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     Życzymy Wam zdrowych i pogodnych 
               Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych 
     napełni Wasze serca spokojem i radością. 
  Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka 
    towarzyszy Wam przez całe Wasze życie, 
                  a szczere i najpiękniejsze 
               Bożonarodzeniowe życzenia 
           spełniają się w każdym momencie.   
    

Redakcja „Wieści”

Zaproszenie
        Wójt i Rada Gminy Zakrzew
              mają zaszczyt zaprosić
            Mieszkańców Gminy 
                              na 
        Wieczór Wigilijny 2015,
który odbędzie się 13 grudnia 2015 roku

o godz.  17.00
              w Centrum Zakrzewa.

e-mail: zakrzew_gazeta@vp.pl



PODZIĘKOWANIU ROLNIKOM ZA CHLEB 
DOŻYNKI GMINNE TACZÓW 2015 

Dożynki obchodzono w Polsce już w XVI wieku, kiedy 
rozwinęła się gospodarka folwarczno-dworska. Właściciele 
majątków ziemskich urządzali je dla żniwiarzy (służby fol-
warcznej i pracowników najemnych) w nagrodę za wyko-
naną pracę i zebrane plony. Obecnie jest to święto, będące 
podziękowaniem za tegoroczne zbiory i jednocześnie prośbą 
o pomyślność przyszłych. Choć roczny cykl prac polowych 
kończy się przed Adwentem, to po żniwach następował 
krótki czas odpoczynku i radosnego świętowania. Dostatek 
wszelkich przyjemności, bo i dla ciała, i dla zmysłów zagwa-
rantowali organizatorzy tegorocznych Dożynek Gminnych, 
które odbyły się 6 września w Taczowie. 

Tegoroczna niesprzyjająca pogoda sprawiła, że plony 
zebrane przez rolników nie były satysfakcjonujące. Jednakże 
tłumy na taczowskim stadionie świadczyły o tym, że rolnicy 
mają w sobie wiele pokory i mimo nieprzychylności natu-
ry przybyli, by dziękować za chleb. Uroczystości rozpoczęła 
prezentacja wieńców dożynkowych, które wokół ołtarza roz-
stawiali sołtysi okolicznych miejscowości, jako symboliczne 
nawiązanie do zebranych plonów. Usytuowano je poniżej 
głównej sceny, co gwarantowało, że obecni goście i miesz-
kańcy mogli podziwiać maestrię ich wykonania. A rzeczywi-
ście wzbudzały zachwyt. Wokół ołtarza polowego wspaniałą 
asystę utworzyły poczty sztandarowe ochotniczych straży 
pożarnych z terenu gminy, tworząc dostojny korowód wokół 
uczestników Eucharystii.

Praca rolnika wpisana jest w cykl zmian w przyrodzie, 
a te z kolei związane są z celebracją świąt. Dlatego też miesz-
kańcy wsi bardzo silnie odczuwają potrzebę obcowania z Bo-
giem. Nie dziwi zatem fakt, że w obrzędy dożynkowe wpisuje 
się również i ten najważniejszy – Msza Święta. Podczas te-
gorocznego święta plonów nabożeństwo koncelebrowali: ks. 
Wiesław Zawada – proboszcz tutejszej parafii, ks. Ireneusz 
Kosecki – proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Za-
krzewie oraz proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętsze-
go Serca Jezusowego z Radomia. 

Ksiądz Zawada powitał władze gminne, powiatowe 
i wojewódzkie, przedstawicieli rządu RP, starostów dożynek, 
księży z dekanatu, rolników i żniwiarzy. Szczególnie ciepłe 
słowa powitania kierował proboszcz parafii pod wezwaniem 
Edyty Stein do Wójta Gminy Zakrzew – Gospodarza miej-
scowości i wszystkich obecnych. 

Nawiązał do wyjątkowo trudnych tegorocznych żniw, 
jednocześnie wyrażając nadzieję, że poczynione jesienią za-
siewy wydadzą plony stukrotne. Celebrans zwracał uwagę 
na fakt, że wielu rolników dziękuje za plony, chociażby na 
Jasnej Górze. Dlatego też rozpoczynająca się Msza Święta 
jest wyrazem dziękczynienia za dary ziemi, żeby ich nigdy 
nie zabrakło. Słowa te były nawiązaniem do wybrzmiewa-
jącej pieśni chóru: Rośnie chleb pod niebem, jak cisza łagodny,/ Żeby 
nigdy już nikt nie był spragniony i głodny. 

Homilię wygłosił proboszcz parafii NSJ z Radomia. 
Podkreślił, że słowa ludzkiej wdzięczności wobec Boga win-
ny przyświecać tegorocznym obchodom Dożynek. Tworzy-
my przecież wspólnotę, która dziś skupiona jest wokół wień-
ców. Jednak to chleb jest największym symbolem święta 
plonów – chleb obecny w każdym domu. Już polski wybitny 
znawca Biblii
Roman Brandstaetter w jednym ze swoich utworów przed-
stawił Maryję w roli wiejskiej gospodyni, która gotuje, sprzą-
ta, ale przede wszystkim piecze chleb – znak pokoju i dobro-

ci. Celebrans w dalszej części nawiązał do obecnej sytuacji 
społeczno-politycznej w Europie – do niepewności czasów, 
pełnych niepokoju. Również w Polsce w wielu domach bra-
kuje dostatków chleba. A przecież zdaniem Św. Brata Alber-
ta – człowiek winien być jak chleb – jeżeli komuś go braku-
je, powinien ułamać tyle, ile go w danej chwili potrzeba. Na 
Jasnej Górze Św. Jan Paweł II podkreślał, że ojczyzną jest 
ojcowizna – zbiór dóbr odziedziczonych po ojcach. Wszyscy 
pragniemy przecież dobra, zabiegamy o nie, a mimo to jeste-
śmy podzieleni. Dlatego musimy dzielić się chlebem – my-
śleć o sobie, ale też kochać ludzi. Tylko wtedy pozostawimy 
po sobie piękne wartości. Obecnie wszystkim nam chodzi 
o jedną i prawdziwą Polskę- zjednoczoną pod znakiem krzy-
ża. Podczas Mszy Świętej przyjmujemy Eucharystię – chleb, 
który daje życie wieczne. Podczas Dożynek łamiemy się chle-
bem, który zapewnia trwałość życia na ziemi. 

Z chwilą, kiedy wybrzmiały te słowa z ołtarza zniesio-
ny został okazały bochen chleba dożynkowego. Starostowie 
Dożynek- Zbigniew Sułecki i Dorota Stańczykowska (właści-
ciele wzorowo prowadzonych gospodarstw rybackich z Guli-
na) ucałowawszy go sprawiedliwie, rozdawali wśród licznie 
przybyłych gości tak, by go starczyło dla wszystkich.

Jak przystało na gospodarza Taczowa, przy ołtarzu 
godnie swoją miejscowość reprezentował sołtys – pan Mar-
cin Gorzewski w towarzystwie radnego Janusza Stawczyka, 
komendanta OSP Szczepana Gołąbka i dwóch najpiękniej-
szych taczowianek. Szczególnie panie pięknie prezentowa się 
w     stosownych, bo na ludową nutę przygotowanych stro-
jach. Ta chlubna asysta jaskrawością ubioru przypominała 
świeżo rozkwitłe maki wśród łanów zbóż w wieńcach dożyn-
kowych.

Po nabożeństwie głos zabrał ksiądz Wiesław Zawada, 
dziękując za asystę księżom z Bielichy, Zakrzewa i Radomia 
a także członkom chóru z parafii Najświętszego Serca Je-
zusa. Szczególne podziękowania składał ponadto na ręce 
Wójta Gminy Zakrzew, dzięki któremu przeżywamy w Ta-
czowie wspaniałe uroczystości. Ksiądz proboszcz wyrażał 
wdzięczność strażakom, którzy zawsze są obecni w Kościele 
i przy nim, sołtysowi Taczowa i mieszkańcom za opiekę nad 
obiektami miejscowości.

Następnie Gospodarz Dożynek- Wójt Sławomir Biał-
kowski oficjalnie powitał zgromadzonych rolników, przed-
stawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz licz-
nie przybyłych gości. Podkreślił, że rokroczne świętowanie 
Dożynek jest wyrazem szacunku i wdzięczności dla rolni-
czego trudu. Tegoroczna susza w znaczący sposób utrudniła 
pracę na roli, toteż wyrażając się w imieniu całej gminnej 
społeczności, Wójt pragnął wszystkim rolnikom serdecznie 
podziękować. 
Do mieszkańców wsi zwrócili się także przedstawiciele 
władz powiatu i województwa. Jako pierwsza głos zabrała 
pani Julia Pitera, europosłanka. Dziękując za zaproszenie, 
podkreślała, iż czuje się wzruszona obcowaniem z tradycją 
dożynkową, która przypomina, skąd się wzięły korzenie 
polskości 

Wicestarosta powiatu radomskiego – Leszek Margas 
zwrócił uwagę na piękno wieńców dożynkowych, w które 
wpleciono radość i wdzięczność za plony. Dziękując rolni-
kom za pracę, podkreślał, że bez względu na pogodę muszą 
oni wykonywać wszelkie prace polowe. Tym większe zatem 
należą się im słowa uznania i szacunku.
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Wiceprezydent Radomia- Rafał Rajkowski zauważył, 
iż z racji bliskiego sąsiedztwa z miastem powiatowym wielu 
mieszkańców gminy Zakrzew i radomian spotyka się ze sobą 
w pracy. Jako mieszkaniec gminy życzył, by nadchodzący rok 
dla wszystkim był owocny we współpracę.

Radny sejmiku wojewódzkiego – Zbigniew Gołąbek 
na wstępie wyraził podziękowanie za zaproszenie dla opera-
tywnego Wójta i aktywnych radnych. Przekazał „ukłony” od 
marszałka dla wszystkich ciężko pracujących rolników. Wy-
raził życzenie, by mieszkańcy gminy oprócz już posiadanych, 
mieli więcej powodów do dumy.

Pani Marta Michalska-Wilk – dyrektor radom-
skiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkie-
go podkreślała, że szacunek dla pracy rolników należy się 
codziennie, nie tylko od święta, gdyż po chleb, wpisany 
w trudną pracę rolnika, wszyscy sięgamy każdego dnia.

Za pracę rolników dziękowali ponadto: pani Anna 
Maria Białkowska- wiceprezydent Radomia, Leszek Rusz-
czyk – wicemarszałek województwa mazowieckiego, Bogu-
mił Ferensztajn – członek ZW PSL z Radomia, jak podkreślał 
Wójt wieloletni jego przyjaciel, radni gminy Zakrzew z prze-
wodniczącym Romanem Stępniem i wielu innych. 

Oficjalne wystąpienia odbywały się we wspaniałej 
scenerii wieńców dożynkowych. Każdy z nich był przygoto-
wany z tak niezwykłą maestrią, iż stanowił swoiste, bo jakże 
kruche arcydzieło. Komisja konkursowa w składzie: Halina 
Lewandowska, Marzenna Nosowska i Leszek Kurkiewicz 
miała przed sobą nie lada zadanie. W końcu sercem Doży-
nek jest właśnie wieniec! Najwyżej ocenione zostały wieńce 
Mleczkowa i Zatopolic (jeden przedstawiał konny zaprzęg 
z wozem, drugi zaś personifikację jesieni). Drugie miejsce 
zajęli mieszkańcy Milejowic, trzecie zaś Dąbrówki Nagórnej 
i Legęzowa. Pozostali przedstawiciele sołectw otrzymali na 
ręce swoich reprezentantów – sołtysów – wyróżnienia. 

Wspaniałą atrakcją dla przybyłych była wystawa za-
bytkowych i nowoczesnych ciągników rolniczych oraz aut. 
Pięć eksponatów wypożyczonych zostało z Muzeum Wsi Ra-
domskiej. Wśród nich najstarszy ciągnik pochodził z 1962 
roku. Największy podziw budził jednakże eksponat z 1976 
roku, którego podwozie i układ napędowy zaadaptowano od 
samochodu Syrena. Nowoczesne maszyny rolnicze (przy-
pominające bohaterów filmu „Transformers”) wypożyczyła 
firma AGRO-BARD z pobliskiego Oblasu. Ciągniki marki 
New Holland to prawdziwe perły rolnictwa: czterocylin-
drowe silniki, możliwość doboru skrzyni biegów, a także… 
klimatyzowane i uszczelniane kabiny z filtrami węglowy-
mi. Wielu rolników podziwiało ponadto zabytkowe mode-
le aut – szczególnie Syren, Fiata 126, Cadillaców i przede 
wszystkim wspaniałej limuzyny Lincoln Continental z 1975 r. 

Po części oficjalnej Dożynek przyszedł czas na za-
bawę. Jako pierwsi na scenie zaprezentowali swój re-
pertuar artyści z zespołu „Kalina” z Marianowic. Przy 
akompaniamencie muzyków-amatorów powitali publicz-
ność słowami Piękna jest nasza gmina,/ piękny jest po-
wiat radomski. Jak zwykle niezawodny mistrz kabare-
tu – Tadeusz Kępka zaprezentował, zgodnie z duchem 
czasu, skecz o tematyce gender, a także scenki,w których 
folklor mieszał się z humorem, np.: mistrzowski występ 
Chłop żywemu nie przepuści albo Nie  dla zwykłego chło-
pa sołtysowa córka wywoływał salwy śmiechu publiczności.

W tym czasie na taczowskie Dożynki przybyła Prezes 
Rady Ministrów – pani Ewa Kopacz. Premier rządu spieszyła 
witać Wójta naszej gminy i zgromadzonych rolników, wbrew
przewidywaniom, skracając sobie drogę przez murawę sta-

dionu, czym w konsternację wprawiła korowód ochrony. 
Gospodarz Gminy witał serdecznie panią Premier na Ziemi 
Zakrzewskiej, podkreślając, iż wizyta szefowej rządu jest dla 
naszej gminy ogromnym zaszczytem. 
            „Kłaniam się nisko w imieniu rządu polskiego, jed-
nocześnie dziękuję za trud i przywiązanie do ziemi- witała 
obecnych Ewa Kopacz. Z prawdziwym znawstwem tema-
tu pani premier mówiła o polskim chlebie i szacunku do 
niego, wyrażanego poprzez znak krzyża na spodniej części 
bochenka, pocałunek dla upuszczonej jego części. Podkre-
ślała, jak wiele wysiłku należy ponieść, by dostarczyć ziar-
no młynarzom, a mąkę do piekarń. Na zakończenie życzyła 
rolnikom radości i dumy z ich pracy”.
            Pobyt zgromadzonym na taczowskim stadionie umilał 
zespół „Zakrzewiaki”. Uczniowie PSP im. Jana Kochanow-
skiego z Zakrzewa najpierw zaprezentowali się w tańcu, będą-
cym symbolem polskości – polonezie, a następnie hymnem 
zespołu Pozdrawiają Was Zakrzewiaki – brać Mazowieckiej 
Ziemi. Młodzi artyści cieszyli nie tylko śpiewem i tańcem, ale 
również wyglądem – wspaniałe stroje szlacheckie i ludowe 
z naszego regionu dopełniały artystycznej całości.

Następnie na scenie zaprezentował się Zespół Pie-
śni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Od początku swego 
istnienia (tj. od 1951 roku) jego członkom towarzyszy zapał 
w poznawaniu i rozpowszechnianiu polskiego folkloru, za-
tem nie dziwi fakt, iż Wójt Zakrzewa i do tych artystów wy-
stosował zaproszenie. Młodzież w strojach góralskich i repre-
zentujących folklor warszawski zaprezentowała znakomity 
popis taneczny. Ewidentnie widać było, iż członków Zespołu 
łączy pasja i wytrwałość w podnoszeniu swoich artystycznych 
umiejętności. Pełni zaangażowania studenci podbili serca 
milionów widzów stolicy, małych i dużych miast Polski, i nie-
mal całego świata. Niewtajemniczonych powiem, iż jednym 
z założycieli zespołu i wieloletnim chórmistrzem był pocho-
dzący z Ziemi Radomskiej Jan Troczyk. 

Późnym popołudniem zabawa rozpoczęła się w dru-
giej części stadionu. I to nie w byle jakim miejscu, ale na 
scenie wspaniale udekorowanej przez nauczycielki z PSP 
im. Jana Pawła II z Woli Taczowskiej. Staraniem operatyw-
nych pań i owocnej współpracy z rodzicami kilka metrów 
kwadratowych zmieniono na darami wsi płynący placyk, 
pełen owoców, warzyw i kwiatów. Mieszkanka Taczowa 
– pani Alicja Piątek, hodowca dyń olbrzymów, ofiarowała 
prawdziwe okazy o mamucich rozmiarach, które widocz-
ne z daleka, przyciągały ku scenie publiczność. Przepych 
dekoracyjny został doceniony przez uczestników biesiady 
tanecznej, która trwała do późnych godzin wieczornych. 

A chętnych do tańca oberków czy poleczek nie brako-
wało! Zwłaszcza, że do uciesznych pląsów i tanów przygry-
wały kapele znane i wielokrotnie nagradzane za szerzenie 
tradycji folklorystycznych. Pierwszą z nich był Zespół Jana 
Wachniaka z Wieniawy- jedna z najważniejszych orkiestr 
ludowych w naszym regionie. W jej skład wchodzą muzycy 
tradycyjni, grający klasykę tanecznego repertuaru regionu 
radomskiego. Drugi zespół tworzą Bracia Stanisław i Adam 
Tarnowscy z Domaniowa. Jest to jedna z najlepszych i naj-
bardziej znanych kapel ludowych. Określa się ich mianem 
mistrzów teatru weselnego.

Słuchając tego typu muzyki mogliśmy się przenieść 
w klimat zabawy sprzed wielu lat! A chętnych do wzię-
cia w niej udziału naprawdę nie brakowało. Dla niektó-
rych nie wystarczyło miejsca i miast tańczyć na przygoto-
wanych uprzednio „dechach”, przenieśli się na murawę! 
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NIC NIE JEST PIĘKNIEJSZE OD LASU 
 „ŚWIĘTO DRZEWA” W TACZOWIE

Dzień Drzewa wymyślił w 1872 roku w USA znawca i mi-
łośnik przyrody Juliusz Morton, kierując się powiedzeniem, że 
inne święta służą jedynie przypomnieniu, Dzień Drzewa wska-
zuje zaś na przyszłość. Do Europy idea trafiła w 1951 roku. Od 
kilku lat w dniu 10 października w Polsce obchodzony jest Dzień 
Drzewa, organizowany przez stowarzyszenia ekologiczne, szkoły 
i nadleśnictwa. Jego celem jest zainspirowanie młodych ludzi do 
podejmowania lokalnych działań proekologicznych, dotyczących 
sadzenia i ochrony drzew. 

Drzewo to najpiękniejszy pomnik jaki można człowie-
kowi wystawić. Ich obserwacja uświadamia ludziom, że życie 
wprawdzie się zmienia, ale nigdy nie kończy. Włodzimierz Ści-
słowski (polski poeta i satyryk) oddał im hołd tymi słowami: 
Dzień dobry, drzewa, polskie drzewa! (…)/ I trwajcie tak na na-
szej ziemi/ Na przemian w bieli i zieleni!

Szczytną i inspirującą ideę Święta Drzewa podjął Zwią-
zek Gmin „Radomka”, który, wraz z przewodniczącym Zarządu, 
Wójtem Gminy Zakrzew Sławomirem Białkowskim, zaprosił do 
współpracy nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Woli Taczowskiej. Współorganizacja tak dużego 
przedsięwzięcia była dla nas nowością, z tym większym zaanga-
żowaniem podjęliśmy się tego wyzwania. Zwłaszcza, że szeroko 
zakrojona akcja promująca Święto Drzewa w Taczowie spotkała 
się z naprawdę dużym odzewem ze strony mieszkańców gmin 
zrzeszonych w LGD „Razem dla Romki”.

Impreza plenerowa tylko wtedy ma racje bytu, kiedy do-
pisze pogoda. Tygodniowe deszcze niejednemu z organizatorów 
spędzały sen z powiek, dlatego też z ulgą powitaliśmy wspaniałe 
jesienne słońce, które 4 października, w niedzielny poranek, za-
świeciło nad błoniami Parku Historycznego w Taczowie – miej-
scem Festynu.

Mimo że rozpoczęcie części oficjalnej przewidziano na 
wczesne godziny popołudniowe, od rana panowała atmosfera 
przygotowania i gotowości. Nauczycielki pracowały nad dekora-
cją dużej sceny, która w zamyśle miała stać się „oknem na las”. 
I rzeczywiście – piękne elementy dekoracyjne zachwyciły przy-
byłych. Liczne talenty i umiłowanie piękna dekoratorek cieszą 
oczy nie tylko społeczności szkolnej, ale też dają radość szerszej 
publiczności. 

Imprezę oficjalnie otworzył Wójt Gminy Zakrzew. Nad-
mienił, iż celem organizacji Święta Drzewa jest uświadomienie 
wszystkim, jak ważną rolę pełnią w życiu człowieka. Gospodarz 
Gminy powitał licznie przybyłych gości: Leszka Ruszczyka – wi-
cemarszałka województwa mazowieckiego, Artura Dąbrowskiego 
– prezesa WFOŚiGW w Warszawie, Tomasza Sota – dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Mieczysława Kurow-
skiego – dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
Jerzego Karaśkiewicza – nadleśniczego Nadleśnictwa Radom, 
Cezarego Nowka – prezesa Stowarzyszenia LGD „Razem dla Ra-
domki”, przedstawicieli Koła Łowieckiego „Bażant” – Zbigniewa 
Sułeckiego, Andrzeja Stańczykowskiego, Grzegorza Plutę, prze-
wodniczącego Rady Gminy Zakrzew – Romana Stępnia, repre-
zentantów taczowian – sołtysa Marcina Gorzewskiego i radnego 
Janusza Stawczyka, Zarząd Związku Gmin Radomka – wójtów: 
Przytyka, Wieniawy, Wolanowa, Jedlińska i Przysuchy, przedsta-
wicieli tegoż Związku. 

Szczególne słowa powitania kierował Wójt do Dyrektor 
PSP im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej, pani Adeli Domań-
skiej, nauczycieli, rodziców oraz uczniów z placówek oświatowych 
Związku Gmin Radomka. Podkreślał, że ich zaangażowanie przy-
czyniło się do organizacji Festynu. 

Życzenia udanej zabawy spotkały się z ogromnym aplau-
zem przybyłych tłumów. Niemal pięciuset uczniów z sześciu szkół 
podstawowych, licznie przybyli rodzice i członkowie rodzin oraz 
opiekunowie młodzieży zapełnili błonia radosnym gwarem, zapo-
wiadającym udane popołudnie. A o takowym zapewniał ze sceny 
prowadzący imprezę Wojciech Szymański – znany radomski pre-
zenter radiowy. 

Pierwszą z atrakcji był niezapomniany, choć krótki, kon-
cert Zespołu Sygnalistów Myśliwskich. Muzycy wystąpili dzięki 
przychylności Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Do-
znanie niesamowite – miałam wrażenie, że słucham koncertu 
Wojskiego, a Mickiewicz czerpał natchnienie od takich właśnie 
artystów. 

Zamysł, który przyświeca polskim obchodom Święta Drze-
wa, jest niezmiennie taki sam – propagowanie sadzenia nowych 
drzew. Kto, jak nie Gospodarz Gminy, winien świecić dobrym 
przykładem? W asyście zaproszonych gości Wójt Zakrzewa uro-
czyście zasadził trzy dęby. Ten gatunek drzewa od wieków czczo-

Na zakończenie dożynkowego święta, jak zwykle zresztą, 
Wójt Gminy wyciągnął przysłowiowego asa z rękawa! Taczow-
skiej publiczności zaprezentowali się bowiem zdobywcy wszel-
kich prestiżowych nagród w branży – kabaret PAKA. Trzech 
wykonawców zaprezentowało satyry obyczajowe i polityczne, ku 
uciesze publiczności żonglując nie tylko rozmaitością scenek, ale 
przede wszystkim humorem słownym. 

Tegoroczne lato niejednemu rolnikowi przysporzyło po-
ważnych problemów. Czasem paliło słońce, kiedy indziej doku-
czał deszcz i wiatr. Po trudnych w konsekwencji suszy żniwach, 
rolnicze święto miało jednak wesoły charakter. Mieszkańcy gmi-
ny starali się choć na chwilę zapomnieć o troskach. W dobre na-
stroje wprowadzały zespoły ludowe, miejscowi twórcy i zaprosze-
ni goście. Do swoich stoisk wabili przybyłych przedstawiciele firm 
i instytucji regionalnych – Piekarni Wacyn”, Zakładu Masarskiego 
„Krawczyk”. Szeroko rozumianą kulturę czytelniczą promowały 
bibliotekarki z Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Edukacji 
z Zakrzewa. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia społecznego zapra-
szała do swojego stoiska, gdzie można było zasięgnąć informacji 
z zakresu ubezpieczeń lub świadczeń dla rolników, otrzymać 

materiały popularyzatorskie, dotyczące bhp w rolnictwie. Po-
nadto uczestnicy Dożynek mogli sprawdzić swoją wiedzę z za-
kresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym 
poprzez udział w konkursie „Pracuję bezpiecznie”. Zwłaszcza 
mężczyźni tłumnie oblegali wystawy sprzętu rolniczego i aut. 
Płynęły podziękowania, życzenia i wyróżnienia dla zasłużonych 
rolników. 
            Fakt, że świętujących odwiedziła rekordowa liczba zna-
mienitych gości świadczy o tym, że jak zwykle Gospodarz Gminy 
dołożył wszelkich starań, by podziękować rolnikom za ich pracę. 
Dotychczas mieszkańców naszej gminy, świętujących Dożynki, 
nie odwiedził żaden szef rządu. Fakt ten z całą stanowczością 
należy zatem odbierać jako dowód uznania dla pracy rolników, 
a także dla Gospodarza Gminy, który na ten szacunek w oczach 
przedstawicieli rządu słusznie zapracował. 
Dzięki corocznym obchodom Święta Plonów mamy możliwość 
rozkochania się w tradycji polskiej wsi i obcowanie z piękną ro-
dzinną kulturą. Kto na dożynkach nie był – niech żałuje. Pod 
każdym względem było warto. 

Małgorzata Porczek
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ny był jako symbol siły, szlachetności i sławy. Nie dziwi zatem 
fakt, że posadzono je nieopodal rzeźby plenerowej. Już w średnio-
wieczu bowiem władcy i rycerze wykorzystywali gałązki dębu, 
jako emblematy na swoich herbach. Być może Wójt Zakrzewa wy-
bierając miejsce, kierował się znaną warszawską legendą – dęby 
sadził król August II Sas w miejscu hulanek i swawoli… a Taczów 
urasta do miana miejscowości promującej kulturę i rozrywkę.

Po części oficjalnej nadeszła pora na zabawę. I to najwyż-
szych lotów, bo przygotowaną przez uczniów dla ich rówieśników. 
Młodzi artyści ze szkoły w Woli Taczowskiej zaprezentowali wy-
stęp pt.: „Las wita Was”. W formie przyjaznej widzom przedsta-
wione zostały dialogowane scenki, w których uczniowie w stro-
jach zwierząt leśnych prezentowali niezwykle ważną tematykę, 
wpisującą się oczywiście w zakres obchodów Święta Drzewa: na 
temat pracy leśników, niedozwolonych sposobów zachowania się 
w lesie i tego konsekwencjach, roli drzew i zwierząt w ekosyste-
mie lasu. Występujący podkreślali rolę Wójta Gminy w promo-
waniu zachowań proekologicznych, co dobitnie wyrażali słowami: 
Jak dobrze, że wspaniałego opiekuna mamy./ Gospodarza Gminy 
– miłośnika lasu – nigdy nie oddamy! Aby tym czytelniej uzmy-
słowić widzom konieczność dbania o lasy, na scenie wystąpiły 
cztery uczennice klasy IV, w roli popularnych polskich drzew. So-
sna, świerk, dąb i brzoza zwracały uwagę na ogromną rolę drzew 
w życiu człowieka, tego samego przecież, który zanieczyszcza lasy, 
a jednocześnie korzysta z ich darów. Na zakończenie występu mło-
dzi aktorzy zwrócili się z apelem do publiczności, by korzystając 
z wyobraźni, zaprzyjaźnili się z przedstawicielami leśnej braci. 

Autorski scenariusz w połączeniu z kostiumami i wspania-
łą grą aktorską uczniów spotkał się z niezwykle ciepłym przyję-
ciem. Nie milknące brawa i okrzyki zachwytu rówieśników dodały 
występującym animuszu, bo (jak podkreślała jedna z uczestni-
czek Festynu) uczniowie najlepiej potrafią docenić pracę innych 
uczniów. 

Po występie scenę w posiadanie przejęli znawcy tematyki 
– leśniczy Grzegorz Rokociński (specjalista do spraw lasów nie-
państwowych Nadleśnictwa Radom) oraz Tomasz Syta – leśniczy 
Leśnictwa Janiszew. Prelekcja, którą wygłosili tchnęła miłością 
do lasu i jego mieszkańców. Zwłaszcza, że prelegenci skupili się 
na ciekawostkach przyrodniczych, zachęcali do brania udziału 
w zajęciach edukacyjnych na ścieżkach, prezentowali zakres swo-
ich obowiązków, instruowali, jak prawidłowo posadzić drzewko.

Z ogromnym zniecierpliwieniem uczniowie oczekiwali 
na moment, kiedy zostaną ogłoszone konkursy przyrodnicze. 
Zwłaszcza, że były one dofinansowane przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
i kusiły wspaniałymi nagrodami rzeczowymi. Organizato-
rzy przygotowali cztery konkursy indywidualne dla młodzieży 
z sześciu szkół podstawowych oraz dwa dla placówek.

Maraton konkursowy rozpoczął test wiedzy przyrodniczej. 
Przedstawiciele ze szkół podstawowych z Przytyka, Wieniawy, 
Przysuchy, Jedlińska, Wolanowa i oczywiście Woli Taczowskiej 
udali się za Organizatorką taczowskiego Święta Drzewa- panią 
Katarzyną Wojcieszak do budynku Muzeum Etosu Rycerskiego, 
gdzie czekał na nich sprawdzian wiedzy z zakresu znajomości 
drzew, lasów, ochrony środowiska. 

W tym czasie na scenie odbywał się konkurs wokalno-re-
cytatorski o przyrodzie z udziałem reprezentantów z przybyłych 
szkół. Przeważały interpretacje wokalne. Jednakże to recytacja 
wprawiała w zachwyt. Wspaniałą interpretację utworu pt.: „Drze-
wo” zaprezentowała uczennica klasy IV PSP w Woli Taczowskiej- 
jej siła wyrazu artystycznego porwała kilkuset uczestników Festy-
nu do tego stopnia, że zamilkł wesoły gwar.

W dalszej kolejności odbył się pokaz mody, zorganizowany 
pod hasłem „Dary lasu”. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować 

strój z wykorzystaniem liści, jarzębiny, szyszek, itp. Do konkursu 
przystąpiło pięć szkół podstawowych ze Związku Gmin „Radom-
ka”. Występujący prezentowali się znakomicie, a ich stroje sta-
nowiły prawdziwe dzieła sztuki, tym piękniejsze, że ozdobione 
uśmiechem i radością występujących.

Ostatnim, o charakterze indywidualnym, był konkurs 
plastyczny. Wspaniała galeria prac ustawiona została tak, by cie-
szyć oczy publiczności. W tym także miejscu usytuowano plakaty 
związane ze Świętem Drzewa (konkurs dla szkół). Prace uczniów 
eksponowano na sztalugach, dla większego komfortu przybyłych 
zwiedzających. Feerią barw i struktur kusiły z daleka, nie dziwi 
zatem fakt, że były oblegane przez tłumy.

Ostatni, prezentowany na scenie konkurs dla szkół polegał 
na zaprezentowaniu hasła, propagującego ochronę środowiska. 
Uczniowie dumnie omawiali swoje prace, wplatając w opisy mu-
zykę, śpiew i taniec. Taka forma prezentacji sprawiała im radość 
i satysfakcję, za co należą się brawa dla Organizatorów. W ry-
walizacji konkursowej nie należy zapominać o dobrej zabawie 
i przyjemności z niej płynącej.

Występy przedstawicieli przybyłych szkół oraz ich prace 
plastyczne i prezentacje oceniała Komisja Konkursowa w skła-
dzie: Krystyna Bielawska (Przysucha), Teresa Pankowska (Wola-
nów) oraz Agnieszka Korzysta – przedstawicielka ZGR z Zakrze-
wa. Szacowne jury udało się na naprawdę trudną naradę, gdyż 
każdy występ czy praca indywidualna były na bardzo wysokim 
poziomie. Aby opadły emocje konkursowe, Organizatorzy zaser-
wowali przybyłym atrakcje w postaci pokazów sokolniczych grupy 
„Akuku” z Bytomia. Sokolnicy prezentowali: jastrzębia Harrisa, 
myszołowa, pustułki oraz sowy- puchacza i płomykówkę. Ptaki 
pokazywane były z bliska, ze zwróceniem uwagi na ich budowę, 
zachowania, a także przybliżając zasady ich ochrony. Prezentacja 
odbywała się w taki sposób, aby dzieci mogły zrozumieć jak naj-
więcej- poprzez porównanie z życiem ludzi. Następnie sokolnicy 
zaprezentowali swoich podopiecznych w czasie lotu. Obecni mo-
gli poczuć się częścią pokazu, doświadczyć delikatnego muśnięcia 
skrzydeł na swojej skórze. A jeden z podziwiających ptaki mógł 
nawet na chwilę zamienić się w sokolnika, gdyż jedna z sów to 
jego wybrała sobie na miejsce zwieńczenia lotu. 

W trakcie trwania pokazu przybyłe delegacje szkół odbie-
rały sadzonki drzew i krzewów, udostępnione przez Lasy Pań-
stwowe. Zapewne pod wpływem ogromnej dawki wiedzy przyrod-
niczej, 500 sadzonek znalazło swoich właścicieli w rekordowym 
tempie. Brawa dla nauczycielek sprawujących funkcje opiekunek 
tej rozchwytywanej szkółki leśnej, za pokazanie, że żadne forma 
aktywności fizycznej naszej grupie zawodowej nie straszna!

Oprócz drzewka uczestnicy Festynu mogli skosztować 
wspaniałej grochówki. Amatorów na nią nie brakowało, zwłasz-
cza, kiedy prowadzący imprezę zachwalał jej walory smakowe ze 
sceny. Kto odczuwał nadmiar energii, mógł dać jej ujście na dmu-
chanych zjeżdżalniach. Atrakcji dla ciała i ducha nie brakowało, 
czegóż chcieć więcej…

Późnym popołudniem scena Festynu zamieniła się 
w prawdziwą estradę! Wystąpiły bowiem zespoły młodych artystów. 
Jako pierwsi swój repertuar wokalny prezentowali uczniowie PSP 
im. Jana Kochanowskiego- Zakrzewiaki. Po nich zaś z pokazem 
wokalno-tanecznym wystąpili uczniowie z PSP im. Jana Pawła II 
w Woli Taczowskiej. „Taczowiaki” (uczniowie kl. IV) - zespół ama-
torski, który pasją i zaangażowaniem może bez pardonu konkuro-
wać z profesjonalistami. Występ rozpoczął się od zaprezentowania 
publiczności wokalnego powitania, następnie popisowego tańca- 
poleczki. Na zakończenie artyści raczyli publiczność interpretacją 
pieśni ludowej Wyleciał ptaszek z Taczowa,/ usiadł na placu Zakrze-
wa. Teksty oraz układy choreograficzne są autorskimi pomysłami 
opiekunki zespołu, pani Doroty Korwin Pawłowskiej.
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Na zakończenie występów zaprezentowali się uczniowie 
klasy I, przedstawiając jedną z najsłynniejszych rosyjskich pieśni 
ludowych- „Kalinkę”. Cieszymy się z faktu, że młodzi, szkolni ar-
tyści mogli zaprezentować się szerszej publiczności. 

Zwieńczeniem Święta Drzewa było wręczenie nagród 
uczestnikom konkursów przyrodniczych. Laureaci odbierali gra-
tulacje i pamiątkowe dyplomy z rąk Wójta Gminy, co dodatko-
wo podkreślało rangę zwycięstwa. Z ogromną zresztą radością 
powitaliśmy werdykty jury, ponieważ wśród nagrodzonych do-
strzeżone zostały talenty uczniów PSP im. Jana Pawła II w Woli 
Taczowskiej. W konkursie wiedzy o przyrodzie III miejsce zajęła 
uczennica klasy V – Oliwia Katus, piękna recytacja Zuzanny Ko-
sowskiej (klasa IV) zasłużyła również na III miejsce. W pokazie 
mody leśnej II miejsce zajęła uczennica klasy V – Julia Pysiak. 
W kategorii praca plastyczna I miejsce zajęło dzieło ucznia klasy 
I – Dawida Pysiaka. Uczniowie otrzymali cenne nagrody rzeczo-
we: radia CD, aparat cyfrowy i tablet. Szczególnie ucieszyła nas 
I nagroda w kategorii plakat- główną nagrodę, laptop, odbierała 
dyrektor szkoły Adela Domańska. 

Czujemy się wyróżnieni faktem, iż Organizatorzy zaprosili 
nas do wspólnej pracy nad tak dużym przedsięwzięciem, jakim 
był Festyn Święto Drzewa. Szczególne podziękowania chcieli-

byśmy złożyć na ręce Wójta Gminy – pana Sławomira Białkow-
skiego za możliwość prezentacji dorobku uczniów naszej szkoły 
oraz pani Katarzynie Wojcieszak za czuwanie nad sprawną orga-
nizacją. Mamy nadzieję, że swoje zadania wypełniliśmy bardzo 
dobrze, a nasza współpraca zaowocuje. 

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Rodziców 
naszych uczniów, za ogromne zaangażowanie w zbieraniu fun-
duszy dla szkoły. Pań wspaniałe wypieki cieszyły podniebienia 
uczestników Festynu a świadomość wsparcia radością napawała 
pracowników szkoły. 

A przecież tak nośna w treści akcja zorganizowana była 
na terenie gminy Zakrzew po raz pierwszy. Miejmy nadzieję- nie 
ostatni. Może dzięki temu przyszłe pokolenia nie oderwą się zu-
pełnie od natury, a z listy podstawowych obowiązków mężczyzny 
nie wypadnie chwalebny punkt: „zasadzić drzewo”. (Uwaga pa-
nowie- podobno „co roku”). Nasze polskie drzewa zasługują na 
szacunek nie tylko w święto, ale przecież w Dzień Drzewa należy 
je szczególnie uszanować i otoczyć opieką. Bo przecież drzewa 
wspierają ludzi dobrą energią. Obdarzają nas nią zupełnie bez-
interesownie.

Małgorzata Porczek

PAMIĘĆ NIEUSTAJĄCA…

Kiedy otrzymaliśmy informację i jednocześnie 
zaproszenie dotyczące Konkursu Historyczno – Lite-
rackiego „Pamięć Nieustająca” – nie mieliśmy żadnych 
wątpliwości, że zarówno my jak i nasi uczniowie weź-
miemy w nim udział. Jeszcze nie do końca zapoznali-
śmy się z warunkami i wskazówkami organizatorów, 
a już padały pierwsze pomysły, tematy, tytuły, formy prac. 
Fundacja Ostoja przy Wiśle wzbudziła w nas potrzebę 
sięgnięcia do pewnych historii, zbadania ich przebiegu, 
poznania uczestników. Skupiliśmy się wokół zdarzeń roz-
grywających się na terenie naszej Małej Ojczyzny w cza-
sie ostatnich stu lat. Zaangażowałyśmy chętnych uczniów 
i rozpoczęłyśmy „badania”  historyczne. Stale nadzorowa-
łyśmy prace dzieci, udzielałyśmy wskazówek. Bo też nie było 
to wcale łatwe, dotyczyło przecież historii najnowszej – skom-
plikowanej, wiele lat przekłamywanej, tajemniczej, niejasnej. 
Zmierzyć się z nią musieli gimnazjaliści – ludzie bardzo mło-
dzi. Ale naprawdę było warto. Młodzi autorzy podołali temu 
wyzwaniu. W sumie powstało 13 niezwykłych prac – sprawoz-
dań, reportaży, pamiętników, opowiadań, które ocaliły przed 
zapomnieniem najbliższą nam historię.

Konkurs „Pamięć Nieustająca” to inspiracja dla 
młodzieży, która dała zaczątek dokumentowaniu historii 
naszych bliskich, rodzin, sąsiadów, prawdziwych – choć 
dla nielicznych tylko znanych – bohaterów okolicznych 
miasteczek i wsi. Wystarczyła chwila refleksji, lektura, po-
tem długopis, kartka, rozmowa i magiczna moc natchnie-
nia zaczynała tworzyć historie o czasach, w których żyli 
i walczyli o wolność swej ojczyzny nasi przodkowie. Aby 
utrwalić te historie, często wspieraliśmy się, szczątkowymi 
co prawda, lecz niezwykle wartościowymi, wspomnieniami 
ostatnich ich świadków. Te uznaliśmy za wyjątkowo waż-
ne, bo nieubłaganie płynący czas mógł je po prostu zatrzeć. 
Mieliśmy szczęście, że udało nam się odkryć karty historii 
naszej Małej Ojczyzny. Jesteśmy dziś pewni, że stała się 
rzecz ważna i potrzebna. Bez tego trudno byłoby mówić 
o korzeniach i budowaniu własnej tożsamości. 

Z całej Polski do konkursu zgłosiło się 1120 uczest-
ników, składając 519 prac. Od dnia, kiedy wysłałyśmy pra-

ce naszych dzieci, czekałyśmy niecierpliwie z bardzo nie-
śmiałą nadzieją na. I wreszcie po kilku tygodniach Ostoja 
przy Wiśle ogłosiła wyniki. Dla nas to prawdziwa radość 
i satysfakcja. Pierwsza praca „Pogrom na taczowskim wese-
lu” otrzymuje nagrodę – dziewczęta są laureatkami. Druga 
praca (również zespołowa) – „Józef Baćmaga – zatrzymany 
w historii” zostaje wyróżniona. Poza tym wszyscy uczestnicy 
otrzymują dyplomy oraz zaproszenie do Warszawy na uroczy-
stą Galę rozdania nagród.

Poczułyśmy prawdziwą, nieskrywaną dumę i z naj-
większą przyjemnością zaplanowałyśmy wyjazd na uro-
czystość. Jej program był imponujący, a my, jako jedna 
z 10 wyróżnionych szkół (spośród 252) z największą licz-
bą nadesłanych prac, zjawiliśmy się na Gali pełni wzruszenia 
i ciekawości. 

Wszystko rozpoczęło się na Placu  Piłsudskiego  
przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Uczestnicy konkursu 
złożyli kwiaty, oddając w ten sposób hołd najwierniejszym, 
bohaterskim choć nieznanym synom cierpiącej stolicy. 

W uroczystości na Placu uczestniczyła postać wy-
bitna i niezwykła – córka generała Andersa – pani Anna 
Maria Anders. W kilku prostych i skromnych słowach opo-
wiedziała o swoim wielkim ojcu, ale także o swojej działal-
ności wśród Polonii. Mieliśmy zaszczyt rozmawiać z panią 
Anną, której życzliwość nas zaskoczyła i dała dowód tego, 
że o wielkości człowieka wcale nie decydują osiągnięcia 
i sława, ale przyjazny stosunek do innych.

Niezwykłych wzruszeń zebranym dostarczyło spo-
tkanie z płk. doc. dr.hab. Witoldem Lisowskim- żołnie-
rzem Szarych Szeregów, wieloletnim dyrektorem Mu-
zeum Wojska Polskiego, a także Sprawiedliwym Wśród 
Narodów Świata, który wraz z matką i braćmi ukrywał 
od 1943 roku w swoim domu żydowskiego chłopca Jó-
zefa Inwentarza zwanego „Dudkiem”. Pan Pułkownik 
z wielkim wzruszeniem opowiadał historię ocalenia Dudka. 
Podkreślił heroizm matki i jej odważną decyzję, która wiąza-
ła się ze strachem i lękiem o siebie jak i życie jej dzieci. Pan 
Lisowski zaznaczył, że takich jak on było wielu, ale, niestety, 
większość już nie żyje. Sama rodzina Dudka, który po wojnie 
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wyemigrował do Palestyny, do dzisiaj utrzymuje bliski kontakt 
z panem Witoldem. Dowodem na to była obecność na gali 
wnuka Dudka, dla którego pan Lisowski jest drugim dziad-
kiem. Po tym spotkaniu mieliśmy okazję poznać jeszcze jed-
ną niezwykłą postać, panią profesor Barbarę Otwinowską 
– polską badaczkę literatury, a w młodości sanitariuszkę 
i łączniczkę Armii Krajowej, która walczyła również w po-
wstaniu warszawskim. Osoba pani Barbary, jej serdeczność, 
naturalność i uśmiech, pomimo zmęczenia i wieku, napeł-
niły nas pozytywną energią i przekonały, że najczęściej bo-
haterowie to ludzie skromni – zwykli, o których przez wiele 
lat mało się mówiło. A przecież to oni pokazali największe 
bohaterstwo, prawdziwe oblicze człowieczeństwa i odwa-
gę, jakiej nie da się opisać żadnymi słowami. O godzinie 
15 uroczystą galę wręczenia nagród rozpoczęła prezenter-
ka i dziennikarka Anna Popek. Słowa uznania dla naszych 
uczniów i zachętę do kolejnego udziału w IV edycji kon-
kursu, którego myślą przewodnią będą symbole narodowe, 
wygłosił przewodniczący jury, Sekretarz Rady Ochrony Pa-
mięci Walki i Męczeństwa, minister Andrzej Kunert. Opra-
wą muzyczną zajął się zespół wokalny złożony z nauczycieli 

W dniu 23 października 2015 r. w Publicznym Gim-
nazjum w Przytyku odbyła się wystawa zdjęć, która podsu-
mowała tegoroczny konkurs fotograficzny pt.: „Dzika fauna 
w dolinie Radomki”. Do udziału w nim zaproszono uczniów 
ośmiu szkół gimnazjalnych z terenu Związku (PG Jedlińsk, 
PG Przytyk, PG Przysucha, PG Wierzchowiny, PG Wsola, PG 
Wolanów, PG Wieniawa oraz PG Zakrzew).
Organizatorem był Związek Gmin „Radomka”, zrzeszający 
gminy: Przysucha, Wieniawa, Przytyk, Wolanów, Zakrzew 
i Jedlińsk. Jednym z zadań Związku jest ochrona różno-
rodności fauny i flory oraz propagowanie ochrony przy-
rody. Konkurs fotograficzny –„Dzika fauna w dolinie Ra-
domki” został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w formie dotacji, w kwocie 12.000,00 zł. Dzięki niemu lau-
reaci oraz szkoły mogły cieszyć się atrakcyjnymi nagrodami.

Tematem konkursu były dzikie zwierzęta znajdujące 
się na naszym terenie, rozbudzając w ten sposób zamiłowanie 
oraz szacunek do otaczającej przyrody. Celem konkursu było 
rozwijanie wrażliwości ekologicznej, rozbudzanie i pogłębia-
nie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, kształtowanie 
jedności ze środowiskiem naturalnym, promocja terenów 
przyrodniczych Związku Gmin „Radomka” ze względu na 
walory przyrodnicze, ekologiczne i krajobrazowe oraz popu-
laryzacja amatorskiej fotografii.

Inaugurację wystawy rozpoczęła Dyrektor Publicznego 
Gimnazjum w Przytyku Pani Ewa Jaskólska, witając przyby-
łych gości oraz uczestników. Wszyscy zebrani mogli podziwiać 
zdjęcia wykonane przez uczniów, którzy doskonale poradzili 
sobie z tym zadaniem. Wysłuchaliśmy prelekcji pt. „Chrońmy 
naszą faunę”, wygłoszonej przez Leśniczego Nadleśnictwa Ra-
dom Pana Grzegorza Rokicińskiego. Przedstawił wszystkim 
zgromadzonym argumenty, dlaczego tak ważnym elementem 
naszego świata są zwierzęta, dlatego też musimy się starać, 
aby zagrożone gatunki nie wyginęły. Przygotowany został 
również sprawdzian wiedzy z tej samej tematyki. Zgłosili się 
do niego przedstawiciele szkół gminnych. Gimnazjaliści wy-
kazali się szeroką wiedzą ze znajomości zwierząt chronionych 
w Polsce. Najlepszy okazał się Sebastian Walczak z Jedlińska, 
na drugim miejscu uplasowała się Dominika Domińczak z Za-
krzewa, trzecie przypadło  Michałowi Górajowi  z Przytyka.

Jury miało duży problem z wyborem najładniejszych 
zdjęć, dlatego postanowiono podzielić prace na trzy kategorie. 

Lista laureatów wyglądała następująco:
Kategoria ssaki
I miejsce Jakub Rdzanek kl. 3 b z Publicznego Gimnazjum 
w Zakrzewie
II miejsce Karol Tuzimek kl. 3a z Publicznego Gimnazjum 
we Wsoli
III miejsce Bartłomiej Firlej kl. 3b z Publicznego Gimna-
zjum w Zakrzewie

Kategoria ptaki
I miejsce Emilia Szczęśniak kl. 1a z Publicznego Gimnazjum 
w Przytyku
II miejsce Natalia Markiewicz kl. 3 z Publicznego Gimna-
zjum w Zakrzewie
III miejsce Weronika Drabik kl. 2a z Publicznego Gimna-
zjum w Zakrzewie

Kategoria gady, płazy, owady
I miejsce Klaudia Deleska kl. 3B z Publicznego Gimnazjum 
w Jedlińsku
II miejsce Julia Parszewska kl. 1D z Publicznego Gimna-
zjum w Wolanowie
III miejsce Karolina Nowakowska kl. 1 B z Publicznego 
Gimnazjum w Jedlińsku

Kategoria szkoły, które dostarczyły najładniejsze zdję-
cia
I miejsce Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewi-
cza w Zakrzewie

II miejsce Publiczne Gimnazjum im. Bpa Piotra Gołębiow-
skiego w Jedlińsku

III miejsce Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego 
w Przytyku

Konkursy fotograficzne cieszą się dużą popularnością 
wśród naszych gimnazjalistów, dlatego będziemy się starać 
nadal je organizować, poruszając nowe tematyki związane 
z ochroną środowiska i poznawaniem terenu Związku. 

Katarzyna Wojcieszak
Związek Gmin „Radomka”

i rodziców, z którym wszyscy zebrani odśpiewywali najważ-
niejsze polskie pieśni patriotyczne. Ostatnim punktem pro-
gramu było zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. 
Mieliśmy niepowtarzalną okazję oglądać sale, w których 
prezydent RP przyjmuje znamienitych gości, głowy państwa 
z całego świata, ludzi polityki i kultury. Około godziny 20 wy-
jechaliśmy z Warszawy zmęczeni, ale pełni wrażeń i niezapo-
mnianych wzruszeń. Dziękujemy młodzieży za podjęcie zadań 
niełatwego konkursu, za dociekliwe docieranie do problemów 
splatających historię ze współczesnością. 

Cieszy nas praca z młodymi ludźmi, dumą napawa 
fakt, że wyrażają szczere zainteresowanie historią swojej oj-
czyzny. Jesteśmy dzięki temu nieco spokojniejsze, że to co 
ważne, to co tworzy naszą historię, nie zostaje zapomniane. 
Niektórzy twierdzą, ze pamięć ludzka jest ulotna, a my śmie-
my twierdzić, że jednak największą jej zaletą jest nieustające 
trwanie. Dzięki niemu zachowujemy i pielęgnujemy najwięk-
sze, prawdziwe wartości budujące nowy, lepszy i wciąż budzą-
cy zachwyt świat.   

Polonistki Publicznego Gimnazjum nr 1 
im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie

KONKURS FOTOGRAFICZNY  „DZIKA FAUNA W DOLINIE RADOMKI” ...
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W niedzielne popołudnie 4 października 2015 r. 
w malowniczym Parku Historycznym w Taczowie odbył festyn 
„Święto drzewa”. Głównym jego punktem było rozstrzygnięcie 
międzygminnych konkursów przyrodniczych. Wzięli w nich udział 
uczniowie szkół podstawowych sześciu gmin (Jedlińsk, Zakrzew, 
Przytyk, Wolanów, Wieniawa, Przysucha)  tworzących Związek 
Gmin „Radomka”.

Organizatorem imprezy był Związek Gmin „Radom-
ka” we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Woli Ta-
czowskiej. Konkursy przyrodnicze „Święto drzewa” zostały do-
finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 
12.000,00 zł.

Impreza miała na celu kształtowanie postaw proekolo-
gicznych mieszkańców związku oraz poczucia odpowiedzial-
ności za środowisko. Priorytetem organizatorów była eduka-
cja ekologiczna, uświadomienie dzieciom bardzo ważnej roli 
drzew w przyrodzie oraz ukazanie ich  znaczenia w życiu czło-
wieka.  Zachęcając ich do  sadzenia drzew i opieki nad nimi.  

Przybyłych gości przywitał Sławomir Białkowski Prze-
wodniczący Zarządu Związku Gmin „Radomka” zarazem wójt 
gminy Zakrzew, który podkreślił jak ważną rolę w codziennym 
życiu spełniają ekologia i ochrona środowiska. Głos zabrał za-
proszony gość Pan Artur Dąbrowski Prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, który corocznie wspiera finansowo nasze inicjatywy. Dzię-
ki otrzymanej dotacji zakupiliśmy 500 sadzonek drzewek dla 
wszystkich uczestników konkursów oraz nagrody dla laureatów.

Program obfitował w wiele atrakcji. Zgromadzeni uczest-
nicy mogli posłuchać koncertu  na rogach myśliwskich zapre-
zentowanego przez grupę Sygnalistów Myśliwskich z Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych. Ważnym punktem imprezy było 
posadzenie 3 dorodnych dębów na pamiątkę owego dnia z czym 
zmierzyli się wójtowie Związku oraz zaproszeni goście. Przed 
zasadzeniem Pan Sławomir Białkowski opowiedział wszystkim 
dawno słyszaną historię Krzysztofa Pendereckiego, znanego 
kompozytora, pasjonata przyrody, który wyczytał w starych księ-
gach, iż aby nowo zasadzone drzewo dobrze rosło należy włożyć 
pod nie kopę jaj ( 60 sztuk). Tak też uczyniliśmy pod jednym 
z dębów, będziemy obserwować czy owa opowieść się sprawdzi.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Taczowskiej 
przedstawiła pięknie przygotowany występ artystyczny „Las 
wita Was”. Uczniowie we wspaniałych strojach zaprezentowa-
li swoje zdolności teatralne oraz wokalne związane z ochroną 
przyrody. W bardzo ciekawy sposób odbyła się prelekcja za-
proszonego Leśniczego z Nadleśnictwa Radom Pana Grzego-
rza Rokicińskiego, który przystępnym językiem opowiedział, 
jak ważną rolę spełniają drzewa oraz lasy w naszym życiu.

Punktem kulminacyjnym festynu był konkurs przy-
rodniczy pt. „Święto drzewa”. Wytypowani przez swo-
je szkoły uczestnicy występowali na scenie w różnych ka-
tegoriach. Rywalizacja była zacięta, ale przy tym było 
dużo śmiechu i zabawy. Zamierzony cel został spełniony, 
a mianowicie poszerzenie wiedzy na temat edukacji ekologicznej. 

Największą frajdą dla dzieciaków okazał się pokaz 
sokolniczy w wykonaniu grupy z Bytomia „Akuku”. Opo-
wiadali nam o życiu dzikich ptaków tj, puchacz, orzeł, so-
kół oraz wiele innych, mogliśmy je podziwiać, a niektó-
re nawet dotknąć. Niedzielne ciepłe popołudnie umiliły 
nam występy taneczne oraz wokalne grup „Taczowiaki” 
oraz „Zakrzewiaki”, którzy przybliżyli nam kulturę ludową.

Nadeszła upragniona chwila, mianowicie rozstrzygnię-
cie konkursów, jury miało „twardy orzech do zgryzienia”. Bar-
dzo trudno było wybrać tych najlepszych, uczniowie oraz szkoły 
świetnie zostały przygotowane. A było o co rywalizować. Zwy-
cięzcy zostali nagrodzeni sprzętem elektronicznymi tj. tablet, 
aparat cyfrowy, radio CD, natomiast szkoły: laptop, telewizor 
oraz aparat cyfrowy. Lista laureatów wyglądała następująco:

Kategoria indywidualna
1. Konkurs z wiedzy o przyrodzie
I miejsce Amelia Kuc z PSP Przytyk
II miejsce Franciszek Makulski z PSP Jedlińsk
III miejsce Oliwia Katus z PSP Wola Taczowska
2. Konkurs piosenka/wiersz o tematyce przyrodniczej 
I miejsce Szymon Borówka z PSP Przysucha
II miejsce Katarzyna Głogowska z PSP Wolanów
III miejsce  Zuzanna Kosowska z PSP Wola Taczowska
3. Konkurs pokaz mody „Dary lasu”
 I miejsce  Oliwia Siudek z PSP Przysucha
4. Konkurs plastyczny „Drzewo”
I miejsce  Dawid Pysiak z PSP Wola Taczowska
II miejsce Fabia Pogorzała z PSP Przysucha
III miejsce Julita Dąbrowska z PSP Wolanów

Kategorie szkoły:
1. Konkurs na plakat związany ze Świętem Drzewa
I miejsce   PSP Wola Taczowska
II miejsce PSP Jedlińsk
III miejsce PSP Wieniawa
2. Konkurs na hasło propagujące ochronę środowiska 
I miejsce   PSP Wolanów
II miejsce PSP Przysucha
III miejsce PSP Wieniawa
Festyn „Święto Drzewa” okazał się wyjątkowo owocną imprezą 
pod względem  edukacyjnym połączoną z zabawą oraz spędze-
niem wolnego czasu na świeżym powietrzu. Przyczyniliśmy się 
również do nowych nasadzeń 500 drzew, które uczniowie otrzy-
mali w zamian za uczestnictwo w konkursach w swoich szkołach. 
Wierzymy, że idea naszej inicjatywy jest słuszna, chcemy ją kon-
tynuować w kolejnych latach.

Katarzyna Wojcieszak
Związek Gmin „Radomka”

FESTYN „ŚWIĘTO DRZEWA” W TACZOWIE...
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III HUBERTUS W GULINIE JUŻ ZA NAMI!

Październikowy poranek nie zapowiadał dobrej po-
gody. Z niepokojem spoglądano na ciemnie chmury. Już 
w południe na szczęście wypogodziło się.

 Hubertus to coroczne święto koniarzy. Wśród 
jeźdźców urządzana jest gonitwa, podczas której konno 
ściga się tzw. lisa, jeźdźca z ogonem przypiętym do lewego 
ramienia. Ten, kto go zerwie, wygrywa rundę honorową 
wokół miejsca pogoni i za rok ucieka jako lis. W Gulinie li-
sem w gonitwie głównej był zeszłoroczny zwycięzca pogoni 
Sebastian Grzeszczyk. Tegorocznym zwycięzcą pogoni za 
lisem został ułan Błażej Orzechowski, jeżdżący w barwach 
22. Pułku Ułanów Podkarpackich z Pionek. Wśród mło-
dych adeptów jazdy konnej zwyciężyła Zuzanna Stępień. 
W biegu brało udział ponad 30 jeźdźców. Zaprezentowany 
został pokaz grupy kaskaderów konnych spod Zamościa, 
którzy przedstawili pokaz jazdy konnej tzw. dżygitówki 
oraz pokaz zaufania konia do jeźdźca czyli kładzenie ko-
nia na grzbiecie i wiele innych bardzo widowiskowych 
sztuczek. Pięknie prezentowali się tego dnia Michał Wol-
ski i Łukasz Skrzek, którzy wystąpili w strojach ułanów 

z okresu Księstwa Warszawskiego. Swoją obecnością za-
szczycili i uświetnili gulińskiego Hubertusa znamienici 
jeźdźcy. Wśród wielu znaleźli się: Rafał Brzeski w stroju 
sarmackim, reprezentujący Chorągiew Ziemi Radomskiej, 
Szwadron Ziemi Radomskiej w barwach 11. Pułku Ułanów 
Legionowych, Oddział Strzelecki Bieliniak w barwach 27. 
Pułku Ułanów oraz 22. Pułk Ułanów Podkarpackich z Gar-
batki Letnisko. 

 Zwieńczeniem wydarzenia była wspólna biesia-
da przy ogniskach. Tańcom, śpiewom, konkursom nie 
było końca. Akordeonista towarzyszył biesiadnikom do 
późnych godzin wieczornych. I tylko żal, że trzeba było 
kończyć spotkanie, bo chłód jesienny nie pozwalał dłużej 
biesiadować. 

 III Hubertus w Gulinie przeszedł do historii. Po-
zostawił niezapomniane wrażenia. Serdecznie dziękuje-
my Państwu Iwonie i Michałowi Wolskim. Dziękujemy za 
wspaniałe jadło, atmosferę i prezenty, którymi zostaliśmy 
obdarowani. Miło będzie wspominać ten dzień w długie 
zimowe wieczory. Do zobaczenia za rok. 

Biesiadnicy

DOŻYNKI PARAFIALNE

W niedzielę, 13 września 2015 r. na Mszy św. 
o godz. 11.00 parafia p.w. św. Jana Chrzciciela przeżywała 
dożynki. W tym roku, dostojny, w kształcie kielicha z białą 
hostią, ponad 2 metrowy, parafialny wieniec dożynkowy, 
przygotowali mieszkańcy Gulina. Nad całością przygoto-
wań czuwał sołtys Stanisław Skorza i jego małżonka Beata- 
którzy pełnili honory starosty i starościny dożynek. Każdy 
z mieszkańców Gulina włączył się materialnie w powstanie 
wieńca. Kłosy zboża przekazali: Agnieszka Drużdżel, Alek-
sander Leśniewski, Grzegorz Mitak, Przemysław Skrzek, 
Stanisław Skorza. Mądrymi radami przy powstaniu wień-
ca dożynkowego służył Zbigniew Budzik. Przy transporcie 
wieńca pomagali: Michał Wolski, Grzegorz Mitak, Karol 
Tomaszewski, Rafał Pawelec, Paweł Rogala, Mirosław Wie-
śniak, Przemysław Skrzek, Paweł Skorza, Stanisław Skorza. 
Do świątyni wieniec wnieśli: Rafał Pawelec, Paweł Rogala, 
Paweł Skorza i Karol Tomaszewski. Proboszcz parafii ks. 
dr Ireneusz Kosecki, który przewodniczył uroczystej Sumie, 
w homilii podziękował rolnikom za ich trud i poświęcenie 
w zdobywaniu chleba powszedniego. Po jej zakończeniu, 
dokonał poświęcenia wieńca dożynkowego, który jedno-

cześnie był wieńcem od całej parafii. Po zakończonej Eu-
charystii asysta ministrantów, poczty sztandarowe czterech 
jednostek OSP z terenu naszej parafii, mężczyźni niosący 
winiec dożynkowy i pozostali parafianie udali się na Aleję 
600 - lecia, gdzie nastąpił obrzęd poświęcenia kamiennego 
obelisku, upamiętniającego wiek XXI. Kamień Jubileuszo-
wy 
w tym roku  przygotowało sołectwo Kolonii Zakrzew. Ak-
tywnie zaangażował się sołtys - Grzegorz Zamkowski, który 
ofiarował kamień. Pomagał mu jego syn Kacper. W transpo-
rcie kamienia do Alei 600-lecia oprócz p. Grzegorza, swoich 
ciągników użyczyli: Leon Faliński, Sławomir Żyła i Bogdan 
Firlej. Nad całością czuwał Bogdan Jarosiński, który wraz 
z Andrzejem Posłusznym wykonali fundament, na którym 
został umocowany kamień jubileuszowy. Ponadto p. Bog-
dan wykonał na kamieniu znak krzyża i umocował pamiąt-
kową tabliczkę. 
W umocowaniu kamienia pomagał również Daniel Goliński. 
To już siódmy kamień Jubileuszowy. Za niecałe dwa lata 
będziemy przeżywali Jubileusz 600-lecia naszej parafii. 

Pleban WYSTAWA AKWARELI DOROTY KOWALIK-NIENARTOWICZ
KONCERT MUZYKI FRYDERYKA CHOPINA

13 listopada 2015r. w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Zakrzewie odbyły się dwie uroczystości: otwarcie wy-
stawy malarstwa Doroty Kowalik-Nienartowicz „Akwarela 
i gwasz” oraz koncert muzyki Fryderyka Chopina w wy-
konaniu Jacka Bondaruka (fortepian), Marcina Bańczyka 
(wiolonczela) oraz Piotra Wołowicza (narracja). Zgroma-
dzona publiczność mogła nie tylko podziwiać piękne obra-
zy, ale również wysłuchać największych utworów Chopina, 
podczas których odczytywane były fragmenty listów kom-
pozytora oraz wspomnienia o nim. Muzycy wykonali na 

zakończenie uroczystości fragment „Requiem” Mozarta.
Dorota Kowalik-Nienartowicz urodziła się i miesz-

ka w Radomiu. Ukończyła Liceum Plastyczne w Kielcach 
w zakresie tkactwa artystycznego, a następnie studia 
w Katedrze Sztuki Wydziału Nauczycielskiego Politechni-
ki Radomskiej. Uzyskała dyplom w pracowni malarstwa 
prof. Andrzeja Gieragi. Uczestniczyła w wielu wystawach 
zbiorowych oraz indywidualnych, m.in. w Iwoniczu Zdroju, 
Końskich, Radomiu. Wystawiała zarówno swoje akwarele, 
rysunki, kolaże,  jak też tkaniny artystyczne. Jej wystawa - 
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„Słuchając muzyki dawnej...” towarzyszyła Festiwalowi Mu-
zyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia w 2013 r.  W roku 2000 
w konkursie plastycznym „Świat Jana Kochanowskiego” (DK 
Zwoleń) otrzymała I nagrodę za pracę „Tren X Jana Kocha-
nowskiego”- (tryptyk, tkanina)

Niedawno zakończony Konkurs Chopinowski oraz 
166 rocznica śmierci wielkiego kompozytora   skłoniły 
nas  do zorganizowania w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Zakrzewie wieczoru słowno-muzycznego poświęconego 
Fryderykowi Chopinowi.  

Podczas koncertu wystąpili młodzi, utalentowani 
i wielokrotnie nagradzani muzycy.Jacek Bondaruk ukończył 
Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego 
w Lublinie w klasie fortepianu prof. Ewy Stępki.  Obecnie jest 
studentem V roku klasy fortepianu oraz klasy kameralistyki 
Akademii Muzycznej w Łodzi. Laureat Ogólnopolskich i Mię-
dzynarodowych Konkursów Pianistycznych, wielokrotny sty-
pendysta Prezesa Rady Ministrów. Występował wielokrotnie 
z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej, Orkiestrą 
Włościańską w Zamościu oraz Orkiestrą Filharmonii Jele-
niogórskiej. Jest nauczycielem w Zespole Szkół Muzycznych 
im. Oskara Kolberga w Radomiu oraz Szkole Muzycznej w 
Kozienicach. Marcin Bańczyk ukończył Państwową Szkołą 

Muzyczną im. F. Chopina w Bytomiu oraz Akademię Muzycz-
ną w Łodzi. Występował m.in. w Filharmonii Łódzkiej oraz 
Teatrze Wielkim w Łodzi. Brał udział w wielu konkursach 
międzynarodowych. Jest muzykiem Filharmonii Łódzkiej. 
Piotr Wołowicz ukończył Państwowy Zespół Szkół Muzycz-
nych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy w klasie fortepia-
nu Jacka Polańskiego. Naukę kontynuował w Akademii w Ło-
dzi w klasie Tadeusza Chmielewskiego i Tomasza Bartoszka. 
Brał udział w wielu konkursach mistrzowskich. Koncertował 
w kraju i za granicą z repertuarem głównie modernistycznym. 
Jest nauczycielem w klasie fortepianu w Szkole Muzycznej 
w Kozienicach oraz w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara 
Kolberga w Radomiu.

Niecodziennie mamy możliwość wysłuchania muzy-
ki na żywo. To dla  słuchaczy  całkiem odmienne przeżycie 
niż słuchanie jej w radiu, czy z płyty. Obcowanie z muzyką 
na żywo potrafi wywołać żywe emocje, muzykę tu się nie 
tylko słyszy, ale także odbiera wszystkimi zmysłami – to 
tworzy szczególny nastrój i atmosferę. Koncert  pełen pięk-
nych dźwięków muzyki Chopina, w nastrojowo oświetlonej 
Sali  oraz delikatne akwarele zaprezentowane na wystawie 
umiliły  nam  ten jesienny, listopadowy wieczór. 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z KATARZYNĄ POSIADAŁĄ

24 listopada 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Za-
krzewie gościła u siebie Katarzynę Posiadałę, historyka sztuki 
oraz laureatkę Radomskiej Nagrody Kulturalnej (2004) i Na-
grody św. Kazimierza (2014).Współorganizatorem spotkania 
była Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu. Wzięli w nim 
udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej  im. Jana Kocha-
nowskiego oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Zakrzewie. Podczas spotkania autorka opo-
wiedziała o życiu i twórczości Jacka i Rafała Malczewskich, 
zaprezentowała ich dzieła oraz wydaną przez siebie publi-
kację „Jacek i Rafał Malczewscy”. Młodzi słuchacze z uwagą 
wysłuchali opowieści o wybitnym polskim malarzu – Jacku 
Malczewskim, artyście, dla którego bardzo ważną inspiracją 
twórczą była ziemia radomska wraz z jej tradycją, kulturą 
i folklorem. 

Katarzyna Posiadała pracowała w Muzeum Okrę-
gowym, a następnie w Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu. Przez około 30 lat pełniła funkcję kierownika 
działu sztuki. Autorka wielu wystaw i katalogów, z których 
najbardziej znane to: „Bogurodzica”, „Chłopi w sztuce pol-
skiej”, „Secesja”, „Józef Brandt – uczniowie i przyjaciele”, 
„Jacek Malczewski (1854-1929)”, „Roman Kochanowski 
(1857-1945)”, „Jacek i Rafał Malczewscy”. Interesuje się 
przede wszystkim sztuką polską przełomu XIX i XX wieku,  
szczególnie malarstwem Jacka Malczewskiego, według niej, 
najwybitniejszego polskiego malarza.

Publikacja o Malczewskich to bogaty w teksty i re-
produkcje obrazów ojca i syna album wydany przez małą 
prywatną oficynę.

Zofia Maj

WARSZTATY MATEMATYCZNE Z EWĄ ZIELIŃSKĄ

O tym, jak ważne jest ustawiczne podnoszenie kwa-
lifikacji zawodowych w sektorze edukacji nie trzeba nikogo 
przekonywać. Zdaje sobie z tego sprawę Dyrektor Przed-
szkola Samorządowego w Zakrzewie, pani Barbara Ślusar-
czyk, która stale motywuje swoich pracowników do aktyw-
nego uczestnictwa w formach doskonalenia zawodowego. 
Dzięki temu kadrę Przedszkola tworzą ludzie z pasją, 
nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje w zakresie 
dydaktyki oraz wychowania dzieci w wieku przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym. Jesteśmy zespołem wykształco-
nych i kreatywnych nauczycieli, dbających o ciepłą, przy-
jazną atmosferę w przedszkolu. Nie zmienia to faktu, że 
z nie osiadamy na laurach i cały czas poszukujemy takich roz-
wiązań, które wpływają na podnoszenie jakości pracy Przed-
szkola.

Jednym z nich było zorganizowanie 4 listopada br. 
w Przedszkolu Samorządowym warsztatów matematycz-
nych z edukatorką- Ewą Zielińską, wieloletnią nauczy-

cielką wychowania przedszkolnego. Pani Zielińska jest 
niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie edukacji 
przedszkolnej. Od ponad 20 lat zajmuje się szkoleniem 
nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wcze-
snoszkolnej. Wspólnie z profesor Edytą Gruszczyk-Kol-
czyńską zmienia rzeczywistość przedszkolną, poprzez 
prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności 
procesu wychowania i kształcenia w warunkach przed-
szkola.

Na warsztaty zostały zaproszone nauczycielki wy-
chowania przedszkolnego z terenu gminy Zakrzew oraz 
z zaprzyjaźnionych placówek. Pani Zielińska przeprowadziła 
cykl zajęć matematycznych z grupą dzieci 6 letnich. Były to 
propozycje dla grup przedszkolnych i dla dzieci w młodszym 
wieku szkolnym.

Gotowe rozwiązania do prowadzenia zajęć zostały 
zarejestrowane na płycie i będą przekazane do wykorzy-
stania obecnym na szkoleniu nauczycielkom. Uczestnicz-
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ki warsztatów otrzymały zaświadczenia potwierdzające  
udział w szkoleniu.

Kolejnym elementem wizyty pani Ewy Zielińskiej 
w naszej placówce było przeprowadzenie rady szkole-
niowej dla nauczycielek Przedszkola Samorządowego pt. 
,,Diagnoza matematyczna”. Otrzymaliśmy szereg nie-
zwykle cennych wskazówek, które zostaną wykorzystane 
do wspomagania rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza 
w edukacji matematycznej. Prowadząca znalazła też czas na 
to, by przeprowadzić indywidualne rozmowy z rodzicami wy-
chowanków na tematy związane z ich dziećmi.

Czujemy się zobowiązani do objęcia wsparciem na-
uczycieli pracujących w grupach przedszkolnych i szkołach 

podstawowych. Obiecujemy następne spotkania i kolejne 
szkolenia, które będą przydatne w pracy z dziećmi 5-6 let-
nimi. W planach mamy spotkanie z panią Ewą Dziamską  
i panem Dariuszem Okrzesikiem, edukatorem przygoto-
wującym do pracy metodą W. Sherborne.

Nabywajmy wiedzę świadomie i z przekonaniem 
o jej późniejszym wykorzystaniu w pracy z uczniami i wycho-
wankami. A takową może zaoferować tylko znawca tematu, 
edukator, któremu nie jest obca specyfika zawodu nauczycie-
la. Dlatego już dziś zapraszamy wszystkich chętnych peda-
gogów i wychowawców do Przedszkola Samorządowego na 
następne spotkania i szkolenia.

Agnieszka Wójcik-Jerzyna
Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie

SPOTKANIE ADAPTACYJNE  
„ZIEMNIAKI – CUDAKI” 2015

Dnia 28.10.2015 r. odbyło się spotkanie adaptacyj-
ne dla dzieci, które po raz pierwszy rozpoczęły edukację 
w naszym przedszkolu. Celem tej imprezy, organizowanej 
już kolejny raz, jest wspólne spędzenie czasu, integracja 
oraz wspólna zabawa z najbliższymi: rodzicami, babciami 
i nowymi kolegami 

Spotkanie rozpoczęło się inscenizacją, przygotowa-
ną przez dzieci z grupy Biedronki, na temat bohatera na-
szego spotkania, czyli ZIEMNIAKA.  Po występie wszyscy 
razem nauczyli się krótkiej piosenki o ziemniaku. Następ-
nie były wspólne tańce i zabawy ruchowe.

Zabawa dzieci i rodziców przy współpracy z nauczy-
cielami dała wszystkim wiele radości i dużo pozytywnych 
emocji. Następnie nauczycielki zaprosiły dzieci razem z ro-
dzicami do swoich sal, aby tam wspólnie wykonali Ziem-

niaki-Cudaki z przyniesionych warzyw, owoców i innych 
materiałów. 

Dzieci i rodzice wykazali się niesamowitą inwencją 
twórczą. Powstało mnóstwo ciekawych stworków, zwie-
rząt, postaci. Wszyscy razem świetnie się bawili, a po za-
kończonej pracy czekały jeszcze zabawy zorganizowane 
w sali wielofunkcyjnej oraz słodki poczęstunek. Na koniec 
spotkania wszystkie dzieci zostały obdarowane kolorowymi 
balonami. Zorganizowane przez nasze przedszkole spotkanie 
adaptacyjne przebiegło w niezwykle radosnej 
i przyjaznej atmosferze. Wspólnie spędzony czas niewątpliwie 
zintegrował naszą społeczność.

Joanna Sawczuk
Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie
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LUDZIE LISTY PISZĄ ...

Szanowna Redakcjo! 
Myślałam, że nie zdarzy się nigdy nic takiego, co 

zmobilizowałoby mnie do napisania listu. Sądziłam, że to 
nie dla mnie. Należałam raczej do odbiorców, czytelników, 
którzy z autorami  listów zgadzali się lub nie.

Jednak zadziało się coś, co i mnie poruszyło. Po-
słuchałam mądrych wypowiedzi, poczytałam komentarzy 
i… zapragnęłam wykrzyczeć, co myślę. Myliłam się, co do 
tego, że Polacy mądrzeją, z pokolenia na pokolenie stają 
się bogatsi doświadczeniem, potrafią budować, tworzyć… 
To złudne nadzieje. Rzeczywistość temu zaprzecza, punk-
tem zapalnym stają się wybory, wyniki wyborów i zapo-
wiedzi stron rywalizujących sumiennych kontroli i rozli-
czeń przeciwników. Ktoś powie , że to już norma, że to 
samo życie… Być może, ale ja nie mogę zostawić pewnej 
sprawy bez komentarza. Kilka dni po wyborach zwycięska 
strona zapowiada (bagatela!!!) wygaszanie gimnazjów. 

W pierwszej chwili stwierdziłam, że to puste ga-
danie. Jednak z każdym dniem utwierdzałam się, że wy-
brańcy narodu mówią całkiem serio. I tu nastąpiło moje … 
załamanie rąk. Jak to? To wieloletnie prace nad podstawą 
programową, doganianie Europy, gwarantowanie mło-
dym lepszego startu w przyszłość – to nic nie znaczy? Nie 
umiem reagować na to inaczej, niż totalnym zdziwieniem, 
szokiem wręcz. Powstały piękne, nowoczesne budynki, 
latami zabiegano o coraz lepsze ich wyposażenie. Dano 
możliwość młodym dzieciakom, by w nowym dla siebie 
środowisku odkryły w sobie talenty i pasje. I to, niestety, 
na nic. Mądrzejsi orzekli, że należy zlikwidować i wrócić 
do dawnego systemu, bo był lepszy. Tylko dlaczego rów-
nie mądrzy kilkanaście lat temu nie obronili starego sys-
temu, skoro był taki idealny, nie zaprotestowali przeciw-

ko gimnazjom i trzyletnim szkołom średnim. Pozwolili na 
wieloletnie i kosztowne przecież reformy, widząc w finale 
nowoczesność i wielkie możliwości. Czy młody człowiek to 
zabawka w ręku walczących o władzę? Czy walka o dobro 
młodego człowieka to najlepsze pole do popisu dla repre-
zentantów narodu? Warto byłoby jeszcze powiedzieć, jakie 
będą realne koszty powrotu do dawnej szkoły. Wydaje mi 
się, że od kalkulacji chociażby kosztów należałoby zacząć, 
a dopiero potem pokusić się o planowanie. I jeszcze tylko 
jedno słowo na temat dobrych ośmioklasowych szkół pod-
stawowych. Ja też do takiej chodziłam, też ją lubiłam. Ale 
wiara w to, że ją przywrócimy i odzyskamy w ten sposób 
dawną młodzież, jest złudna. Dzisiejsza młodzież potrze-
buje innych bodźców, innej opieki i wychowania. Jest po-
koleniem dzieci rodzących się z telefonem komórkowym 
w ręku. Jeśli ktoś uważa, że ją odmienimy z tej racji, że 
będzie to grupa siedmio – i ośmioklasistów – to raczej się 
myli. Chociaż według ambitnych planów kolejnej refor-
my szkolnictwa doczekamy się już niebawem świetnych 
wyników i cudownych absolwentów szkół podstawowych 
– grzecznych, pokornych, dojrzałych i mądrych. Byłoby 
pięknie, gdyby nie brzmiało jak czysta fantazja.

O tej skłonności do fantazjowania myślę zmartwio-
na, smutna i zła. Przecież w życiu trzeba myśleć racjonal-
nie,  rozmawiać i podejmować decyzje rozsądnie, docho-
dzić do kompromisów.

Kierować się dobrem własnym, ale przede wszyst-
kim innych… Patrząc zaś na to, co się dzieje wokół, czuję, 
że to ja zaczynam fantazjować…

Pozdrawiam tych, którzy tak jak ja pogubili się 
w ferworze reform, w okrutnym bałaganie, kolejnej fantazyj-
nej acz dramatycznej grze, której końca nie zna nikt.

Czytelniczka

BĄDŹ BEZPIECZNY, NOŚ ODBLASKI!

18.11.2015 roku policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu 
zorganizowali w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Janiszewie akcję „Noś odblaski!”. W przepro-
wadzeniu przedsięwzięcia pomogli funkcjonariu-
szom dyrektor, nauczyciele i rodzice.

Policjanci udzielili nauczycielom, rodzicom 
i uczniom praktycznej lekcji na temat bezpieczeństwa na dro-
dze. Na początku spotkania odbyły się pogadanki - oddziel-
nie z uczniami i rodzicami. Zebrani dowiedzieli się wielu 
ciekawostek o ruchu drogowym. Najistotniejsze zagad-
nienie akcji dotyczyło skuteczności noszenia elementów 
odblaskowych, szczególnie po zmroku.  

Ważną częścią spotkania były zajęcia w terenie na 
nieoświetlonej drodze biegnącej przez las. Odbyły się one 
późnym popołudniem. Na czas akcji fragment wyznaczo-
nej do eksperymentu trasy był zamknięty dla ruchu. Funk-
cjonariusze zaprezentowali odblaski, jakie może nosić 
pieszy, pokazali, jaka jest ich skuteczność oraz jak widzą 
je kierowcy. Bardzo ciekawe były pokazy z udziałem po-
jazdów i pieszych. Najodważniejsi rodzice z dziećmi wzię-
li udział w symulacjach. Podczas nich mieli okazję prze-
konać się, z jakiej odległości widoczna jest osoba, która 

porusza się z odblaskami i taka, która nie ma założonych 
żadnych takich elementów. Dorośli śmiałkowie kolejno 
prowadzili samochód, nie wiedząc, że po przejechaniu kil-
kudziesięciu metrów czeka na nich przeszkoda w postaci 
specjalnie przygotowanej makiety imitującej człowieka bez 
odblasków. Pokazy dostarczyły wielu emocji, ale przede 
wszystkim skłoniły zebranych do przemyślenia swojej po-
stawy jako uczestnika ruchu drogowego.

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Radomiu, Piotr Kostkiewicz  podkreślił, 
że bardzo ważne są dzieci i to właśnie one są ambasadora-
mi wiedzy i popularyzatorami noszenia odblasków wśród 
dorosłych.

Akcję podsumowała także dyrektor PSP w Janisze-
wie Emilia Jaworska, która wyraziła przekonanie, iż tak 
zorganizowana i przeprowadzona akcja na pewno spełniła 
swój cel.

Na koniec policjanci rozdali wszystkim odblaski 
ufundowane przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „Ge-
pard”.

Ewelina Michalak 
PSP w Janiszewie
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UROCZYSTE PASOWANIE PIERWSZAKÓW NA UCZNIÓW

Dnia 15.10.2015 r. w Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Cerekwi odbyło się Uroczyste Pasowanie Pierwsza-
ków na Uczniów. W tym roku do ślubowania przystąpiło 
27 uczniów z dwóch klas: Ia i Ib. Pani dyrektor Elżbieta 
Kumięga serdecznie powitała zebranych gości. W progra-
mie artystycznym, przygotowanym przez nauczycielki: 
panią Halinę Pawlak – wychowawczynię klasy Ia i panią 
Sylwię Szczęsną – Zarębę – wychowawczynię klasy Ib, 
pierwszaki zaprezentowały swoje talenty. Popisały się na-
bytą wiedzą. Dzieci udowodniły także, że potrafią pięknie 
śpiewać i recytować wiersze. Ten pierwszy w życiu egzamin 
uczniowski przeprowadziły „szkolne duszki”, których rolę 
wspaniale odegrały uczennice klasy V – Paulina Woźniak, 
Dominika Majchrzak, Karolina Kurowska i Wiktoria Bar-
tosiak. Po części artystycznej, odświętnie ubrani Pierwszo-
klasiści, dumnie złożyli uroczystą przysięgę, ślubując m.in. 
być dobrym Polakiem, uczniem i kolegą. Następnie pani 
dyrektor, za pomocą symbolicznego pióra, dokonała paso-
wania na pełnoprawnych uczniów PSP w Cerekwi. Ukoro-
nowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych 
dyplomów oraz legitymacji szkolnych. Po uroczystości ślu-
bowania Pani Dyrektor Elżbieta Kumięga pogratulowała 
rodzicom wspaniałych pociech, a pierwszakom udanego 
występu i złożyła im życzenia samych sukcesów na drodze 
edukacji ucznia. Jakże dumni byli rodzice! Rozpoczęcie 

nauki w szkole jest bowiem wielkim przeżyciem zarówno 
dla dziecka, jak i rodziców. Społeczność uczniowska PSP 
w Cerekwi czeka już na następnych, nowych pierwszaków. 
Mamy nadzieję, że będzie ich przybywać z każdym rokiem.

Następnie pierwszoklasiści mieli okazję podzięko-
wać za nowe sale, w których obecnie uczą się i spędzają 
wolne chwile. W niewielkim holu zgromadzili się wszy-
scy, którzy przyczynili się do rozbudowy szkoły. Były wła-
dze gminy Zakrzew z wójtem Sławomirem Białkowskim, 
przedstawiciele rodziców z przewodniczącą Rady Rodzi-
ców Jolantą Głowacką, Kuratorium Oświaty i Wycho-
wania reprezentowała wizytator Katarzyna Szymańska. 
Przybyli również właściciele firmy Archibud: Małgorzata 
i Piotr Pluta – wykonawcy tej inwestycji oraz dyrektorzy 
szkół z gminy Zakrzew i przyjaciele szkoły. Były słowa po-
dziękowania, symboliczne przecięcie wstęgi, a proboszcz 
miejscowej parafii ks. Andrzej Piotrowski poświęcił nowe 
pomieszczenia szkoły.

Dzieci usłyszały wiele ciepłych słów od Wójta Gmi-
ny Zakrzew – pana Sławomira Białkowskiego. Do pochwał, 
życzeń i gratulacji przyłączyli się także inni goście: radne, 
przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego oraz rodzice. 
Każdy pierwszak otrzymał upominki, ufundowane przez 
Urząd Gminy Zakrzew. Ten dzień na pewno pozostanie 
długo w pamięci.

Halina Pawlak
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„KAŻDY PIERWSZAK DOBRZE WIE, JAK O ZDROWIE TROSZCZYĆ SIĘ”

Za nami pierwsze miesiące nauki w szkole. Wie-
le dzieci po raz pierwszy weszło w nową rolę – rolę 
uczniów.

Uczniowie, którzy po raz pierwszy przybyli do 
naszej szkoły, wiedzą już,  że dróg do zdobycia nowych 
wiadomości i umiejętności jest wiele. Poznając litery, 
cyfry, tańcząc, śpiewając, a przy tym świetnie się ba-
wiąc, zgłębiają nieznane tajemnice  nauki. Takie pozna-
nie niesie ze sobą wiele radości i satysfakcji z pokony-
wania trudności. 

I tak, po pierwszych miesiącach nauki, ucznio-
wie klas pierwszych potrafią już pisać i czytać, świetnie 
przeliczać i klasyfikować w zbiory, a także tworzyć coraz 
to nowe prace plastyczne, a swoje umiejętności i talenty 
mogli zaprezentować podczas uroczystego aktu zaprzy-
siężenia na uczniów naszej szkoły. 
Tradycyjnie, jak co roku - Pasowanie na Ucznia, to jedna 
z ważniejszych uroczystości w naszym szkolnym kalen-
darzu imprez. Zapewne 13 listopada 2015 roku na długo 
zostanie w pamięci uczniów klas pierwszych z Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrze-
wie oraz ze Szkoły Filialnej w Gulinie i w Mleczkowie. 

W ten wyjątkowy dzień wszyscy uczniowie przy-
byli do szkoły ze swoimi najbliższymi: rodzicami, ro-
dzeństwem, babciami i dziadkami, bo przecież pasowa-
nie to jedno z najważniejszych wydarzeń w szkolnym 
życiu pierwszoklasisty. Od tego dnia każde dziecko 
czuje się już prawdziwym uczniem, czyli pełnoprawnym 
członkiem naszej braci szkolnej.W tym, jakże ważnym 
wydarzeniu, naszym milusińskim towarzyszyli  również 
zaproszeni goście m.in. Dyrektor Szkoły – Pani Ewa 
Bartel, Wicedyrektor – Pani Agata Brandys, Dyrektor 
i Wicedyrektor Publicznego Gimnazjum – Pani Krysty-
na Smolińska i Pani Anna Młynarczyk oraz Dyrektor 
Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie – Pani Bar-
bara Ślusarczyk. Przybyli również przedstawiciele władz 
samorządowych: Sekretarz Gminy Zakrzew – Pani Ma-
rzenna Nosowska i Radna Gminy Zakrzew – Pani Beata 
Wilk. Swoją obecnością uświetnili akademię przedsta-
wiciel Rady Rodziców – Pani Katarzyna Domińczak 
i Proboszcz Parafii Zakrzew – ks. Ireneusz Kosecki. 

Oficjalnym uroczystościom towarzyszyła część 
artystyczna  przygotowana przez uczniów klas pierw-
szych pod opieką wychowawców klas. Wspólnie z akto-
rami ze Szkolnego Koła Teatralnego pięknie przedsta-
wili się w programie słowno-muzycznym pod hasłem 
„Każdy pierwszak dobrze wie, jak o zdrowie troszczyć 
się”. Wszystkich zaskoczyło przybycie najstarszej miesz-
kanki Zakrzewa – pani Genowefy Zakrzewskiej, która 
w udzielonym wywiadzie przekazała pierwszakom wskazów-
ki i rady, jak zdrowo żyć, by dożyć sędziwego wieku. W rolę 
wiekowej zakrzewianki wcieliła się uczennica klasy piątej – 
Oliwia Rymarczyk.

Po programie artystycznym, w którym dzie-
ci zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie oraz 
muzyczne, wszyscy pierwszoklasiści sumiennie zdali 

egzamin ze znajomości Elementarza Małego Polaka. 
Następnie czekało ich uroczyste ślubowanie na sztandar 
szkoły i tradycyjne pasowanie na ucznia symbolicznym, 
wielkim ołówkiem, którego dokonała pani dyrektor 
Ewa Bartel oraz pani wicedyrektor Agata Brandys wraz 
z zaproszonymi na tę uroczystość honorowymi gośćmi. 
W jego trakcie uczniowie z wielką powagą obiecali, że 
będą przynosić chlubę rodzicom, nauczycielom, szkole 
i ojczyźnie, że będą dobrymi kolegami i pilnymi ucznia-
mi. Po złożonej przysiędze  wszyscy otrzymali Tarczę 
Szkoły i pamiątkowe prezenty. 

Aż 77 razy zabrzmiały najważniejsze tego dnia 
słowa: „Pasuję Cię na Ucznia”. Podniosłą uroczystość 
zakończył ks. proboszcz Ireneusz Kosecki, który całą 
brać szkolną oddał pod opiekę Opatrzności Bożej i uro-
czyście pobłogosławił. 

Chwile spędzone w szkole to jedne z najpięk-
niejszych w życiu każdego ucznia, chwile, do których 
z upływem lat powracamy z radością i uśmiechem na 
twarzy. Szkoła, to nie tylko obowiązki i  nauka, ale rów-
nież wspaniały czas spędzony w gronie serdecznych 
przyjaciół.

Choć o szkole każdy myśli co innego,
To wszyscy wnet dojdą do wniosku jednego:
Że choć w szkole nudno i źle bywa może;
To bez niej sto razy i nudniej i gorzej.
Bo szkoła to miejsce takie najdziwniejsze,
Które z lat upływem staje się piękniejsze,
I najcudowniejszą mają ją w pamięci
Nie ci, co tu chodzą – ale absolwenci!

Życzenia, najcudowniejszych i niezapomnianych 
chwil spędzonych w murach naszej szkoły, byście sta-
li się jej dumą i chlubą, wszystkim Pierwszoklasistom 
składa Grono Pedagogiczne Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Zakrzewie.

Małgorzata Dębska, 
Ewa Gołąbek, 

Klaudia Borkowska
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I FESTIWAL POLSKIEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ 
O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY

14 listopada 2015 r. w PSP im. Jana Kochanow-
skiego w Zakrzewie odbył się I Festiwal Polskiej Pieśni 
Patriotycznej i Żołnierskiej o Puchar Dyrektora Szkoły. 
Uczniowie poszczególnych klas zaśpiewali pieśni legio-
nowe, powstańcze, żołnierskie, patriotyczno - religijne 
i piosenki o Polsce. Poszczególne klasy nie tylko wspaniale 
przygotowały swój występ wokalnie, ale zaskoczyły staran-
nie dobraną scenografią. Niezwykle trudno było ostatecznie 
wyłonić zwycięski zespół, dlatego pani dyrektor Ewa Bartel 
i pani Agata Brandys zadecydowały o przyznaniu I miejsca 
wszystkim klasom. Jeden puchar powędrował do klas I  - III, 
drugi otrzymały klasy IV - VI.
„To niezwykła lekcja historii - podsumowała Festiwal pani 
dyrektor Ewa Bartel - jestem zachwycona zaangażowaniem 
uczniów, a także, co widać po strojach, ich rodziców. Dzię-
kuję wszystkim nauczycielom i wychowawcom za przygoto-

wanie zespołów klasowych i przepiękną oprawę Festiwalu. 
Z niecierpliwością czekam na kolejną edycję”. Organizatorom 
I Festiwalu Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej bar-
dzo zależało, aby poprzez taką formę uczczenia Narodowego 
Święta Niepodległości, zachęcić całą szkolną społeczność do 
wskrzeszenia i kontynuowania tradycji wspólnego śpiewania, 
rozwijając w ten sposób poczucie więzi społecznej i narodo-
wej, a także, poprzez pieśni, które przecież wszyscy w więk-
szości znamy i kochamy, przybliżyć naszą historię i ułatwić jej 
rozumienie najmłodszym.

Cieszymy się, że udało nam się choć trochę przy-
wrócić ich blask i ocalić od zapomnienia przez najmłodsze 
pokolenie.

PSP im. Jana Kochanowskiego 
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