	 the	 development	 of	 the	Old	 Polish	 Industrial	
Region.	Not	without	significance	was	also	the	fact	that	the	capital	of	
Poland	was	moved	to	Warsaw	at	that	time.	The	journey	to	Krakow	or	
Warsaw	took	place	 in	six-person	horse	carriages,	 in	quadruple	teams,	
called	„couriers”.	It	changed	when	the	Ivanograd-Dabrowa	Iron	Route	
was	opened	in1885.
	 The	 industrialist	 Ludwik	Starke	owned	 the	first	 car	 in	Suched-
niów	and	his	son	Stanisław	had	the	first	motorcycle.	Despite	 the	de-
velopment	of	motorization	and	 increased	 traffic,	you	can	still	meet	a	
wagon	with	a	horse	in	the	streets	of	the	town.		
	 Today,	the	S7	expressway	runs	through	Suchedniów	connecting	
the	north	and	south	of	 the	country.	 It	 is	 soon	 to	become	 the	 longest	
expressway	in	Poland.	The	road	to	Kielce	takes	a	dozen	or	so	minutes	
and	to	the	capital	-	an	hour	and	a	half.	
	 The	railway	station,	which	still	operates	freight	and	passenger	
traffic,	has	retained	an	important	position	on	the	Suchedniów	map.	De-
spite	the	regression	of	the	railways,	Suchedniów	exists	in	the	timetables	
of	fast	trains	and	even	long-distance	connections.	On	the	other	hand,	
people	who	commute	to	school	and	work	 in	Skarżysko	and	Kielce,	as	
well	as	to	universities	in	Kraków,	Warsaw	and	Wrocław,	use	the	service	
on	a	daily	basis.
	 Good	transport	connections	make	many	people	choose	peace-
ful	Suchedniów	as	a	place	to	live,	looking	for	a	job	in	larger	urban	agglo-
merations.

COMMUNICATION



↑ Miejsce Obsługi Podróżnych przy drodze ekspresowej S7, 2018 r.
     Passenger Service Point on the S7 expressway, 2018.

← Rowerzysta na ul. Kieleckiej (droga krajowa nr 7), lata 40.
        A cyclist on Kielecka Street (national road No. 7), 1940s.



Mężczyzna przy ciężarówce na ul. Kieleckiej (droga krajowa nr 7), lata 40.
A man next to a truck on Kielecka Street (national road No. 7), 1940s.

Adam Plicner, właściciel Szkoły Nauki Jazdy „Romada”, 2018 r.
Adam Plicner, the owner of the “Romada” driving school, 2018.



Pociąg parowy na linii kolejowej nr 8, lata 50/60.
A steam train on the railway line No. 8, 1950s – 1960s.

Pociąg elektryczny na linii kolejowej nr 8, 2018 r.
 An electric train on the railway line No. 8, 2018.



	 Tradycje	 przemysłowe	 sięgają	 w	 Suchedniowie	 XVI	 w.	 Czasy	
największej	 świetności	 suchedniowskiego	 przemysłu	 przypadają	 na	
wiek	XIX,	 kiedy	 osada	 została	 siedzibą	 zarządu	Wschodniego	Okręgu	
Górniczego,	a	zarazem	nieformalną	stolicą	polskiego	górnictwa	 i	hut-
nictwa.	Działały	tu	fryszerki,	piece	do	przetapiania	żelaza,	blachownie,	
warsztaty	mechaniczne;	w	 czasie	walk	 powstańczych	 –	 konspiracyj-
na	produkcja	broni.	Ważnym	elementem	gospodarki	Suchedniowa	był	
również	przemysł	drzewny,	szczególnie	tartaki.	
	 Na	początku	XX	w.	istotną	rolę	odegrali	prywatni	przedsiębiorcy:	
Ludwik	Starke	–	założyciel	odlewni	żeliwa	oraz	Antoni	Wędrychowski	–	
pionier	przemysłu	ceramicznego,	założyciel	kopalni	gliny	oraz	Fabryki	
Wyrobów	Szamotowo-Kamionkowych	„Marywil”.	
	 W	latach	międzywojnia	Suchedniów	nadal	spełniał	rolę	prężne-
go	ośrodka	przemysłowego.	Dobrą	prosperitę	osady	przerwała	II	wojna	
światowa.		
	 W	czasach	PRL	dawne	tradycje	kontynuowały	dwa	największe	
zakłady	 przemysłowe:	 Fabryka	Urządzeń	Transportowych	 i	 rozbudo-
wane	Zakłady	Wyrobów	Kamionkowych	„Marywil”.	Tworzyły	one	set-
ki	miejsc	pracy	i	stymulowały	rozwój	miejscowości.	Powstawały	silne,	
rozpoznawalne	na	rynku	międzynarodowym	marki,	jak	wózek	widłowy	
RAK.	
	 Żaden	 z	 zakładów	 nie	wytrzymał	 ostatecznie	wolnorynkowej	
konkurencji	po	1989	r.	Upadłość	FUT	ogłoszono	w	1999	r.,	„Marywil-u”	
–	14	lat	później.		Niejako	„spadkobiercami”	FUT-u	są	liczne	zakłady	pry-
watne.	Produkują	one	części	zamienne	oraz	prowadzą	na	szeroką	skalę	
remonty	i	serwis	wózków.	Hale	dawnego	„Marywil-u”	kupiła	warszaw-
ska	spółka.	Na	terenie	dawnego	FUT-u	działa	kilkanaście	różnych	firm,	
a	także	centrum	handlowe	FUT-Park.		

PRZEMYSŁ
	 Industrial	traditions	in	Suchedniów	date	back	to	the	16th	centu-
ry.	The	times	of	the	greatest	splendor	of	the	Suchedniów	industry	are	in	
the	19th	century.		The	settlement	became	the	seat	of	the	board	of	the	
Eastern	Mining	District	 and	also	 an	 informal	 capital	 of	Polish	mining	
and	metallurgy.	There	were	iron	smelting	furnaces,	metalsmiths,	metal-
lurgical	and	mechanical	workshops.	During	the	uprising	there	was	an	
underground	production	of	weapons.	An	important	element	of	Suched-
niów’s	economy	was	also	the	wood	industry,	especially	sawmills.
	 At	the	beginning	of	the	20th	century,	two	private	entrepreneurs	
were	of	great	importance.	Ludwik	Starke	founded	an	iron	foundry	and	
Antoni	Wędrychowski,	a	pioneer	of	the	ceramic	industry,	founded	a	clay	
mine	and	the	„Marywil”	Stoneware	Factory.
	 In	the	interwar	period,	Suchedniów	still	functioned	as	a	thriving	
industrial	 center.	The	prosperity	of	 the	 settlement	was	 interrupted	by	
World	War	II.
	 In	 the	 communist	 times,	 the	old	 traditions	were	 continued	by	
the	two	largest	industrial	plants:	the	FUT	Transport	Equipment	Factory	
and	the	extended	„Marywil”	Stoneware	Factory.	They	offered	hundreds	
of	 jobs	and	stimulated	the	town	development.	Strong,	 internationally	
recognizable	brands	were	created	such	as	the	RAK	forklift.
	 None	of	the	plants	finally	survived	the	free	market	competition	
after	 1989.	Bankruptcy	of	 the	FUT	Transport	Equipment	Factory	was	
announced	in	1999	and	that	of	„Marywil”	14	years	later.	Nowadays	nu-
merous	private	companies	are	the	„heirs”	of	the	Transport	Equipment	
Factory.	They	produce	spare	parts	and	carry	out	extensive	repairs	and	
servicing	of	forklifts.	The	halls	of	the	former	„Marywil”	were	bought	by	
a	Warsaw	company.	Several	 different	 companies	 operate	 in	 the	 area	
of	the	former	Transport	Equipment	Factory.	There	is	also	the	FUT-Park	
shopping	centre.		

INDUSTRY



↑ Wózek widłowy wyprodukowany w Fabryce Urządzeń Transportowych przed firmą „Renix”, 2018 r.
    A forklift manufactured in the Transport Equipment Factory in front of the „Renix” company, 2018.

← Janina Fąfara na wózku widłowym wyprodukowanym w Fabryce Urządzeń Transportowych, lata 60/70.
       Janina Fąfara on a forklift manufactured in the Transport Equipment Factory, 1960s – 1970s.



Produkcja wózków widłowych w Fabryce Urządzeń Transportowych, lata 60.
Production of forklifts at the Transport Equipment Factory, 1960s.

Spawacz Wiesław Miernik w firmie „Renix”, 2018 r.
 A welder Wiesław MIernik at the „Renix” company, 2018.



↑ Taśma produkcyjna napojów w zakładzie produkcyjnym firmy DRINKFOOD sp. z o.o., 2018 r.
     Beverage production line in the “DrinkFood” company, 2018.

← Wózki widłowe w Fabryce Urządzeń Transportowych, lata 60/70.
        Forklifts in the Transport Equipment Factory, 1960 – 1970s.



Budowa Zakładów Wyrobów Kamionkowych „Marywil” przy ul. Sportowej, lata 60.
Construction site of the „Marywil” Stoneware Factory on Sportowa Street, 1960s.

Grzegorz Drożdż, były kierownik produkcji w pustych halach Zakładów Wyrobów Kamionkowych „Marywil” przy ul. Sportowej, 2018 r.
Grzegorz Drożdż, former production manager in the empty halls of the „Marywil” Stoneware Factory on Sportowa Street, 2018.



	 „Kopulak”	 to	 urokliwy,	 interesujący	 geologicznie	 i	 przyrodni-
czo	 stary	 kamieniołom,	położony	w	 lasach	pomiędzy	Suchedniowem	
a	 Skarżyskiem-Kamienna.	 Przez	 wiele	 lat	 wydobywano	 tu	 kamień	
o	charakterystycznej,	ciemnoczerwonej	barwie,	nazwany	piaskowcem	
suchedniowskim,	 chętnie	 wykorzystywany	 do	 celów	 dekoracyjnych	
oraz	 artystycznych.	 Dziś	 wydobycie	 kamienia	 jest	 sporadyczne.	Wy-
robisko	zapełniło	się	wodą,	a	przyroda	zaczęła	wkraczać	ponownie	na	
zniszczony	ludzką	działalnością	teren.	Na	jego	dnie	zachowały	się	wy-
raźne	tropy	prehistorycznych	płazów	i	gadów.	W	płytkiej,	ciepłej	wodzie	
można	 tutaj	 obserwować	 interesujące	 rośliny	 i	 zwierzęta,	wśród	nich	
traszki,	jaszczurki,	żmiję	zygzakowatą	i	węże.		
	 Poza	piaskowcem	Suchedniów	i	jego	najbliższa	okolica	obfituje	
w	bogate	złoża	 innych	surowców	mineralnych.	Podstawowe	znacze-
nie	dla	rozwoju	przemysłu	na	tym	terenie	miała	między	innymi	bardzo	
dobrej	jakości	glina.	Eksploatację	tego	bogactwa	naturalnego	na	skalę	
przemysłową	Suchedniów	zawdzięcza	Antoniemu	Wędrychowskiemu,	
który	na	początku	wieku	XX	odkrył	w	lasach	baranowskich	bogate	złoża	
gliny	kamionkowej	białej,	czerwonej	i	żółtej.	Okazała	się	ona	doskona-
łym	surowcem	do	produkcji	 kamionki	 kwasoodpornej	 i	 kanalizacyjnej,	
a	także	elementów	dekoracyjnych.	To	odkrycie	zapoczątkowało	rozwój	
przemysłu	ceramicznego	w	Suchedniowie.	Intensywnie	czerwony	kolor	
i	podatność	gliny	na	modelowanie	uczynił	z	niej	także	dobre	tworzywo	
dla	rzeźbiarzy.	

KAMIEŃ
	 „Kopulak”	is	a	charming,	geologically	and	naturally	interesting	
old	quarry.	It	is	located	in	the	forests	between	Suchedniów	and	Skar-
żysko-Kamienna.	For	many	years,	a	 stone	of	 characteristic	dark	 red	
colour,	was	extraced	here.	The	Suchedniów	sandstone,	as	it	is	called,	
is	used	for	decorative	and	artistic	purposes.	Today,	stone	extraction	is	
rare.	The	excavation	was	filled	with	water	and	nature	began	to	enter	
the	area	destroyed	by	human	activity.	On	 its	bottom	there	are	clear	
traces	 of	 prehistoric	 amphibians	 and	 reptiles.	 In	 the	 shallow,	warm	
water	you	can	observe	 interesting	plants	and	animals,	 including	ne-
wts,	lizards,	and	snakes.		
	 In	Suchedniów	and	its	surroundings	there	are	also	other	mine-
ral	deposits.	Very	good	quality	clays	were	of	primary	 importance	 for	
the	development	of	industry	in	this	area.	It	was	Antoni	Wędrychow-
ski	who	 started	 the	 exploitation	 of	 this	 natural	wealth	 on	 an	 indu-
strial	scale.		He	discovered	rich	deposits	of	white,	red	and	yellow	clay	
in	the	surrounding	forests	at	 the	beginning	of	 the	20th	century.	The	
clay	turned	out	to	be	an	excellent	raw	material	for	the	production	of	
acid-resistant	and	sewage	stoneware,	as	well	as	decorative	elements.	
The	discovery	 initiated	 the	development	of	 the	 ceramics	 industry	 in	
Suchedniów.	The	intense	red	color	and	susceptibility	of	clay	also	made	
it	a	good	material	for	sculptors.

STONE



Pracownicy kamieniołomu na Baranowie, lata 50.
Employees of the “Baranów” quarry, 1950s.

Pracownik firmy „Kamex” w kamieniołomie „Kopulak”, 2018 r.
An employee of the „Kamex” company in the „Kopulak” quarry, 2018.



Konny transport urobku z kamieniołomu na Baranowie, lata 50/60.
Horse transport of stone from the “Baranów” quarry, 1950s – 1960s.

Rzeźbiarz Dawid Szlufik w firmie „Kamex”.
Sculptor Dawid Szlufik in the „Kamex” company, 2018. 



	 	„…	Mieszkałem	w	pięknym	miejscu,	pełnym	zieleni,	nad	wodą,	
niedaleko	wspaniałych	 lasów…”	–	pisał	światowej	sławy	pisarz	–	Gu-
staw	 Herling-Grudziński,	 który	 wspomnienie	 o	 domu	 rodzinnym	
w	berezowskim	młynie	zabrał	ze	sobą	na	wojenną	i	powojenną	tułaczkę	
i	całe	swoje	dorosłe	życie.	Nigdy	nie	wrócił	do	Suchedniowa.	W	czasach	
PRL	dawną	posesję	Grudzińskich	przeznaczono	na	magazyn	gminnej	
spółdzielni	 „Samopomoc	Chłopska”.	Stan	 budynku	 pogarszał	 się.	 Po	
gruntownym	remoncie	młyn	pełni	dziś	funkcję	hotelu,	restauracji	oraz	
sali	weselnej,	gdzie	rozpoczęcie	nowej	drogi	życia	świętują	mieszkańcy	
Suchedniowa	i	okolicznych	miejscowości.	
	 Zamknięcie	dużych	zakładów	pracy	i	ogólny	trend	migracji	mło-
dych	do	dużych	miast,	przysporzyły	miastu	wielu	problemów	hamując	
jego	rozwój.	Współczesny	świat	stoi	przed	młodymi	otworem,	kusząc	
atrakcyjnymi	możliwościami.	Mimo	to	Suchedniów	jest	wciąż	świado-
mie	wybierany	przez	ludzi	na	miejsce	do	życia.	To	tu	zakładają	rodziny	
i	budują	domy.	Ich	dzieci	zastępują	odchodzące	pokolenia,	które	przez	
dziesięciolecia	budowały	historię	miasta.

MIEJSCE NA ZIEMI
	 	„...	I	lived	in	a	beautiful	place,	full	of	greenery,	by	the	water,	not	
far	 from	wonderful	 forests...”	wrote	 the	world-famous	writer	Gustaw	
Herling-Grudziński.	His	 family	home	 in	 the	Berezów	mill	 remained	 in	
his	memory	throughout	the	war	and	post-war	wandering	and	his	en-
tire	adult	life.	He	never	returned	to	Suchedniów.	During	the	communist	
times,	 the	 former	 property	 of	 the	Grudziński	 family	was	 allocated	 to	
the	warehouse	of	the	communal	cooperative	„Samopomoc	Chłopska”	
(Peasant	Self-help).	The	condition	of	the	building	deteriorated.	After	a	
thorough	 renovation,	 the	mill	 now	 serves	 as	 a	 hotel,	 restaurant	 and	
wedding	hall,	where	the	inhabitants	of	Suchedniów	and	surroundings	
celebrate	the	beginning	of	a	new	way	of	life.	
	 The	closure	of	large	workplaces	and	the	general	trend	of	young	
people	migrating	to	big	cities	caused	many	problems	for	the	town	hin-
dering	 its	 development.	The	modern	world	 is	 open	 to	 young	 people,	
tempting	 them	 with	 attractive	 opportunities.	Yet	 Suchedniów	 is	 still	
consciously	chosen	by	people	as	a	place	to	live.	This	is	where	they	start	
families	and	build	houses.	Their	children	replace	the	passing	generations	
that	have	been	building	the	town’s	history	for	decades.

A PLACE ON EARTH



↑ Sala weselna w Hotelu Stary Młyn na Berezowie (dawny młyn Grudzińskich), 2018 r.
    Wedding hall in the Stary Młyn  Hotel in Berezów (former mill of the Grudziński family), 2018.

← Młyn rodziny Grudzińskich na Berezowie, lata 60.
       The mill of the Grudziński family on Berezów Street, 1960s.



Rodzina przed domem, lata 60.
Family in front of the house, 1960s.

Państwo Dąbrowscy z dziećmi na budowie domu przy ul. Pasternik, 2018 r.
Mr. and Mrs. Dąbrowski with children at the construction site of a house at Pasternik Street., 2018.



Hanna, córka Mariana Musiała z kromką chleba w łóżeczku, lata 40/50.
Marian Musiał’s daughter  – Hanna with a slice of bread in her cot, 1940 – 1950s. 

Piekarnia „Jedynka” przy ul. Bodzentyńskiej, 2018 r.
Bakery „Jedynka” on Bodzentyńska Street, 2018.



↑ Natalia Miernik (105 lat) ze zdjęciem praprawnuczka (do dnia śmierci w 2019 roku – najstarsza Suchedniowianka), 2018 r.
    Natalia Miernik (105 years old, the oldest inhabitant of Suchedniów until her death in 2019) with a photo of a great-great-grandson, 2018.

← Spokojna starość, lata 60.
       Peaceful old age, 1960s.



	 Biskup	 krakowski,	 książę	 siewierski	Andrzej	Załuski,	w	połowie	
XVIII	w.,	zbudował	w	Suchedniowie	murowaną	kaplicę	w	kształcie	krzy-
ża	z	rotundą	w	środku.	Dach	świątyni	pokryty	był	gontem,	a	podłoga	
wyłożona	z	bali	drewnianych.	Kaplicę	poświęcono	św.	Andrzejowi	Apo-
stołowi.	W	ciągu	niespełna	100	 lat,	dzięki	wsparciu	hrabiego	Henryka	
Łubieńskiego,	prezesa	Banku	Polskiego,	kaplicę	przebudowano	na	ko-
ściół.	W	czasie	powstania	styczniowego	w	Suchedniowie	została	utwo-
rzona	odrębna	parafia.	 	Liczyła	2	tysiące	wiernych,	a	pierwszym	pro-
boszczem	był	ksiądz	Eustachy	Pinczewski.	
	 Rezultatem	kolejnej	 rozbudowy	na	początku	XX	w.	było	nowe	
prezbiterium,	część	nawy	głównej,	4	kaplice	i	2	zakrystie.	
	 W	 kościele	 znajdują	 się	 obrazy	 św.	 Rozalii	 i	 św.	 Mikołaja	 au-
torstwa	 Joanny	 Ledoux	 –	XIX-wiecznej	 malarki	 sakralnej,	 zabytkowa	
ambona,	ołtarze,	i	rzeźby	świętych.	Cenną	pamiątką	przechowywaną	
w	 kościele	 jest	 sztandar	 z	 powstania	 styczniowego.	Zabytkową	war-
tość	ma	 także	 suchedniowski	 cmentarz.	Na	najstarszym	z	 zachowa-
nych	nagrobków	widnieje	data	1834	r.	
	 Do	parafii,	w	 latach	 70.	XX	w.,	 kilkakrotnie	przybywał	na	uro-
czystości	kardynał	Karol	Wojtyła,	a	w	czasie	stanu	wojennego	–	Lech	
Wałęsa	z	rodziną.	
	 Najbardziej	znanym	proboszczem	był	ksiądz	infułat	Józef	Wój-
cik	–	inicjator	uwolnienia	kopii	cudownego	obrazu	matki	Boskiej	Często-
chowskiej	w	1972	r.	
	 Obecnie	 parafia	 liczy	 8	 tysięcy	wiernych.	 Parafianie	 aktywnie	
i	licznie	uczestniczą	w	życiu	religijnym.	Wśród	uroczystości	kościelnych,	
które	gromadzą	niemal	całą	wspólnotę	parafialną,	nadal	najważniejszą	
pozostaje	coroczna	procesja	Bożego	Ciała.		

KOŚCIÓŁ
	 In	the	middle	of	the	18th	century,	the	Bishop	of	Cracow,	Duke	
Andrzej	Załuski	of	Siewierz,	built	a	brick	chapel	 in	Suchedniów.	 It	had	
the	shape	of	a	cross	with	a	rotunda	in	the	middle.	The	roof	of	the	temple	
was	covered	with	shingles	and	the	floor	was	covered	with	wooden	logs.	
The	chapel	was	consecrated	in	honour	of	St.	Andrew	the	Apostle.	In	less	
than	100	years,	thanks	to	the	support	of	Count	Henryk	Łubieński,	Presi-
dent	of	the	Polish	Bank,	the	chapel	was	rebuilt	into	a	church.	During	the	
January	Uprising,	a	separate	parish	was	established	in	Suchedniów.	The	
congregation	of	 the	new	parish	numbered	two	thousand	people,	and	
the	first	parish	priest	was	Eustachy	Pinczewski.
	 As	a	result	of	further	expansion	at	the	beginning	of	the	20th	cen-
tury,	the	church	got	a	new	presbytery,	part	of	the	main	nave,	4	chapels	
and	2	sacristies.
	 In	the	church	there	are	paintings	of	St.	Rosalia	and	St.	Nicholas	
by	a	19th	century	religious	painter	Joanna	Ledoux.	There	is	also	a	histo-
ric	pulpit,	altars,	and	sculptures	of	saints.	A	valuable	mementoe	stored	
in	 the	church	 is	a	banner	 from	the	January	Uprising.	The	Suchedniów	
cemetery	is	also	of	historic	value.	The	oldest	of	the	preserved	tombsto-
nes	is	dated	1834.
	 Cardinal	 Karol	Wojtyła	 visited	 the	 parish	 several	 times	 in	 the	
1970s,	and	Lech	Wałęsa	and	his	family	stayed	here	during	the	martial	
law.
	 The	most	 famous	priest	was	Mitred	Prelate	Józef	Wójcik	 -	 the	
initiator	of	the	release	of	a	copy	of	the	miraculous	painting	of	Our	Lady	
of	Częstochowa	in	1972.
	 Currently,	the	parish	has	8,000	believers.	The	parishioners	parti-
cipate	actively	in	the	religious	life.	Among	the	church	ceremonies	there	
is	still	an	annual	Corpus	Christi	procession	which	gathers	almost	the	en-
tire	parish	community.		

CHURCH



Ksiądz proboszcz Stanisław Bryński z monstrancją podczas procesji Bożego Ciała, lata 60/70.
Priest Stanisław Bryński with the Monstrance during the procession of Corpus Christi, 1960s -1970s.

Procesja Bożego Ciała na ul. Powstańców 1863 roku, 2018 r.
Corpus Christi procession on Powstańców 1863 r. Street, 2018.



	 Przez	 kilka	 dekad	XX	w.	 suchedniowska	 przychodnia	 zdrowia	
mieściła	się	w	budynku	przy	ul.	Mickiewicza,	w	której	też,	przez	wiele	
lat,	funkcjonowała	Izba	Porodowa.	Następnie			przeniesiona	została	do	
budynku	przy	ul.	Emilii	Peck,	w	którym	znajduje	się	do	dzisiaj.	
W	latach	60.	XX	w.	powołano	do	życia	Przemysłową	Służbę	Zdrowia.	
Gabinety	 lekarskie	 znajdowały	 się	 w	 budynkach	 administracyjnych	
trzech	zakładów	produkcyjnych	istniejących	w	tamtych	czasach.	Służ-
ba	ta	przejęła	opiekę	medyczną	nad	pracownikami	tych	zakładów,	tym	
samym	odciążyła	Przychodnię	Ogólną.	
	 Najważniejszą	postacią	w	historii	suchedniowskiej	opieki	zdro-
wotnej	 jest	 dr	Witold	 Poziomski.	W	 Suchedniowie	 praktykę	 lekarską	
zaczął	w	1907	r.	W	trakcie	I	wojny	światowej	zorganizował	szpital.	Od	
ubogich	nie	pobierał	zapłaty	za	usługi	lekarskie,	często	przyjmował	pa-
cjentów	w	domu.	W	czasie	II	wojny	światowej	ryzykował	życie	lecząc	
partyzantów.	W	tym	okresie	założył	również	dom	dziecka.	Zaangażo-
wanie	w	wiele	różnych	dziedzin	życia	społecznego	przyniosło	mu	sza-
cunek	mieszkańców,	a	jego	legenda	wciąż	jest	żywa.	
	 Lekarzami,	którzy	przez	długie	lata	pracowali	w	Suchedniowie,	
a	odeszli	 już	do	wieczności,	byli	między	 innymi	 także:	Wanda	Dobro-
wolska,	Władysław	Sułko,	Tadeusz	Jastrzębski,	Tadeusz	Ogonowski,	An-
toni	Urbaczka,	Bronisława	Chmielecka,	Henryk	Gach	i	Jan	Kucharczyk.	
Razem	z	lekarzami,	o	zdrowie	mieszkańców	miasteczka	troszczyły	się	
również	pielęgniarki,	położne,	a	w	dawniejszych	czasach	dwóch	felcze-
rów.	Wszyscy	oni	wciąż	cieszą	się	szacunkiem	i	wdzięczną	pamięcią	Su-
chedniowian.	
	 Uzupełnieniem	 pracy	 lekarzy	 jest	 praca	 farmaceutów.	Na	 po-
czątku	XX	w.	aptekę	otworzył	farmaceuta	Stefan	Górbiel,	we	własnym	
domu	przy	ul.	Bodzentyńskiej.	 Funkcjonowała	ona	do	drugiej	 dekady	
XXI	w.,	 kolejno	prowadzona	najpierw	przez	 jego	córkę	–	Marię	Sułko,	
później	wnuka	–	Andrzej	Sułko.	W	miejsce	tej	jednej	powstały	trzy	pry-
watne	apteki,	które	zaspokajają	dziś	potrzeby	mieszkańców.

OPIEKA ZDROWOTNA
	 For	several	decades	of	the	20th	century,	the	Suchedniów	Health	
Centre	was	located	in	a	building	on	Mickiewicza	Street,	which	also	ho-
used	the	Birth	Chamber	for	many	years.	The	centre	then	was	moved	to	
the	building	at	Emilia	Peck	Street,	where	it	is	located	now.	
In	the	1960s,	the	Industrial	Health	Service	was	established.	The	doctor’s	
offices	were	located	in	the	administrative	buildings	of	the	three	produc-
tion	plants	existing	at	that	time.	The	service	took	over	the	medical	care	
of	the	employees	of	these	plants,	thus	relieving	the	General	Health	Cen-
tre.	
	 The	most	important	figure	in	the	history	of	Suchedniów	health	
care	is	dr	Witold	Poziomski.	He	started	his	medical	practice	in	Suched-
niów	 in	1907.	During	World	War	 I	he	organized	a	hospital.	He	did	not	
charge	the	poor	for	medical	services	and	often	saw	the	patients	at	his	
home.	During	World	War	II	he	risked	his	life	to	treat	the	partisans.	At	that	
time,	he	also	founded	an	orphanage.	His	involvement	in	many	different	
areas	of	social	 life	brought	him	the	respect	of	the	 inhabitants	and	his	
legend	is	still	alive.	
	 Doctors,	long	since	gone,	who	worked	for	many	years	in	Suched-
niów	were:	Wanda	Dobrowolska,	Władysław	Sułko,	Tadeusz	Jastrzębski,	
Tadeusz	Ogonowski,	Antoni	Urbaczka,	Bronisława	Chmielecka,	Henryk	
Gach,	Jan	Kucharczyk.	Also	nurses,	midwives	and	two	paramedics	took	
care	of	 the	health	of	 the	 town’s	 inhabitants.	The	Suchedniów	 inhabi-
tants	still	respect	and	remember	them.
	 Pharmacists	complemented	the	doctors’	work.	At	the	beginning	
of	the	20th	century,	Stefan	Górbiel	opened	a	pharmacy	in	his	own	ho-
use	on	Bodzentyńska	Street.	 It	 functioned	until	 the	second	decade	of	
the	21st	century,	successively	run	by	his	daughter	Maria	Sułko	and	then	
by	his	grandson	Andrzej	Sułko.	Now	there	are	three	private	pharmacies	
which	satisfy	the	needs	of	the	residents.

HEALTH CARE



↑ Doktor Witold Poziomski podczas badania Hanny i Macieja, dzieci Mariana Musiała, lata 50.
    Doctor Witold Poziomski during the examination of Hanna and Maciej, childrens of Marian Musiał, 1950s.

→ Doktor Elżbieta Dziekan w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Promyk” przy ul. Emilii Peck podczas badania noworodka, 2018 r.
       Doctor Elżbieta Dziekan in a non-public health care center „Promyk” on Emilia Peck Street during the examination of a newborn baby, 2018.



↑ Anna Banaszek w aptece „W Przychodni” w budynku N ZOZ „Promyk” przy ul. Emilii Peck, 2018 r.
    Anna Banaszek in the pharmacy in the „Promyk”  – health center on Emilii Peck Street, 2018.

← Izba porodowa w ośrodku zdrowia przy ul. Mickiewicza, lata 50.
       Childbirth Chamber in the health centre at Mickiewicza Street, 1950s.



	 Handel	 w	 dawnym	 Suchedniowie	 koncentrował	 się	 głównie	
w	niewielkich	sklepach	położonych	przy	nieprzypadkowo	noszącej	swe	
miano	 ulicy	 Handlowej	 (obecnie	 Powstańców	 1863	 r.)	Obok	 sklepów	
ogólnospożywczych	 i	 jatek	mięsnych,	 funkcjonowały	 też	 wyspecjali-
zowane,	oferujące	wyroby	szewskie	 i	 skórzane,	sukna,	narzędzia,	art-
kuły	rolnicze,	kolonialne	itp.	Przeważającą	część	placówek	prowadziła	
ludność	żydowska,	konkurował	z	nimi	handel	rozwijany	przez	najstar-
szą	w	zaborze	rosyjskim	spółdzielnię	(Suchedniowskie	Stowarzyszenie	
Spożywcze	z	1884	r.)	Wczesne	czasy	powojenne	to	nadal	małe	sklepiki,	
takie	 jak	znana	wszystkim	nieco	starszym	Suchedniowianom	„Cukier-
nia”	przy	Powstańców	oraz	targowisko	miejskie.	W	późniejszym	okre-
sie	(lata	60.)	targowisko	zostało	przeniesione,	a	w	jego	miejscu	powstał	
nowoczesny	dom	towarowy,	otwarty	w	1964	roku.	Był	na	tyle	dobrze	
wyposażony,	że	powstało	hasło:	„Czego	nie	kupisz	w	Warszawie,	Kra-
kowie,	dostaniesz	w	Suchedniowie”.	Czasy	współczesne	to	pojawienie	
się	 ogólnopolskich	 sieci	 handlowych	 oraz	 budowa	minicentrum	 han-
dlowego	w	 jednej	 z	 hal	 produkcyjnych	 po	 dawnej	 Fabryce	Urządzeń	
Transportowych	FUT.	Co	ciekawe	zarówno	„Cukiernia”,	jak	i	targowisko	
(w	zmniejszonej	formie	i	zmienionej	lokalizacji)	przetrwały	próbę	czasu.	
Istnieje	też	dawny	dom	handlowy,	ale	nie	zachował	swojego	charakte-
rystycznego	dla	czasów	PRL	wyglądu.

HANDEL
	 Trade	 in	 the	 former	Suchedniów	was	 concentrated	mainly	 in	
small	shops	 located	 in	 the	Handlowa	Street	 (which	now	 is	called	Po-
wstańców	 1863	Street).	 In	 addition	 to	 grocery	 shops	 and	 butcheries,	
there	were	also	specialized	shops	offering	shoe	and	 leather	products,	
fabrics,	 tools,	agricultural	and	colonial	goods,	etc.	The	majority	of	 the	
facilities	 were	 run	 by	 the	 Jewish	 population.	The	 trade	 developed	 by	
Suchedniowskie	Towarzystwo	Spożywcze	 (since	1884),	 the	oldest	co-
operative	in	the	Russian	partition	competed	with	them.	Early	post-war	
times	still	belong	to	small	shops,	such	as	the	„Cukiernia”	(Confectionery)	
at	Powstańców	1863	Street,	known	to	all	slightly	older	residents,	and	
the	town	market.	Later	the	marketplace	was	moved	and	a	modern	de-
partment	store	opened	in	1964.	It	had	such	a	good	selection	of	goods	
that	the	slogan	was	created:	„What	you	can’t	buy	in	Warsaw	or	Cracow,	
you	will	get	in	Suchedniów.”	Modern	times	are	the	emergence	of	nation-
wide	commercial	networks	and	the	opening	of	a	mini	shopping	center	
in	one	of	the	production	halls	after	the	former	FUT	Transport	Equipment	
Factory.	Interestingly,	both	the	„Confectionery”	and	the	marketplace	(in	
reduced	form	and	changed	location)	have	stood	the	test	of	time.	There	
is	also	the	former	department	store,	but	it	has	not	retained	its	characte-
ristic	appearance	which	was	characteristic	of	the	communist	times.

TRADE



Sklep spożywczy „Cukierenka” przy ul. Powstańców 1863 r. (dawna ul. Handlowa), lata 50.
„Cukierenka” – grocery store by the bridge on Powstańców 1863 r. Street, 1950s.

Sklep spożywczy „Delikatesy przy Moście” przy ul. Powstańców 1863 r., 2018 r.
„ Delikatesy przy Moście „ – grocery store at Powstańców 1863 r. Street, 2018.



↑ Centrum handlowe FUT Park w budynku dawnej Fabryki Urządzeń Transportowych, 2018 r.
    FUT Park shopping centre in the building of the former Transport Equipment Factory, 2018.

← Dom Towarowy przy ul. Powstańców 1863 roku, lata 60.
       Department store on Powstańców 1863 r. Street, 1960s.



	 Miasto	 ogród,	 skąpane	 słońcem,	 pełne	 letników	 i	 kuracjuszy	
–	 taką	 wizję	 roztoczyła	 w	 dwudziestoleciu	 międzywojennym	 jedna	
z	mieszkanek	Suchedniowa.	Wizja	nie	do	końca	się	ziściła,	ale	atrakcji	
turystycznych	i	kulturalnych	nigdy	nam	nie	brakowało.	Przedwojenny	
Suchedniów	miał	status	miejscowości	letniskowej,	licznie	odwiedzanej	
przez	letników	z	Radomia	i	Warszawy.	Funkcjonowało	tu	kilka	pensjo-
natów,	lotnisko	dla	szybowców	czy	teatr.	
	 Wyjątkowy	czas	w	historii	miasta	to	lata	60.	XX	w.	Oprócz	za-
kładów	przemysłowych	powstało	wówczas	wiele	obiektów	użyteczno-
ści	publicznej,	 które	miały	 istotny	wpływ	na	poziom	życia	społeczeń-
stwa.	Działało	kino	„Kuźnica”,	klubo-kawiarnia	„Ruch”,	księgarnia	„Dom	
Książki”,	orkiestra	dęta,	chóry,	a	młodzi	spotykali	się	w	klubo-kawiarni	
„Szarotka”	–	słynnej	z	dyskotek,	spotkań	z	ciekawymi	ludźmi,	dyskusji	
i	wystaw.	W	najlepszych	 latach	w	 tej	 kultowej	 kawiarni	 jednorazowo	
spędzało	czas	nawet	500	osób	z	całej	okolicy.	Oddano	do	użytku	nowo-
czesną,	jak	na	owe	czasy,	restaurację	„Staropolska”,	której	popularność	
wykraczała	poza	granice	województwa.	 Innym	sztandarowym	obiek-
tem	Suchedniowa	w	latach	PRL-u	był	Hotel	Świętokrzyski.	
	 Wizytówką	 miasta	 od	 lat	 70.	 jest	 zalew	 z	 charakterystyczną	
wyspą	pośrodku,	 który	powstał	w	miejscu	dawnego	 stawu	z	 czasów	
staszicowskich,	 nad	 rzeką	Kamionką.	Dziś	 nad	 zalewem	działa	 cam-
ping	140	i	ośrodek	rekreacyjny,	z	którego	chętnie	korzystają	mieszkań-
cy,	wędkarze	i	wczasowicze	z	różnych	stron	Polski	i	Europy.	Położony	
w	centrum	miasta	jest	dobrą	bazą	wypadową	do	zwiedzania	licznych	
atrakcji	turystycznych,	w	jakie	obfitują	Góry	Świętokrzyskie.

CZAS WOLNY
	 The	town	is	like	a	garden,	bathed	in	sunshine,	full	of	holidayma-
kers	and	patients	-	this	was	the	vision	of	one	of	the	residents	of	Suched-
niów	in	the	interwar	period.		The	vision	did	not	fully	come	true,	but	we	
have	never	missed	tourist	and	cultural	attractions.	Pre-war	Suchedniów	
had	the	status	of	a	summer	resort,	visited	by	many	holidaymakers	from	
Radom	and	Warsaw.	There	were	several	guesthouses,	an	airport	for	gli-
ders	and	a	theatre.
	 A	unique	time	in	the	history	of	the	town	is	the	1960s.		In	addition	
to	industrial	plants,	many	public	facilities	were	built	that	had	a	signifi-
cant	impact	on	the	standard	of	living	of	society.		There	was	the	“Kuźni-
ca”	cinema,	„Ruch”	café	club,	„Dom	Książki”	bookstore,	the	brass	band,	
and	choirs.	Young	people	met	in	the	„Szarotka”	club-cafe	-	famous	for	
discos,	meetings	with	interesting	people,	discussions	and	exhibitions.		In	
the	best	years	even	500	people	from	all	over	the	region	spent	time	in	
the	cult	 café	 simultaneously.	A	modern	 “Staropolska”	 restaurant	was	
opened	at	that	time.	Its	popularity	went	far	beyond	the	borders	of	the	
voivodeship.	Another	flagship	facility	of	Suchedniów	in	the	communist	
era	was	the	„Świętokrzyski”	Hotel.	
	 The	 hallmark	 of	 the	 city	 since	 the	 1970s	 is	 the	 artificial	 lake,	
which	was	built	 in	place	of	the	former	Staszic	pond	on	the	Kamionka	
River.	Today,	by	the	lake,	there	is	a	140	camping	and	recreational	centre,	
which	 is	 used	by	 residents,	 anglers	 and	holidaymakers	 from	different	
parts	of	Poland	and	Europe.	The	reservoir	with	a	characteristic	island	in	
the	middle,	located	in	the	city	center,	is	a	good	base	for	exploring	the	nu-
merous	tourist	attractions	abounding	in	the	Świętokrzyskie	Mountains.
Today,	camping	140	and	a	recreational	center	operate	over	the	reservo-
ir.	 It	 is	popular	among	 the	 residents,	fishermen	and	vacationers	 from	
various	parts	of	Poland	and	Europe.	The	campsite	is	a	good	base	for	to-
urists	visiting	the	Świętokrzyskie	Mountains.

FREE TIME



Karuzela na polach, obecnie teren parku miejskiego, lata 60.
Carousel in the fields, currently city park area, 1960s.

Karuzela w parku miejskim podczas tradycyjnego „odpustu”, Boże Ciało 2018 r.
Carousel in a city park during a traditional church fair at Corpus Christi, 2018.



↑ Piknik na zakończenie XIV Suchedniowskiego Rajdu Rowerowego, 2018 r.
    Picnic after the 14th Suchedniów Bicycle Rally, 2018.

← Posiłek w domu parafialnym przy kościele pw. św. Andrzeja Apostoła, lata 50.
       Meal in the parish house by the church of St. Andrew the Apostle, 1950s.



Budowa zalewu na rzece Kamionce, lata 60/70.
Construction of the artificial lake on the Kamionka River, 1960s – 1970s.

Rodzina Kabałów i Gbiorczyków na rowerach wodnych na zalewie, 2018 r.
The Kabała and Gbiorczyk families on pedal boats on the Kamionka lake, 2018.



Kasia i Marta Garbala ze złowioną rybą, lata 80.
Kasia and Marta Garbala with a caught fish, 1980s.

Młody wędkarz Radosław Rębak nad zalewem, 2018 r.
Young fisherman – Radosław Rębak at the Kamionka lake, 2018.



	 ORLICZ	SUCHEDNIÓW	to	nazwa	klubu	sportowego,	która	elek-
tryzuje	niejednego	mieszkańca	Suchedniowa.	Jedna	z	najstarszych	dru-
żyn	sportowych	województwa	świętokrzyskiego,	kojarzona	od	pokoleń	
z	piłką	nożną	i	spotkaniami	kibiców	na	niedzielnych	meczach.	Do	po-
wstania	Domu	Strzelca,	klubu	i	stadionu	imienia	Gustawa	Orlicza-Dre-
szera	przyczynił	się	legionista	Jan	Ostachowski	w	latach	20.	ubiegłego	
stulecia.	Organizacją	 sportu	w	przedwojennym	Suchedniowie	zajmo-
wał	się	również	Klub	Urzędników	oraz	Klub	Pracowników	Umysłowych.	
	 Powojenny	Miejski	Klub	Sportowy	ORLICZ	to	nie	tylko	piłka	noż-
na,	ale	również	wiele	innych	sekcji:	boks,	podnoszenie	ciężarów,	brydż,	
lekka	atletyka,	siatkówka,	koszykówka,	hokej	na	lodzie,	kolarstwo	i	bad-
minton.	
	 Największe	sukcesy	suchedniowski	sport	święci	jednak	w	czasach	
nam	współczesnych.	Sekcja	 badmintona	wychowała	wielu	mistrzów	
Polski,	a	ostatnio	doczekała	się	również	medalu	na	Mistrzostwach	Euro-
py.	Suchedniów	miał	swoich	reprezentantów	na	Mistrzostwach	Świata	
w	Łucznictwie	Sportowym	za	sprawą	„OLIMPII”	–	Łuczniczego	Ludo-
wego	Klubu	Sportowego.	Od	2019	r.	możemy	również	kibicować	pierw-
szoligowej	drużynie	w	tenisie	stołowym	–	KS	Orlicz	1924.		
	 Imponujące	 wyniki	 rozbudzają	 wyobraźnię	 i	 stymulują	 spor-
towe	ambicje,	a	zaangażowanie	 lokalnych	 liderów	sportu	–	 trenerów	
i	wychowawców	–	przyciąga.	Dlatego	nie	dziwi	fakt,	że	suchedniowska	
młodzież	licznie	garnie	się	do	uprawiania	sportu.	

SPORT
	 ORLICZ	SUCHEDNIÓW	is	the	name	of	a	sports	club	that	elec-
trifies	many	residents	of	Suchedniów.	It	 is	one	of	the	oldest	sports	te-
ams	of	the	Świętokrzyskie	Voivodeship	associated	for	generations	with	
football	 and	 supporters’	 meetings	 at	Sunday	matches.	 In	 the	 1920s	
legionnaire	Jan	Ostachowski	contributed	to	the	establishment	of	the	Ri-
fleman’s	House,	as	well	as	the	club	and	stadium	named	after	Gustaw	
Orlicz-Dreszer.	The	Club	of	Officials	and	the	Club	of	White-collar	Wor-
kers	also	organized	sport	events	in	pre-war	Suchedniów.
	 The	post-war	ORLICZ	Municipal	Sports	Club	is	not	only	football,	
but	also	many	other	sections:	boxing,	weight	 lifting,	bridge,	athletics,	
volleyball,	basketball,	ice	hockey,	cycling	and	badminton.	
	 However,	the	successes	of	Suchedniów	athletes	are	the	greatest	
nowadays.	Many	 of	 the	Suchedniów	 badminton	 players	 have	 beco-
me	Polish	champions.	Recently	the	badminton	section	got	a	medal	at	
the	European	Championships.	 	Suchedniów	had	its	representatives	at	
the	World	Archery	Championships	 thanks	 to	 „OLIMPIA”	Archery	 Folk	
Sports	Club.		From	2019	we	can	also	cheer	for	the	first	league	team	in	
table	tennis	-	KS	Orlicz	1924.	
	 Impressive	results	stimulate	imagination	and	sports	ambitions,	
and	the	involvement	of	local	sports	leaders	-	coaches	and	educators	-	
attracts.	It	is	not	surprising,	therefore,	that	young	people	from	Suched-
niów	are	so	eager	to	take	up	different	sports.

SPORT



Prace budowlane na stadionie przy ul. Sportowej, lata 50.
Construction work at the stadium on Sportowa Street, 1950s.

Zawody w hali sportowo-rehabilitacyjnej przy ul. Sportowej, 2018 r.
Sports competition in the sports and rehabilitation hall on Sportowa Street, 2018.



Drużyna MKS „Orlicz”, 1987 r.
MKS „Orlicz” team, 1987.

Mecz MKS „Orlicz” – OKS „Opatów” na stadionie przy ul. Sportowej, 2018 r.
The match between MKS „Orlicz” and OKS „Opatów” at the stadium on Sportowa Street, 2018.



	 Ważną	rolę	w	życiu	dawnego	Suchedniowa	odgrywała	placów-
ka	pocztowa.	Od	dziesięcioleci	jest	ona	zlokalizowana	przy	zbiegu	ulic	
Bugaj	 i	 Bodzentyńskiej,	w	XIX-wiecznym	budynku	 dawnego	Zarządu	
Górniczego.	Przed	laty	była	głównym	sposobem	na	utrzymywanie	wię-
zi	między	członkami	 rodzin	 rozdzielonymi	odległością.	Mieściła	 się	 tu	
również	archaiczna	łącznica	telefoniczna.	W	latach	90.	XX	w.	na	tyłach	
poczty	stanęły	kontenery	z	nowoczesną	centralą	telefoniczną,	 jednak	
ten	sposób	komunikacji,	 jak	również	telefonia	komórkowa,	nie	wypar-
ły	całkowicie	tradycyjnej	korespondencji	–	obecnie	placówka	pocztowa	
przeszła	modernizację	 i	 unowocześnienie	 zgodnie	 z	 odgórnymi	 stan-
dardami	Poczty	Polskiej.	
	 Na	terenie	Suchedniowa	znajdują	się	również	dwie	kluczowe	dla	
bezpiecznego	funkcjonowania	miasta	służby	–	straż	pożarna	i	policja.	
Ochotnicza	Straż	Pożarna	w	Suchedniowie	ma	wieloletnią	historię.	Jej	
pierwsze	jednostki	powstały	przy	tutejszych	zakładach	przemysłowych	
na	 początku	XX	w.	 Początkowo	 druhowie	 korzystali	 z	 beczkowozów	
i	ręcznych	pomp	na	zaprzęgach	konnych.,	w	latach	50.	przesiedli	się	na	
pojazdy	samochodowe.	Obecnie	obok	zwalczania	pożarów	często	też	
biorą	udział	w	akcjach	przy	wypadkach	drogowych	na	pobliskiej	trasie	
ekspresowej	S7,	a	także	przy	zabezpieczaniu	 imprez	masowych	i	uro-
czystości	religijnych.			
	 Istniejący	od	wielu	 lat	komisariat	policji	 jest	dobrze	wyposażo-
ny	w	sprzęt	i	pojazdy,	a	jego	załoga	dba	o	porządek	i	bezpieczeństwo	
w	mieście	i	gminie.

SŁUŻBY
	 The	post	office	played	an	important	role	in	the	life	of	the	former	
Suchedniów.	For	decades	it	has	been	located	at	the	junction	of	Bugaj	
and	Bodzentyńska	Streets	in	the	19th	century	building	of	the	former	Mi-
ning	Board.	Years	ago	it	was	the	main	way	to	maintain	bonds	between	
family	members	separated	by	distance.	An	archaic	telephone	line	was	
also	 located	here.	 In	 the	 1990s,	 containers	with	 a	modern	 telephone	
exchange	 stood	 at	 the	 back	 of	 the	 post	 office.	However,	 this	way	of	
communication	as	well	as	mobile	telephony	did	not	completely	repla-
ce	traditional	correspondence.	Currently	the	post	office	has	undergone	
modernization	in	accordance	with	high	standards	of	the	Polish	Post.	
	 In	Suchedniów	there	are	also	two	services	which	are	crucial	for	
the	safety	of	the	city	-	the	fire	brigade	and	the	police.	Voluntary	Fire	Bri-
gade	in	Suchedniów	has	a	long	history.	Its	first	units	were	formed	at	the	
local	industrial	plants	at	the	beginning	of	the	20th	century.	Initially,	the	
firemen	used	barrels	and	hand	pumps	on	horse-drawn	carriages,	and	
in	 the	1950s	they	switched	to	motor	vehicles.	Nowadays,	apart	 from	
fighting	fires,	they	often	take	part	in	actions	on	road	accidents	on	the	
nearby	S7	expressway,	as	well	as	in	securing	mass	events	and	religious	
ceremonies.			
	 The	police	station,	which	has	existed	for	many	years,	has	mo-
dern	equipment	and	vehicles	and	its	crew	takes	care	of	order	and	safety	
in	the	city	and	commune.

MUNICIPAL SERVICES



Zawody straży pożarnej na stadionie przy ul. Sportowej, lata 60.
Fire service competition at the stadium on Sportowa Street, 1960s.

Ślub Mateusza Spadło – strażaka OSP Suchedniów, 2018 r.
Wedding of Mateusz Spadło – one of the firefighters, 2018.



↑ Policjanci – Kamil Czarnecki i Piotr Dudzieniec przed posterunkiem przy ul. Berezów, 2018 r.
    Police officers Kamil Czarnecki and Piotr Dudzieniec in front of the police station on Berezów Street, 2018.

← Milicjant przed zakładem fotograficznym Mariana Musiała przy ul. Kieleckiej, lata 40/50.
       Policeman in front of Marian Musiał’s photo studio on Kielecka Street, 1940-1950s. 



↑ Barbara Słoka na poczcie przy ul. Bugaj (dawniej ul. Kościelna), 2018 r.
    Barbara Słoka at the post office on Bugaj Street (formerly Kościelna Street), 2018.

← Listonosz przed pocztą na ul. Kościelnej, lata 50.
       A postman in front of the post office on Kościelna Street, 1950s.



	 Suchedniów	 ma	 to	 szczęście,	 że	 położony	 jest	 pośród	 rozle-
głych,	bukowo-jodłowych	lasów	Puszczy	Świętokrzyskiej.	Drewna	było	
tu	zawsze	pod	dostatkiem.	Wykorzystywano	je	w	górnictwie	jako	węgiel	
drzewny,	do	budowy	domów	i	w	drobnym	rzemiośle,	jak	zabawkarstwo	
czy	łyżkarstwo.	Dostatek	drewna	sprawił,	że	architektura	Suchedniowa	
była	 inna	 niż	w	 całym	 regionie	 świętokrzyskim.	Dostojne,	 drewniane	
domy	 robotników	 i	urzędników	górniczych,	otoczone	bogatą	zielenią,	
nadawały	temu	miejscu	wyjątkowy	klimat.	
	 Przed	wojną,	w	Suchedniowie,	prężnie	działało	dziewięć	tarta-
ków.	Drewno	ze	ścinki	 transportowano	kolejką	wąskotorową.	Eksplo-
atacja	i	obróbka	drewna	stanowiła	mocną	gałąź	gospodarki	osady.	Co	
więcej,	otoczenie	 lasów	uczyniło	z	przedwojennego	Suchedniowa	po-
pularną	miejscowość	 letniskową,	zalecaną	zwłaszcza	przy	chorobach	
płucnych.	
	 Choć	 dziś	 znaczenie	 przemysłu	 drzewnego	 nie	 jest	 już	w	Su-
chedniowie	 tak	 duże,	 jak	w	 ubiegłym	 stuleciu,	 eksploatacja	 zasobów	
leśnych	nie	ustała.	W	miejsce	 kolejki	wąskotorowej	wkroczyły	 specja-
listyczne	maszyny,	 a	 leśnicy	w	 coraz	większym	stopniu	mechanizują	
prace	 leśne.	Nadal	działa	 tu	duży	tartak	 i	nowoczesna	 fabryka	mebli.	
Wspomnieniem	dawnego	chałupnictwa	 jest	praca	ostatniego	zabaw-
karza	w	Ostojowie.
	 W	 obecnych,	 trudnych	 ekologicznie	 czasach,	 mieszkańcy	 Su-
chedniowa	mogą,	 jak	dawniej,	 cieszyć	się	bliskością	dużych	komplek-
sów	 leśnych.	 Przyroda	 wciąż	 stanowi	 lokalną	 wartość,	 a	 hasło	 SU-
CHEDNIÓW.	 NATURALNIE	 jest	 mottem	 przewodnim	 wielu	 różnych	
inicjatyw	lokalnych.	

LAS
	 Suchedniów	 is	 fortunate	to	be	situated	among	the	vast	beech	
and	fir	woods	of	the	Świętokrzyskie	Forest.	There	was	always	plenty	of	
wood	here.	It	was	used	in	mining	as	charcoal,	in	house	building	and	in	
small	crafts	such	as	toy	making	and	spoon	carving.	The	abundance	of	
wood	meant	 that	Suchedniów’s	 architecture	was	 different	 than	 that	
of	the	entire	Świętokrzyskie	region.	Stately	wooden	houses	for	workers	
and	mining	officials	were	surrounded	by	rich	greenery.	The	place	had	a	
unique	atmosphere.	
	 Before	the	war	there	were	nine	sawmills	in	Suchedniów.	Wood	
from	felling	was	transported	by	narrow-gauge	railway.	The	exploitation	
and	processing	of	wood	was	a	strong	branch	of	the	settlement’s	econo-
my.	What’s	more,	the	surrounding	forests	made	pre-war	Suchedniów	a	
popular	summer	resort	recommended	especially	for	people	with	pulmo-
nary	diseases.
	 Currently	the	 importance	of	 the	wood	 industry	 in	Suchedniów	
is	no	 longer	as	great	as	 in	the	 last	century.	However,	the	exploitation	
of	forest	resources	has	not	ceased.	The	narrow-gauge	railway	has	been	
replaced	by	specialized	machinery	and	forestry	work	has	been	mecha-
nized	increasingly.	A	large	sawmill	and	a	modern	furniture	factory	are	
still	operating	here.	The	cottage	industry	is	now	a	thing	of	the	past.	In	
Ostojów	there	is	the	last	toy	maker.
	 In	 these	ecologically	difficult	 times	 the	 inhabitants	of	Suched-
niów	can,	as	before,	enjoy	the	proximity	of	large	woodlands.	Nature	is	
still	 a	 local	 value,	 and	 the	 slogan	SUCHEDNIÓW	NATURALLY	 is	 the	
motto	of	many	different	local	initiatives.

FOREST



Leśnicy podczas obrączkowania piskląt czarnych bocianów, lata 50
Foresters during the ringing of black stork chicks, 1950s.

Leśniczy Wiesław Oziomek i podleśniczy Krzysztof Pańczyk podczas ścinki w krukowskich lasach, 2018 r.
Foresters Wiesław Oziomek and Krzysztof Pańczyk during tree felling, 2018.



Konny transport drewna, lata 60.
Horse transport of timber, 1960s.

Aleksander Bałchanowski, jeden z ostatnich posiadaczy konia w Suchedniowie, 2018 r.
Aleksander Bałchanowski, one of the last horse owners in Suchedniów, 2018.



	 W	Suchedniowie	przy	ulicy	Kieleckiej	od	1946	roku	funkcjonował	
zakład	fotograficzny	Mariana	Musiała.	Rok	później	został	przeniesiony	
do	domu	na	ulicy	Kościelnej,	a	następnie,	
w	1978	roku,	do	nowo	wybudowanego	domu	przy	ulicy	Dawidowicza.	
Marian	Musiał	przez	ponad	50	 lat	był	 jedynym	zawodowym	fotogra-
fem	w	mieście.	Jednak	fotografia	nie	była	dla	niego	jedynie	zawodem.	
Zaczął	 robić	 zdjęcia	 z	 pasji,	 szczególnie	 lubił	 pejzaże.	 Fotografował	
wiele	interesujących	sytuacji	z	życia	Suchedniowa	i	jego	mieszkańców.	
Zmarł	w	2001	roku,	pozostawiając	po	sobie	obszerne	archiwum	foto-
graficzne.	Pasję	do	fotografii	odziedziczyły		jego	dzieci	Maciej	i	Hanna,	
którzy	zostali	zawodowymi	fotografami.	
	 Ta	pasja	udzieliła	się	również	mnie,	wnukowi	Mariana	i	synowi	
Hanny.	Fotografuję	od	lat.	Zajmuję	się	też	współpracą	z	wieloma	archi-
wami	fotograficznymi.	Od	lat	pracuję	w	Związku	Polskich	Artystów	Fo-
tografików	i	Fundacji	Archeologia	Fotografii,	gdzie	w	latach	2016-2018	
ze	środków	Ministerstwa	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego	dokonali-
śmy	digitalizacji	i	opracowania	3500	fotografii	ze	zbiorów	Mariana	Mu-
siała.

Jan	Anderman

FOTOGRAF
	 In	1946	Marian	Musiał	opened	his	photo	studio	on	Kielecka	Stre-
et	 in	Suchedniów.	A	year	 later	 it	was	moved	to	a	house	on	Kościelna	
street,	and	in	1978,	to	a	newly	built	house	on	Dawidowicza	street.	Ma-
rian	Musiał	was	the	only	professional	photographer	in	the	town	for	over	
50	years.	However,	photography	was	not	just	a	profession	for	him.		It	
was	his	passion.	He	particularly	liked	landscape	photography.	He	also	
photographed	many	interesting	situations	in	the	life	of	Suchedniow	in-
habitants.	He	died	in	2001,	leaving	behind	an	extensive	photographic	
archive.	His	passion	for	photography	also	spreads	to	his	children	Maciej	
and	Hanna,	who	became	professional	photographers.
	 This	passion	was	also	given	to	me,	Marian’s	grandson	and	Han-
na’s	son.	I	have	been	photographing	for	years.	I	also	work	with	many	
photographic	archives.	For	years	I	have	been	working	for	the	Associa-
tion	of	Polish	Artists	Photographers	and	the	Archeology	of	Photography	
Foundation.	In	the	years	2016-2018,	using	the	funds	of	the	Ministry	of	
Culture	and	National	Heritage,	we	digitised	and	processed	3,500	photo-
graphs	from	Marian	Musiał	collection.

Jan	Anderman	

PHOTOGRAPHER



Marian Musiał przed swoim zakładem fotograficznym „Tęcza” przy ul. Kieleckiej (droga krajowa nr 7), lata 40.
Marian Musiał in front of his „Tęcza” photo studio on Kielecka Street (national road No. 7), 1940s.

Fotograf Jan Anderman nad suchedniowskim zalewem, 2018 r.
Photographer Jan Anderman by the Kamionka lake, 2018.
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Hanna, córka Mariana Musiała z koleżanką na drogowskazie „Suchedniów”, lata 60.

 Marian Musiał’s daughter Hanna with her friend on the „Suchedniów” signpost, 1960s.
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O ALBUMIE
	 Suchedniów	spotkało	podwójne	szczęście.	Najpierw,	kiedy	w	1946	r.	
postanowił	 tu	 zamieszkać	 Marian	 Musiał	 –	 fotograf,	 który	 przez	 kilka	
dekad	 dokumentował	 życie	 codzienne	mieszkańców	miasta,	 krajobraz	
i	 zmieniającą	 się	 architekturę.	 Potem,	 kiedy	 kilka	 tysięcy	 archiwalnych	
fotografii,	bezcenny	skarb	pamięci,	wziął	w	swoje	ręce	Jan	Anderman	–	
wnuk	Mariana	–	ratując	je	przed	zniszczeniem.
	 Z	kunsztem	 i	godną	podziwu	determinacją	opracował	materiał,	
dając	mu	drugie,	cyfrowe	życie	i	nową	jakość.	Na	tym	nie	koniec.	Z	aparatem	
w	ręku	ruszył	śladem	dziadka	i,	w	ciągu	kilku	zaledwie	miesięcy,	zebrał	ciąg	
dalszy	historii	 uwiecznionych	na	 zdjęciach	archiwalnych.	Tak	powstało	
unikalne	 zestawienie	 fotografii	 pokazujących	 rzeczywistość,	 która	 była	
i	 która	 jest.	Ze	 zdjęć	wyłania	 się	 niezwykle	 ciekawy	 i	 prawdziwy	obraz	
Suchedniowa	–	otwierający	na	przyszłość,	dynamiczny	i	inspirujący.	
	 Album	adresowany	 jest	do	dwóch	grup	odbiorców.	Pierwsza	 to	
my	 –	 mieszkańcy	 Suchedniowa.	 Fotografie	 pomagają	 nam	 dostrzec	
zmiany,	jakie	zaszły	w	mieście	na	przestrzeni	lat,	które	często	traktujemy	
jako	naturalną	codzienność,	i	które	na	co	dzień	są	dla	nas	niewidoczne.	
	 Do	 drugiej	 grupy	 należą	 osoby	 spoza	 Suchedniowa,	 których	
publikacja	może	zainteresować	ze	względu	na	zdjęcia	i	towarzyszące	im	
historie,	a	także	ich	ponadczasową,	uniwersalną	wartość	artystyczną.	
	 Wierzę,	 że	 album	 pozostanie	 trwałym	 śladem	 suchedniowskiej	
historii	oraz	przyczyni	się	do	promocji	tego	interesującego	miasta.
	 Z	 prawdziwą	 dumą	 zapraszam	 Państwa	 do	 lektury	 i	 życzę	
wspaniałych	wrażeń.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Publikacja opracowana przez Gminę Suchedniów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ABOUT THE ALBUM
	 Suchedniów	was	doubly	fortunate.	First,	in	1946,	Marian	Musiał,	
a	 photographer,	 decided	 to	 live	 here,	 and	 for	 several	 decades	 he	
documented	the	everyday	life	of	the	town’s	inhabitants,	the	landscape,	
and	the	changing	architecture.	Then,	Jan	Anderman,	Marian’s	grandson,	
gathered	 several	 thousand	 archival	 photographs,	 saving	 the	 precious	
treasury	of	memory	from	destruction.	
	 He	 processed	 them	with	 artistry	 and	 admirable	 determination,	
giving	them	a	digital	afterlife	and	a	new	quality.	But	this	is	not	the	end	of	
the	story.	With	the	camera	in	his	hand,	Jan	followed	in	the	footsteps	of	his	
grandfather	and,	 in	just	a	few	months,	he	had	a	continuation	of	stories	
immortalized	in	archival	photographs.	This	is	how	a	unique	combination	
of	photographs	showing	the	past	and	present	was	created.	The	photos	
help	us	to	see	the	changes	that	have	taken	place	 in	our	 town	over	 the	
years	–	changes	which	we	often	treat	as	natural	everyday	life	and	which	
are	invisible	to	us	on	a	daily	basis.
	 The	album	is	addressed	to	two	groups	of	recipients.	The	first	one	
is	us	–	the	inhabitants	of	Suchedniów.	The	second	group	is	people	from	
outside	Suchedniów	who	may	be	interested	in	the	album	because	of	the	
photographs	and	accompanying	stories,	as	well	as	their	timeless	universal	
artistic	value.
	 I	 believe	 that	 the	 album	 will	 remain	 a	 permanent	 trace	 of	
Suchedniów	history	and	will	contribute	to	the	promotion	of	this	interesting	
town.
	 I	am	truly	proud	to	invite	you	to	read	the	album.	Have	a	wonderful	
time!

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Mayor of Suchedniów Town and Commune

Cezary Błach


	okładka_nowa1m
	albumm
	okładka_nowa2m

