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ROZMOWA ZE SŁAWOMIREM BIAŁKOWSKIM,
WÓJTEM GMINY ZAKRZEW
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W GMINIE ZAKRZEW
W ROKU 2016
cja dotarła do osób zainteresowanych. Poza tym prace
będą podzielone na trzy odcinki prowadzone przez trzy
niezależne firmy. Każdy podwykonawca skupi się na swojej części po to, aby na samym końcu połączyć to w jedną
całość. W dolinie rzeki Radomki, a więc na granicy między
gminą Zakrzew i Jedlińsk, zostanie wybudowana estakada dla zwierząt. Takie było zastrzeżenie ekologów i ma na
celu ochronę zwierząt, aby mogły swobodnie przechodzić
przez dolinę rzeki Radomki.
M.S.: Jakie jeszcze inne projekty zaplanował
Pan w najbliższym czasie?

Magdalena Sobień: Panie Wójcie, proszę powiedzieć czytelnikom „Wieści”, jakie nowe projekty
inwestycyjne rozpoczęły się w minionym roku
w naszej gminie?
Sławomir Białkowski: Jedną z najważniejszych
inwestycji jest rozpoczęta budowa trasy S7, która będzie
miała długość 25 km, z czego około 10 km przebiegać
będzie przez gminę Zakrzew, zaczynając od granicy Kamińska i Dąbrówki Podłężnej, przez Taczów, Mleczków,
Zatopolice do granicy z gminą Wolanów. Z tego co wiem,
projekt wygrała hiszpańska firma Dragados, która w ciągu
30 miesięcy ma wybudować drogę, której oddanie do użytku zaplanowano na jesień 2018 roku. Stara droga zostanie
bez zmian, zaś nowa w formie wiaduktu będzie przebiegała nad nią górą. Węzłem będzie odcinek zlokalizowany na
granicy Mleczkowa i Zatopolic. Wybudowana trasa będzie
drogą szybkiego ruchu, ogrodzona i zabezpieczona przed
wtargnięciem zwierząt. Wzdłuż niej po obydwu stronach
będą dobudowane drogi odbarczające, którymi będzie
można dojechać do pól. W sumie przybędzie 20 km dróg
dojazdowych do nowej trasy. Także w okolicach Taczowa
za Mleczkowem zostanie wybudowane miejsce oczekiwania podróżnych z kładką między jednym MOP-em a drugim. Na tym MOP-ie powstaną parkingi, dwie stacje benzynowe po jednej i drugiej stronie oraz restauracja i hotel.
Mamy nadzieję, że inwestycja ta stworzy nowe miejsca
pracy i przyniesie wymierne korzyści finansowe.
M.S.: Prace trwają i widać już pierwsze efekty.

S.B.: To prawda, 30 miesięcy to dużo i jednocześnie
mało czasu. Aura sprzyja pracy, więc widzimy już pierwsze efekty. Obecnie trwają spotkania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i przedstawicielami firmy
Dragados, by wyznaczyć drogi, którymi będą dostarczane
towary do budowy. Ma to ochronić pozostałe drogi przed
zniszczeniem. Konieczna jest budowa drogi dojazdowej do
wożenia kruszywa i innych materiałów na plac budowy.
Firma poszukuje również pracowników do budowy drogi,
co przekazaliśmy do sołtysów, radnych, aby ta informa2

S.B.: Otrzymaliśmy kolejny raz środki finansowe
pochodzące z tzw. programu „Schetynówki” na budowę
drogi Bielicha - Wacyn - Janiszew, która zapewni dobrą
i bezpieczną komunikację. Będzie to droga o długości
2,2 km. Na realizację tej inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych w wysokości 1mln złotych.. Jesteśmy w trakcie
przetargu, który prawdopodobnie wygra duża firma z kapitałem austriackim Strabag. Firma ta ostatnio budowała
drogę Kozinki - Dąbrówka Nagórna i drogę należącą do
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Zakrzew Golędzin. Prace były przeprowadzone bardzo sprawnie,
a przedstawiona nam oferta najlepsza i najtańsza. Kolejne przetargi będą dotyczyły dróg w miejscowości Bielicha
i Gulinek Wyręba. Współpracujemy z Powiatem Radomskim, dokładamy 700 tysięcy do budowy drogi powiatowej
od granic Radomia przez Janiszew do Dąbrówki Nagórnej.
Dzięki temu w dużym stopniu rozwiążemy problem komunikacyjny w rejonie tych miejscowości.
M.S.: Panie Wójcie, nie da się ukryć, że nowa
szkoła w Bielisze powstaje w ogromnym tempie, można nawet powiedzieć, że „rośnie w oczach”. Jak według
Pana przebiegają te prace, jak Pan je ocenia?

S.B.: Tak, prace przebiegają sprawnie, chociaż
nie da się ukryć, że są drobne opóźnienia, co widzimy po
fakturach. Mieszkańcy gminy zaczęli przynosić do mnie
podania o pracę, których na chwilę obecną nie przyjmuję,
gdyż szkoła ruszy dopiero 1 września 2017 roku. Wizualnie
wygląda imponująco, lada moment będą zakładane okna,
robiona elewacja, ale jest jeszcze przed nami mnóstwo
pracy i na jej efekt trzeba trochę poczekać.
M.S.: Czy przewiduje Pan budowę kolejnego
domu ludowego na terenie gminy?

S.B.: Jest przewidziany nowy zaprojektowany dom
ludowy w miejscowości Milejowice. Tam kupiliśmy teren, jest boisko, plac zabaw. Mamy projekt Centrum Wsi
Milejowice i tam powstanie nowy dom ludowy. Jest taka
potrzeba, aby właśnie tam stworzyć miejsce publiczne,
którego w Milejowicach nie ma, nawet wszystkie zebrania
robimy w garażu u Pani Sołtys. Poza tym chcemy rozbudować teren przy Domu Ludowym w Gulinku i Muzeum
Etosu Rycerskiego. Jest jednak mały problem, z tego co się

orientuję, nabór wniosków z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich dla domów wiejskich będzie dopiero w kwietniu
2017 roku, więc nie możemy wcześniej rozpocząć budowy.
Jednocześnie jest mało pieniędzy na tę inwestycję, około
1,7 miliona euro, czyli jakieś 6-7 milionów złotych, więc
niewiele samorządów otrzyma dotację. Oczywiście jestem
dobrej myśli i mam nadzieję, że wśród szczęśliwców znajdzie się nasza gmina.
M.S: A jak wygląda remont strażnicy w Zakrzewie?

S.B.: Już w ubiegłym roku w budżecie gminy przewidziałem sumę 300 tysięcy zł na rozpoczęcie tego remontu. Jednak strażacy, którzy mają z tego miejsca swoje
dochody, zobowiązali się, że z własnych środków pokryją
koszt wykonania projektu. Zleciliśmy więc, aby strażacy
sami zrobili projekt tego miejsca taki, jaki sobie wymarzyli. Prace jednak opóźniły się i nie otrzymałem projektu
w roku 2015. 300 tysięcy Gmina wydała na inne ważne
cele. W bieżącym roku założyłem 200 tysięcy złotych na
projekt, czekamy na pozwolenie na budowę. Jak ją otrzymam, ogłosimy przetarg i strażnica zostanie wyremontowana do przyszłego roku. To zadanie dwuletnie. Myślę, że
cała modernizacja będzie kosztowała około 600 tysięcy
złotych. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, bo budynek straży to miejsce publiczne, które dzisiaj na tle innych
budynków nie wygląda dobrze, a nowy projekt jest piękny
i nowoczesny. Zależy nam, aby prace zostały ukończone
w roku 2017, gdyż w tym roku będą obchodzone uroczystości stulecia powstania straży w Zakrzewie.
M.S.: Czy przewidziane są w najbliższym czasie
jeszcze inne inwestycje na terenie gminy?

S.B.: W styczniu tego roku złożyliśmy trzy wnioski
na budowę dróg lokalnych. Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich daje możliwość pozyskania pieniędzy - 3 miliony złotych. Konkurencja jest ogromna, bo złożono ponad
800 wniosków, a pieniądze otrzyma co czwarty. Planujemy budowę dróg: Zakrzew - Zakrzew Las - Jaszowice,
droga ok 3,5 km. Druga droga w Taczowskiej Woli za kościołem i trzecia Janiszew od szkoły w kierunku Wacyna.
Złożyliśmy też do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek opiewający na sumę 10 milionów złotych
na budowę kanalizacji w Janiszewie. To duży i kosztowny
projekt, liczymy na 85% dofinansowania. Chciałbym też,
aby na otwarcie szkoły w Bielisze we wrześniu 2017 roku
były wybudowane boiska typu Orlik, mamy już pomysł na
pozyskanie środków na te inwestycje.
M.S.: Dzięki takiemu gospodarzowi gmina Zakrzew rozbudowuje się i pięknieje z każdym rokiem.
Czy przy nawale pracy wójt Białkowski ma czas na prywatne życie, czy tylko myśli o gminie

S.B.: Muszę dzielić czas między pracę a życie rodzinne. Żona w tej kadencji została posłem, więc dużo
czasu poświęca na pracę w Sejmie i komisjach. Mam dorastające córki, starsza w tym roku robi maturę, ma dużo
nauki, a ja staram się każdą wolną chwilę spędzać w domu
z rodziną.
M.S: A więc dobrze zorganizowany człowiek poradzi sobie ze wszystkim. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Magdalena Sobień
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W ZAKRZEWIE
Wywiad z Panią Marzenną Nosowską - sekretarz gminy Zakrzew.
Pani Sekretarz, od stycznia 2016 roku zgodnie z przyjętą przez Sejm RP ustawą można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Jak ta sytuacja wygląda w naszej gminie?

Marzenna Nosowska: Gmina Zakrzew jest jedną z sześciu w powiecie radomskim, gdzie utworzono 1 stycznia
nieodpłatny punkt pomocy prawnej. To zadanie powiatu, które jest realizowane we współpracy z gminą. W naszym
wypadku punkt ten zorganizowaliśmy w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie na piętrze, w specjalnie
wyznaczonym pomieszczeniu, zapewniającym komfort i dyskrecję. Punkt działa codziennie w godzinach od 9-13. Gmina
pokrywa wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem punktu i utrzymaniem budynku, zaś koszty zatrudnienia prawników pokrywa z dotacji budżetu państwa starostwo powiatowe w Radomiu. Umowa jest zawarta na rok. Zadanie to może
być kontynuowane w roku przyszłym.
M.S.: Gdzie jeszcze na terenie powiatu radomskiego działają tego typu punkty?

M.N.: Oprócz gminy Zakrzew poradę prawną można uzyskać przy Starostwie Powiatowym w Radomiu, w Iłży,
Skaryszewie, Wierzbicy i w Pionkach. Warto podkreślić, iż wszyscy uprawnieni mieszkańcy gminy i powiatu radomskiego
mogą korzystać z naszego punktu.
M.S.: Kto może korzystać z pomocy prawników w tego typu punktach?

M.N.: Zgodnie z ustawą uprawnionymi do korzystania z pomocy w tego typu punktach są osoby młode do 26 roku
życia lub starsze, które ukończyły 65 lat oraz wszyscy, którzy maja Kartę Dużej Rodziny, weterani, kombatanci, osoby,
które mają świadczenie z pomocy społecznej, dotknięte klęską żywiołową lub awarią techniczną.
M.S.: W jakim zakresie prowadzone jest doradztwo?

M.N.: Zakres udzielanej pomocy jest bardzo szeroki. Można uzyskać informacje o obowiązującym stanie prawnym,
pomocy w zwalnianiu od kosztów sądowych lub o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu, prawa pracy, podatkowego,
cywilnego. Możemy również uzyskać poradę odnośnie przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, spraw
administracyjnych, rodzinnych i ubezpieczenia społecznego.
M.S.: Kto udziela tej pomocy?

M.N.: Są to adwokaci ze Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych z Lublina, którzy służą pomocą i radą. Zostali
oni wytypowani w drodze konkursu na najlepszą ofertę.
Dziękuję za rozmowę.

Magdalena Sobień

ROK 2016, ROKIEM HENRYKA SIENKIEWICZA
„Nad książkami Henryka Sienkiewicza nie zachodzi nigdy słońce”
Bolesław Prus
2016 rok jest Rokiem Henryka Sienkiewicza. Właśnie teraz mija 170 rocznica urodzin tego wielkiego Polaka, 100
rocznica śmierci, ale również 10 rocznica nadania imienia Henryka Sienkiewicza zakrzewskiemu gimnazjum.
Biografię Noblisty znajdziemy w najróżniejszych artykułach prasowych. Ja skupię się na związkach rodziny Sienkiewicza z ziemią radomską, tak niedaleko oddalonymi od nas Grotkami, Smogorzowem, Bukównem, Wygnanowem, Potkanną. Z doświadczenia wiem, że czytelników interesują anegdoty i opinie o ludziach wielkich, tych stojących
na cokołach. Aby przybliżyć sylwetkę bliskiego naszym sercom Pisarza, wybrałam kilkanaście anegdot w nadziei, że zachęcą one Państwa do zgłębienia wiedzy o Nobliście i zmobilizują do poszukiwań. Wydania kolejnych powieści oraz zbioru
nowel, także Listów zapewniły Sienkiewiczowi sławę już za życia (co nie było oczywiste w wielu przypadkach artystów,
których twórczość doceniono dopiero po śmierci). Jednak warto wiedzieć o Sienkiewiczu, że oprócz interesującej pracy
pisarskiej, wiódł życie bardzo ciekawe, wiele podróżował (uczestniczył nawet w wyprawie safari na kontynencie afrykańskim), utrzymywał liczne kontakty towarzyskie. Lubił ludzi, rzadko uciekał się do samotności. Nawet pobyty w pięknym
Oblęgorku ograniczył do miesięcy letnich, by zbyt długo nie izolować się od tętniącej życiem Warszawy. Mając blisko 70
lat, całym sercem zaangażował się w pracę Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Wiele godzin dziennie spędzał
nad listami i dokumentami, by udzielić jak największego wsparcia poszkodowanym i cierpiącym, gdy sam czuł się już
nie najlepiej.
Myślę, że biografia Sienkiewicza może stanowić dla wielu pasjonującą lekturę. Z pewnością wyłania się z niej sylwetka jednego z najciekawszych i najwybitniejszych literatów polskich. Taka, w której każdy Polak może znaleźć autorytet,
wielu inspirację i wierzę, że niektórzy nawet bratnią duszę.
Krystyna Smolińska
4

5

ZE STARYCH METRYK.
PRZODKOWIE HENRYKA SIENKIEWICZA
Z ZIEMI RADOMSKIEJ
Michał i Marianna z Ługowskich Sienkiewiczowie
herbu Łabędź-Oszyk, pradziadkowie Henryka Sienkiewicza, żyli i mieszkali w Smogorzowie koło Przysuchy.
Mieli syna Józefa (zm. 1852r.), który również miał potomka Józefa. To właśnie ten Józef był ojcem Henryka, pisarza – Noblisty. W kościele w Smogorzowie, w kaplicy św.
Krzyża, spoczywają prochy Michała Sienkiewicza, którego
imię nosił – ukochany przez miliony Polaków – pułkownik
Michał Wołodyjowski.
Śmierć Józefa Sienkiewicza, dziadka pisarza, notuje metryka z parafii Bukówno. Józef Sienkiewicz urodził
się ok. 1773r. Pierwsza żona Anna urodziła czworo dzieci.
Po jej śmierci Józef ożenił się powtórnie w 1803r. z Anną
Kolumną-Oborską, z którą miał troje dzieci. Po jej śmierci
ożenił się po raz trzeci w roku 1815 z Teklą Niewodowską,
która urodziła Józefa Pawła Ksawerego (ojca Henryka)
i dwie córki. Dziad pisarza był szanowanym nadleśniczym lasów państwowych i dziedzicem majątku Grotki
(obecnie gmina Radzanów, powiat Białobrzegi).
Był kolatorem świątyni parafialnej w Bukównie (4 km
od Grotek). Jako szlachcic i kolator został pochowany pod
którymś z ołtarzy kościoła w Bukównie (1852r.).
Józef Paweł Ksawery, ojciec Henryka, był też dziedzicem Grotek. Urodził się 1813r., zmarł w 1896r. Był
uczestnikiem powstania listopadowego. Ożenił się ze Stefanią Cieciszowską, spokrewnioną z rodami arystokratycznymi Lelewelów i Łuszczewskich. Józef poznał Stefanię na
przyjęciu w Cerekwi. Był szanowany jako prawy, gorący
patriota, zawołany myśliwy, ale nietęgi gospodarz. Musiał
sprzedać zarówno Grotki, jak i również majątek w Wężyczynie koło Mińska Mazowieckiego, a także dom na Pradze.
Henryk Sienkiewicz miał brata, Kazimierza (ur.
1844r.), ten zginął młodo (rok 1871) w wojnie pruskiej.
Miał cztery siostry. Aniela Paulina Stefania urodziła się
w 1848 roku w Wygnanowie koło Wrzeszczowa.
Dziecko zostało ochrzczone w kościele parafialnym we
Wrzeszczowie 5 lipca tegoż roku. Niecałe trzy lata później
Sienkiewiczowie zamieszkali w miejscowości Potkanna
położonej kilka kilometrów na południe Wygnanowa.
Maria Helena Emilia przyszła na świat w Potkannie
(parafia Wrzos) 1 marca 1851r. Dwie pozostałe siostry
pisarza urodziły się w Woli Okrzejskiej.
Dziedzicami jednofolwarczego majątku
w Grotkach byli kolejno: pradziadkowie, dziadkowie,
rodzice i Stefania z Cieciszowskich, Sienkiewiczowa. To
aż 80 lat obecności Sienkiewiczów w Grotkach. Istnieją
udokumentowania, nie przekazy, że mały Henryk Sienkiewicz bywał w Grotkach, a nawet służył do mszy w kościele parafialnym Bukównie. Gdy umierała babka Tekla
Sienkiewiczowa, Henryk miał 9 lat.
Niewyjaśniona pozostaje sprawa Woli Kaszewskiej (gmina Przytyk). Miejscowość ta istnieje do dziś,
leży w odległości 10 km od Grotek. Ojciec Henryka był
nazywany w dokumentach dziedzicem Woli Kaszewskiej,
obywatelem Potkanny (parafia Wrzos), dzierżawcą Wygnanowa (parafia Wrzeszczów) oraz dziedzicem Grotek.
Pisarz często bywał w Grotkach, w Orońsku,
Radomiu. 18 grudnia 1903 przybył do Radomia na spotkanie autorskie. Był entuzjastycznie witany przez rado6

mian, przeczytał swoją nowelę „Dwie łąki”. Cały dochód
ze spotkania przeznaczył dla powodzian.
HENRYK SIENKIEWICZ. FAKTY. OPINIE.
ANEGDOTY
Henryk Sienkiewicz jako dziecko dorwał się do
znalezionych w kufrze na strychu książek. „Tak iż mogę
powiedzieć, że prawie uczyłem się czytać na Reju, Kochanowskim, Górnickim…”. Pod wpływem „Śpiewów historycznych” Juliana Uryna Niemcewicza, których uczył się
na pamięć, zapragnął zostać rycerzem. Zamiłowanie do
podróży rozbudził w nim „Robinson Crusoe”, a ilustrowana historia życia Napoleona spowodowała pragnienie
sławy, chciał zostać wielkim wodzem.
Jako gimnazjalista chętnie uczył się przedmiotów
humanistycznych. Zawsze bliska mu była historia i język
ojczysty. To z nich otrzymywał najlepsze oceny. Stąd późniejszy wybór kierunku studiów (zrezygnował z medycyny
i prawa). Studiował na wydziale lekarskim Szkoły Głównej
w Warszawie, po pewnym czasie przeniósł się na studnia
prawnicze, następnie na wydział filologiczno-historyczny.
Studiów nigdy nie ukończył. Twórczość Sienkiewicza dość
szybko rozsławiła pisarza. Stał się osobą popularną i rozpoznawalną. Powodzenie pisarza świetnie skomentował
Bolesław Prus w artykule „Co pan Sienkiewicz wyrabia
z piękniejszą połową Warszawy” na łamach Kuriera Warszawskiego z 1880r.
„… Prawie każda z dam, przechodząc ulicą, posądzała prawie każdego wyższego i przystojnego mężczyznę
o to, że jest Sienkiewiczem. (…) nareszcie spotykając co
krok fryzury a la Sienkiewicz, wiedząc, że młodzi panowie
jeden po drugim zapuszczają Hiszpanki, starają się mieć
posągowe rysy i śniadą cerę (…)”
A oto kilka ciekawostek, które pozwalają zobaczyć
w tym wielkim Polaku również zwykłego człowieka, jednak zawsze wiernego patriotę, prawdziwego przyjaciela,
wspaniałego męża i ojca.
Matka chciała, by syn skończył medycynę i zdobył
pewny i szanowany zawód. „Kraszewskim przecież nie będziesz – tłumaczyła – i z pióra nie wyżyjesz”. Kiedy był już
sławnym pisarzem, jego kuzyni mawiali „Wielki to splendor dla rodziny, ale cóż, to tylko piórko, piórko”.
Kiedyś w gazetach napisano, że Henrykowi Sienkiewiczowi skradziono pamiątkowy zegarek. Nazajutrz
jakiś chłopak przyniósł paczuszkę i natychmiast zniknął.
W paczuszce był zegarek i kartka: „Jestem złodziejem, ale
dobrym patriotą. Polskiego pisarza okradał nie będę”.
Jeden z wielbicieli sienkiewiczowskiej Trylogii ofiarował
Sienkiewiczowi 15.000 rubli. Anonimowy dar dotarł do pisarza z podpisem „Nic to – Michał Wołodyjowski”. Pisarz
nie chciał przyjąć prezentu, wezwał ofiarodawcę do cofnięcia darowizny. Darczyńca nigdy się nie zgłosił. Uzyskane
pieniądze przeznaczył pisarz na fundusz stypendialny im.
Marii Sienkiewiczowej, z którego skorzystali m in: Maria
Konopnicka, Stanisław Przybyszewski, Stanisław Witkacy,
Kazimierz Przerwa Tetmajer.
Pewnego razu krawiec Szapcio wziął od Henryka
Sienkiewicza surdut do przerobienia. W chwilę po wyjściu
z mieszkania wrócił, przynosząc znalezione w kieszeni dwa
guldeny. Obecni przy tym Donimirski i Doliński powiedzieli: „Głupi jesteś, że oddajesz”. Szapcio odpowiedział,
wskazując na Sienkiewicza: „Skoro ten pan był tak głupi, żeby oddać 15000 rubli, to czemu ja nie mam oddać
dwóch guldenów?”

Sienkiewicz był spowinowacony z Cyprianem Kamilem Norwidem. Pierwszą z książek, jaką przeczytał
w dzieciństwie, były „Śpiewy historyczne” Juliana Ursyna
Niemcewicza.
Był spokrewniony z Joachimem Lelewelem – historykiem i działaczem politycznym oraz pisarką romantyczną
Deotymą i Ignacym Chrzanowskim – profesorem historii
i literatury.
Jako trzynastolatek opracował plan wyzwolenia Polski opierający się na tym, że wszyscy Polacy powinni wyjechać do Ameryki, tam stworzyć armię i powrócić do kraju.
Pani Stefania Sienkiewicz – matka pisarza, to kobieta energiczna, zdecydowana, zaradna, odpowiedzialna,
zapobiegliwa, mądra, wykształcona, literacko uzdolniona
(autorka udanych drukowanych opowiadań). Prawdziwa
głowa rodziny, matka familii, „Macierz Rodu”.
Ojciec pisarza – Józef Paweł Ksawery Sienkiewicz
(1813-1896) to człowiek o ujmującej osobowości, pogodny,
prawy, uczciwy, oddany sprawom rodziny, ale też nieporadny życiowo, pechowy.
Henryk to wyjątkowo zatroskany syn, systematycznie pomagający, dobry, szlachetny, darzący uczuciem
i opieką ojca przez całe dorosłe życie. Był też Henryk dla
swoich sióstr i ich rodzin wyjątkowo dobrym bratem, „ojcował” im – z rzadko spotykaną troskliwością i wrażliwością na potrzeby materialne, spiesząc zawsze z niezawodną pomocą pieniężną – przez całe życie. Stał się dla nich
prawdziwym ojcem. I w tej roli wytrwał do końca.
W 1900 roku przypadło ćwierćwiecze twórczości
pisarza. Istniał wtedy zwyczaj ofiarowywania przez społeczeństwo wybitnym ludziom tak zwanego „daru narodowego”. Był nim własny dach nad głową i skrawek ziemi.
Ze składek społeczeństwa zebrano na dar jubileuszowy pokaźną kwotę 70. 000 rubli. Za Oblęgorek komitet jubileuszowy zapłacił 51 249 rubli 59 kopiejek. Ta kwota pokryła
również koszty przebudowy domu. Nabyto także sześćdziesiąt sztuk bydła, sześć koni wyjazdowych, maszyny i narzędzia rolnicze, aby nowy właściciel miał na miejscu wszystko, czego potrzeba. O kłopotach i wydatkach, związanych
z posiadaniem własnego majątku, milczał. Czasem tylko
w korespondencji z najbliższymi pisał: „Wypłaciłem się za
Oblęgorek, nie mówiąc o tym, że nie ja zjadam dochody
z Oblęgorka, ale on moje”. Wyjechał z Oblęgorka 17 września 1914 roku, udając się do Krakowa, skąd do Wiednia,
wreszcie do Szwajcarii. Do Oblęgorka nigdy już nie powrócił.
Ukochane zwierzęta w rodzinie Sienkiewicza otrzymywały zawsze oryginalne imiona. Do dziś zachowała się
fotografia z Wykopem – ulubionym jamnikiem.
Pamiątką, jaką Sienkiewicz przywiózł z wyprawy do
Afryki była … małpka. Zwierzę bardzo żywe i psotne cieszyło pisarza i rozbawiało przyjaciół, aż do momentu, gdy figle
stały się na tyle nieprawidłowe, że właściciel zmuszony był
oddać małpkę.
Nagroda Nobla, którą otrzymał w 1905 roku, przyniosła mu ok. 100.000 rubli.
Po otrzymaniu Nagrody Nobla w 1905 roku w przemówieniu Sienkiewicz podkreślił ogrom znaczenia nagrody
dla syna Polski.:
„… Zaszczyt ten, cenny dla wszystkich, o ileż jeszcze
cenniejszy musi być dla syna Polski…”
„… Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysięcznych
dowodów, że żyje…”
„… Głoszono ja podbitą, a oto nowy dowód, że umie
zwyciężyć”.

W 1900r. Uniwersytet Jagielloński przyznał Henrykowi Sienkiewiczowi tytuł doctora honoris causa.
Pragnę przytoczyć bardzo niezwykłą historię, która
unaocznia, jak wielką i skuteczną była misja Sienkiewicza
w roli budziciela ducha narodowego. Znaną jest ona pod
nazwą „legendy warmątowickiej”. Rzecz dotyczy szlachcica
pruskiego Alfreda von Olszewskiego, całkowicie już zniemczonego Polaka. Otóż szlachcic ten pod wpływem lektury
dzieł historycznych Sienkiewicza, tak mocno uzmysłowił
sobie polskie korzenie swojego rodu, że w sporządzonym
przed śmiercią testamencie (rok 1908) uczynił generalnym
spadkobiercą wielkiego majątku swoje dzieci, jednakże pod
groźbą spełnienia kilku niezwykłych warunków:
1. Dzieci złożą do 30 roku życia egzamin z języka polskiego i historii Polski.
2.Będą czcić narodowość polską, swoje polskie nazwisko i korzenie.
3.Związek hakatystów będą uważały za swoich wrogów (hakata – antypolonizm niemieckiego nacjonalizmu).
4.Nad grobem zmarłego ojca odegrają Mazurka Dąbrowskiego.
Europę znał prawię całą. Francja, Włochy, Czechy,
Szwajcaria i Belgia były terenem ciągłych przyjazdów lub
dłuższych pobytów. Przebywał w Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji, Anglii. Na wschód nigdy nie wyruszał dalej
niż do granic dawnej Rzeczypospolitej. Zwiedził Stany
Zjednoczone, Afrykę. Nie znał Ameryki Łacińskiej, Azji,
Australii.
W 1914 roku Sienkiewicz wyjechał do Szwajcarii,
gdzie stanął na czele Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny
w Polsce, w którym działał do ostatnich dni swego życia
wraz z Ignacym Paderewskim. Zgon nastąpił w Vevey
w dniu 15 listopada 1916 roku. Jest coś okrutnego w fakcie, ze ten gorący patriota – „Krzepiciel serc” zmarł niemal
w przeddzień odzyskania niepodległości przez ojczyznę,
którą tak ukochał. Może dlatego jego ostatnie słowa, pełne żalu, brzmiały: „Mój Boże, nie doczekam wolnej
Polski”. Uroczystości pogrzebowe Henryka Sienkiewicza
odbyły się w Vevey i stały się wielką manifestacją patriotyczną.
Jak wspomina Helena Wlazłowska w liście do swojej
siostry (biorąca osobiście udział w smutnym obrzędzie):
„W kościele – żarzącym się i przybranym kirem – zebrały się nieprzeliczone tłumy ludzi. Przy trumnie powiewały
sztandary polskie, zaś sama trumna była okryta wielkim
amarantowym sztandarem z białym orłem. Przed trumną
obecne były delegacje wszystkich niemal ambasad europejskich, w tym państw wojujących ze sobą. Teraz w hołdzie
dla „herolda wolnej Rzeczypospolitej” zebrani pochylali
głowy, składając wieńce. Proboszcz z Vevey odprawił mszę
św. w asyście 20 księży. Polski chór śpiewał przejmującą
pieśń Moniuszki pt. „Boże Miłosierdzie”, a ksiądz Gralewski wygłosił wielką, patriotyczną mowę pogrzebową,
którą autorka cytowanego listu porównuje do kazań Piotra
Skargi. Po egzekwiach chór zaśpiewał potężnie i z uczuciem hymn „Boże, coś Polskę”. Po mszy żałobni goście
przesuwali się w skupieniu przed trumną wielkiego Polaka
i – przyklękając – oddawali mu ostatni hołd. Wzruszenie
było powszechne. Spłakani byli nie tylko Polacy, ale i obecni w świątyni obcokrajowcy. Autorka listu komentuje ten
fakt słowami: „Naród czcił Go tym, co ma każdy człowiek
najdroższego – sercem przepełnionym miłością”.
Filmy na podstawie jego książek osiągnęły największe rekordy w polskiej kinematografii, np. „Krzyżacy” 32
mln. 315.695 widzów, czyli więcej niż liczba ludności Polski
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w roku premiery 1960 roku.

REALIZACJA PROGRAMU 500 PLUS
Ś w i a d czenie 500 zł to
wsparcie długofalowe. Kto otrzyma
świadczenie?

Program
Rodzina 500 plus
to systemowe
wsparcie polskich
rodzin. Zgodnie
z projektem, z pomocy skorzystają
rodzice oraz opiekunowie dzieci do
Kierownik GOPS – Krystyna Czerwonka
18. roku życia. Rodzina z dwojgiem
niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na
drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę
wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne
dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także
rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde
dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan
cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny,
w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny
niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie
otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad
dzieckiem.
Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym
i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co
najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie
wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od
kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu
na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub
siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na
osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).
Kto będzie wypłacał świadczenie?

Świadczenie wychowawcze będzie realizowane
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie
pok.nr 1 na parterze w budynku Urzędu Gminy , a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
świadczenie realizować będą marszałkowie województw.
Jak załatwić formalności?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać
raz do roku. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze
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dziecko będą dokumentowały sytuację dochodową, dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie
wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.
Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku
co roku trzeba będzie potwierdzić fakt nieprzekroczenia
tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane
dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne.
Jednocześnie pracownicy sami będą pozyskiwać podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak
wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane przelewem na podane konto.
Kiedy będzie można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016
r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia
– pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat.
Do programu będzie można dołączyć się w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co
do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września
następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy
okres, na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia, będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać
będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie
będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy
program wejdzie w życie.
Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium
dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł.
Istotne jest, że w składzie rodziny brane będą pod uwagę
pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku
życia. Dodatkowo wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub
specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.
Ile będzie można dostać?

Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium
dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody
na osobę są wyższe niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500 zł
miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż. Rocznie
mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys.
zł. Rada Ministrów będzie miała możliwość podwyższenia
wysokości wsparcia i kryterium dochodowego w zależności
m.in. od poziomu inflacji. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy
to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone
do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych
systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń
z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych Zmiana ta
została dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.

wawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli
rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje
o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce.
Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest
to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad
11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych
i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń
w więcej niż jednym kraju.

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wycho-

Kierownik GOPS – Krystyna Czerwonka

Rodzina 500 plus w UE

ZAMYŚLENIA ZAKRZEWSKIEGO PLEBANA
„Chrzest Polski”
Witam! Bardzo cieszę się, że po dłuższej
przerwie znów się widzimy.
I ja też się cieszę. Ksiądz gdzieś wyjechał, nie dawał
ksiądz znaku życia?
Byłem na miejscu, ale teraz tyle spraw się
dzieje, że to wszystko ogarnąć - głowa mała!
No pozmieniało się w Polsce i w polityce, i w telewizji, i w świecie.
Ale ja bardziej myślę o Wielkich Jubileuszach: 600 - lecie naszej parafii, które już za 18
miesięcy, Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia,
1050. rocznicy chrztu Polski.
Dobrze, może porozmawiajmy o tym, jak to było
naprawdę z tym chrztem Polski. Po tym co słyszę w telewizji, co czytam w prasie i Internecie, to mam coraz więcej
wątpliwości. Jak to było z motywacją jego przyjęcia przez
pierwszego polskiego władcę?
Dotknęła Pani niezwykle ważnej sprawy. Też
słyszałem i czytałem te wypociny i włos się jeży na
głowie. Jaka w tych wypowiedziach ignorancja
wiedzy historycznej. I mówią to niektórzy politycy, posłowie, publicyści. Dobrze, że nie słyszy
tego moja pani profesorka od historii z ogólniaka.
Wstyd i straszny obciach.
A kogo dzisiaj, proszę księdza, obchodzi historia.
Patrzmy w przyszłość, ona jest najważniejsza.
To prawda, przyszłość jest ważna. Ale Naród, który traci pamięć historyczną, przestaje być
Narodem - to słowa Józefa Piłsudskiego. Dzisiaj
ograniczono naukę historii w szkołach średnich
do minimum. Stąd takie luki w wiedzy historycznej lub jej zakłamywanie.
To jak to było naprawdę z tym chrztem Polski? Skąd
współczesny człowiek ma czerpać wiedzę o początkach naszej państwowości. Mówiąc krótko: Skąd nasz ród?
Zawsze lubiłem uczyć się historii, sporo
przeczytałem, ale wiem też, jakie mam jeszcze
braki. Każdy ma swoich ulubionych autorów, ja
od kilku lat zaczytuję się w książkach znakomite-

go historyka, prof. UJ - Andrzeja Nowaka. Szczególnie jego ostatnio wydane „Dzieje Polski”, t. I,
dają czytelnikowi nie tylko solidną wiedzę, ale też
przypominają ciągle aktualną sentencję Cycerona:
„Historia magistra vitae”.
Znam to - Historia nauczycielką życia. Pozostaje zawsze aktualne pytanie: Nauczycielka solidna, a co
z uczniami?
Uczeń powinien być pilny i z wielką cierpliwością zdobywać wiedzę. Warto pamiętać
o dwóch pierwszych wydarzeniach zapisanych
z datą roczną, odnoszącą się do historii Polski:
„965: Dubrowka przybywa do Mieszka”. „966:
Mieszko książę Polski został ochrzczony”. Dotarły do nas w takim zapisie, przepisane na początku
XII wieku z Rocznika kapituły krakowskiej, prowadzonego przez biskupa Jordana.
A czy jakieś inne źródła, które to potwierdzają?
Oczywiście. Chociażby w kronice biskupa
Merseburga, Thietmara (975 - 1018), autora saskiego, który znał język słowiański i świadków
czasu Mieszka i Dobrawy. To jest coś niezwykłego,
że Polska wynurza się z historii pisanej w latach
963 - 966, jakby znikąd, w postaci dojrzałej i jako
liczący się partner gry politycznej ówczesnej Europy. Niektórzy współcześni Mieszkowi nazywali go
po łacinie - rex - król, choć jak wiemy, formalnie
nim nie był. To świadczy, jak wielkim cieszył się
autorytetem.
Zawsze mnie zastanawiało jak wtedy te elementy
polityczne i religijne nakładały się na siebie. Jak to mają
odczytywać współcześni Polacy i ile w tym przyjęciu chrztu
świętego przez Mieszka I i dworu było prawdziwej wiary
w Boga, a ile układów politycznych, zabiegów dyplomatycznych i koniunkturalizmu?
W tej polemice nad tradycją historiograficzną musimy pamiętać, że wiek X - to inna mentalność, kultura, inne obyczaje. Wiemy na pewno,
że przyjęcie chrztu św. przez Polskę wprowadziło
nasz kraj na „salony” ówczesnej Europy, stając
się podmiotem, z którym liczyli się najpotężniejsi.
Rzeczywiście, taki był ówczesny świat - elementy
9

religijne łączyły się z politycznymi. One nawzajem
się przenikały, zmieniając mentalność samego
Mieszka.
Gdzieś czytałam, że przed przyjęciem chrztu to on
taki „święty” nie był!
Pewnie, że nie był. Wspomniany już kronikarz Thietmar zapisał, że Mieszko aż do ożenku
z Dobrawą był „pogrążony w wielorakich błędach
pogańskich”. Gall zwany Anonimem dodał, że
książę „wedle zwyczaju swego narodu siedmiu żon
zażywał”, a dopiero Dobrawa wymusiła na nim
obietnicę porzucenia „zdrożnego obyczaju”. I posłuchał swojej żony! Zresztą Mieszko, który odziedziczył kraj „polański”, musiał bronić swoich terenów przed sąsiadami: plemionami wieleckimi,
Danią, ambicją niemieckich panów, Czechami.
To dlaczego zwrócił się w stronę Czech?
Historycy podkreślają, iż Mieszko był świetnym dyplomatą. Zwrot w stronę Czech był wyborem najlepszym. Uprzedził w ten sposób ewentualny sojusz czesko - wielecki, dla Gniezna bardzo
niebezpieczny. Mając wsparcie czeskie podczas
kolejnych wypraw militarnych, zyskiwał akceptację krajów należących do łacińskiej rodziny Europy.
A przyjmijmy hipotetycznie, że Mieszko nie przyjmuje chrztu. Jakie to miałoby konsekwencje zdaniem historyków?
To rzeczywiście historia alternatywna. Ale
wsłuchując się w głos historyków, należy podkreślić, iż bez przyjęcia chrztu św. Mieszko nie
miałby żadnych szans obrony przed naporem sąsiadów. Jakże inaczej wyglądałyby relacje z cesarzem niemieckim. Nie byłoby tego niezwykłego
wydarzenia, jakim był zjazd w Gnieźnie w 1000
r., podczas którego król Niemiec Otton III, chcąc
uczcić pamięć swego przyjaciela - św. Wojciecha,
koronował na pierwszego króla Polski - Bolesława

Chrobrego. Gall Anonim zapisał, iż podczas wspaniałego przyjęcia, jakie zgotował Bolesław Cesarzowi Niemiec, „ten zdjąwszy z głowy swej diadem
cesarski, włożył go na głowę Bolesława na zadatek
przymierza i przyjaźni”.
Rzeczywiście, to niezwykłe wydarzenie. A czy jakieś
państwo pogański ostało się na mapach Europy?
Żadne! Ostatnia była Litwa, ochrzczona po
1385 r. Historia pokazuje, jak dalekowzroczna
była polityka Mieszka I. Widać, ile było w tej decyzji zatroskania o bezpieczeństwo Państwa Polan,
ale także o wiary w Boga tych, nad którymi panował. Należy mocno to podkreślić - nie ma Polski
przedchrześcijańskiej! To konsekwencja szybkiego wyboru drogi ku Rzymowi, wyboru chrześcijaństwa.
Ale historycy mają pewien problem, kiedy dokładnie był chrzest Polski?
Chrzest najprawdopodobniej odbył się
w Wielką Sobotę - 14 kwietnia 966 r. Na pewno
była to wiosna 966 r. Czy chrzest odbył się w Pradze - na dworze teścia, Bolesława Srogiego, czy
może w Ratyzbonie - siedzibie biskupstwa, któremu podlegała Praga? Czy może w centrum państwa Mieszka - w Poznaniu, może w Gnieźnie? Nie
mamy ostatecznej odpowiedzi. Nie wiemy dokładnie, kto chrzcił: czy sam biskup Ratyzbony Michał,
czy też kapelani z jego diecezji, czy z samego Rzymu? A może pierwszy polski biskup - Jordan?
Pewne jest natomiast, że w tym roku obchodzimy
piękny Jubileusz - 1050. rocznicę chrztu naszej Ojczyzny.
I za to Bogu dziękujemy.
Niech to będzie podsumowaniem naszych
historycznych wędrówek.
Do zobaczenia.
PLEBAN

Wspomnienie o Księdzu Bogdanie Szczepaniku
pierwszym proboszczu
Parafii Matki Bożej Różańcowej w Bielisze
Mijają trzy miesiące od śmierci księdza Bogdana
Szczepanika, pierwszego proboszcza parafii w Bielisze,
a przede wszystkim niezwykle skromnego człowieka, który
swoje życie przeznaczył na służbę Bogu i ludziom. Wiadomość o zgonie księdza kanonika była dla mieszkańców Bielichy, Milejowic i Wacyna ogromnym ciosem. Wielu z nich
bardzo boleśnie odczuło tę stratę, a w ich sercach powstała
niewyobrażalna pustka. Jednak, jak pisze ksiądz Jan Twardowski, „Można odejść na zawsze, by stale być blisko.” I tę
bliskość księdza Szczepanika odczuwają parafianie, którzy,
spoglądając na swoją piękną świątynię, wspominają jej budowniczego.
Ksiądz kanonik Bogdan Szczepanik urodził się 4
stycznia 1937 roku w Mniszku. Po ukończeniu Wyższego
Seminarium Duchownego w Sandomierzu przyjął święcenia
kapłańskie 16 czerwca 1962 roku. Następnie pracował jako
wikariusz w parafiach w Ciepielowie, Kunowie, Opocznie
i w Radomiu-parafia św. Jana.
10

1 września 1978 roku bp Piotr Gołębiowski skierował
go do Bielichy, gdzie tworzył nową parafię. Jak pisze ks. Z.
Niemirski „Niechby tylko księdza udało się tam zameldować-mówił dzisiejszy Sługa Boży. Na pracę duszpasterską
błogosławię i ofiarowuję obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
Ona ci pomoże”.
Gdy w 1979 roku ksiądz Bogdan rozpoczął prace związane z rozbudową istniejącej kaplicy, spotkał się z wieloma
utrudnieniami. Budynek był wielokrotnie plombowany,
a kapłan otrzymał wysoką grzywnę. Jednak dzięki pomocy życzliwych osób karę umorzono, a ksiądz wraz z parafianami kontynuował budowę. W 1980 roku dobudowano
drugą część kaplicy, jak też otynkowano całość budynku. Bp
Edward Materski erygował parafię w Bielisze 1 maja 1981
roku. Jak wspominają parafianie, Msza święta była sprawowana w kaplicy składającej się z dwóch części. Takie rozmieszczenie powodowało nieraz zabawne sytuacje, zwłaszcza
podczas chóralnego śpiewu. Gdy zgromadzeni w pierwszej

części kaplicy kończyli śpiewać pierwszą zwrotkę, ci zebrani
sie, gdy pełnił funkcję proboszcza, było bardzo dużo powołań
w drugim pomieszczeniu dopiero ją zaczynali. Jak dodają
kapłańskich i zakonnych. Z zaangażowaniem prowadził lekcje religii, najpierw w domach, później już w szkole w Wacymieszkańcy- to był pierwszy w Bielisze chór ze śpiewem na
głosy.
nie. Był postrzegany jako życzliwy i troskliwy nauczyciel oraz
Wspierany przez parafian ksiądz Szczepanik rozponiezłomny wychowawca młodego pokolenia. Z cierpliwością
czął długie i żmudne starania o budowę nowego kościoła.
i spokojem wpajał uczniom zasady właściwego postępowaOstatecznie, po pokonaniu licznych przeciwności, udało się
nia, zachęcał do prawego i uczciwego życia. Te nauki głorozpocząć prace budowlane w 1989 roku. Ksiądz proboszcz
szone przez księdza Bogdana były dla wielu drogowskazem,
wielokrotnie chwalił mieszkańców Bielichy, Milejowic i Waktórym kierowali się w swojej dorosłej egzystencji.
Nie lubił, gdy ktoś niepochlebnie wyrażał się o kimś.
cyna, którzy z ogromnym entuzjazmem pomagali mu w zaMówił wtedy: „Bracie, pomódl się za niego”. Bardzo intekupie, a potem w rozładowaniu materiałów budowlanych.
resował się cierpiącymi. W każdy pierwszy piątek miesiąca
Sygnałem wzywającym do pracy miał być dźwięk kościelodwiedzał chorych, spowiadał, udzielał Komunii św. Umiał
nych dzwonów. Gdy tylko te zabrzmiały, ci, którzy mogli,
współpracować z młodzieżą. Ci,
porzucali dotychczasowe
zajęcia i biegli w stronę ko- „Nikt nie może być zapomniany, kto był wielki na świecie(…). którzy byli ministrantami, do
Każdy w zależności od wielkości tego, co umiłował.
dziś wspominają organizowaścioła, aby pomóc w rozTen, kto kochał ludzi, stał się wielki przez swoje oddanie,
ładunku np. cegły. Dzieci
ne przez Niego wycieczki rowechętnie pomagały dorosłym. Ale ten, kto Boga ukochał, stał się największy ze wszystkich.” rowe i pielgrzymki do sanktuSoren Kierkegaard
Wśród pracujących czuło się
ariów. Zawsze przy sobie miał
radość z tego, że powstaje
słodycze, którymi częstował
ich parafialna świątynia. Jak
najmłodszych.
wspominają nasi rozmówcy taka
Ksiądz Szczepanik był bardzo
umowa „na dźwięk dzwonów”
pracowity. Przez długi czas prowabyła również źródłem zabawdził gospodarstwo, hodował zwierzęnych sytuacji. Czasem zdarzyło
ta, uprawiał warzywa, sadził kwiaty.
się, że dzwony zadzwoniły z inW pracy gospodarczej pomagała mu
nego powodu, a po chwili plac
mama. Była to bardzo życzliwa kokościelny był już zapełniony
bieta, która z ogromną wdzięcznością
i szacunkiem odnosiła się do wszystludźmi. Taki entuzjazm wśród
mieszkańców to niewątpliwie zakich pomagających jej Bogusiowi.
sługa księdza proboszcza, który
Cieszyła się, że wszyscy tak dbają
wszystkim serdecznie dziękował
o swój kościół. Parafianie wielokrotnie podkreślali, że to właśnie ona
za okazaną pomoc i dobrowolne
nauczyła księdza Bogdana traktować
ofiary przeznaczone na budowę kościoła. Troska o parafian
bliźnich z miłością, co też czynił przez
przejawiała się również w tym
całe swoje życie. I zapewne to wła, iż wszyscy pracujący przy pośnie od mamy ksiądz proboszcz nawstającej świątyni zawsze byli
uczył się…gotować. Jedna z naszych
poczęstowani pysznym obiadem.
rozmówczyń dodaje z uśmiechem,
Ofiarność, zaangażowanie i staże do dziś pamięta smak zupy ogórrania księdza Szczepanika oraz
kowej, którą została poczęstowana.
mieszkańców Bielichy, Wacyna
Widać więc, że ksiądz Szczepanik to
i Milejowic zostały nagrodzone.
człowiek wielu talentów, a przy tym
Dnia 7 października 1997 roku,
był niezwykle ludzki i bezpośredni.
w uroczystość Matki Bożej RóGdy odwiedzał rodziny podczas wiżańcowej, bp Edward Materski
zyty duszpasterskiej, zawsze pytał
konsekrował nową świątynię. Ksiądz Bogdan tak mówił po
o codzienne sprawy. Starał się pocieszać, gdy tego właśnie
latach: ”Jestem wdzięczny Bogu za to, co razem udało się
ktoś potrzebował, dobrym słowem dodawał otuchy, doradzał
nam stworzyć”. I to właśnie w tej świątyni jej budowniczy
w łagodny, mądry sposób. Ten serdeczny stosunek do wierświętował 50-lecie pracy kapłańskiej. W tej wyjątkowej
nych sprawiał, że parafianie czekali na te spotkania.
chwili towarzyszyli mu wszyscy, dla których jego posługa
Ksiądz kanonik Bogdan Szczepanik był wyjątkowym
była ważna: władze Gminy Zakrzew, dostojnicy kościelni,
i gorliwym kapłanem. Skromny, spokojny, szanujący każdeprzyjaciele i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Ksiądz
go człowieka, otwarty na świat i jego sprawy. Poprzez swoją
Szczepanik funkcję proboszcza pełnił do 2012 roku, kiedy
posługę pozostawił niezatarty ślad w życiu wielu osób, zdoto z uwagi na podeszły wiek i słabnące zdrowie przeszedł
był sobie szacunek i pamięć wśród mieszkańców.
na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Seniorów przy
Księże Kanoniku, odpoczywaj w pokoju.
radomskim seminarium.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy za„Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia”
angażowali się w przypomnienie sylwetki ks. Bogdana Szcze(Albert Einstein)
panika.
Ksiądz Bogdan Szczepanik był postrzegany przez paWysłuchali i opracowali:
rafian jako bardzo cierpliwy, skromny i miłujący bliźniego
Ks. Daniel Natorski
kapłan. Często spacerował wokół kościoła i odmawiał różaMałgorzata Frąk
niec. Przed każdą Mszą św. pełnił posługę w konfesjonale.
Bibliografia
Dbał o kult Matki Bożej Różańcowej. To z jego inicjatywy
Ks. Z. Niemirski, „Historia, jakich nie brakuje”, AVE
powstały w parafii Koła Żywego Różańca. Cały czas kontynuGość Radomski 11 marca 2007r., nr 10/47 s.VIII.
ował umartwienia, które ofiarował za grzeszników. W okreStrona internetowa www.parafiabielicha.pl
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Zofia Maj poleca
MAŁGORZATA GUTOWSKAADAMCZYK - KALENDARZE
Najnowsza książka Małgorzaty
Gutowskiej-Adamczyk zabiera czytelnika w podróż sentymentalną do czasów
dzieciństwa. Akcja powieści rozgrywa się
w małym podwarszawskim mieście oraz
na mazowieckiej wsi. Właśnie w tych
miejscach ukryte są wspomnienia, obrazy oraz uczucia bohaterów. Historia
opowiadana jest z perspektywy dorosłej kobiety. Bohaterka cofa się w swojej historii do czasów, kiedy była małą
dziewczynką
rozpoczynającą
swoją drogę ku
dorosłości.
„Kalendarze” to książka,
która ukazuje, że nasze życie
jest wspaniałym darem, którego
nie doceniamy. Powieść Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk to
powrót do czasów beztroskiego
dzieciństwa, gdzie wszystko było
łatwe i przyjemne. Sama autorka
zawarła w swojej książce wiele
osobistych refleksji oraz wspomnień. „Kalendarze” to powieść niezwykle mądra, która
nie pozostawia czytelnika obojętnym. To także wspaniała
rekonstrukcja czasów, które odeszły na zawsze.
KINGA DĘBSKA - MOJE CÓRKI KROWY
Powieść Kingi Dębskiej to pozbawiona fałszu
i sztucznych wzruszeń historia skomplikowanych relacji
rodzinnych. Zarówno książka, jak i jej ekranizacja, obfituje w wiele tragikomicznych zdarzeń. „Moje córki krowy” opowiadają o prawdziwym życiu, w którym smutki
przeplatają się z radościami dnia codziennego. Głównymi bohaterkami powieści są dwie siostry: Marta i Kasia.
Pierwsza z nich jest aktorką i gwiazdą popularnego serialu.
Odniosła sukces, ale nadal nie
potrafi ułożyć sobie życia. Samotnie wychowała dorosłą już
córkę. Kasia stanowi całkowite
przeciwieństwo swojej starszej
siostry. Jest wrażliwa i skłonna
do egzaltacji. Pracuje jako nauczycielka, ma syna, ale jej małżeństwo nie jest idealne. Siostry nie przepadają za sobą, ale
nieoczekiwana choroba matki
zmusza je do wzajemnego przebywania ze sobą. Po pewnym
czasie ukazuje im prawdę zarówno o ich wzajemnej relacji,
jak i o nich samych. Wkrótce siostry będą musiały również
zaopiekować się swoim ciężko chorym i despotycznym ojcem. Tragiczne wypadki, jakie spotykają główne bohaterki,
zbliżają je do siebie i przywracają im utracony kontakt.
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ANGELIKA KUŹNIAK - STRYJEŃSKA. DIABLI NADALI.
Zofia Stryjeńska była malarką,
ilustratorką, scenografem, projektantką
tkanin, plakatów i zabawek. Urodzona
w 1891, zmarła w 1976 roku. Budziła
podziw i zawiść, zaznała wielkiej sławy
i nędzy. Urodziła się w czasie zaborów,
jej młodość i lata dojrzałości twórczej to
czas odzyskania niepodległości. Należała do elity kulturalnej międzywojennej
Polski – obok
Iwaszkiewicza,
Lechonia, Tuwima, Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej, Boya,
Witkacego. Okupację artystka
spędziła w Krakowie. Gdy na początku 1945 do miasta wkroczyli
Rosjanie, Stryjeńska podjęła decyzję o wyjeździe z Polski. Okres
powojenny spędziła we Francji
i Szwajcarii.
Książka Angeliki Kuźniak
„Stryjeńska. Diabli nadali” przedstawia Zofię Stryjeńską nie tylko jako wybitną malarkę, ale także jako matkę
i żonę. To opowieść o kobiecie, która nie potrafiła pogodzić
macierzyństwa z byciem artystką. Z fotografii zamieszczonych w książce spogląda na nas piękna, tajemnicza kobieta. Drobna, czarnooka, z burzą kędzierzawych włosów
była kolorowym ptakiem dwudziestolecia, bywalczynią
krakowskich i warszawskich salonów. Jako artystka i jako
kobieta była niezależna, odważna, ekscentryczna. Jak wyglądało jej małżeństwo z wybitnym architektem Karolem
Stryjeńskim oraz jej kolejne związki? Jak na jej decyzje
wpływało macierzyństwo? To tylko kilka z pytań, które
zadaje Angelika Kuźniak, pozwalając nam w Zofii Stryjeńskiej zobaczyć człowieka z krwi i kości, a w jej rozterkach
ponadczasowe dylematy.
AGATA KOŁAKOWSKA - ZACISZNY ZAKĄTEK
Agata Kołakowska to jedna z najpopularniejszych
autorek książek obyczajowych
czytanych głównie przez kobiety. Powieść „Zaciszny zakątek”
opowiada historię młodego małżeństwa, które wprowadza się na
luksusowe osiedle. Marta i Jacek
Cieślakowie zaciągnęli wielki kredyt, by zrealizować swoje marzenie o lepszym życiu. Nowi sąsiedzi
przyjmują ich serdecznie, jednak
para szybko orientuje się, że ich
poziom życia znacznie odbiega od
osiedlowych standardów. Marta
i Jacek mają wrażenie, że nie bardzo pasują do tych ludzi. Mimo to
starają się dopasować do towarzy-

Wieści z biblioteki
Teatrzyk kukiełkowy w Gulinie

Koncert karnawałowy

Wieczór poezji

artykuł str 22-23

Wieści z przedszkola

artykuł str 25-26

Wieści ze szkoły w Gulinie

artykuł str 28

INWESTYCJE
DROGI

EKOLOGIA

Droga Gminna Kozinki – Dąbrówka Nagórna
(50% doﬁnansowania z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych)

Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
w Gminie Zakrzew

Droga Gminna Natalin Kresy
(170.000,00 zł doﬁnansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)

Budowa zbiornika wodnego w Jaszowicach
Budowa zbiornika wodnego w Mleczkowie

Droga Gminna Cerekiew ul. Leśna
Droga Gminna Janiszew Drożyna
Budowa parkingu i drogi w Woli Taczowskiej

Infrastruktura wodociągowa

Droga Powiatowa Dąbrówka Nagórna
(100.000,00 zł doﬁnansowania z Budżetu Gminy Zakrzew)
Droga Wojewódzka Nr 733 Zakrzew – Golędzin
(Gmina wykonała prace projektowe)
Droga wojewódzka nr 733

OŚWIATA
Droga Cerekiew ul. Leśna

Budowa Obiektów Oświatowo – Sportowych w miejscowości
Bielicha

Droga Kozinki –Dąbrówka

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi

Budowa Szkoły w miejscowości Bielicha

2016
Zbiornik w Mleczkowie

KULTURA, REKREACJA,
BEZPIECZEŃSTWO
Budowa Muzeum „Etosu Rycerskiego” w Taczowie
Budowa Domu Ludowego w Jaszowicach
Wyposażenie Gminnej Biblioteki w Zakrzewie
Budowa siłowni w Zakrzewie i Zakrzewskiej Woli

Zbiornik w Jaszowicach

Budowa trybun na boisku w Golędzinie
Zbiórka eternitu z terenu całej Gminy
Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całej Gminy

Rozbudowa PSP w Cerekwi

Muzeum w Taczowie

Dom Ludowy w Jaszowicach

Zakup samochodu dla Policji w Zakrzewie

Siłownia w Zakrzewie

Wieczór Wigilijny 2015
Proboszcz paraﬁi Zakrzew - Ireneusz Kosacki

Gospodarz Wieczoru Wigilijnego

Marta Lis - konferansjerka
Mieszkańcy gminy

Hyundai dla policji

Wolontariusze z Brazylii i Azerbejdżanu w Zakrzewie
W Nowy 2016 Rok weszliśmy z dużą werwą. Na samym jego początku, a dokładniej w dniach 11-15 stycznia
2016r. z otwartymi ramionami witaliśmy w progach naszej
szkoły gości z odległych zakątków świata. Brazylia i Azerbejdżan to kraje, których reprezentanci zaszczycili nas swoją obecnością.
Nicole, sympatyczna Brazylijka z Santa Maria i Samir, Azer z Baku elektryzowali nie tylko uczniów naszej
szkoły, ale również nauczycieli. Obecność obcokrajowców
wymuszała na wszystkich otwarcie się na język angielski,
gdyż jedynie za pomocą niego mogliśmy się z nimi porozumieć. Uczniowie wysilali swoje młode umysły i wznosili się
na wyżyny języka angielskiego, a nauczyciele mieli ekspresową powtórkę z czasów studenckich lub szkoły średniej.
Wszyscy mówili po angielsku!
Ponadto każdy zespół klasowy naszej szkoły miał
okazję spotkać się podczas lekcji języka angielskiego z Nicole i Samirem, którzy po angielsku opowiadali o miejscach,
w których żyją na co dzień oraz ciekawostkach kulturowych
dotyczących ich krajów. Prowadzili pasjonujące lekcje,
a uczniowie nie dawali im spokoju nawet podczas przerw.
My, jako gospodarze, gościliśmy ich jak najlepiej potrafiliśmy. Szkoła zapewniła im posiłki. Nauczyciele języka
angielskiego czuwali nad organizacją ich zajęć lekcyjnych
oraz atrakcji pozalekcyjnych. Natomiast zakwaterowanie
zapewnili najwspanialsi rodzice, z którymi do tej pory mieliśmy okazje współpracować. Bez wsparcia państwa Zadęckich oraz państwa Sadownik oraz ich rodzin zawiódłby cały
misterny plan. Pani Ewa Zadęcka oraz Pani Julita Sadownik zorganizowały wieczór polski z potrawami tradycyjnej
kuchni polskiej, wyjście na lodowisko, czy też zwiedzanie
Radomia.
Nicole i Samir z pewnością zapamiętają pobyt u nas
na długo. Chociażby dlatego, że zaliczyli swoje pierwsze
razy! Samir pierwszy raz jeździł na łyżwach, a Nicole po raz
pierwszy w życiu zobaczyła śnieg!
Wszystko to odbyło się dzięki współpracy z organizacją studencką AIESEC działającą przy Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie, która prowadzi projekt Global
Citizen, który jest międzynarodowym programem wymiany
dla młodych osób zainteresowanych rozwojem osobistym,
odkrywaniem i dzieleniem się swoja kulturą. Osoby biorące udział w wolontariacie za granicą działają, aby wpłynąć
na lokalne środowisko.
Krzysztof Bartold

Wieści z parafii Zakrzew

Początek peregrynacji Jezusa Miłosiernego
i relikwii św. Faustyny

Spotkanie opłatkowe

Schola - koncert bożonarodzeniowy

Spotkanie ze św. Mikołajem
Julia Niewola - zwyciężczyni konkursu
kolęd i pastorałek

Podsumowanie Rorat

Przekazanie Światełka Betlejemskiego

stwa i cieszyć wymarzonym gniazdkiem. Niestety, Marta
traci pracę. Na domiar złego okazuje się, że Cieślakowie
kupili mieszkanie od męża samobójczyni. Na światło
dzienne zaczynają wychodzić mroczne sekrety sąsiadów,
którzy są gotowi na wszystko.
JOHN GREEN - PAPIEROWE MIASTA
John Green w 2014 roku został uznany przez magazyn Time za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób
na świecie. Twórca literatury młodzieżowej, który w USA
został uznany autorem roku 2012 i osiągnął status kultowego.
Quentin Jacobsen - dla
przyjaciół Q - od zawsze jest zakochany we wspaniałej koleżance, zbuntowanej Margo Roth
Spiegelman. Pewnego wieczoru
w przewidywalne, nudne życie
chłopaka, wkracza Margo w stroju nindży i wciąga go w niezły
bałagan. Po czym znika. Quentin
wyrusza na poszukiwanie dziewczyny, która go fascynuje, idąc
tropem skomplikowanych wskazówek, jakie zostawiła tylko dla
niego. Żeby ją odnaleźć, musi pokonać setki kilometrów.
Po drodze przekonuje się na własnej skórze, że ludzie są
w rzeczywistości zupełnie inni, niż sądzimy. Quentin zanim wkroczy w dorosłość, odbędzie ostatnią, pożegnalną
przygodę swojego dzieciństwa.

RADOMSKIE STUDIA HUMANISTYCZNE, TOM II
Nową pozycją wśród publikacji regionalnych jest
czasopismo naukowe „Radomskie Studia Humanistyczne”.
Pierwszy tom został wydany w 2013
roku przez Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia. Czasopismo
ukazuje się raz w roku i poświęcone
jest historii i kulturze Radomia oraz
regionu radomskiego. W 2015 roku
ukazał się drugi tom „Radomskich
Studiów Humanistycznych”. Zawiera on dwa artykuły związane z Ziemią Zakrzewską. Pierwszy z nich to
„Długie trwanie. Obraz prowincji
w wierszach Michała Sobola” Anny
Spólnej, poświęcony poezji Michała Sobola, poety urodzonego w Cerekwi. Druga publikacja autorstwa Agaty Świątkowskiej „Właściciele Zakrzewa i Przytyka w powiecie radomskim od XV do połowy XIX wieku” opisuje historię
rodziny Kochanowskich i Podlodowskich oraz ich związki
z Zakrzewem. Ciekawostkę stanowi fakt, że rodzina Kochanowskich była związana z Zakrzewem od XVI do XIX
wieku.

Polecają
Izabela Krasińska, Marta Deja, Zofia Maj

WIECZÓR POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO
18 stycznia 2006 r. zmarł ksiądz Jan Twardowski, chyba najczęściej cytowany współczesny poeta. Jego
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” znają
niemal wszyscy. Pisał dla wszystkich, dla dorosłych i dla
dzieci. Jego wiersze zyskały wielką popularność. Liryka ks.
Twardowskiego to przede wszystkim wielka poezja religijna, ale także strofy o człowieku. Jest w niej refleksja
nad przemijaniem, paradoksem ludzkiego losu. Stałym
tematem i wielką miłością poety była też przyroda, piękno
i tajemnica otaczającego świata. Wiersze Ks. Jana Twardowskiego, poprzez bogactwo metafor i symboli, pozwalają na stworzenie uniwersalnego portretu współczesnego
człowieka.
W 10 rocznicę śmierci poety Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie zaprosiła miłośników poezji księdza
Twardowskiego na wieczór poświęcony jego twórczości.
Dobry to moment, aby znów pochylić się nad niezwykłymi
strofami ks. Jana i zapoznać się z większymi fragmentami
jego twórczości, nie tylko tymi najczęściej cytowanymi.
Postać księdza Twardowskiego przybliżyła nam
wystawa „Za drzwiami duszy i słów” przygotowaną przez
Miejska Bibliotekę Publiczną w Radomiu. Wystawa uzupełniona została o eksponaty ze Szkolnego Muzeum Regionalnego przy Gimnazjum Publicznym w Zakrzewie
oraz przedmioty mieszkańców naszej gminy. Dzięki meblom, bibelotom i przedmiotom odnajdujemy klimat miejsca, gdzie powstawały wiersze - mieszkania przy kościele
sióstr wizytek w Warszawie.
Jednak przede wszystkim mogliśmy wysłuchać
wierszy ks. Twardowskiego w mistrzowskim wykona-

niu. Spektakl poetycki „Miłość” do wierszy ks. Twardowskiego zaprezentowali znakomici artyści – aktor Adam
Woronowicz i gitarzysta Janusz Strobel. Adam Woronowicz to znakomity aktor teatralny i filmowy. Popularność
przyniosła mu rola księdza Jerzego Popiełuszki w filmie
„Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Występował również,
m.in. w filmach: „Rewers”, „Syberiada polska”. „Czerwony
pająk”. A. Woronowicz laureat „Orła” oraz Nagrody im.
Aleksandra Zelwerowicza . Janusz Strobel, wybitny gitarzysta i kompozytor, napisał kilkadziesiąt piosenek dla Ireny Santor, Ewy Bem, Edyty Geppert, Ryszarda Rynkowskiego, a także Hanny Banaszak, z którą również często
występuje jako akompaniator. Tworzył muzykę do tekstów
Magdy Czapińskiej, Jonasza Kofty, Jana Wołka, Wojciecha
Młynarskiego. „W moim magicznym domu”, „ Trzeba marzyć”, „Nieobecni” to tylko niektóre tytuły, które na trwałe
weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej.
Adam Woronowicz powitał publiczność i przypomniał postać księdza Twardowskiego, którego miał okazję
poznać osobiście. Wspominał go jako człowieka skromnego, prostego i bardzo serdecznego. Najważniejszy temat
poezji ks. Twardowskiego to miłość – miłość do Boga, do
ludzi, do przyrody. Dlatego taki tytuł nadano spektaklowi
poetycko-muzycznemu do wierszy poety.
Dzięki interpretacji Adama Woronowicza publiczność mogła nie tylko wysłuchać wierszy, ale prawdziwie
je przeżyć. Wyjątkowy nastrój tworzyły słowa oraz dźwięki gitary mistrza Janusza Strobla. Wiersze w wykonaniu
Adama Woronowicza na długo zapadają w pamięć, a ich
interpretacja pozwala zrozumieć sens tej poezji - prze21

kazywane prawdy ponadczasowe i dla człowieka najważniejsze: o Bogu, życiu, miłości i śmierci. „Staram się, by
słuchacz miał wrażenie, że mówię do niego” – tak o recytacji mówił Krzysztof Kolberger. Słuchając wierszy w interpretacji Adama Woronowicza, odbiorca ma wrażenie, że to
właśnie do niego kierowane są słowa wiersza.
29 stycznia 2016 roku w Sali widowiskowej naszej

biblioteki licznie zgromadzona publiczność miała niezwykły, bezpośredni kontakt z poezją ks. Twardowskiego,
która w pełni wybrzmiała dzięki znakomitym artystom.
„Niektórzy lubią poezję” pisała Wisława Szymborska.
Z pewnością po wieczorze w wykonaniu Adama Woronowicza i Janusza Strobla tych, którzy lubią poezję ks. Jana
Twardowskiego, jest znacznie więcej.
Zofia Maj

KONCERT KARNAWAŁOWY W BIBLIOTECE – 15 stycznia 2016 r.
Karnawał w polskiej tradycji to okres zimowych
balów, maskarad, pochodów i zabaw. Dawniej przez cały
ten okres, po staropolsku zwany zapustami, młodzież spotykała się w szlacheckich dworach na balach i kuligach.
W miastach organizowane były bale przebierańców, bale
maskowe, bale kotylionowe. Współcześnie najsłynniejsze
zabawy karnawałowe odbywają się w Rio de Janeiro oraz
w Wenecji.
Nawiązując do tych pięknych tradycji, zaprosiliśmy
mieszkańców na koncert melodii karnawałowych z całego
świata. Wykonawcy to szkolny zespół muzyczny „HUMI
ACCORDION BAND” działający przy Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. Zespół jest
jednym z najlepszych w Polsce, ma na swoim koncie liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach organizowanych
w Polsce i w Europie. Koncertuje w regionie, w kraju i za
granicą. Obecnie dyrygentem, kierownikiem i aranżerem
jest Artur Miedziński.
Karnawał jest ściśle związany z tańcami i to przede
wszystkim tańce charakterystyczne dla różnych regionów
świata złożyły się na ten żywiołowy koncert. W klimat karnawału wprowadził nas Artur Miedziński, który z wielkim
znawstwem opowiadał o tradycjach karnawałowych w różnych krajach na różnych kontynentach. Koncert rozpoczął się utworem Claude’a Debussy’ego. Następnie młodzi

muzycy zagrali tanga, walce, polki, samby. Publiczność
mogła wysłuchać ciekawych aranżacji znanych melodii,
takich jak taniec Greka Zorby, tańce bałkańskie, melodie
rosyjskich cyganów. Wielkie brawa zebrali soliści – najmłodsza wykonawczyni, skrzypaczka Wiktoria Perzyńska za piękne wykonanie czardasza V. Montiego, a także
znakomity akordeonista Piotr Motyka. Z zespołem HUMI
ACCORDION BAND wystąpiła również wokalistka Joanna
Barańska, która wykonała m.in. „Libertango” E. Piazzoli
oraz piosenkę Edith Piaf, którą wykonywała też Justyna
Steczkowska. Koncert zakończyły gorące oklaski i prośby
o bisy, publiczność dziękowała dyrygentowi i muzykom za
wspaniałe muzyczne wrażenia.
Koncert zorganizowany w naszej bibliotece to także
forma wsparcia zespołu, który planuje udział w kolejnym
konkursie międzynarodowym – Światowym Festiwalu
Muzycznym w Insbrucku. Gmina Zakrzew jest jednym
z mecenasów zespołu, wspiera młodych artystów i pomaga w realizacji ich marzenia, jakim jest występ na festiwalu. W imieniu dyrekcji Zespołu Szkół Muzycznych oraz
w imieniu młodych muzyków dyplom z podziękowaniem
wręczył Wójtowi Sławomirowi Białkowskiemu dyrygent
Artur Miedziński.
To był piękny zimowy wieczór, pełen wspaniałych
karnawałowych rytmów oraz niezwykła podróż muzyczna
przez kraje i kontynenty.
Zofia Maj
Fotoreportaż str 13

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W GULINKU
W dniu 7.02.2016r. już po raz kolejny Filia Biblioteczna i Dom Ludowy w Gulinku zorganizowały spotkanie
z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym roku przygotowano i wystawiono przedstawienie kukiełkowe pod tytułem „Kopciuszek”. Mimo iż jest to bajka dobrze wszystkim znana, jej oglądanie sprawiło widzom wiele radości.
W spektaklu wzięły udział dzieci oraz panie z biblioteki
i świetlicy. Wiele czasu zajęło przygotowanie scenografii
– własnoręczne wykonane lalek oraz ilustracji i parawanu.
Gromkie brawa, żywe dyskusje na temat przedstawienia
i uśmiechnięte buzie na zakończenie spektaklu były naj-
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lepszym dowodem, że taka forma przedstawienia bardzo
przypadła wszystkim do gustu.
W drugiej części programu dzieci deklamowały
wierszyki oraz wręczały przygotowane przez siebie kwiaty.
Dla babć i dziadków to było popołudnie pełne wzruszeń,
a także okazja do spotkania i rozmów. Na zakończenie
wszyscy zostali zaproszeni na herbatę i ciasto.
Zofia Maj
Fotoreportaż str 13

WIGILIA 2015 W DOMU LUDOWYM W JASZOWICACH
W niedzielne popołudnie 20 grudnia 2015r.
w Domu Ludowym w Jaszowicach odbyła się uroczysta
Wigilia.
Na uroczystość tę, przybyli mieszkańcy miejscowości Jaszowice i Jaszowice Kolonia wraz z zaproszonymi gośćmi. Obecnością swą zaszczycili nas Ks. Proboszcz Parafii
Jarosławice Antonii Koza, Wójt Gminy Zakrzew Sławomir
Białkowski, pani Skarbnik Danuta Seweryn, pracownik
Urzędu Gminy Kinga Seweryn, miejscowy radny Leszek
Kurkiewicz oraz mieszkaniec naszej miejscowości Starosta
Radomski Mirosław Ślifirczyk.
Mieszkańcy wraz z panią sołtys Katarzyną Szymańską wspólnie zorganizowali tę uroczystość, której głównym
celem było spotkanie się różnych pokoleń, czyli tych najstarszych z najmłodszymi.
Było to wspaniałe wydarzenie, ale najbardziej
stresujące dla dzieci, bo to one rozpoczęły naszą wigilię.

Pięknie zaśpiewały kolędy, którymi zachwycili się nasi seniorzy. Następnie były życzenia składane przez gości, modlitwa oraz wspólne łamanie się opłatkiem.
Po oficjalnym rozpoczęciu wszyscy zasiedli do suto
zastawionych stołów z postnymi potrawami przygotowanymi przez mieszkańców. Niespodziankę zrobił nam
też Święty Mikołaj, który przybył, aby wręczyć wszystkim
małe upominki.
Była to piękna pierwsza wigilia w nowo powstałym
Domu Ludowym. Dzięki panu Wójtowi mamy miejsce do
organizowania spotkań i uroczystości.
Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim gościom za przybycie oraz mieszkańcom za pomoc w organizacji tego spotkania.
Ilona Konicka
Kierownik Domu Ludowego

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU W ZAKRZEWIE
13 grudnia 2015 roku Drużyna Harcerska im. Karola Wojtyły działająca przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie odebrała w Krakowie przekazane przez
skautów austriackich Betlejemskie Światełko Pokoju.
Wspólnie z dwoma tysiącami harcerzy z całej Polski drużyna wzięła udział w uroczystym apelu zakończonym mszą
św. w Katedrze Wawelskiej, a następnie w radosnym pochodzie przemaszerowała na krakowski Rynek Główny,
gdzie po złożeniu sobie życzeń wszystkim harcerzom zostało przekazane Betlejemskie Światło, będące symbolem
miłości, braterstwa i nadziei na lepsze jutro. Tegorocznej

akcji przyświecało hasło: „Zauważ człowieka”. Z takim też
przesłaniem nasi harcerze przekazali Światełko władzom
Gminy Zakrzew i wszystkim jej mieszkańcom podczas
uroczystych mszy św. w lokalnych kościołach. Każdy, kto
tylko zechciał, mógł zanieść Betlejemski Płomień do swojego domu.
Drużyna Harcerska im. Karola Wojtyły
przy PSP w Zakrzewie
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KOCHANA BABCIU… KOCHANY DZIADKU…
Dzień Babci i Dziadka na stałe wpisał się w kalendarz imprez szkolnych organizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie.
To zaprawdę wyjątkowe święto na dobre rozpowszechniło się w kulturze polskiej w latach osiemdziesiątych. Wówczas w kalendarzu świąt obok Dnia Babci
pojawił się Dzień Dziadka. Z tej okazji w przedszkolach
i szkołach organizowane są uroczystości, na które zapraszane są Babcie i Dziadkowie, aby w sposób szczególny wyrazić miłość i pamięć o Nich, a zarazem podziękować Im za
wszelkie dobro, które od Nich otrzymujemy. A mamy Im
przecież za co dziękować… Według psychologów, dziadkowie kształtują tożsamość swoich wnucząt – zarówno
rodzinną, jak i historyczną. To Babcia najlepiej wie, jak
przygotować zaczyn na chleb, jak wyhaftować serwetkę,
często dba o rozwój duchowy swoich wnucząt – ucząc
modlitwy. To Dziadek potrafi opowiedzieć o znaczeniu
poszczególnych świąt narodowych, pomóc przygotować
ciekawe wystąpienie na lekcję historii, czerpiąc wiedzę
z bagażu życiowych doświadczeń. A to wydaje się szczególnie istotne w czasach ciągłych zmian demograficznych,
społeczno - kulturowych i ekonomicznych, kiedy relacje
rodzinne uległy znacznym zmianom. Dziadkowie w swoim postępowaniu niejednokrotnie starają się wynagrodzić
wnuczkom błędy, które popełnili, wychowując swoje własne dzieci. Dlatego zwykło się mówić, że rodzice są od wychowania, a dziadkowie od rozpieszczania swoich wnucząt
– coś w tym jest. Doceniamy czas z nimi spędzony, który
jest niezmiernie ważny dlatego, że wiele wnucząt siłą rzeczy traci dziadków w bardzo młodym wieku…
Korzystając z okazji przypadających w styczniu
świąt poświęconych naszym kochanym Seniorom, również
społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie,
w sposób szczególny i wyjątkowy, pragnęła uczcić i podziękować Im za ogrom serca, cierpliwości i miłości. Z tej
to okazji 28 stycznia 2016 roku odbyła się wspaniała uroczystość z udziałem licznie zaproszonych dziadków, rodziców i dzieci. To właśnie wnuczęta specjalnie na tę okazję,
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pod opieką swoich opiekunów, przygotowały wyjątkowy
program artystyczny. Po raz pierwszy przed tak znakomitą
publicznością miało okazję zaprezentować się, działające
od dwóch lat, Szkolne Koło Teatralne, prowadzone przez
panią Martę Lis i panią Annę Pożyczkę - Grzyb. Początkowo nieliczna piętnastoosobowa grupa rozrosła się i obecnie liczy prawie pięćdziesięciu uczestników z klas I – VI,
którzy zgłaszają chęć przynależności do grupy teatralnej.
Młodzi aktorzy debiutujący na szkolnej scenie, wyróżniają się niebywałą fantazją, poczuciem humoru i ogromnym talentem artystycznym. Już wiele razy można było
podziwiać ich występy, między innymi w przedstawieniu
bożonarodzeniowym pt. „Opowieść o małym srebrzystowłosym aniołku” czy zabawnym skeczu o lekarzach pt.
„Stan ducha”. Jednak przedstawienie przygotowane specjalnie z myślą o dziadziusiach przeszło nasze najśmielsze
oczekiwania. Specjalnie na ten dzień napisany scenariusz
przedstawienia pt. „Kuchenne rewolucje”, wyjątkowy
montaż muzyczny, choreografia - ułożona przez panią Ewę
Banach, scenografia – rodem z włoskiej restauracji, sprawiły, że chociaż przez moment udało nam się wprowadzić
naszych widzów w świat kultury i sztuki, w świat fikcji,
fantazji i wyobraźni, w którym można przekroczyć siebie
i realizować najśmielsze marzenia… A ponieważ teatr to
magiczne miejsce nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych,
wszyscy Goście wsłuchiwali się w słowa dochodzące ze
sceny, podziwiali scenografię, muzykę, taniec, a przede
wszystkim wyśmienitą grę młodych aktorów. Po zakończeniu spektaklu widzowie jeszcze przez długi czas pozostali pod wrażeniem tego, co usłyszeli i zobaczyli. Oklaskom i gratulacjom nie było końca… Najbardziej jednak
zapadły nam w pamięć przeszklone oczy naszych Babć
i Dziadków i ukradkiem ocierane łzy wzruszenia. Duma
i zachwyt z występu swojego wnuczka rozpierały niejedną
Babcię i niejednego Dziadziusia.
Zwieńczeniem tej szczególnej uroczystości były życzenia, które w imieniu swoim i całej społeczności szkolnej wszystkim Babciom i Dziadkom złożyła Pani Dyrektor

Ewa Bartel, życząc szanownym Gościom: „By zawsze towarzyszyło Im zdrowie i pogoda ducha, a Pan Bóg obdarzał
Ich swoimi łaskami, dodając siły i wytrwałości na każdy
dzień”. Najszczersze życzenia popłynęły również od kochających wnucząt, które Babciom i Dziadkom wręczyły
własnoręcznie wykonane upominki, a następnie zaprosiły
na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Zaproszeni Goście opuszczali naszą szkołę ze wzruszeniem, - dziękując za miło spędzone chwile.
Szkolne Koło Teatralne

,,PRZEDSZKOLAKI WSPIERAJĄ POTRZEBUJĄCYCH”
Wyjątkowa atmosfera świąt Bożego Narodzenia kolejny raz zaowocowała potrzebą dzielenia się z osobami
potrzebującymi. Rodzice i przedszkolaki jak zwykle nie zawiedli i z zaangażowaniem wspierali wszystkie inicjatywy,
które podjęło przedszkole.
Dzięki hojności rodziców w tegorocznej akcji ,,Góra
Grosza” udało się zebrać 310zł i 78gr.
Tuż przed świętami odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci i rodziców, których celem było
podtrzymywanie wyjątkowej tradycji wykonywania w rodzinnym gronie ozdób i stroików świątecznych. Piękne rękodzieło wykonane z udziałem dziecięcych rączek zostało
przeznaczone na charytatywny kiermasz na wsparcie chorej na serduszko Julki- podopiecznej naszego przedszkola.
Rodzice, wiedząc o szczytnym celu, wykonywali
ozdoby choinkowe i stroiki także w domu i przynosili je
do przedszkola, dając niezwykle cenną lekcję swoim dzieciom i wspaniały przykład otwartości na potrzeby innych.

Świąteczne akcje charytatywne to niejedne inicjatywy podejmowane przez naszą placówkę.
Przez cały rok wspieramy ubogie dziecko z Afryki
w ramach akcji ,,Adopcja Serca” oraz zbieramy plastikowe
nakrętki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla naszego
niepełnosprawnego przedszkolaka Mikołaja.
Wszelkie inicjatywy charytatywne w świecie, w którym tak wiele cierpienia, obojętności i niesprawiedliwości to wyjątkowy impuls do uczenia dzieci wrażliwości,
wdzięczności i doceniania tego, czego nie można kupić za
pieniądze.
Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom
i rodzicom naszych przedszkolaków. Niech uczynione dobro zawsze do Was powraca!
Anna Tomczyk
Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie

BABCI I DZIADKA PRZYZNAĆ TO TRZEBA, KAŻDEMU
DZIECKU W ŻYCIU POTRZEBA
Mimo że styczeń jest zimowym, zatem chłodnym
miesiącem, są takie dwa dni w roku, kiedy każdemu robi
się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych
kochanych Babć i Dziadków. W Przedszkolu Samorządowym w Zakrzewie zapraszanie tych szanownych gości
na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe
wpisaną w repertuar imprez przedszkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale

przede wszystkim dla tych, którzy tego dnia je celebrują.
To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i radości.
W naszym przedszkolu obchodziliśmy to święto
razem z Dziadkami i Babciami w dniach 26-29 stycznia
2016 roku. Wszystkich przybyłych pięknymi słowami witała dyrektor placówki Barbara Ślusarczyk. Oprócz montażu
słowno - muzycznego szanowni goście obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu swoich wnuczek i wnuczków.
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W trakcie uroczystości Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych.
Mali wykonawcy z przejęciem odtwarzali swoje role, a dostojni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Frekwencja jak co roku dopisała.
Gdy nasi mali artyści opuścili już scenę, nadszedł
czas na wręczenie upominków wykonanych przez przedszkolaków własnoręcznie lub z niewielką pomocą wychowawców. Następnie wszystkie przedszkolaki mogły
spędzić cudowne chwile ze swoimi Babciami i Dziadkami
podczas słodkiego poczęstunku, przygotowanego specjalnie na tę okazję.
Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, podzię-

kowaniom ze strony gości nie było końca. Dzieci poczuły
się prawdziwymi gospodarzami placówki przedszkolnej.
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci poprzez wiersz, piosenkę i taniec mogły wyrazić podziękowania za trud włożony w ich wychowanie.
Na zakończenie nasi goście mogli złożyć pamiątkowy wpis w kronice. Z całego serca w imieniu wychowawców oraz przedszkolaków dziękujemy wszystkim Babciom
i Dziadkom za tak liczne przybycie.
Agnieszka Wójcik-Jerzyna
Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie
Fotoreportaż str 15

CHOINKA NOWOROCZNA
Coroczny dziecięcy bal przebierańców w Przedszkolu Samorządowym w Zakrzewie odbył się 20 stycznia
2016r. dla grup starszych i 21 stycznia 2016r. dla grup
młodszych. Bal karnawałowy 2016 był piękny, kolorowy, prowadzony przez nasze nauczycielki. W starszakach
Izabela Pracz a w maluchach Beata Michalska i Joanna
Sawczuk kultywowały zwyczaj zabaw karnawałowych.
Repertuar muzyczny był bardzo zróżnicowany. Zaczęliśmy od „Poloneza”. Para za parą cała rzesza przedszkolaków w przepięknych strojach wraz z panią dyrektor Barbarą Ślusarczyk, nauczycielkami i rodzicami, tanecznym
krokiem ruszyli do zabawy. Zagościły u nas „Kaczuszki”,
„Makarena”, „Woogi boogi” a także nagrania muzyczne

z minionych lat, przeboje Połomskiego, Krawczyka oraz
mnóstwo innych szalonych, skocznych utworów. Nie zabrakło niespodzianek. Po raz kolejny w tym roku szkolnym
przybył do nas Św. Mikołaj. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w profesjonalnej sesji fotograficznej z gościem.
Przyjęły podarunek od Mikołaja a także bawiły się, tańczyły na sali balowej. Zarówno maluchy, jak i starszaki, bardzo chętnie brały udział w konkursach. Pozostali uczestnicy balu dopingowali swoich kolegów z grupy. Na każdego
uczestnika konkursu czekała niespodzianka. Aż żal było
kończyć zabawę. Wszyscy zadowoleni, ale zmęczeni, wrócili do domów, czekając na kolejną imprezę przedszkolną.
mgr Beata Michalska

„ACH, CO ZA NOC!”
JASEŁKA W PSP IM. ORŁA BIAŁEGO W DĄBRÓWCE PODŁĘŻNEJ
– 22.12. 2015R.
Cicha noc, święta noc, taka, która zdarza się tylko
raz w roku, zagościła w szkolnych murach w Dąbrówce
Podłężnej. Zgromadziła urzeczonych jej niezwykłością
mieszkańców, którzy stali się świadkami Cudu – znanego
od tysiącleci, a wciąż odkrywanego na nowo.
Na spowitej mrokiem scenie, wśród dźwięków kolędy, za zasłoną zakrywającą wielką tajemnicę, przedstawiona zostaje historia początku nowej epoki. Narodziny
Dziecięcia imieniem Jezus rozpraszają ciemności. Pojawia
się blask gwiazd, ukazujący oblicza Świętej Rodziny.
Żłobek Cię utuli,
luli, luli, luli,
Perełko mała.
Śpij w pachnącym sianku,
w ziołowym ubranku,
Śnieżynko biała.
Śpiew Maryi Matki koi płacz Dzieciątka.
Trzej pasterze – Wawrzek, Stasiek i Bartek – pędzą
owce do zagrody i ruszają w drogę do Betlejem. Wszyscy
pragną spotkać się z nowonarodzonym Bogiem – człowiekiem. Otoczona anielską opieką Rodzina, w skromnej,
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małej stajence, przyjmuje każdego, kto się pojawia. Pasterze rozweselają Jezuska śpiewaniem, królowie przynoszą
dary, a chorzy zawierzają mu swoje cierpienie. Do żłóbka
próbuje się też dostać podstępem sam władca ciemności –
diabeł. Odziany w skórę niedźwiedzia, przechytrza aniołów
i zbliża się do Jezusa. Widzi w nim rywala w walce o królewski tron. Dlatego zamierza się Go pozbyć. Na szczęście
czujności nie traci owczarek – pasterski pies, który przybył
do Dzieciątka z pasterzami i ich stadkiem owiec. Pies demaskuje diabła, a aniołowie przeganiają go. W Betlejem
nastaje pokój i radość, w sercach gości Jezuska zamieszkuje życzliwość i czystość.
Zagonieni codziennością, żyjący z chwili na chwilę, przytłoczeni rzeczywistością szarych spraw, tracimy
poczucie istoty świąt Bożego Narodzenia i nie jesteśmy
w stanie dostrzec ich uroku. Takie wydarzenie, jak choćby
jasełka szkolne, potrafi wskrzesić w nas dziecięcą radość
świątecznego oczekiwania. Jasełka przygotowane przez
uczniów z PSP w Dąbrówce Podłężnej, pod kierownictwem
pań: Marii Wójcik i Marzeny Jakubowskiej, wprowadziły
publiczność w bożonarodzeniowy nastrój. Pełna szczerości, prostoty i ciepła gra młodych aktorów oraz życzenia
księdza kanonika Wiesława Zawady pozwoliły ze spokojem
i wdzięcznością pożegnać stary rok, a z ufnością spojrzeć
na nowy.
Marzena Jakubowska

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W PSP W WACYNIE
„Wszyscy jesteśmy Polski żołnierzami,
Białego Orła każdy w sercu ma…”
Słowa wybitnej poetki, Marii Czerkawskiej, były
mottem tegorocznych obchodów Święta Niepodległości
w Publicznej Szkole Podstawowej w Wacynie.
Z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę uczniowie naszej szkoły przygotowali uroczystą akademię, którą, zgodnie z tradycją, dnia 11 listopada
zaprezentowali lokalnej społeczności zgromadzonej w kościele Matki Bożej Różańcowej w Bielisze.
Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w intencji Ojczyzny sprawowana przez ks. Daniela Natorskiego, wikariusza tejże parafii. Następnie uczniowie PSP w Wacynie
przedstawili spektakl patriotyczny pt. „Pisk Białego Orła”
według scenariusza autorstwa Adama Szafrańca.
Myślą przewodnią inscenizacji był Biały Orzeł, który
symbolizował wolną Polskę, a jego pisk zapowiadał ważne
w dziejach Polaków wydarzenia.
Trzyaktowa fabuła przedstawienia została osnuta
wokół historii ubogiej wiejskiej rodziny, która podczas
I wojny światowej przeżywa trudne chwile- wymarsz ojca
i syna na front. Pozostali członkowie rodu: matka, babcia,
dziadek, dzieci, choć zatroskani o los swoich najbliższych,
nie zatrzymują ich. Wiedzą bowiem, że walka za Ojczyznę jest najświętszym obowiązkiem. W biednej chłopskiej
chacie przebywa także ranny Poeta, który odwołując się
do poezji i prozy z okresu zaborów, wzmacnia w domownikach patriotyzm i podtrzymuje nadzieję na odzyskanie
wolności.
W trakcie spektaklu został zaprezentowany przepiękny, chociaż niezwykle smutny w swej wymowie, układ
taneczny przedstawiający uwięzienie Białego Orła przez
trzy czarne orły symbolizujące państwa zaborcze.
Tę wzruszającą inscenizację przeplatały piękne

pieśni, które ukazywały poświęcenie Polaków walczących
o wolność Ojczyzny.
Podniosły, odświętny nastrój udzielił się wszystkim
oglądającym. W oczach wielu osób, zwłaszcza tych starszych, pojawiły się łzy wzruszenia, by za chwilę ich twarze
rozjaśnił uśmiech, gdy chórzyści z entuzjazmem zaśpiewali
piosenkę „Polska zmartwychwstaje.” Zewnętrznym przejawem radości z odzyskania niepodległości było przypięcie
biało- czerwonych kotylionów. Ten wyjątkowy prezent, będący wyrazem patriotyzmu i pamięci o bohaterach, ucieszył wszystkich obdarowanych.
Następnie głos zabrała pani dyrektor Małgorzata
Jakubiak, która w swoim przemówieniu odniosła się do
cierpienia narodu polskiego oraz milionów ofiar i okrucieństw I wojny światowej. Podkreśliła, iż kolejne pokolenia powinny pielęgnować tradycję i kultywować pamięć
o dokonaniach przodków, lecz zarazem uczyć się dialogu,
umiejętności rozwiązywania spraw na drodze pokoju, zrozumienia i szacunku dla drugiego człowieka.
Po okolicznościowym przemówieniu na scenie
ponownie pojawił się Biały Orzeł- symbol wolnej Polski.
Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie „Mazurka
Dąbrowskiego”.
Wspaniała gra uczniów oraz wspólne zaśpiewanie
przepięknych, momentami bardzo wzruszających pieśni
patriotycznych zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Gratulacjom składanym młodym aktorom nie było końca.
Wszystkim, którzy włączyli się w organizację przedstawienia, serdecznie dziękujemy.
Małgorzata Frąk
Ewelina Michalak
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SZKOŁA W GULINIE
DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SZKOLE FILIALNEJ
W GULINIE
26.01.2015R.
Mimo że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym
chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku,
kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to
święto naszych kochanych babć i dziadków.
W naszej szkole w Gulinie zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na
stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale
przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen
uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Ta wspaniała impreza
odbyła się w naszej szkole w dniu 26.01.2016r. Na wstępie
Pani Dyrektor Ewa Bartel przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami oraz złożyła serdeczne życzenia wszystkim
babciom i dziadkom. Następnie w pięknie udekorowanej
sali gimnastycznej uczniowie wszystkich klas zaprezentowali swój program artystyczny. Uczniowie, jak prawdziwi
aktorzy, z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni
goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Frekwencja, jak co roku, dopisała.
Na twarzach gości można było zaobserwować uśmiech,
radość, łzy szczęścia i wzruszenia. Wielką przyjemność
sprawiły babciom i dziadkom drobne, własnoręcznie wykonane upominki wręczone przez wnuków. Wspólny poczęstunek był okazją do rozmów, w czasie których mogliśmy podzielić się wrażeniami. Wspaniała atmosfera, która
towarzyszyła spotkaniu, była okazją do umocnienia więzi
rodzinnej, miłego spędzenia czasu, bliższego poznania się.
To była dobra okazja, by przypomnieć sobie o osobach,
którym często zawdzięczamy większość rozkoszy dzieciństwa. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.
Jeszcze raz wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
w życiu.
SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM DNIA
07.12.2015R.
,,Wszystkie dzieci Mikołaja kochają
Wszystkie dzieci na Niego czekają.
Moc prezentów każdemu przyniesie,
Każe dziecko z prezentów się cieszy...”
Tak śpiewały dzieci w oczekiwaniu na spotkanie ze
świętym Mikołajem. Wizyta świętego Mikołaja w naszej
szkole to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci
dni w roku. Przygotowują się do niego starannie. Każda
klasa wykonuje bardzo ciekawe prace plastyczne - płaskie
i przestrzenne, na których oczywiście króluje Mikołaj. Róż-

norodne techniki sprawiają, że każda praca jest oryginalna
i ciekawa. Oprócz prac plastycznych wszystkie klasy przygotowują piosenkę lub wiersz, które będą mogły zaprezentować przed tak wyjątkową osobą. Uczniowie uwielbiają
te przygotowania i mimo że zajmują im one wiele czasu,
robią to z wielką przyjemnością. Nadszedł wreszcie długo
oczekiwany dzień. Wszystkie dzieci już od samego rana
z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, nasłuchiwały Mikołajowych dzwoneczków. Święty Mikołaj nie zawiódł ich i nie kazał długo na siebie czekać. Już od samego
rana zawitał do naszej szkoły, lecz zanim zaczął odwiedzać
dzieci w klasach, obejrzał na wystawie przygotowane przez
nich prace. Chyba był bardzo zadowolony z efektów, bo
uśmiech nie schodził mu z twarzy. Spotkanie z Mikołajem
minęło w bardzo miłej atmosferze. Uczniowie powitali gościa piosenką oraz wierszami. Mikołaj wręczył każdemu
dziecku wspaniały prezent. A kiedy pożegnaliśmy Mikołaja, na twarzach dzieci długo gościł uśmiech i szczęście.
Szkoda tylko, że ten wyjątkowy Gość odwiedza nas tylko
raz w roku....
SPOTKANIE WIGILIJNE W GULINIE 21.12.2015r.
„Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy,
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory”
Czas oczekiwania na Boże Narodzenie należy do
najpiękniejszych w roku. Okres Świąt Bożego Narodzenia
to czas szczególny. Ludzie sobie bliscy gromadzą się przy
wspólnym stole, dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia.
W szkole także jest to okres wyjątkowy. Dzieci
z wielkim wzruszeniem ubierają choinkę w klasie, własnoręcznie wykonują ozdoby i z niecierpliwością czekają
na jasełka, które w tym roku w naszej szkole w Gulinie
zostały wystawione dnia 21.12.2015 r. Uczniowie w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz w scenografii
nawiązującej do Betlejem przedstawili sceny narodzin
Jezusa Chrystusa. Był św. Józef, Maryja, Trzej Królowie,
pasterze i dzieci. Inscenizacja przeplatana była pięknymi
kolędami i pastorałkami. Przygotowania do przedstawienia trwały od miesiąca, uczniowie poświęcili wiele czasu
na próby i przygotowania, by w pełni oddać radość z narodzenia Pana. Rodzice i zaproszeni goście nagrodzili występ
gromkimi brawami. Pani Dyrektor Ewa Bartel w imieniu
gości podziękowała wykonawcom i złożyła wszystkim życzenia. Następnie wspólnie zasiedliśmy do świątecznego
stołu. Były życzenia, łamanie się opłatkiem i kolędowanie.
Wszystkim życzymy wytrwałości w dążeniu do celu,
codziennego uśmiechu, życzliwości, otwartości na drugich
ludzi.
Nauczyciele ze Szkoły Filialnej w Gulinie.
Fotoreportaż str 15

W oczekiwaniu na 600 - lecie
Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Faustyny w parafii
Zakrzew
Do Jubileuszu 600 - lecia parafii p.w. św. Jana Chrzciciela
w Zakrzewie, pozostało 18 miesięcy. Trwają przygotowania
zarówno pod względem materialnym - remont świątyni,
jak i na płaszczyźnie duchowej. 2 grudnia 2015 r. w czasie
pielgrzymki do Krakowskich Łagiewnik grupa parafian
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- młodzieży i osób dorosłych - wraz ze swym proboszczem ks. Ireneuszem Koseckim, sprowadziła do świątyni
parafialnej relikwie I stopnia - św. Faustyny Kowalskiej.
Uroczyste wprowadzenie odbyło się 8 grudnia 2015 r.,
a więc w dniu ogłoszenia przez Ojca św. Franciszka Jubi-

leuszowego Roku Miłosierdzia. Dokonał go Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu ks. Jarosław
Wojtkun wraz z miejscowym proboszczem. 14 lutego br.,
w I niedzielę Wielkiego Postu, na Mszy św. o godz. 11.00,
rozpoczęła się w zakrzewskiej parafii peregrynacja obrazu
Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Faustyny Kowalskiej.
Ks. proboszcz dokonał poświęcenia obrazu z wizerunkiem
Jezusa Miłosiernego i przekazał go wraz z relikwiami św.
Faustyny przedstawicielom Marianowic - pierwszej wioski,
która przyjęła święte znaki Miłosiernego Boga. Wieloletni członkowie Oazy Rodzin - Marta i Jarosław Gałkowscy
wraz ze swymi dziećmi: Katarzyną, Małgorzatą i Marcinem z wielką radością przyjęli pod dach swego rodzinnego domu Jezusa i Jego świętą sekretarkę, aby przez całą
dobę wypraszać dla siebie, rodziny i całej parafii wszelkie

potrzebne łaski. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasza rodzina jako pierwsza dostąpiła zaszczytu goszczenia Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Faustyny - mówi wzruszona
p. Marta. Świętym znakom towarzyszy specjalna książka,
która zawiera modlitwy, rozważania, litanie, pieśni, nabożeństwa, jako praktyczna pomoc w adoracji i czuwaniu.
Natomiast w „Księdze Pamiątkowej” parafianie będą zapisywać swoje prośby, błagania, dziękczynienia, osobiste
przeżycia ze spotkania z Jezusem miłosiernym i św. Faustyną. Peregrynacja potrwa ok. 2 lata. W tym czasie święte
znaki Bożego Miłosierdzia odwiedzą 20 wiosek zakrzewskiej parafii. Życzymy wszystkim rodzinom naszej parafii umocnienia w wierze od Jezusa - Miłości Miłosiernej
- mówi ks. Kosecki.
Ks. Ireneusz Kosecki

SPORT TO ZDROWIE
PARTNERSTWO REGIONALNE CZARNI
Partnerstwo Regionalne to nowy projekt wspierający rozwój siatkówki w miastach i gminach regionu wprowadzony przez Stowarzyszenie Czarni Radom i właściciela
klubu Cerrad Czarni Radom. Obok Starostwa Powiatowego w Radomiu w projekcie uczestniczyły: Wierzbica, Jedlińsk, Pionki, Przytyk Zakrzew, Gózd, Zwoleń i Garbatka, Letnisko. Do projektu przystąpiły też miasta i gminy:
Przysucha, Iłża, Białobrzeg oraz Kozienice. Partnerstwo
Regionalne to nowatorski projekt nie tylko w skali kraju
ale i Europy.
W ramach tego projektu zorganizowano turniej
siatkarski, który odbył się w sali Publicznego Gimnazjum
nr 13 w Radomiu. Zaproszenia przyjęli wszyscy partnerzy
uczestniczący w projekcie Partnerstwa Regionalnego Czarni, czyli 13 ekip, w tym uczniowie Publiczne Gimnazjum
nr 1 imienia Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie. Poczynaniom na parkiecie przyglądali się trenerzy grup młodzieżowych Radomskiego Centrum Siatkarskiego – Gościliśmy
około 200 chłopców z regionu. To doskonały przegląd
kadr. Kilku z jego uczestników ma szansę trenować siatkówkę na wyższym poziomie. Oczywiście, jeżeli poszerzą
systematycznie zajęcia – podkreślił Andrzej Sitkowski, trener Juniorów Czarnych.
Turniej rozegrano na trzech boiskach równocześnie,
w trzech grupach. Drużyny prezentowały zróżnicowany
poziom, ale same zawody dostarczyły niezapomnianych
wrażeń i emocji.
Ostatecznie triumfowała reprezentacja Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 z Pionek, przed faworyzowaną ekipą Siatkarskich Ośrodków
Szkolnych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Przysusze,
a z trzeciego miejsca cieszyli się chłopcy z Wolanowa.
Nasi uczniowie, biorący po raz pierwszy udział w tak
dużym turnieju, zajęli miejsce na miarę swoich możliwości. Mimo, że nasi siatkarze nie walczyli o czołową lokatę
to jeden z nich zyskał swoją grą uznanie w oczach A. Sitkowskiego i jego nazwisko znalazło się w notesie trenera
Czarnych. W nagrodę najlepsza ekipa odebrała okazały puchar, pozostali uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe
koszulki oraz dyplomy.
Po uroczystym podsumowaniu zmagań wszyscy
uczestnicy zjawili się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, aby wspólnie kibicować siatkarzom Cerrad
Czarnych Radom w meczu z MKS-M Będzin.

Należy podkreślić, że nasza gmina, gmina Zakrzew,
uzyskała tytuł Partnera Radomskiej Siatkówki. Będzie
miała możliwość umieszczenia materiałów promocyjnych
dotyczących regionu między innymi przed i w trakcie meczów, a nasi uczniowie będą mogli „Na żywo” (bezpłatnie)
oglądać zmagania siatkarzy Cerrad Czarnych Radom.
XIV Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
Halowej
o Puchar Wójta Gminy Zakrzew
W dniach 1 – 5 grudnia odbył się w naszej szkole
XIV Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Zakrzew. Jako pierwsze do rywalizacji
przystąpiły drużyny dziewcząt naszego gimnazjum. Piłka
nożna halowa stała się bardzo popularna wśród uczennic
gimnazjum, co szczególnie cieszy nauczycieli wychowania fizycznego. Do turnieju przystąpiło jedenaście drużyn, obowiązywał system pucharowy. Do ścisłego finału
zakwalifikowały się trzy zespołu z klas 1C, 2C, 3C, gdzie
grano każdy z każdym. Po zaciętych meczach okazało się,
że wszystkie zespoły mają po 3 punkty na koncie, o zwycięstwie zadecydowała różnica bramek. Niespodziewanie
„Mistrzyniami Szkoły” zostały dziewczyny z klasy 1C, drugie miejsce zajęła klasa 3C, zaś na najniższym stopniu podium stanęła klasa 2C. Warto podkreślić, że turniej został
zdominowany przez uczennice z klas o profilu piłki nożnej.
Po turnieju dziewcząt przyszedł czas na rywalizację chłopców. Zgłosiło się 13 drużyn, zawody podobnie jak
w przypadku dziewcząt rozgrywano systemem pucharowym (przegrana drużyna odpada). Poziom meczów był
zróżnicowany, ale emocji nie brakowało, padało dużo bramek, jednak wszystkie mecze odbywały się w duchu „fair
play”. Najlepsza okazała się klasa 3B. Z roku na rok zauważalny jest coraz wyższy poziom rozgrywek, co potwierdza
dobrą pracę nauczycieli wychowania fizycznego. Pomysł
z klasami o profilu sportowym (piłką nożną) był strzałem
w dziesiątkę i wart jest kontynuowania.
Wśród dziewcząt wyróżnić można Darię Pysiak z 1C,
Małgorzatę Mieszczakowską z 2C i Kingę Kiełbasę z 3C,
natomiast wśród chłopców Jakuba Rdzanka z 3B i Michała
Adamczyka z 2C i Dominika Golusa z 3C.
Zwieńczeniem tygodnia sportu w naszej szkole była
rywalizacja drużyn sołeckich o puchar Wójta Gminy Zakrzew. Turniej cieszy się dużym zainteresowaniem. Siedem drużyn rozgrywało turniej systemem każdy z każdym.
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Ostateczna kolejność zawodów wyglądała następująco:
1. miejsce - Kolonia Piaski
2.miejsce - Mleczków
3.miejsce - Zakrzew
Tradycyjnie nagrody i puchary dla uczestników
ufundował wójt gminy Zakrzew Sławomir Białkowski.
Nad prawidłowym przebiegiem meczów czuwała dwójka
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sędziowska z Radomskiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej - Dariusz Wnuk i Tomasz Posuniak.
Nauczyciele wychowania fizycznego naszej szkoły
z dumą i satysfakcją obserwowali zawody na szczeblu sołeckim, gdyż zdecydowana większość uczestników to ich
wychowankowie.
Zapraszamy wszystkich za rok.
Włodzimierz Andrzejewski
Dominik Jakubiak
Piotr Wątorski

ZAPROSZENIE
RAJD NORDIC WALKING
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców
Gminy Zakrzew
na Rajd Nordic Walking,
który odbędzie się
3 czerwca 2016 roku o godz. 17.30
Początek trasy: Park Rycerzy Bogurodzicy w Taczowie
Koniec trasy: Stajnia „Carino” w Gulinie.
*Prosimy o zabranie własnego sprzętu
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Oferta edukacyjna
I.
Klasy proﬁlowane:
klasa językowa z rozszerzonym językiem angielskim (5
godzin języka angielskiego),
klasa informatyczno-matematyczna (3 godziny informatyki, 5 godzin matematyki w klasie 1, po 6 godzin w klasach 2 i 3),
klasa usportowiona (5 godzin wychowania ﬁzycznego),
klasy ogólne o ograniczonej liczbie uczniów (do 24 w jednym oddziale).
II.
Stała opieka psychologiczno-pedagogiczna, możliwość rozmów, kontaktów, zajęć indywidualnych i grupowych z pedagogiem lub psychologiem szkolnym.
III.
Koła zainteresowań ze wszystkich przedmiotów
- możliwość indywidualnego, dodatkowego kontaktu z nauczycielem przedmiotu w celu uzupełnienia braków edukacyjnych lub poprawy sprawdzianów bieżących.
IV.
Dodatkowe zajęcia wyrównawcze-dodatkowa godzina w tygodniu z przedmiotu, który sprawia uczniom
największe problemy.
V.
Zajęcia z uczniem zdolnym-możliwość rozwoju
zainteresowań i indywidualnych predyspozycji uczniów
zdolnych.

przedmiotowych i zawodach sportowych,
Możliwość korzystania z obiadów w stołówce szkolnej,
Udział w lekcjach muzealnych w Szkolnym Muzeum Regionalnym,
Miłe, atrakcyjne spotkania klasowe w kawiarence szkolnej
,,Muzealna”,
Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze z uczniami dysfunkcyjnymi.

Oferta dodatkowa:
Zorganizowane wyjazdy na basen do Radomia
Wyjazdy do kin i teatrów,
Wycieczki jedno i kilkudniowe, Zielone Szkoły
Wyjazdy na Ogólnopolskie Zloty Szkół Sienkiewiczowskich,
Spotkania z ciekawymi ludźmi - gość miesiąca,
Gazetka szkolna ,,Szuﬂada” redagowana przez uczniów,
Radiowęzeł szkolny: audycje i muzyka,
Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach

Dostępne obiekty:
Duża, przestronna szkoła, nowoczesne wyposażenie multimedialne, pracownie: 3 polonistyczne, 3 matematyczne, 1
geograﬁczna, 1 biologiczna, 2 historyczne, 1 ﬁzyczno-chemiczna, 1 plastyczna, 2 sale językowe, nowoczesna sala
informatyczna z 15 stanowiskami komputerowymi, sala
gimnastyczna, kompleks boisk sportowych (możliwość korzystania z boiska ,,Orlik”), stołówka, świetlica, Miejsce
Oczekiwania na Autobusy-MONA.

Bezpieczeństwo uczniów:
Bezpieczne, darmowe dojazdy do szkoły ze wszystkich
miejscowości na terenie gminy, autobusy z opiekunami.
Stałe dyżury nauczycieli w czasie przerw, przed lekcjami
i w miejscu oczekiwania na autobusy,
Współpraca z instytucjami lokalnymi i powiatowymi,
wspomagającymi funkcjonowanie szkoły i gwarantującymi bezpieczeństwo,
Szkoła bezpieczna, monitorowana,
Szkoła bez agresji, nałogów i cyberprzemocy,
W szkole działa Stowarzyszenie „Brać Sienkiewiczowska”,
którego celem jest materialne wspieranie uczniów gimnazjum i ich rodzin.
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