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W GOŚCINIE U POWAŁY PO RAZ SIÓDMY
Czy ktoś z Was, Czytelnicy, kiedykolwiek zasta-

nawiał się, dlaczego Gospodarz Gminy rokrocznie do 
Taczowa zaprasza bractwa rycerskie, kultywujące świet-
ne tradycje swoich piętnastowiecznych poprzedników? 
Niektórzy wskażą Powałę, inni bitwę pod Grunwaldem. 
Jak najbardziej trafne odpowiedzi, ale jest jeszcze inna 
– szersza, a mimo że ogólna, chyba najbardziej doniosła. 
W przyjemnej, towarzyskiej atmosferze tłumu obcujemy 
z wartościami uniwersalnymi i ponadczasowymi.

Współcześnie wyrazy „ojczysty” czy „rycerski’ odcho-
dzą do językowego lamusa. Nikt nie czyta dla przyjemności 
Mikołaja Trąby, kronikarza Władysława II Jagiełły (a war-
to wspomnieć o jego opisie słynnych „nagich mieczy”) czy 
Jana Długosza określającego „Bogurodzicę” Carmen Patrium 
– „pieśnią ojczystą”. Lubimy szumnie tytułować się obywa-
telami Europy i świata, ale jednocześnie równie często uży-
wamy określenia obywatel naszej małej ojczyzny. 

Ojczyzny, czyli czego? Wszystkiego, co otrzymaliśmy 
od naszych przodków: kulturę, obyczaje, tradycje i bez wąt-
pienia historię. Mówimy przecież, że to MY wygraliśmy 
bitwę grunwaldzką. Czcimy tych, którzy walczyli i ginęli 
za Polskę. Grunwald traktujemy jako tryumf polskiego ry-
cerstwa i rycerskich ideałów. Pamiętamy motto rycerskie: 
„Bóg – Honor – Ojczyzna”, będącego szkieletem rycerskie-
go etosu. Do niego przecież nawiązywał Sienkiewicz, pisząc 
ku pokrzepieniu serc, pokazując wzorce osobowe. Jednym 
z nich jest ten, do którego każdego roku przybywamy tłumnie 
w gościnę. Musiał być wybitnym strategiem, skoro wszedł 
w skład Rady Wojennej (zespół rzeźb plenerowych) a także 
rycerzem, który potrafił wprawić w zdumienie poselstwo za-
konne – giął w rękach topory. Gościna u takiego jegomościa, 
oprawę której gwarantuje Wójt Gminy Zakrzew, winna być 
dla nas obowiązkowym punktem czerwcowego kalendarza.

Tegoroczny, organizowany już po raz siódmy, Festyn 
Rodzinny „Rycerze Bogurodzicy” organizatorzy zaplanowali 
po raz pierwszy na dwa dni: 6–7 czerwca. Sobotnie popo-
łudnie można by było określić mianem przedbiegu lub roz-
grzewki. Przybyli do Taczowa reprezentanci licznych bractw 
rycerskich wylegli obozem na błoniach, kontemplując upał 
i zapewne piękne taczowianki (z ukrycia). Rekonstruktorzy 
przywieźli ze sobą średniowieczne stroje, które pokazywa-
li w rycerskim obozie. Można było tam podejrzeć także, jak 
wojowie przygotowywali sobie posiłki, jak szykowali się do 
walki. Oczywiście można było też zobaczyć elementy ich 
uzbrojenia. Ciekawych nie brakowało, a i rycerze chętnie 
opowiadali o swojej pasji.

Kiedy iście piekielne upały ustąpiły miejsca orzeźwia-
jącym godzinom przedwieczornym, rozpoczął się turniej 
opowieści dziadowskiej – czyli turniej najciekawszej gawędy 
średniowiecza. Kultura słowa w tej epoce to nie tylko śpiew 
minstreli i dobrze, bo matka natura nie wszystkim udzieliła 
łaski posiadania słowiczego głosu. W roli bardów średnio-
wiecznych wystąpili liczni przedstawiciele, którzy w mojej 

skromnej ocenie doskonale odnaleźli się w kwiecistych i bar-
wnych opowieściach, a dar gładkiej wymowy, pełna ekspresji 
mimika i porywająca modulacja głosem były cechami, które 
pozwoliły stworzyć coś wyjątkowego! Ciekawym wydarze-
niem pierwszego dnia Festynu był również koncert zespołu 
Łysa Góra. Ta folkowa grupa sześciorga pasjonatów muzy-
ki dawnej dała przysłowiowego czadu. Ewidentnie widać 
było, że są to młodzi ludzie z pasją i pomysłem na siebie. 
W późnych godzinach wieczornych miał miejsce pokaz, któ-
ry rokrocznie wywołuje we mnie kaskadę emocji – żonglerka 
ogniem. Kto z Państwa nie widział tego wspaniałego widowi-
ska, naprawdę serdecznie zachęcam. 

Żeby tradycji Festynów w Taczowie stało się zadość, 
niedzielne przedpołudnie powitało przybyłych na Mszę 
Polową ponad trzydziestostopniowym upałem. Reakcją nań 
była rzeczowa interwencja jednego z byłych radnych, który 
wręczył (szczególnie damom) parasole ochronne. Przybyli na 
nabożeństwo rozsądnie kryli się w pobliskim parku i w cie-
niu rozstawionych dzień wcześniej stoisk rzemiosł daw-
nych. Wszystkich obecnych powitał Wójt Gminy Zakrzew 
– Sławomir Białkowski, prosząc jednocześnie księdza 
Wiesława Zawadę (proboszcza tutejszej parafii) oraz księdza 
dr Wojciecha Wojtyłę o celebrację Mszy Świętej w intencji 
dziękczynnej za błogosławieństwo dla mieszkańców Ziemi 
Zakrzewskiej. Ksiądz Zawada następnie w imieniu własnym 
powitał władze powiatowe i gminne, radnych, poczty oraz 
chór parafii pw. Matki Bożej Różańcowej z Bielichy, którego 
śpiew towarzyszył obecnym podczas nabożeństwa. 

W Słowie Bożym ks. dr Wojtyła przedstawił rozwój eto-
su rycerskiego oraz jego literackie konotacje. Jako miłośnik 
literatury śmiem stwierdzić, iż była to wspaniała homilia, 
idealnie wpisująca się w tematykę taczowskich uroczystości. 
Ksiądz doktor na zakończenie życzył obecnym rycerzom, by 
powrócili do swoich zamków okryci, po mających się odby-
wać rozgrywkach, chwałą oraz aby ich imię przetrwało wie-
ki, jak imię Mikołaja Powały.

Echa rycerskich cnót przebrzmiewały również w mod-
litwie powszechnej – jedna z intencji dotyczyła młodzieży, 
by broniła rycerskich ideałów i nie ulegała demoralizacji. Na 
zakończenie chór z Bielichy przedstawił piękną interpretację 
„Bogurodzicy”. Parafianie natomiast przygotowali niespo-
dziankę dla swojego proboszcza – z okazji imienin wspaniałe 
„Sto lat” odśpiewane przez wszystkich obecnych. 

Prowadzący Festyn – Wojciech Szymański poprosił 
o zabranie głosu Gospodarza Gminy. Wójt oficjalnie powi-
tał przybyłych do Taczowa znamienitych gości: posłankę 
do Parlamentu Europejskiego Julię Piterę, wicemarszałka 
województwa mazowieckiego Leszka Ruszczyka, zastęp-
cę prezydenta Radomia – Annę Białkowską, wicestarostę 
powiatu radomskiego Leszka Margasa, mistrzów AgroLigi 
2014 z Wieniawy Monikę i Tomasza Bańkiewiczów, fo-
tografa Wojciecha Stana, wójta gminy Przytyk Dariusza 
Wołczyńskiego, radnych Zakrzewa wraz z przewodniczącym 
Rady Gminy Romanem Stępniem, członków Społecznego 
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Komitetu Bogurodzicy, sztandary Ochotniczych Straży 
Pożarnych z jednostek gminnych, przybyłe bractwa rycerskie 
z Arturem Brzychcą a przede wszystkim mieszkańców gmi-
ny Zakrzew. Życząc udanej zabawy, Wójt Zakrzewa zwracał 
obecnym uwagę na coroczny rozwój centrum wsi Taczów. 
Dowodem na to jest budowa Muzeum Etosu Rycerskiego 
z Kuźnią Powały. Podpisany 7 czerwca 2015 roku akt erek-
cyjny rozpoczyna „Bogurodzica” – jako symbol i świadectwo 
polskości. Ponadto umieszczono w nim siedem cnót rycer-
skich, będących opozycją do siedmiu grzechów głównych. 
Wójt wyraził życzenie, by mające powstać wkrótce Muzeum 
było symbolem naszej gminy. Dokument odczytany przez 
uczennicę gminnego gimnazjum został umieszczony w mi-
sternie wykonanej przez Jana Plutę tubie z przeznaczeniem 
do umieszczenia w fundamentach Muzeum. 

Mało kto zapewne wie, że mecenasem budowy tej in-
stytucji kulturotwórczej jest marszałek Leszek Ruszczyk. 
Jego zasługi, jako mecenasa kultury, podkreślił Wójt Gminy 
Zakrzew, w podziękowaniu ofiarowując szachy grunwal-
dzkie. Rozdano już dziesięć egzemplarzy tychże. Mamy 
nadzieję, że te wspaniałe, odlane z brązu figury pozwolą 
budować i umacniać strategię współpracy między Urzędem 
Marszałkowskim a Gminą Zakrzew. 

Aby wyczerpać oficjalny protokół powitań, głos za-
brał Artur Brzychca – wódz bractw rycerskich, dziękując za 
przybycie rycerstwu z całej Polski. Szczególne podziękowa-
nia kierował na ręce Wójta Gminy Zakrzew za wieloletnie 
wspieranie ruchu rycerskiego. Wyraz wdzięczności zaś przy-
brał formę szczerozłotego pucharu (żartobliwie podkreślona 
została jego ranga – nie da się spożyć zawartej w nim ewen-
tualnej trucizny). 

W dalszej części oficjalnej miało miejsce zaprezentowa-
nie laureatów konkursu na lokalne produkty (potrawy kuli-
narne) wytwarzane na obszarze Lokalnej Grupy Działania. 
Cezary Nowek – prezes Stowarzyszenia LGD „Razem dla 
Radomki” podkreślał, że sześcioletnia współpraca z władza-
mi naszej gminy przyniosła mu wiele satysfakcji: papryka 
przytycka czy salceson wizytowy zostały wpisane na listę 
produktów tradycyjnych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. 

W kategorii: miody, napoje i inne produkty przyzna-
no wyróżnienie dla dwóch wytworów gastronomicznych: 
sera koziego skrzyneckiego, produkowanego przez Grażynę 
Połczyńską z miejscowości Skrzynno gmina Wieniawa (ser 
wytwarzany jest w gospodarstwie ekologicznym, zgodnie 
z tradycyjną recepturą) oraz dla pierzgi z Doliny Radomki, 
produkowanej przez Pasiekę Murawscy. Właściciel – Łukasz 
Murawski ma 72 rodziny produkcyjne i z przeznaczeniem 
do wychowu matek pszczelich. Dla zainteresowanych do-
dam, że nagrodzony produkt ma większą wartość zdrowotną, 
niż miód. W kategorii: dania gotowe i potrawy – produktem 
nagrodzonym były wolanowskie pierogi z mięsem, pro-
dukowane w Zajeździe Bajka w gminie Wolanów od 1976 
roku. Ostatnia kategoria: wyroby piekarnicze i cukiernicze 
reprezentował nagrodzony chleb żytnio-pszenny „Rarytas” 
produkowany przez piekarnię „Wacyn”. Właściciele Ewa 

Brzezińska i Andrzej Karczewski (w dniu Festynu dodatko-
wo spełniający się jako chórzysta) do jego produkcji używają 
wyłącznie naturalnych składników. 

Po wręczeniu nagród za produkty lokalne goście, uczest-
nicy turnieju, nagrodzeni i społeczność lokalna tłumnie 
zgromadzili się wokół kurtyny dioramy, gdzie nastąpiło jej 
uroczyste odsłonięcie, stale i niezmiennie robiące duże wra-
żenie na podziwiających. Dodatkowo tegoroczną prezentację 
taczowskiej „perełki” uświetniły wystrzały z hakownic, przy-
gotowane przez przedstawicieli bractw rycerskich.

Kilka chwil po mszy polowej rozpoczęły się zmagania 
biegaczy. W 2014 roku prezes Stowarzyszenia „Biegiem 
Radom!” Tadeusz Kraska zapragnął, by program Festynu 
w Taczowie urozmaicić i wzbogacić, wprowadzając do niego 
akcent sportowy: biegi dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomysł 
ten zyskał aprobatę Wójta Gminy Zakrzew. W organizację 
włączyli się nauczyciele wychowania fizycznego PG nr 1 
i PSP w Zakrzewie. I edycja zakończyła się sukcesem zarów-
no sportowym jak i organizacyjnym, dlatego też postanowio-
no kontynuować bieganie również w 2015 roku.

Popularność biegania wzrasta w całej Polsce, a biegi 
rycerskie w Taczowie wpisują się doskonale w akcję spo-
łeczną, promującą tę formę ruchu jako najprostszy, najtańszy 
a jednocześnie skuteczny sposób na zdrowy tryb życia. Nad 
sprawnym przebiegiem zawodów czuwał Tadeusz Kraska, 
który z prawdziwą pasją sportowca opowiadał o zaletach bie-
gania – sam przebiegł ponad 100 maratonów, zatem była to 
właściwa osoba na właściwym miejscu. 

Biegi, tak jak w minionym roku, organizowane w czte-
rech kategoriach, trwały niezależnie od programu Festynu: 
Bieg Małego Rycerza dla uczniów klas I–III na 300 m oraz 
dla uczniów klas IV–VI na 700 m, Bieg Powały 1410 dla 
gimnazjalistów oraz Bieg Rycerski dla dorosłych. Tegoroczne 
zmagania odnotowały ogromną frekwencję – 150 uczestni-
ków (!). Cieszy to tym bardziej, gdy weźmie się pod uwa-
gę licznych sponsorów nagród w biegach: firma Kratki.pl
z właścicielem Markiem Balem ufundowała trzy biokomin-
ki (dwa duże za I miejsca w biegach mężczyzn i kobiet) 
oraz mniejszy za I miejsce w grze miejskiej organizowanej 
przez rycerzy, sklepy: Top Market oraz ABC z Zakrzewa, 
Stajnia Carino z właścicielami Iwoną i Michałem Wolskimi 
ufundowała 3 vouchery na jazdę konną, firmy ICECOMP 
i „Opi” ufundowały po 50 sztuk lodów dla dzieci biorących 
udział w biegach, firma MANIKS z Radomia z właścicielem 
Krzysztofem Pawłowskim, piekarnia „Wacyn”, która ufun-
dowała słodkie bułeczki, pływalnia Delfin, Lodomania, Zyko 
Dróg. W sumie sponsorzy zapewnili uczestnikom 160 talonów 
na lody, gofry i watę cukrową. Nad całością tego sportowe-
go przedsięwzięcia czuwali przedstawiciele Stowarzyszenia 
„Biegiem Radom!” Tadeusz Kraska i Mirosław Kujawiak.

Brawa natomiast, jak w roku minionym, należą się prze-
de wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego z PG 
nr 1 w Zakrzewie: Piotrowi Wątorskiemu, Włodzimierzowi 
Andrzejewskiemu i Dominikowi Jakubiakowi oraz Marii 
Kujawiak i Annie Młynarczyk, z PSP im. Jana Kochanowskiego 
– Radosławowi Senatorowi, którzy nie tylko nie szczędzili sił 
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na aplauz, ale również na sprawdzenie trasy biegu oraz z PSP 
w Janiszewie – Annie Kulińskiej, dbającej o zaplecze logi-
styczne. Dzięki takim nauczycielom możliwe było sprawne 
a przede wszystkim bezpieczne przeprowadzenie zawodów 
i wyłonienie zwycięzców w duchu rywalizacji fair play. 

Żegnając pierwszych zawodników, udaję się na stadion, 
gdzie trwa pokaz artyleryjski. Przedstawiciele bractw rycer-
skich prezentują bombardę – pierwsze (jeszcze prymitywne, 
bo XV-wieczne) działo o krótkiej lufie i bardzo prostych po-
ciskach. Używana była głównie przez Krzyżaków do nisz-
czenia murów obronnych. Ogłuszający hałas, jaki wydawała 
ta machina wojenna, podrywał oglądających z trybun poka-
zy. Zastanawiające natomiast dla mnie było, jak ów łoskot 
wytrzymują rycerze z bractwa z Nowej Dęby, a szczególnie 
prowadzący pokaz Robert Lubera, wspaniały konferansjer, 
który informował publiczność, że tego typu działa wykorzy-
stywane były w bitwie pod Grunwaldem.

Kiedy umilkły wystrzały ze sceny dobiegało zaproszenie 
dla dzieci i młodzieży do wzięcia udziału w Grze Miejskiej, 
której początek miał miejsce właśnie na stadionie. Gra pole-
gała na odszukaniu tajemniczych miejsc, a uczestnik musiał 
wykorzystać w tym celu wskazówki, typu: „Skrzyp, skrzyp, 
skrzyp, zrób sznura kawał, aby przejść następny kwartał”. Na 
startujących (ponad czterdziestu uczestników) czekało sześć 
zadań (oprócz tkania sznura, również pieczenie chleba). 

W ślad za młodzieżą na stadionie pojawili się rycerze, 
przybyli do Taczowa z wielu regionów Polski. Publiczność 
mogła ich podziwiać podczas zawodowego turnieju rycer-
skiego, punktowanego przez sędziego wg zasad i technik 
obowiązujących na tego typu zmaganiach. W szranki stanęło 
sześciu rycerzy, którzy toczyli ze sobą kilka pojedynków na 
zasadzie „każdy z każdym”: Kamil Puławski z Przasnysza, 
z Kabat: Robert i Krzysztof Szateccy, Jakub Kabusz z Łodzi, 
Bolek Sitek z Zacisza, Bartosz Wysoczański z Łomianek. 

Turniej rozpoczęły walki pieszych, z wykorzystaniem 
miecza i tarczy (nie atrap!). Punktowane były trafienia tzw. 
„czyste” – w miejsca osłonięte, powyżej pasa. Zresztą zasady 
turniejowe gwarantują, że uczestnicy nie odnoszą poważnych 
obrażeń. Podczas walk rycerzy prowadzący turniej prezento-
wał elementy składowe stroju grunwaldzkiego. Szczególnie 
moją uwagę zwróciła wystająca spod zbroi pikowana kur-
ta. Nie dość, że w słońcu stalowa zbroja – z napierśnikiem, 
nagolennikami i hełmem – potrafi ważyć i 30 kilogramów, 
a w słońcu rozgrzewa się nawet do 60 stopni Celsjusza, to 
rycerz jeszcze nakładał na siebie materiał przypominający 
kołdrę! A przecież trzeba jeszcze walczyć. Od siebie chcia-
łabym przypomnieć, że przybyli do nas ponownie bracia 
Szateccy to utytułowani uczestnicy walk bohurtowych – 
Krzysztof zajął III miejsce w mistrzostwach świata w Bitwie 
Narodów.

Przed finałowym starciem rycerzy dzielni strażacy 
z ochotniczych hufców Zakrzewa polewali murawę dla bez-
pieczeństwa walczących i ku radości dzieci i publiczności 
zasiadającej na trybunach (zimne kaskady mile chłodziły 
w upalne popołudnie). Rycerze zostali podzieleni na dwa 
walczące ze sobą domy, tak, by został jeden zwycięski za-

wodnik. Zwyciężył Krzysztof Szatecki wynikiem 7/3. Z wy-
graną wiążą się nagrody – tę rycerz postanowił przeznaczyć 
na zbroję, której koszta przekraczają 10 tys. zł.

Ileż siły i wytrzymałości potrzeba do stoczenia takich 
pojedynków, a przecież równie ważne jest przygotowa-
nie techniczne. Na jedno i drugie zwracał uwagę Wojciech 
Szymański, kiedy dostrzegając panią europoseł Julię Piterę, 
żartował, by o pomoc w przeforsowaniu ustaw korzystnych 
dla Gminy Zakrzew, udała się do rycerzy. 

W tym samym czasie zakończył się ostatni Bieg 
Rycerski. Po finale zmagań na głównej scenie stadionu Wójt 
Gminy Zakrzew wyrażał nadzieję na cykliczność imprezy. 
Ukoronowaniem każdych zawodów i najmilszym ich akcen-
tem jest wręczanie nagród najlepszym. – Jest to miły obowią-
zek, wielka przyjemność, doceniam wysiłek każdego uczest-
nika biegów: tego pierwszego i tego ostatniego – stwierdził 
Wójt.

W ramach podziękowań dla uczestników przekazał 
ponadto ufundowane przez Urząd Gminy piłki i puchary. 
Oczywiście, jak przystało na Gospodarza, mającego wgląd 
we wszystkie działania, podziękował sponsorom, przedstawi-
cielom policji, straży pożarnej i służbie medycznej za czyn-
ny udział w zmaganiach, pracownikom „Biegiem Radom!”, 
patronom medialnym: Kwartalnikowi Ziemi Zakrzewskiej 
„Wieści”, telewizji Dami, Radio Eska oraz nauczycielom, 
którzy pasję do zdrowego i aktywnego wypoczynku przeka-
zują swoim wychowankom. 

W tym samym czasie nagrody odbierali zwycięzcy 
Biegu Rycerskiego. Organizatorzy zapewnili równe szanse 
na podium dla wszystkich występujących, niezależnie od 
płci i wieku. W kategorii najmłodszych uczestników Biegu 
Małego Rycerza na 300 metrów z klas I–III pierwsi linię 
mety przekroczyli Hanna Bojarska i Szymon Odrobiński, na 
miejscu drugim uplasowali się Zofia Gajda i Maciej Gawin, 
trzecie miejsce natomiast przypadło w udziale Wiktorii 
Mosionek oraz Bartłomiejowi Ryngielowi. 

W Biegu Małego Rycerza na 700 metrów (uczniowie 
klas IV–VI) zwyciężyli Aleksandra Sobień i Jakub Michnicki. 
Drudzy na mecie pojawili się Maria Żyła i Bartosz Karpiński, 
trzeci natomiast Giada Krzysztofik oraz Adam Bojarski. 
Gratulujemy raz jeszcze uczestnikom i trenerom.

Bieg Powały 1410 dla uczniów gimnazjum jako pierwsi 
ukończyli Daria Mosionek i Jakub Rdzanek. Miejsce drugie 
zajęli Katarzyna Berezowska i Jakub Golus, trzeci na mecie 
pojawili się Natalia Mulik i Dominik Golus. Gratulacje dla 
zwycięzców.

Bieg Rycerski dla dorosłych uczestników ukończyli jako 
pierwsi Ewelina Płatos i Damian Krzosek. Drugie miejsce 
zajęli Kinga Brzoszkiewicz i Jakub Gałasiewicz, trzecie zaś 
Aldona Kaim i Karol Grabola. 

Drugi Bieg Rycerski okazał się prawdziwym sukcesem, 
zresztą jak ubiegłoroczny. Organizatorzy zgodnie przyzna-
wali, że tego typu inicjatywa, rozumiana jako część Festynu 
Rodzinnego, znalazła oddźwięk wśród społeczności lokalnej 
i osób, które bieganie uczyniły częścią swojego życia. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku uczestników będzie jeszcze 
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więcej, zwłaszcza wśród dorosłych, przecież nasza Gmina 
sportem stoi!

Atrakcje zmieniały się jak w kalejdoskopie. Organizatorzy 
Festynu do Taczowa zaprosili grupę z Radomia, zajmują-
cą się pokazami szermierki dawnej. Założyciel grupy wraz 
z podopiecznymi prezentował pokaz użycia szpady sporto-
wej, szabli i floretu.

W godzinach popołudniowych rozpoczął się wspania-
ły pokaz sokolniczy. Do Taczowa przyjechał bardzo znany 
sokolnik, który zaprezentował 40 gatunków ptaków dra-
pieżnych, chociażby robiącego wrażenia olbrzyma – sokoła 
przedniego, który atakował z gepardzią szybkością atrapy 
zwierząt. Pokazy te rokrocznie cieszą się ogromnym aplau-
zem publiczności, zapewne ze względu na ich interaktywny 
charakter. Tak też było i w tym roku, kiedy to charyzmatyczny 
sokolnik, sadzając sobie na ramieniu jednego z największych 
przedstawicieli sowiego gatunku – puchacza, stwierdził, iż 
ów olbrzym życzy sobie zawrzeć bliską znajomość z najślicz-
niejszą blondynką z publiczności. Strach pomyśleć, co by się 
stało, gdyby odmówiła, toteż (rada nierada) jasnowłosa nie-
wiasta o wdzięcznym imieniu Agnieszka, zeszła na murawę 
stadionu z zamiarem konwersacji z sową! W nagrodę za od-
wagę otrzymała pióro lubiącego blondynki puchacza. 

Kolejnym punktem programu Festynu Rodzinnego 
były pokazy tańca historycznego. Bractwa rycerskie przy-
wdziały stroje bardzo podobne do tych, które nosi gwardia 
szwajcarska (straż papieska). Tancerze rozpoczęli wspaniały 
pokaz żonglerki flagami – podrzucali i z zadziwiającą lek-
kością łapali je, naprzemiennie wymachiwali nimi, solo i gru-
pą. Robiło to duże wrażenie, zwłaszcza, że silne podmuchy 
wiatru skutecznie utrudniały osiągnięcie zamierzonego celu. 
Pokaz był na tyle profesjonalny, iż wydawało się, że drzew-
ce flag są przedłużeniem ramion tancerzy. Nastrój potęgował 
przygrywający do taktu werbel i mające zapewne dodać wy-
stępującym animuszu – groźne okrzyki. 

Najbardziej efektownym punktem tegorocznego Festynu 
(oczywiście w mojej ocenie) były pokazy dżygitówki w wy-
konaniu kaskaderów konnych ze słynnej grupy East Riders, 
która od wielu lat specjalizuje się w pracy na planach filmo-
wych i pokazach historycznych. Grupę tworzą ludzie łączący 
w swojej pracy pasję i profesjonalizm. Sam fakt, że wystę-
powali w „Ogniem i mieczem” czy „Bitwie Warszawskiej 
1920”, a do Taczowa zdezerterowali z planu filmu „Bitwa 
o Wołyń”, mówi za siebie.

Kaskaderzy przygotowali dla taczowskiej publiczności 
niezwykły taniec na koniach w pełnym galopie. Doskonała 
synchronizacja ruchów i figur sprawiła, że zdumiona i za-
chwycona publiczność napawała oczy tańcem nie tylko ludzi, 
ale i koni, wykonujących figury przypominające poloneza. 
Kolejnym elementem pokazu była musztra konna – jeden 
z kaskaderów przechadzał się po końskich grzbietach, przy 
czym zwierzęta nawet na moment nie zatrzymywały się. 
Chwilowa folga dla koni nie oznaczała tego samego dla pub-
liczności – kaskaderzy przygotowali pokaz władania batem 
o długości ponad 4 m (strzelający przecinał witki brzozowe 
tuż przy dłoni, a potem przy ustach trzymającego!). Wiele 

radości sprawił pokaz strącania kilku ustawionych na sobie 
czapek kozackich. Pomruk niedowierzania publiczności wy-
wołał ciekawą reakcję kaskaderów – zaproszona białogło-
wa miała za zadanie samodzielnie wykonać popisowy ruch 
batem, ale z zasłoniętymi oczyma. Ku uciesze publiczności 
czapki spadły strącone ręką kaskadera (o czym oczywiście 
pani Anna nie wiedziała). W dalszej części grupa East Riders 
przedstawiła pokazy władania szablą (majstersztyk!), różne 
sposoby dosiadania konia (niektóre kończyły się niefortun-
nie, ale przezabawnie – głowa występującego lądowała na 
zadzie konia), akrobacje na stojącym koniu.

Czysta maestria ruchów – oczom publiczności ukazywa-
ły się sceny dosłownie wyjęte z polskich filmów historycz-
nych. Przecież dżygitówka jest bardzo dynamicznym poka-
zem szeregu jak najbardziej ekstremalnych i sprawiających 
wrażenie groźnych dla zdrowia elementów. Po pokazach py-
tałam o bezpieczeństwo jednego z występujących kaskade-
rów. Dowiedziałam się, że aby wykonywać tego typu elemen-
ty, trzeba mieć wyjątkowo posłuszne i zrównoważone konie. 
Wyszkolenie tych zwierząt do pracy w takich pokazach trwa 
latami. Jak powiedział mi jeden z zawodowców: – Jeździec 
i koń muszą stanowić jedność. Muszą razem dyszeć, odczu-
wać i reagować. Mam nadzieję – do zobaczenia za rok!

W dalszej części Festynu powróciły pokazy rekonstruk-
cyjne grupy szermierzy. Pierwszy z nich z użyciem karabinu 
szermierczego i drugi – pokaz florecistów. Aspirant Paweł 
Łuk-Murawski, komendant rekonstruktorów policyjnych 
i trener grupy szermierczej podkreślał, że dawny floret na-
leży do najpiękniejszej broni białej. Interesująco opowiadał 
o strojach występującej grupy rekonstrukcyjnej – mieli na 
sobie repliki strojów szermierczych z lat 20. i 30., oczywiście 
w kolorze białym, odnoszącym się do używanej broni. Na 
okrzyk „W bój!” młodzież dała popis techniki walki z uży-
ciem szpady (kłucia w całe ciało), szabli sportowej (cięcia 
od pasa w górę) i floretu (pchnięcia w korpus szermierza). 
Aspirant Murawski wielokrotnie podkreślał piękno tego 
sportu, jego finezję (zawartą chociażby w ruchach szermie-
rza). Wyrażał ubolewanie, że w okolicach Radomia są jedyną 
tego typu grupą rekonstrukcyjną. Tym większe podziękowa-
nia kierował na ręce Wójta naszej Gminy, za możliwość po-
kazania swojego zespołu i jego dokonań. 

Następnie na stadionie ponownie rozbrzmiał głos boga 
wojny – artylerii. Bractwa rycerskie wytoczyły „ciężkie” 
działa dla publiczności: hakownicę i bombardę. Prezentowane 
były również elementy musztry bojowej i paradnej (klinem 
i flanką). Szczególne wrażenie robiły repliki strojów gwar-
dzistów (na wspominany już wzór z Watykanu) z XVI wie-
ku. Radość publiczności wywoływały skierowane w siedzą-
cych najniżej ataki halabardami (broń, nadająca się do walki 
miejskiej). Wśród okrzyków, mających dodawać animuszu, 
prowadzący opowiadał o XVI-wiecznej konieczności za-
chowania surowej dyscypliny – gwardziści swoim ciałem 
osłaniali odwrót dowódcy, który był traktowany jako serce 
oddziału. Wszelkie przejawy łamania zasad posłuszeństwa 
były karane – na stadionie taczowskim były to pompki. Ale 
jeden z gwardzistów, zdaniem dowódcy, zasłużył na śmierć 
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UROCZYSTE OTWARCIE DOMU LUDOWEGO W JASZOWICACH

(podobno krzykiem nie dodawał sobie odwagi, lecz próbował 
na siebie zwrócić uwagę pięknych zakrzewianek). Strzelono 
do niego z hakownicy, potem z bombardy – w efekcie martwi 
padli wszyscy, tylko nie on. Pokaz nagrodzono zasłużonymi, 
gromkimi brawami.

Na murawę stadionu powróciła następnie grupa szermie-
rzy, tym razem jednak z zaskakującym pokazem sztuk walki 
ju kendo z Dalekiego Wschodu. Rekonstruktorzy w strojach 
wzorowanych na zbrojach samurajów dali popis włada-
nia tradycyjnym mieczem japońskich wojowników. Cięcie 
z użyciem tej broni zawsze było śmiertelne. Aż do II poł. 
XIX w., kiedy tworzyła się nowoczesna Japonia, była to broń 
powszechnie używana w walkach. Później armia japońska 
zaczęła używać bagnetu (ju kendo oznacza „drogę bagnetu”). 
Pokaz niezwykle widowiskowy, zwłaszcza kiedy zawodnicy 
zbliżali się do siebie. Podkreślenia wymaga fakt, że grupa, 
która odwiedziła poczciwego Powałę, jest jedyną drużyną 
w Polsce, która ćwiczy ten typ dalekowschodniej walki.

Ostatnim, przezabawnym, punktem Festynu z udziałem 
rycerstwa była rekonstrukcja bitwy o Taczów. Grupa radom-
skich szermierzy, bractwo z Nowej Dęby z woj. podkarpackie-
go z dowódcą Robertem Luberą jako mieszkańcy miejscowo-
ści Powały (pod szumną nazwą Regimentu Salvo Nowe Dei) 
starli się z atakującymi rozbójnikami: bractwem rycerskim 
z Warszawy i okolic, przedstawicielami rycerstwa Ziemi 
Łódzkiej pod dowództwem rycerza Cristofa (K. Szatecki) 
w zażartym boju. Wśród ogłuszającego atakujących i obroń-
ców huku artylerii, natarć i odwrotów, zasłużone zwycięstwo 
odnieśli tuziemcy. Jak przystało na zaprawionych w boju 
– tryumf przypieczętowali odebraniem poległym łupów. Przy 
ściąganiu ciżem oczom publiczności ukazała się śnieżnobiała 
skarpetka z logo znanej firmy sportowej (ach, te repliki stro-
jów rycerskich!). 

Wieczorne godziny Festynu upłynęły pod znakiem wy-
stępu zespołu Projekt Band. Wokalistka, słusznie zwracając 
uwagę na utrzymujący się skwar, występ rozpoczęła od zna-
nego przeboju pt.: „Słoneczna Kalifornia”. Repertuar zespo-
łu, miły dla ucha opuszczającej stadion publiczności, był ade-
kwatnym zwieńczeniem wspaniałego, pełnego atrakcji dnia 
Festynu.

Oczywiście dla przybyłych nie zabrakło straganów ze 
smakołykami i zabawkami. Jak to na festynie – była wata cu-
krowa, lody, mnóstwo innych rarytasów, pompowane zamki 
i tory przeszkód dla najmłodszych. Sympatyczna białogło-
wa więziła gigantyczną tarantulę. Przybyli mieli możliwość 
spróbowania swoich możliwości, strzelając z łuku do tarcz 
i na mini strzelnicy. Stoiska pokazowe prezentowały ponadto: 
Urząd Gminy Zakrzew, GOPS, Gminna Biblioteka Publiczna, 
LGD i inni. Do swoich wyrobów wabili pracownicy zakładu 
masarskiego „Krawczyk” i piekarni „Wacyn”. Dorośli zaś za-
żywali cienia pod parasolami, orzeźwiając się stosownymi do 
temperatury napojami. Rokrocznie podczas Festynu mamy 
możliwość zakupu zabawek i tradycyjnych łakoci, za sym-
boliczną kwotę możemy korzystać z uprzejmości Państwa 
Wolskich (właścicieli stadniny Carino z Gulina) i próbować 
swoich sił w jeździe konnej. Czegóż chcieć więcej…

Każdego roku organizatorzy serwują przybyłym do 
Taczowa moc atrakcji. Z jednymi zdążyliśmy się zaznajo-
mić i zaaprobować, inne są dla nas nowością. I w tym chyba 
tkwi sukces i ogromna frekwencja taczowskich Festynów. 
Przybywamy, by nacieszyć oczy tym, co znane i lubiane, 
jednocześnie licząc na przysłowiowe „asy z rękawa” Wójta. 
Mam nadzieję, że Gospodarz naszej Gminy, miast czterech, 
jest w posiadaniu całej talii atutów, które zamierza spożytko-
wać na rozbudowę Parku Historycznego w Taczowie.

Małgorzata Porczek

W sobotnie popołudnie 4 lipca w Jaszowicach odbyło 
się uroczyste otwarcie Domu Ludowego. Przed nowym bu-
dynkiem zebrali się mieszkańcy Jaszowic oraz pobliskich 
miejscowości, aby wspólnie uczestniczyć w tym ważnym 
wydarzeniu.

Na uroczystość tę przybyli: Wójt Gminy Zakrzew 
Sławomir Białkowski, Sekretarz Gminy Marzenna 
Nosowska, Przewodniczący Rady Gminy Roman Stępień 
oraz pracownicy Urzędu Gminy, radni i sołtysi.

Obecnością swoją zaszczycili nas również: 
Wiceprezydent Radomia Anna Białkowska, Starosta 
Radomski Mirosław Ślifirczyk oraz Wicestarosta Leszek 
Margas. Podczas przemówienia Wójt podziękował serdecz-
nie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego 
obiektu, a w szczególności firmie Małgorzaty i Piotra Plutów. 
Otwarcie budynku odbyło się poprzez tradycyjne przecięcie 
wstęgi, którego dokonał Wójt Sławomir Białkowski, a na-
stępnie Starosta, Wicestarosta, Przewodniczący Rady Gminy, 
miejscowy radny Leszek Kurkiewicz oraz sołtys Jaszowic 

Katarzyna Szymańska. Następnie odbyła się krótka mod-
litwa oraz poświęcenie budynku przez księdza Antoniego 
Kozę, proboszcza parafii Jarosławice i Jaszowice Kolonia. 

Każdy mógł spróbować wiejskiego jadła oraz potańczyć 
przy wspaniałej muzyce na świeżym powietrzu. Doskonale 
się bawili zarówno dorośli jak i dzieci, bo o nich też pomy-
śleli organizatorzy. Dzieci miały swoje miejsce i zabawom 
nie było końca. 

Miejmy nadzieję, że nowopowstały Dom Ludowy bę-
dzie tętnił życiem i długo służył mieszkańcom nie tylko do 
wspólnego biesiadowania, ale także do integrowania się za-
równo dzieci jak i dorosłych. Mieszkańcy bardzo się cieszą 
z tego obiektu i chcą podziękować wszystkim, którzy przy-
czynili się do jego powstania, a w szczególności Wójtowi 
Sławomirowi Białkowskiemu. Mówi się, że to „Wizytówka 
Jaszowic”.

Pracownik Domu Ludowego
Lucyna Senator
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAKRZEWIE
Pierwsza remiza powstaje na placu przekazanym przez 

właściciela majątku Jana Herniczka. Strażacy pełni zapa-
łu i energii, pracownicy dworscy oraz społeczność gminy 
Zakrzów pomagają w budowie remizy, robiąc to w czynie 
społecznym. W tym celu zwożą kamienie z okolic dworu 
i zaczynają budowę. Remiza została wybudowana, lecz nie-
dokończona. Niestety, dostępne fundusze nie pozwalają na 
ukończenie budowy.

Dlatego też zostaje podjęta decyzja o zawarciu umo-
wy ze spółdzielnią „Społem” o udostępnienie części placu 
pod budynek sklepu, w zamian za pomoc w dokończeniu 
budowy remizy. W tym czasie straż otrzymuje pierwszy sa-
mochód. Był to star 20 przydzielony jednostce w 1960 roku 
przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Radomiu. 
Samochód, choć był z demobilu i nie spełniał warunków, 
znacznie usprawnił działanie jednostki. Pierwszym kierow-
cą tegoż samochodu był Andrzej Wiśniewski, a od roku 
1962 Zygmunt Faliński. W 1964 roku jednostka dostaje sa-
mochód star 25, który był bardzo pomocny, gdyż posiadał 
zbiornik na wodę, dzięki temu nie trzeba było szukać sa-
dzawki bądź studni. 

W skład zarządu w tym okresie wchodzą: Stanisław 
Faliński – naczelnik, Walenty Baćmaga – prezes, ks. Józef 
Kaczmarzyk – prezes honorowy, Władysław Baćmaga 
– zastępca, Józef Lipiec – skarbnik, Jan Kępka – gospo-
darz. Powyższy zarząd wykończył starą remizę po wojnie. 
Budynek był zlokalizowany w miejscu obecnej gminnej bi-
blioteki.

Po pewnym czasie, po uregulowaniu należności spół-
dzielni względem straży, OSP postanawia zakupić działkę 
o powierzchni 17 arów od Genowefy Kokoszy, pod budo-
wę nowej remizy, gdyż obecna nie spełniała wymogów. 
Strażacy organizowali zabawy, na których grał zespół 
z okolic Zakrzewa oraz loterie, dzięki którym uzyskiwano 
dochody, niezbędne do budowy nowej remizy. Przy wspar-
ciu komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Radomiu oraz 
społeczności udało się wybudować nową remizę, którą od-
dano do użytku w roku 1968 na 50-lecie straży pożarnej. 
Z tej okazji jednostka otrzymała złoty medal „Za zasługi dla 
pożarnictwa” wydany przez Zarząd Główny w Warszawie 
oraz dyplom za 50-letnią chlubną i ofiarną działalność 
w służbie społecznej na podłożu pożarnictwa, przekazany 
przez Okręg Wojewódzki w Kielcach. Chlubą jednostki stał 
się również nowy sztandar ufundowany przez społeczność 
Zakrzewa.

W roku 1960 do straży wstępuje Henryk Gaj, I sekre-
tarz KG PZPR w Zakrzewie, od roku 1976 pełniący obo-
wiązki gminnego prezesa OSP w Zakrzewie.

W roku 1976, podczas rozruchów w Radomiu, jed-
nostka zostaje wezwana do gaszenia pożarów w mieście. 
Podczas zamieszek zostaje spalony samochód star 25, na 
którego miejsce trzy miesiące później przydzielono samo-
chód star 244. Po śmierci naczelnika Stanisława Falińskiego 
jego następcami są m.in. Stanisław Podsiadły, który w okre-

sie swojej działalności w OSP przez wiele lat był szkole-
niowcem; Józef Lipiec – naczelnik, Józef Szczepanik – pre-
zes, Tadeusz Kępka – naczelnik, Tomasz Szczepanik – na-
czelnik, Zygmunt Faliński – prezes.

Od roku 1995 Jednostka OSP w Zakrzewie przynależy 
do Krajowego Związku Ratowniczo–Gaśniczego (KSRG). 
W roku 2006 z pomocą Wójta Gminy Zakrzew Sławomira 
Białkowskiego, radnych ówczesnej kadencji oraz Dyrektora 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – Oddział 
Radom – Bogumiła Ferensztajna, udało się zakupić ciężki 
wóz strażacki DAF. Samochód ten doskonale spełnia swoje 
zadanie w terenie i jest chlubą naszej jednostki.

Dzień 8 maja 2011 roku stał się wyjątkowym, zwłasz-
cza dla strażaków, ochotników OSP Zakrzew. Wtedy to ob-
chodziliśmy jubileusz 90-lecia istnienia jednostki. 

Uroczystość ta odbywała się przy udziale licz-
nie zgromadzonej lokalnej społeczności oraz znamieni-
tych gości, wśród których byli: Paweł Frysztak, Dariusz 
Niewczas, Andrzej Szczych, Mirosław Ślifirczyk, Radosław 
Witkowski, Andrzej Łuczycki, Leszek Ruszczyk, Sławomir 
Podsiadły, Czesław Czerecha, Piotr Szprendałowicz, Anna 
Białkowska, Zbigniew Gołąbek, Leszek Margas, Łukasz 
Szymański, Roman Stępień. 

Goście zostali powitani przez Wójta Gminy Zakrzew 
Sławomira Białkowskiego. Uroczystego podniesienia flagi 
państwowej na maszt dokonali druhowie: Wojciech Fryziel, 
Jarosław Bilski, Norbert Rymarczyk. Podczas uroczysto-
ści jednostka OSP została odznaczona „Złotym Medalem 
Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymanym z rąk Prezesa 
Zarządu OPZ OSP RP w Radomiu druha Andrzeja Szczycha 
oraz medalem „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego” 
otrzymanym od Starosty Powiatu Radomskiego Mirosława 
Ślifirczyka.

Podczas uroczystości odznaczono honorowo rów-
nież: ks. Romana Adamczyka a także Józefa Lipca za 
60 lat służby, Mirosława Kredowskiego, Mirosława Molgę, 
Sławomira Żyłę, Eugeniusza Podsiadłego, Adriana Dudę, 
Karola Sikorę, Piotra Szczepanika, Tomasza Cielniaka 
i Norberta Rymarczyka. Uroczystości uświetnił występ 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Zwolenia pod opieką 
Sławomira Dobrasiewicza, który zaprezentował pokaz 
musztry paradnej oraz występ kapeli z Marianowic wraz 
z druhem Tadeuszem Kępką. 

W czerwcu 2013 roku pożegnaliśmy naszego zasłu-
żonego druha, działacza i długoletniego prezesa jednostki 
OSP Zakrzew, byłego Komendanta Gminnego Zygmunta 
Falińskiego. 

Najważniejsze działania ratowniczo–gaśnicze w jakich 
brała udział nasza jednostka to pożary: Zakładu Radoskór, 
Zakładów Metalowych w Radomiu, dyskontu Biedronka, 
Sycyna, Zakrzew, rozruchy w Radomiu w roku 1976.

Bartłomiej Jakubiak 
OSP Zakrzew
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LIDER ŚRODOWISK WIEJSKICH
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie, Panią Krystyną Smolińską 

– redaktor naczelną kwartalnika Wieści, Liderką Środowisk Wiejskich.

Edyta Maj: Pani biurko od niedawna zdobią dwie nowe 
statuetki. Proszę o nich opowiedzieć czytelnikom „Wieści”.

Krystyna Smolińska: Rzeczywiście, cieszą moje oczy od 
niedawna. 22 maja otrzymałam statuetkę Lidera Środowisk 
Wiejskich, którą wręczono mi, doceniając przedsięwzięcia 
czynione na rzecz środowiska, w którym jednocześnie żyję 
i pracuję. Drugie wyróżnienie to pewna forma podziękowa-
nia za działania w Stowarzyszeniu „Brać Sienkiewiczowska”, 
które stanęło w szranki z innymi pozarządowymi stowa-
rzyszeniami. Oba wyróżnienia przyznała LGD Razem dla 
Radomki. To miłe, że moje starania, pomysły i pracę uznano 
za pożyteczne i wyjątkowe. Jest to motywujące, napawające 
dumą i radością. Sprawia, że zaczynam znowu coś planować, 
wpadam na nowe pomysły, nabieram energii. 

E.M.: Gratuluję. Tymczasem już minęły wakacje. Jak 
spędziła je osoba tak energiczna jak Pani? Czy to było „ła-
dowanie akumulatorów”?

K.S.: Cały rok szkolny to intensywna praca, praca 
w miejscu dosłownie „tętniącym życiem” i wręcz „pulsują-
cym”. Dlatego letnie wakacje to delikatne, ale jednak znaczą-
ce zwolnienie tempa. To czas, kiedy mogę oddać się ulubionej 
lekturze, na którą w trakcie roku szkolnego często brakuje mi 
czasu. Czytelnikom „Wieści”, którzy lubią literaturę z gatun-
ku pamiętników lub biografii polecam książkę, którą rozsma-
kowałam się w ostatnie wakacyjne dni. To „One. Kobiety, 
które kochały pisarzy” autorstwa Radosława Romaniuka. 
Poza tym, wakacje to oczywiście podróże. Tym razem była 
to opolszczyzna ze swoim Jeziorem Turawskim i pięknymi, 
a mało jeszcze popularnymi zabytkami. Nie zaniedbałam też 
wypraw rowerowych, które uwielbiam. Oprócz tego, że to na 
rowerze stale odkrywam i podziwiam zakątki naszej Ziemi 
Zakrzewskiej, również na dwóch kółkach, przemierzyłam 
Półwysep Helski. Wakacje, pewnie powtórzę to po wielu in-
nych, mijają zbyt szybko. Dziś już je wspominamy i tęsk-
nimy. Przed nami tymczasem nowe i absorbujące wyzwania 
i świetne okazje, by czerpać do ich realizacji letnią energię. 

E.M.: Czy nowy rok szkolny to kontynuacja działań 
podjętych w ubiegłych latach, czy może zupełnie nowe po-
mysły?

K.S.: I jedno, i drugie. Jeśli chodzi o kontynuacje, 
to będzie to wydanie w formie książkowej historii i wspo-
mnień dotyczących znaczących wydarzeń ostatnich stu lat, 
rozgrywających się na terenie różnych miejscowości gminy 
Zakrzew. Inspiracją do stworzenia, przygotowania książki 
był ogólnopolski konkurs, w którym nasi uczniowie otrzy-
mali nagrodę i wyróżnienie. Uznałyśmy wszystkie prace za 
niezwykle wartościowe i nieśmiało narodziła się myśl, że za-
sługują na to, by znalazły się w książce. Swoim pomysłem 
zaraziłam moje polonistki, które włączyły się w dość trudne 
i czasochłonne przygotowania. Kilka miesięcy trwało opra-

cowanie i korekta prac, poszukiwanie i dobór zdjęć, projekt 
okładki i napisanie słowa wstępnego. Dodatkowo podjęłyśmy 
decyzję o włączeniu do książki artykułów naszego autorstwa, 
które wcześniej publikowałyśmy w „Wieściach”. Bardzo cie-
szy mnie myśl, że już jesienią dojdzie do sfinalizowania prac, 
w które włożyłyśmy tyle serca. Oczywiście nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie finansowa pomoc ze strony wójta, pana 
Sławomira Białkowskiego. Mam nadzieję, że „Pamięć nie-
ustająca” stanie się także ulubioną lekturą wielu czytelników 
„Wieści”. Jeśli chodzi o prace, do których przystąpimy w tym 
roku, to będzie to z pewnością wyjątkowy Dzień Patrona, 
który obchodzimy co roku. Jednak rok 2016 jest datą szcze-
gólną. W listopadzie przypada setna rocznica śmierci naszego 
Patrona oraz w maju 170 rocznica urodzin. Dodatkowo jako 
placówka będziemy świętować 10 rocznicę nadania szkole 
imienia tego wielkiego Polaka. Pracy zatem nie zabraknie. 
Z pewnością wiosną będziemy gościć w naszych progach za-
przyjaźnionych z nami od lat członków rodziny Sienkiewicza. 
Być może uda nam się przygotować i wydać tomik poezji lub 
album tematycznie związany z Patronem. Nie zabraknie za-
pewne części artystycznej, w której zaprezentujemy sylwetkę 
noblisty lub adaptację sceniczną któregoś z jego dzieł. Pracy 
w szkole nie zabraknie. To miejsce, w którym stale coś się 
dzieje. Harmonogram działań jest bogaty i zróżnicowany 
i oby starczyło nam energii do jego realizacji. 

E.M.: Szkole poświęciła pani całe swoje życie zawodo-
we. Jak na przestrzeni lat zmieniła się według Pani ta insty-
tucja?

K.S.: Zmiany, które nastąpiły, są ogromne. Przede 
wszystkim, co widoczne jest gołym okiem, zmieniła się baza 
lokalowa. Mamy dziś świetne warunki pracy i ogromne za-
plecze metodyczne. Możemy korzystać, zarówno my – na-
uczyciele, jak i uczniowie z bogatych, różnorodnych źródeł 
wiedzy. 

Kiedy zaczynałam pracę, pomoce naukowe często przy-
gotowywałam sama, a o książki metodyczne trzeba było na-
prawdę zabiegać. Szkolne sale to piękne i funkcjonalne pra-
cownie zaopatrzone w media, wygodne i estetyczne. A jak 
było choćby w naszej starej, ośmioklasowej jeszcze podsta-
wówce, wielu doskonale pamięta. 

Niestety, rozwój szkolnictwa wiąże się nie tylko z warun-
kami edukacji. Ogromnym minusem ciągłych zmian jest stałe 
zwiększanie zakresu materiału przewidzianego do realizacji 
w danym etapie kształcenia. Aż chciałoby się powiedzieć, 
że jest on zwyczajnie przeładowany! Jako przykład mogę tu 
podać choćby gramatykę języka polskiego, którą na etapie 
gimnazjum omawiamy w całości. To ogromna partia mate-
riału, a na domiar złego na egzaminie uczniowie otrzymują 
jedno lub dwa pytania z tego zakresu wiedzy. No i oczywi-
ście egzaminy. Obecnie mamy ich całe mnóstwo, począwszy 
od egzaminu po III klasie szkoły podstawowej, a na studiach 
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kończąc. Trochę ich za dużo, a my nauczyciele uczymy „pod 
egzamin”, pomijając czasem ważne kwestie. No i sprawa, nad 
którą ubolewam najbardziej. To sama młodzież, bardziej dziś 
zagubiona i trudna. Prawdopodobnie niekorzystnie wpływa 
na nią nasz luksusowy świat. Młodzież otrzymuje dziś zbyt 
wiele bodźców, innych od tych, które powinny stymulować 
jej prawidłowy rozwój. Dzieci niemalże funkcjonują w wir-
tualnym świecie, tracą orientację, gubią granicę między tym 
co realne, a będące wymysłem ludzkiej wyobraźni. Dziś trud-
niej rozmawiać z młodzieżą, trudniej odczytać jej prawdziwe 
emocje, nierzadko w ogóle niemożliwy staje się zwyczajny 
dialog lub dyskusja. 

E.M.: Może w takiej sytuacji jakaś rada dla rodziców, 
którzy są przecież pierwszymi wychowawcami.

K.S.: Rada wcale nie będzie rewolucyjna. Myślę, że 
dużo złego robi tu nasz brak czasu i wszechobecny internet. 
Do lamusa odeszło czytanie bajek, które zastępują teraz tele-
wizyjne kreskówki i komputerowe gry. Tu naprawdę należy 
trzymać rękę na pulsie!

E.M.: Od wielu lat uczy Pani języka polskiego. Czy 
między partiami konkretnej wiedzy dotyczącej nauczanego 
przedmiotu przemyca im Pani swoje „złote myśli”?

K.S.: Oczywiście, że tak. Dlatego właśnie między in-
nymi lubię swój przedmiot. Omawiane z uczniami motywy 
literackie to świetna okazja do dyskusji z odniesieniem do 
współczesności i do ich młodego i chwiejnego jeszcze syste-
mu wartości. Od zawsze ważnymi dla mnie zagadnieniami są 
patriotyzm, przyjaźń, odpowiedzialność i nade wszystko lo-
jalność. Dzięki temu, że wspólnie interpretujemy problema-
tykę utworów literackich oraz filmów, udaje mi się w ten spo-
sób przemycać do ich świadomości wzorcowe postawy i za-
chowania. Uczulam ich na piękno otaczającej nas przyrody, 
na warte zwiedzenia miejsca. Moi uczniowie zawsze uczest-
niczą w kilku przynajmniej obowiązkowych wycieczkach: 
do miejsc związanych z Patronem szkoły, śladami bohaterów 
„Kamieni na szaniec”. Jeśli występują jakieś problemy finan-
sowe, wyjazdy uczniom pozostającym w trudnej sytuacji ży-
ciowej umożliwia Stowarzyszenie „Brać Sienkiewiczowska”, 
pokrywając koszty.

E.M.: Od kilku lat jest Pani prezesem Stowarzyszenia 
„Brać Sienkiewiczowska”. Zatem pomaganie i wspieranie 
potrzebujących stało się Pani dewizą życiową. Czy warto?

K.S.: Na to pytanie odpowiedź jest oczywista. A dowo-
dem na to niech będzie widok uśmiechniętych oczu, z których 
tak często życie wyciska łzy. Dawanie sprawia wiele radości, 
daje poczucie konieczności działania. Nasze Stowarzyszenie 
stara się pozyskać jak najwięcej środków, byśmy mogli obda-
rować tych, którym życie nie szczędziło trudu. Umożliwiamy 
wielokrotnie uczniom korzystanie z dóbr kultury, finansuje-
my wycieczki, o czym już wspominałam, wyjazdy do teatru 
lub kina. To mnie bardzo cieszy, że młodzież może obejrzeć 
najważniejsze spektakle, wartościowe filmy. Mam poważne 
przypuszczenia, że dla wielu z nich jest to jedyna okazja. 

E.M.: Od dawna wiadomo, że chętnie współpracuje 
Pani z różnymi instytucjami, w tym, co oczywiste, z Urzędem 
Gminy w Zakrzewie. Czy ta współpraca przewidziana jest 
również na obecny rok szkolny?

K.S.: Ona cały czas trwa i nie wygasa nawet w wakacje. 
Najlepszym tego dowodem są choćby „Wieści”, które jako 
kwartalnik gminny powstają w całości w gimnazjum, a pracu-
je w nich kilka moich nauczycielek. Warto wspomnieć o tym, 
choć myślę, że odbiorcy doskonale to widzą: gazeta zmieniła 
się, stale zwiększa swą objętość, a szata graficzna pięknieje. 
Poza tym za chwilę światło dzienne ujrzy nowy folder gminny 
poświęcony działaniu na rzecz kultury Ziemi Zakrzewskiej. 
Ponieważ kultura w szerokim tego słowa znaczeniu jest nam 
– jako placówce oświatowej – bardzo bliska, podjęliśmy się 
przygotowania owego folderu. Zgromadziliśmy i dobraliśmy 
zdjęcia, zredagowaliśmy tekst, zaprojektowaliśmy całość. 
Z niecierpliwością czekam, kiedy będziemy mogli nacieszyć 
nim oczy. Współpracujemy często i efektywnie. Cieszą nas 
wspólne działania (a są to przecież także coroczne Dożynki 
czy Piknik Historyczny Rycerze Bogurodzicy), szczególnie 
zaś te, które służą mieszkańcom gminy i sprawiają, że nasza 
Mała Ojczyzna to miejsce, gdzie tworzy się tradycja, ale też 
idzie się z duchem czasu. 

E.M.: Które dotychczasowe przedsięwzięcia sprawiają 
Pani najwięcej satysfakcji?

Jeśli do czegoś przystępuję, angażując w to oczywi-
ście swoje grono nauczycielskie, już wtedy wiem, że przy-
niesie to nam satysfakcję. W zasadzie wszystkie działania, 
o których dzisiaj mówię, były lub są nadal dla mnie bardzo 
ważne. Trudno wyróżnić którekolwiek w obawie, żeby nie 
pominąć innego, równie istotnego. Cieszy mnie fakt, że za-
krzewskie gimnazjum, moje gimnazjum, to miejsce z duszą, 
piękne, zadbane, z mnóstwem kwiatów wewnątrz i ogrodem 
botanicznym wokół. To miejsce, w którym pracuje napraw-
dę wiele osób z pasją, oddanych swojej pracy, aktywnych. 
Śmiało mogę powiedzieć, że pracujemy tak, by najważniejsi 
w szkole, czyli uczniowie, czuli się w niej komfortowo i mie-
li dobry start w kolejnym etapie edukacyjnym. W 2014 r. 
przystąpiliśmy, dla potwierdzenia tego, o czym mówię, do 
Ogólnopolskiego Programu badającego stan i funkcjonowanie 
placówek oświatowych. Spełniliśmy większość stawianych 
warunków, co pozwoliło uzyskać Certyfikat „Wiarygodna 
Szkoła”. Uzyskaliśmy punkty za m.in. działania na rzecz 
bezpieczeństwa, wysokie wyniki nauczania, dostęp do inter-
netu, sali gimnastycznej, stołówki, bezpłatny dojazd i współ-
pracę z instytucjami takimi jak GOPS i Caritas. Otrzymany 
Certyfikat jest dowodem na to, że reprezentujemy właściwy 
poziom edukacyjny i wychowawczy. 

E.M.: Dziękuję za rozmowę. Życzę kolejnych, wspania-
łych pomysłów, które zrealizowane, będą cieszyć i prowoko-
wać kolejne.

Edyta Maj 
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22 maja podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia 
„Razem dla Radomki” oraz konferencji poświęconej tematy-
ce Osi 4 Leader PROW na lata 2007–2013, nasza organizacja 
otrzymała prestiżową nagrodę Obywatelskie Grand Prix przy-
znaną przez Prezesa Zarządu Cezarego Adama Nowka oraz 
Przewodniczącego Rady Sławomira Białkowskiego za pracę 
na rzecz rozwoju regionu.

Od chwili założenia, czyli od 2010 r., Stowarzyszenie 
Zakrzewiaki działające przy Publicznej Szkole Podstawowej 
w Zakrzewie stara się jak najlepiej wypełniać swoje zadania 
statutowe. Realizujemy cele społeczno-kulturalne i oświatowe. 
Wszelkie nasze działania zmierzają do rozwoju kultury regionu 
i promocji okolic gminy Zakrzew, jej walorów krajobrazowych, 
turystycznych, wypoczynkowych oraz folklorystyczno-kultu-
rowych. Prowadzimy działalność profilaktyczno-edukacyjną 
poprzez pozyskiwanie funduszy na realizację dodatkowych za-
jęć tanecznych i muzycznych.

Opiekujemy się młodymi artystami z dziecięcego 
Szkolnego Zespołu Ludowego „Zakrzewiaki”, który przez kil-
ka ostatnich lat zagrał kilkadziesiąt koncertów na terenie nasze-
go województwa. 

Wspólnie z Gminą Zakrzew realizowaliśmy 3 projekty 
finansowane w ramach naborów prowadzonych przez LGD 
„Razem dla Radomki” w ramach działania „Małe Projekty”, 
poprzez które realizowaliśmy zajęcia warsztatowe dla dzie-

GRAND PRIX DLA STOWARZYSZENIA ZAKRZEWIAKI
ci, zakupiliśmy ludowe stroje radomskie oraz szlacheckie. 
Uczestniczyliśmy w koncertach i wyjazdowych szkoleniach 
prowadzonych przez najbardziej utytułowane zespoły: Zespół 
Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz „Śląsk”. Oprócz projektów 
związanych z rozwojem dziedzictwa kulturowego – inicjuje-
my działania związane z edukacją dzieci. W ramach Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji 
Rozwoju Nida od września do grudnia 2010 r. Stowarzyszenie 
Zakrzewiaki realizowało projekt „Wirtualna Podróż dookoła 
Wielkiej Brytanii”, która rozwijała ich wyobraźnię, doskonaliła 
umiejętności językowe i komputerowe. 

Przeprowadzamy akcje charytatywne ukierunkowane 
na pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzicom w sytuacjach 
kryzysowych. Staramy się rozwijać twórczość i kreatywność 
uczniów PSP w Zakrzewie. W tym celu organizujemy kierma-
sze świąteczne dla społeczności lokalnej, gdzie młodzi twórcy 
mogą zaprezentować swoje zdolności artystyczne.

Fakt, iż znaleźliśmy się wśród 7 wyróżnionych organiza-
cji pozarządowych aktywnie działających na lokalnym grun-
cie, to szczególny powód do radości i motywacja do dalszego 
działania. Miło nam, że doceniona została praca wszystkich 
członków stowarzyszenia, które skutecznie realizuje cele, a po-
przeczkę stawia coraz wyżej, bo... przecież tyle jest jeszcze do 
zrobienia!

Małgorzata Słowik

,,MATEMATYKA JEST DELIKATNYM KWIATEM,
KTÓRY ROŚNIE NIE NA KAŻDEJ GLEBIE
I ZAKWITA NIE WIADOMO KIEDY I JAK”

        Jean Fabre
Takie motto przyświecało spotkaniu podsumowującemu 

eksperyment matematyczny pt. „Rozwijanie uzdolnień ma-
tematycznych u dzieci w pierwszym roku nauki szkolnej”, 
realizowany w tym roku szkolnym w PSP w Zakrzewie oraz 
Szkołach Filialnych w Gulinie i Mleczkowie. Odbyło się ono 
28 maja z inicjatywy Dyrektora Szkoły – Ewy Bartel.

W spotkaniu wzięli udział: prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska 
– twórczyni autorskiego programu z matematyki, przedstawiciele or-
ganu nadzorującego, placówek doskonalenia zawodowego nauczycie-
li, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół naszej gminy i gmin ościennych, 
pedagodzy naszej placówki oraz niezwykle liczne grono rodziców.

Program spotkania był bardzo bogaty i obejmował m.in. 
zajęcia matematyczne: „Polowanie na tygryska” przeprowa-
dzone przez Małgorzatę Niestój i „Rachmistrz”, zrealizowane 
przez Ewę Banach; prezentację multimedialną prezentującą 
osiągnięcia matematyczne naszych dzieci, wystawę pomocy 
dydaktycznych i książek „Moja matematyka” wykonywanych 
w ciągu całego roku przez uczniów, a także wystąpienie pani 
profesor na temat „Co dalej z innowacją matematyczną?”.

Niekwestionowanym Wielkim Matematykiem wśród ma-
łych pierwszaków został uczeń klasy I b Adam Dudek, który 
otrzymał dyplom „Najlepszy Rachmistrz”.

Spotkanie, dotyczące w całości jednej z tzw. nauk ścisłych, 
urozmaicił występ artystyczny naszego Szkolnego Zespołu 
Ludowego „Zakrzewiaki”, który zaprezentował obecnym nie-
wielką część swojego bogatego repertuaru.

Końcowym akcentem, a zarazem miłym zwieńczeniem 
spotkania, było wręczenie profesor własnoręcznie i misternie 
wykonanego przez pierwszaków albumu laurki, który zawierał 
ich „złote myśli” na temat matematyki oraz wiersz „M jak... 
matematyka” autorstwa Małgorzaty Słowik. „Zakrzewiaki” zaś 
obdarowały gościa specjalnym koszem wiosennych kwiatów. 
A oto ostatnia strofa wiersza:

To, że wiele już umiemy,
komu zawdzięczamy? Wiemy!
Dla Pani Profesor – MATEMATYCZNEJ  MATKI
„dziękuję” mnożą zakrzewskie dziatki!

A potem...? Z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku 
wszyscy udali się na zasłużony poczęstunek!

Małgorzata Słowik
fotoreportaż na str. 18
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10 czerwca w Zakrzewie odbyła się Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa nt.: „Partycypacja społeczna w samo-
rządzie terytorialnym – aspekty prawne, ekonomiczne, spo-
łeczne”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Uniwersytetu 
Technologiczno–Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu, Katedrę Prawa Administracyjnego Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Katedrę 
Prawa i Nauki Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Studenckie Koło 
Naukowe Administratywistów Uniwersytetu Technologiczno–
Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
„SKAUTH”.

W konferencji uczestniczyło ponad 90 osób, w tym przed-
stawiciele 17 ośrodków naukowych z całej Polski: Uniwersytetu 
Technologiczno–Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II w Lublinie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach, 
Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu 
Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Europejskiej Uczelni Informatyczno–
Ekonomicznej w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko–
Mazurskiego w Olsztynie, a także przedstawiciele administracji 

„PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM – 
ASPEKTY PRAWNE, EKONOMICZNE, SPOŁECZNE”

samorządowej, rządowej, pracownicy wymiaru sprawiedliwo-
ści, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsta-
wiciele mediów i patronów. 

Patronaty honorowe nad konferencją objęli: Minister 
Administracji i Cyfryzacji, Rzecznik Praw Obywatelskich, Wójt 
Gminy Zakrzew, Starosta Radomski, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Prezydent Miasta Radomia, Wojewoda 
Mazowiecki, Rektor oraz Dziekan Wydziału Ekonomicznego 
Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego im. K. Pu-
łaskiego w Radomiu, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, a także: Pismo Samorządu 
Terytorialnego WSPÓLNOTA, Rocznik Samorządowy, Portal 
karieraprawnika.pl, Kwartalnik Wieści Zakrzewa, Serwis 
Samorządowy Lex.pl, Radio Plus Radom, Serwis Prawa.pl, 
Serwis radom24.pl, Instytut Spraw Obywatelskich INSPIRO, 
Serwis regioportal.pl, Serwis radomnews.pl, Serwis portal sa-
morządowy.pl, Serwis s.Prawnik.pl., Serwis Administracyjno–
Samorządowy. 

W trakcie obrad przeprowadzone zostały 4 panele dys-
kusyjne, na których 40 prelegentów przedstawiło swoje refe-
raty. Każde wystąpienie wysłuchane było z widocznym zain-
teresowaniem i zostało szeroko omówione przez uczestników 
Konferencji, zarówno podczas dyskusji, jak i w rozmowach 
kuluarowych. Jesteśmy wdzięczni wszystkim moderatorom 
i prelegentom za uświetnienie wydarzenia swoimi wystąpienia-
mi i wypowiedziami.

Zofia Maj

Szanowni Państwo!
Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania za udział 

w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt: „Partycypacja 
społeczna w samorządzie terytorialnym – aspekty prawne, 
ekonomiczne, społeczne”, zorganizowanej w dniu 10 czerw-
ca 2015 roku w Zakrzewie przez Katedrę Prawa Uniwersytetu 
Technologiczno–Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu, Katedrę Prawa Administracyjnego Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Katedrę 
Prawa i Nauki Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Studenckie Koło 
Naukowe Administratywistów Uniwersytetu Technologiczno–
Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
„SKAUTH”.

W konferencji uczestniczyło ponad 90 osób, w tym przed-
stawiciele 17 ośrodków naukowych z całej Polski: Uniwersytetu 
Technologiczno–Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II w Lublinie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach, 
Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu 
Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Europejskiej Uczelni Informatyczno–
Ekonomicznej w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko–
Mazurskiego w Olsztynie, a także przedstawiciele administracji 
samorządowej, rządowej, pracownicy wymiaru sprawiedliwo-
ści, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsta-
wiciele mediów i patronów.

Serdecznie dziękujemy również za objęcie patrona-
tów nad konferencją. Honorowy patronat nad konferencją 
objęli: Minister Administracji i Cyfryzacji, Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Wójt Gminy Zakrzew, Starosta Radomski, 
Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta 
Radomia, Wojewoda Mazowiecki, Rektor oraz Dziekan 
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technologiczno–
Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu, Dziekan 
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, 
a także: Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, 
Rocznik Samorządowy, Portal karieraprawnika.pl, 
Kwartalnik Wieści Zakrzewa, Serwis Samorządowy Lex.pl,
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ZMIANY W ZASIŁKACH RODZINNYCH OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU
1000 ZŁ MIESIĘCZNIE PRZEZ ROK PO URODZENIU DZIECKA DLA OSÓB 
BEZROBOTNYCH, STUDENTÓW, ROLNIKÓW ORAZ PRACUJĄCYCH NA 

UMOWACH O DZIEŁO

Radio Plus Radom, Serwis Prawa.pl, Serwis radom24.pl, 
Instytut Spraw Obywatelskich INSPIRO, Serwis regioportal.pl, 
Serwis radomnews.pl, Serwis portal samorządowy.pl, Serwis 
s.Prawnik.pl., Serwis Administracyjno–Samorządowy.

W trakcie obrad przeprowadzone zostały 4 panele dys-
kusyjne, na których 40 prelegentów przedstawiło swoje refe-
raty. Każde wystąpienie wysłuchane było z widocznym zain-
teresowaniem i zostało szeroko omówione przez uczestników 
Konferencji, zarówno podczas dyskusji, jak i w rozmowach 
kuluarowych. Jesteśmy wdzięczni wszystkim moderatorom 
i prelegentom za uświetnienie wydarzenia swoimi wystąpienia-
mi i wypowiedziami.

Podziękowania składamy także: Wójtowi Gminy 
Zakrzew Sławomirowi Białkowskiemu oraz Dyrektor Centrum 

Informacji Kultury i Edukacji w Zakrzewie Zofii Maj za przy-
jęcie w Centrum i pomoc w organizacji konferencji.

Serdeczne podziękowanie składamy również osobom, 
które włączyły się w prace niezbędne do przygotowania 
przerwy kawowej oraz przerwy obiadowej – członkom SKN 
Administratywistów, pracownikom Centrum, członkom Koła 
Gospodyń oraz wszystkim innym osobom zaangażowanym 
w naszą konferencję.

Komitet Organizacyjny
Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL
oraz Członkowie Komitetu Organizacyjnego

Rodzice przez rok od urodzenia dziecka będą dostawać na 
rękę 1 tys. zł nowego świadczenia rodzicielskiego. W przypad-
ku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłu-
żony nawet do 71 tygodni.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać niezależ-
nie od dochodu. 

Jeżeli w ciągu roku od urodzenia dziecka rodzic podejmie 
pracę, kwotę świadczenia rodzicielskiego obniża się proporcjo-
nalnie do wymiaru czasu pracy, w którym osoba łączy korzy-
stanie ze świadczenia rodzicielskiego z wykonywaniem pracy.

Złotówka za złotówkę
Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą 

wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasa-
dy „złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo 
obniżane wraz ze wzrostem dochodów. 

Aktualnie kryterium dochodowe wynosi 574 zł w przeli-
czeniu na jedną osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin, w któ-
rych znajduje się niepełnosprawne dziecko.

Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (574 zł 
na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełnospraw-
nym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki 
wprowadzeniu zmian świadczenia nie będą już odbierane po 
przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzro-
stem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna 
kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejsza-
na o 1 zł.

Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków ro-
dzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących 
danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekro-
czeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego 
dochodu netto wszystkich członków rodziny. Świadczenia zo-
staną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu me-
chanizmu „złotówka za złotówkę” będzie nie niższa niż 20 zł.

Ponadto
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej proponuje, by 

kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego 
wzrosło z 574 zł do 754 zł. Resort chce także zwiększenia kwot 
świadczeń rodzinnych. 

W propozycji wartość kryterium dochodowego uprawnia-
jącego do zasiłku rodzinnego została podniesiona do wysoko-
ści:
• kryterium ogólne – 754 zł (wzrost o 180 zł, czyli 

o 31,4%),
• kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 

– 844 zł (wzrost o 180 zł, czyli o 27%).
Podwyższenie kryterium dochodowego rozłożone będzie 

na dwa etapy.
I etap – od 1 listopada 2015 r.:

• kryterium ogólne – 674 zł (wzrost o 100 zł),
• kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 

– 764 zł (wzrost o 100 zł).
II etap – od 1 listopada 2017 r.:

• kryterium ogólne – 754 zł (wzrost o 80 zł),
• kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 

– 844 zł (wzrost o 80 zł).
Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej za-

pomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszącego 1 922 zł 
na osobę, pozostanie bez zmian.

Kwota zasiłku rodzinnego
Zasiłek rodzinny jest podstawowym świadczeniem ro-

dzinnym, z którego w całym kraju korzysta obecnie 934,1 tys. 
rodzin. Propozycja zmian zakłada, aby kwoty zasiłku rodzin-
nego wzrastały w 3 etapach, począwszy od 1 listopada 2015 r. 
i wynosiły:
• 89 zł na dziecko w wieku 0–5 lat (wzrost o 12 zł),
• 118 zł na dziecko w wieku 6–18 lat (wzrost o 12 zł),
• 129 zł na dziecko w wieku 19–23 lata (wzrost o 14 zł).
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100 LAT PANI ANTONINY KALIŃSKIEJ
Dokładnie 100 lat temu 2 lipca 1915 roku we wsi Sosnowica urodziła się 

Antonina Kalińska z domu Sokołowska.
Przyjęcie urodzinowe odbyło się 5 lipca 2015 roku. Pani Antonina gościła 

na nim swoją liczną rodzinę, w skład której wchodzą: córka Krystyna (l. 78) 
z mężem Stefanem (l. 90), synowa Jadwiga (l. 69), syn Marian (l. 71), syn 
Józef (l. 69) z żoną Henryką (l. 69), syn Mieczysław (l. 66), córka Halina (l. 64) 
z mężem Edwardem (l. 66) i córka Barbara (l. 58) z mężem Henrykiem (l. 61), 
19 wnucząt, 31 prawnucząt (w tym dwoje w drodze), 5 praprawnucząt (w tym 
dwoje w drodze), oraz przedstawiciele Gminy Zakrzew na czele z Wójtem 
Sławomirem Białkowskim.

Pani Kalińska w trakcie swoich 100 lat trudnego, lecz szczęśliwego życia 
przeżyła dwie wojny światowe, śmierć trojga swych dzieci oraz w wieku 52 lat 
śmierć swego ukochanego męża Adama (1910–1967).

Pani Antonina cieszy się dobrym zdrowiem, wielkim poczuciem humoru, 
pogodą ducha oraz miłością i szacunkiem całej swojej rodziny, przyjaciół i są-
siadów. Zawsze była duszą towarzystwa, nadal potrafi zabawić i rozśmieszyć 
wszystkich swoimi dowcipami i anegdotami z własnego życia.
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FESTYN RODZINNY – RYCERZE BOGURODZICYFESTYN RODZINNY – RYCERZE B
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FESTYN RODZINNY – RYCERZE BOGURODZICYBOGURODZICY
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GMINNE OBCHODY DNIA 
STRAŻAKA

Przemarsz pododdziałów spod strażnicy do kościoła

Poczty sztandarowe jednostek z terenu gminy Zakrzew

Odznaczenia wręcza dh Z. Gołąbek, Wiceprezes Zarządu 
Wojewódzkiego ZOSP RP, złoty medal – dh Jan Potembski
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CO SŁYCHAĆ 
W ZAKRZEWSKIEJ PARAFII?

Dar krwi

Pielgrzymka rowerowa do Lichenia

Pielgrzymka rowerowa do Częstochowy

Powitanie wikarego

Uroczystość I komunii św.

Odpust parafialny – Przemienienie Pańskie

Procesja Bożego Ciała

Domowy Kościół – Oaza Rodzin 
– spotkanie na zakończenie Uroczystość Bierzmowania
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KONFERENCJA PARTYCYPACJA SPOŁECZNAKONFERENCJA PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYMW SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA 
EKSPERYMENT MATEMATYCZNYEKSPERYMENT MATEMATYCZNY
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UROCZYSTE OTWARCIE DOMU LUDOWEGO UROCZYSTE OTWARCIE DOMU LUDOWEGO 
W JASZOWICACHW JASZOWICACH

WAKACJE W BIBLIOTECEWAKACJE W BIBLIOTECE
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HAPPENING – STOP PRZEMOCYHAPPENING – STOP PRZEMOCY
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od 1 listopada 2016 r.:
• 95 zł na dziecko w wieku 0–5 lat (wzrost o 6 zł),
• 124 zł na dziecko w wieku 6–18 lat (wzrost o 6 zł),
• 135 zł na dziecko w wieku 19–23 lata (wzrost o 6 zł,).

od 1 listopada 2017 r.:
• 100 zł na dziecko w wieku 0–5 lat (wzrost o 5 zł),
• 130 zł na dziecko w wieku 6–18 lat (wzrost o 6 zł),
• 140 zł na dziecko w wieku 19–23 lata (wzrost o 5 zł).

Kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych podlegających 
ustawowej weryfikacji.

Zaproponowano podwyższenie od 1 listopada 2015 r.:
• dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepeł-

nosprawnego:
– do 5 roku życia – do kwoty 80 zł (wzrost o 20 zł),
– powyżej 5 roku życia – 100 zł (wzrost o 20 zł),

• dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania:
– na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem 

w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do 
kwoty 105 zł (wzrost o 15 zł),

– na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 
miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwo-
ty 63 zł (wzrost o 13 zł);

• dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wie-
lodzietnej – do kwoty 90 zł (wzrost o 10 zł);

• dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do 
kwoty 185 zł nie więcej niż 370 zł/265 zł nie więcej niż 
530 zł (wzrost o 15 zł) (265 zł w przypadku dziecka le-
gitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).
od 1 listopada 2016 r.:

• dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepeł-
nosprawnego:
– do 5 roku życia – do kwoty 90 zł (wzrost o 10 zł),
– powyżej 5 roku życia – 110 zł (wzrost o 10 zł),

• dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania:
– na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem 

w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do 
kwoty 113 zł (wzrost o 8 zł),

– na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 
miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwo-
ty 69 zł (wzrost o 6 zł);

• dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wie-
lodzietnej – do kwoty 95 zł (wzrost o 5 zł);

• dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do 
kwoty 193 zł nie więcej niż 386 zł/273 zł nie więcej niż 
546 zł (wzrost o 8 zł) (273 zł w przypadku dziecka le-
gitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).
od 1 listopada 2017 r.:

• dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepeł-
nosprawnego:
– do 5 roku życia – do kwoty 100 zł (wzrost o 10 zł),
– powyżej 5 roku życia – 120 zł (wzrost o 10 zł),

• dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania:
– na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem 

w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do 
kwoty 120 zł (wzrost o 7 zł),

– na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 
miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwo-
ty 75 zł (wzrost o 6 zł);

• dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wie-
lodzietnej – do kwoty 100 zł (wzrost o 5 zł);

• dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do 
kwoty 200 zł nie więcej niż 400 zł/280 zł nie więcej niż 
560 zł (wzrost o 7 zł) (280 zł w przypadku dziecka le-
gitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności). 
Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostanie 

bez zmian:
• dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł;
• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzysta-

nia z urlopu wychowawczego – 400 zł;
• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
• zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł;
• specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł;
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

– 1000 zł.
Nie zmieni się także wysokość zasiłku dla opiekuna 

(520 zł).
 
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega weryfikacji 

według odrębnych zasad ustalonych w ustawie.
Krystyna Czerwonka

GOPS Zakrzew

W tym roku Gminne Obchody Dnia Strażaka odbyły się 
16 maja w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerekwi, 
która obchodziła jubileusz 85-lecia swojej działalności.

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandaro-
wych na placu pod strażnicą OSP Cerekiew, skąd po uformo-
waniu się szyku defiladowego sztandary ruszyły na mszę św. 
do kościoła Parafialnego w Cerekwi. Poczty i Orkiestrę Dętą 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Jedlińska prowadził dh Grzegorz 

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA
85-LECIE DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CEREKWI

Majchrzak – Komendant Gminny ZOSP RP Zakrzew. Msza 
św., którą odprawiał Proboszcz Parafii Cerekiew – ks. Andrzej 
Piotrowski w intencji strażaków i ich rodzin, rozpoczęła się 
o godz. 15.00.

Po nabożeństwie poczty sztandarowe z terenu gminy 
Zakrzew wraz z przedstawicielami Komendy Państwowej 
Straży Pożarnej w Radomiu, Zarządu Wojewódzkiego, Zarządu 
Powiatowego, Gminnego ZOSP RP oraz władz powiatowych 
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i gminnych udali się na plac pod strażnicę, gdzie nastąpiła ofi-
cjalna część uroczystości Obchodów Dnia Strażaka.

Dowódca uroczystości dh Patryk Sobania złożył meldu-
nek o rozpoczęciu uroczystości dh Zbigniewowi Gołąbkowi, 
Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, następ-
nie poczet flagowy w składzie: dh Waldemar Niesmiejanow, 
Sylwester Janas, Łukasz Jędrzejewski przemaszerowali pod 
maszt, gdzie uroczyście przy odsłuchaniu hymnu narodowego 
została wciągnięta flaga.

Następnie prowadzący uroczystość lektor dh Cezary 
Szlachciński powitał zaproszonych gości: Komendanta 
Miejskiego PSP w Radomiu dh Pawła Frysztaka, Naczelnika 
Wydziału Operacyjnego dh Roberta Prokopa, Zastępcę JRG 1 
dh Pawła Potockiego, Wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego 
dh Zbigniewa Gołąbka, Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Radomiu dh Andrzeja Szczycha, Starostę Powiatu 
Radomskiego Mirosława Ślifirczyka, Wicestarostę Powiatu 
Radomskiego Leszka Margasa, Wójta Gminy Zakrzew 
Sławomira Białkowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy 
Romana Stępnia, Radną Gminy Zakrzew Anetę Pytkę, 
Dyrektor PSP w Cerekwi Elżbietę Kumięgę, Proboszcza Parafii 
Cerekiew ks. Andrzeja Piotrowskiego, Andrzeja Maja – wy-
dawcę monografii OSP Cerekiew, Prezesa Gminnego ZOSP RP 
Zakrzew Krzysztofa Grzyba, Komendanta Gminnego ZOSP 
RP Zakrzew Grzegorza Majchrzaka, Prezesów i Komendantów 
Ochotniczych Straży Pożarnych jednostek Gminy Zakrzew, 
poczty sztandarowe, Orkiestrę Dętą z Jedlińska, Prezesa RTM 
Ryszarda Augustyna, mieszkańców Cerekwi bliskich działal-
ności OSP Cerekiew.

Po przywitaniu gości dh Elżbieta Malecińska przedstawiła 
krótki rys historyczny jednostki OSP Cerekiew i jej działalno-
ści operacyjnej oraz społecznej.

Uroczystości Obchodów Dnia Strażaka oraz 85-lecia 
działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerekwi nie mo-
gły odbyć się bez odznaczeń zasłużonych dla pożarnictwa 

druhów, nadania odznaczeń dla wzorowych strażaków, wy-
sługę lat działalności w OSP. Miłym akcentem było odzna-
czenie Dziewczęcej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy 
OSP Cerekiew brązową odznaką MDP. Złote medale za zasłu-
gi dla pożarnictwa otrzymali m.in.: dh Jan Potembski z OSP 
Zakrzew, dh Piotr Głowacki z OSP Cerekiew. Srebrne medale: 
dh Piotr Drela, Janusz Rejmer, Kamil Kowal z OSP Cerekiew, 
brązowe medale zostały nadane dh: Krzysztofowi Kowalowi, 
Mariuszowi Kowalowi, Robertowi Holendrowi, Piotrowi 
Rzepczyńskiemu, Łukaszowi Jędrzejewskiemu, Łukaszowi 
Krawczykowi, Michałowi Kowalowi z OSP Cerekiew.

Odznakę „Wzorowego Strażaka” otrzymali dh: Maciej 
Stańczykowski, Marcin Prorok, Przemysław Mortka. 

Dzięki Wydawnictwu Wyższej Szkoły Handlowej 
w Radomiu i jej przedstawicielowi Andrzejowi Majowi 
Ochotnicza Straż Pożarna w Cerekwi wydała monografię swo-
jej jednostki, przedstawiającą działalność osiemdziesięciu pię-
ciu lat, jej rozwój oraz działalność współczesną.

Pamiątkowe egzemplarze zostały rozdane podczas uro-
czystości gościom obchodów 85-lecia OSP Cerekiew.

Końcowym punktem naszych uroczystości były przemó-
wienia zaproszonych gości i przedstawicieli władz. Gratulowali 
osiągnięć, życząc dalszych sukcesów. Takie słowa skierowali do 
nas m.in.: Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk, Wójt Gminy 
Zakrzew Sławomir Białkowski, Komendant Miejski PSP w Ra-
domiu dh Paweł Frysztak, Wiceprezes Wojewódzkiego Zarządu 
ZOSP RP dh Zbigniew Gołąbek, Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP dh Andrzej Szczych. 

Po zakończeniu przemówień dowódca uroczystości dh Pa-
tryk Sobania złożył meldunek dh Zbigniewowi Gołąbkowi o za-
kończeniu uroczystości. Poczty sztandarowe w defiladowym 
szyku przemaszerowały przez plac, prezentując swoje jednostki. 

Elżbieta Malecińska
fotoreportaż na str. 16

RYS HISTORYCZNY OSP CEREKIEW
Ochotnicza Straż Pożarna w Cerekwi została założona 

w 1930 r. przez grupę inicjatywną mieszkańców, której prze-
wodniczył proboszcz parafii Cerekiew ks. Adam Popkiewicz. 
Po ukonstytuowaniu się Zarządu OSP obejmuje funkcję Prezesa, 
Naczelnikiem został Bolesław Smoliński. W tym samym roku 
zostaje zbudowana pierwsza drewniana remiza. Od tego czasu 
Zarząd dokonuje pierwszych zakupów sprzętu pożarniczego 
i umundurowania.

27 marca 1931 roku następuje oficjalna rejestracja sta-
tutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Oddziale Związku Straży 
Pożarnych RP Okręgu Radomskiego.

W 1932 r. Zarząd Okręgowy funduje jednostce pierwszy 
wóz bojowy na żelaznych kołach z ręczną pompą, który służył 
jeszcze do lat sześćdziesiątych.

W latach 1956–1961 na miejscu starej remizy zostaje wy-
budowana nowa murowana strażnica.

W 1965 r. jednostka otrzymuje nowy wóz bojowy na gu-
mowych kołach oraz pompę P – 8, która służyła OSP do 2012 
roku.

W 1989 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Cerekwi od 
Zarządu Gminnego otrzymuje swój pierwszy samochód bojo-
wy marki żuk.

W 2005 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerekwi zostaje 
nadany sztandar, który otrzymuje złoty medal „Za zasługi 
dla pożarnictwa”.

W 2007 r. zostaje pozyskany dla jednostki ciężki samo-
chód bojowy GCBA 5/24, mercedes daimler – benz 1626 AK, 
a w 2010 r. zostaje oddany do użytku budynek nowej strażni-
cy wraz z Domem Ludowym.

W 2012 r. zostaje pozyskany samochód lekki, transpor-
ter ratownictwa technicznego: SLRT, VW T4 – volkswa-
gen.
• Współczesna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ce-

rekwi liczy 31 czynnych członków, dwie Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze – chłopięcą i dziewczęcą .

• Prezesem jednostki od trzydziestu lat jest dh Andrzej 
Prorok, Naczelnikiem od ośmiu lat jest dh Artur 
Głowacki.
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• Pierwszym udokumentowanym sukcesem OSP Cerekiew 
jest zajęcie pierwszego miejsca w zawodach powiato-
wych w 1937 r.

• Jednostka prowadzi kronikę od 2005 r., która otrzymuje 
wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach kronik, prowa-

dzi Klub Honorowych Dawców Krwi, Klub Motocyklowy 
Riders of Flames. Skupia dzieci i młodzież, promując 
swoją działalność. Propaguje prewencję, historię swojej 
jednostki i jej miejscowości.

Elżbieta Malecińska

O HISTORII POWSTANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CEREKWI. 
DZIAŁALNOŚĆ W LATACH 1930–1939

Historia powstania tej jednostki ści-
śle łączy się z losami odbudowującej się 
Polski po odzyskaniu niepodległości.

Od 1924 roku zaczyna się rozbudo-
wa centrum wsi Cerekiew, tzn. zostaje po-
stawiona nowa murowana plebania, kilka 
lat później – w 1929 r. zostaje poświęco-
ny kamień węgielny pod budowę nowego 
murowanego kościoła, którego prace wy-
kończeniowe trwają aż do 1937/38 r. 

Od 1928 roku działa Szkoła 
Powszechna w Cerekwi.

Były to również lata zasiedleń 
w Cerekwi, kiedy to mężczyźni powra-
cali z frontów I wojny światowej, służby 
wojskowej. Możliwość odkupienia zie-
mi od gminy wskutek kasacji majątku 
ziemskiego dziedziców Cerekwi (1927) 
pozwala miejscowym jak i osiedleńcom 
poprawić swoją sytuację bytową .

Wraz z rozwojem miejscowości 
wzrosło również ryzyko zagrożeń poża-
rowych, dlatego też pod koniec 1930 roku zawiązała się grupa 
inicjatorów powstania jednostki, do której należeli: ks. Adam 
Popkiewicz (50 lat) – proboszcz Parafii Cerekiew, Bolesław 
Smoliński (33 lata) – rolnik (syn rządcy dworskiego Antoniego 
Smolińskiego), Józef Michalski (35 lat) – rolnik, Franciszek 
Wrzesień (16 lat), który reprezentował młode pokolenie. 
Przypuszczam, że w grupie inicjatorów OSP Cerekiew mo-
gło być jeszcze więcej osób. Wszyscy współzałożyciele byli 
mieszkańcami Cerekwi.

W tym samym roku (1930) grupa działaczy 
na rzecz powstania jednostki ukonstytuowała się, 
został powołany pierwszy Zarząd Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Cerekwi, której prezesem 
został: ks. Adam Popkiewicz, funkcję komen-
danta objął Bolesław Smoliński, funkcję skarb-
nika mógł objąć Józef Michalski, Franciszek 
Wrzesień został członkiem zarządu.

Tego roku jednocześnie zostaje zbudowana 
pierwsza drewniana strażnica, która znajdowa-
ła się w centrum wsi – blisko kościoła, pleba-
nii, organistówki i szkoły. Informacja o budo-
wie remizy zamieszczona jest w kronice OSP 
Cerekiew cz. I. Wiemy, że pierwotnym źródłem 
tej informacji była kronika parafialna, która zo-
stała skradziona. Przypuszczam, że do budowy 

remizy strażackiej został wykorzystany 
materiał z budowy kościoła.

W archiwalnych dokumentach 
z 25 kwietnia 1930 roku: Okólniki i zarzą-
dzenia Związku Straży Pożarnych odna-
lazłam rejonizację Okręgu Radomskiego 
z tego okresu. Rejon gm. Zakrzew jesz-
cze nie istniał, natomiast działające 
ochotnicze straże pożarne naszej gminy 
takie jak: Zakrzew i Zakrzewska Wola 
przyporządkowane zostały do Rejonu 
VIII – Przytyka. Przypuszczam, że w tym 
roku – w taki sposób również wskutek 
tworzenia się grup inicjatywnych na tere-
nie gminy Zakrzew, oprócz Cerekwi – po 
ukonstytuowaniu się Zarządów powstały: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Taczowie 
i Dąbrówce Podłężnej. Nie znalazłam 
dokumentów świadczących o tym, czy 
w 1931 roku nastąpiła nowa rejonizacja 
okręgu, ale logicznie myśląc – jednostki, 
które dokonały rejestracji statutu (Zarząd 

Związku Straży Pożarnych RP Okręgu Radomskiego ponaglał 
dokonywania rejestracji statutu nowych jednostek) – musiały 
być przyporządkowane do jakiegoś rejonu.

Od 24 stycznia 1933 roku (brak danych z 1931 i 1932 
roku) nastąpiła nowa rejonizacja Okręgu Radomskiego: Rejon 
XII – Zakrzew, naczelnikiem został dh Bolesław Smoliński – 
komendant OSP Cerekiew. Do rejonu zakrzewskiego należały 
straże: OSP Zakrzew, OSP Zakrzewska Wola, OSP Cerekiew, 

Pierwszy prezes OSP Cerekiew – ks. Adam 
Popkiewicz; zdj. pod plebanią – 1934 r.

Pogrzeb pierwszego prezesa OSP Cerekiew – ks. Adama Popkiewicza; 1953 r.
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OSP Taczów. Natomiast jednostka z naszej gminy – Dąbrówka 
Podłężna dołączyła do – Rejonu II, który objął następujące 
gminy: gm. Radom, gm. Kozłów, gm. Wielogóra. Do tego 
rejonu należały straże: OSP Natolin, OSP Szkoła Rolnicza 
Wacyn, OSP Lesiów, OSP Jastrzębia, OSP Wsola, OSP 
Dąbrówka Podłężna. Naczelnikiem został dh Jan Szpaderski 
z OSP Natolin.

W 1931 roku 27 marca nastąpiła oficjalna rejestracja 
statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerekwi w Oddziale 
Związku Straży Pożarnych Okręgu Radomskiego.

Rejestracja statutu każdej jednostki OSP jest wytycz-
ną w wyliczaniu lat działalności, lecz co z udokumentowaną 
działalnością przed rejestracją? Czy logicznym byłoby oficjal-

ne utworzenie jednostki (rejestracja statutu) – bez posiadania 
remizy, mundurów, sprzętu pożarniczego.

Taki stan rzeczy rzutowałby na działalność wszystkich 
jednostek OSP, co za tym idzie na Zarząd Oddziału Związku 
Straży Pożarnych RP Okręgu Radomskiego. Przypuszczam, że 
w ten sposób organizowała się większość jednostek OSP z dzi-
siejszego terenu Powiatu Radomskiego.

Jeśli pomija się miesiące działalności OSP sprzed reje-
stracji statutu, kiedy to jednostki posiadają ukonstytuowany 
Zarząd, sprzęt pożarniczy, strażnicę – taka ocena jednostek 
jest krzywdząca.

Elżbieta Malecińska
Cdn ...

Od czerwca 2014 r. nastąpiły zmiany personalne w miej-
scowym Ośrodku Zdrowia. Dyrektorem Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie została 
wyłoniona w konkursie dr Iwona Jaworska. Będzie piastowa-
ła tę funkcję przez kilka najbliższych lat. Zastępcą dyrektora 
SPZOZ w Zakrzewie został lekarz Witold Kępka, piastujący 
funkcję dyrektora już wcześniej przez ponad trzydzieści lat. 
W ostatnim okresie do obsady medycznej dołączyli nowi leka-
rze i tak profilaktyką i leczeniem dorosłych zajmują się:
• Jadwiga Kępka – specjalista medycyny rodzinnej, lekarz 

chorób wewnętrznych;
• Sławomir Narożnik – dr nauk medycznych, specjalista 

chorób wewnętrznych, endokrynolog, były ordynator 
I oddz. Wewnętrznego;

• Paweł Kozera – specjalista pulmonolog.
Opieką profilaktyczną i leczeniem dzieci zajmują się:

• Witold Kępka – pediatra;
• Renata Jarecka-Sobczyk – specjalista chorób dziecięcych, 

były ordynator oddziału dziecięcego, diabetolog;
• Marta Nazimek – specjalista chorób dziecięcych, diabetolog.

ZDROWIE
15 kwietnia zakupiono, dla potrzeb diagnostyki pacjen-

tów, aparat USG. Badania wykonywane są w każdą środę 
w godzinach 8–10 (dla pacjentów ze skierowaniem od naszych 
lekarzy bezpłatnie) lub komercyjnie na życzenie pacjenta. 
Wykonuje je Janusz Wieczorek – chirurg radiolog.

SPZOZ w Zakrzewie współpracuje z 3 laboratoriami 
i 3 gabinetami RTG, z którymi ma podpisane umowy na wy-
konywanie badań zleconych przez naszych lekarzy. 

Ośrodek Zdrowia w Zakrzewie obejmuje swoją opieką 
około 5 000 pacjentów, którzy złożyli deklarację o wyborze 
miejsca leczenia. 

Personel lekarsko-pielęgniarski stale podnosi swoje kwa-
lifikacje, uczestniczy w szkoleniach, aby sprostać zadaniom 
uwzględniającym postęp w diagnostyce i leczeniu w ramach 
POZ.

Od kilku lat swoje usługi świadczy lekarz stomatolog 
Katarzyna Bogusz, specjalizująca się w ortodoncji. 

Gabinet stomatologiczny świadczy usługi w ramach kon-
traktu z NFZ oraz w ramach usług komercyjnych. 

INNE SPOJRZENIE NA PROBLEM UŻYWEK
Papierosy, alkohol i narkotyki spędzają sen z oczu więk-

szości rodziców. O młodzieży sięgającej po używki słyszy się 
w telewizji, radiu, od znajomych, czyta się o niej w prasie, czę-
sto widzi się ją na własne oczy pod sklepem lub przechadza-
jącą się chwiejnym krokiem. Rodzice błagają wtedy w duchu: 
„ach, żeby moje dziecko nigdy tego nie zrobiło!”. No cóż, oka-
zuje się, że w celu ustrzeżenia dziecka przed używkami rodzic 
może zrobić daleko więcej niż jedynie wzdychać błagalnie.

Wśród głównych powodów, dla których młodzież sięga 
po używki wymieniane są:
1. Ciekawość świata, zasada „zakazanego owocu” – chęć 

poznania tego, o czym mówi się tak enigmatycznie, jest 
nie do opanowania. Nie myśli się wtedy o konsekwen-
cjach, a raczej „zobaczę, jak to jest, od jednego razu się 
przecież nie uzależnię”.

2. Problemy w domu – brak poczucia bezpieczeństwa, brak 
zaufania do rodziców powodują, że młodzież szuka ak-
ceptacji w grupach ryzyka.

Rodzice mają wielką moc. Jest czas, gdy dzieci nie kwe-
stionują ich wiedzy i doświadczenia, a wręcz przeciwnie – są 
przekonane, że ojciec i matka to najmądrzejsi ludzie na świecie. 
Już wtedy należy zacząć pracę nad ugruntowaniem w dziecku 
przekonań na temat używek. Oczywiście w dzisiejszych cza-
sach nikogo nie przekona stwierdzenie „nie pal, bo to szkodzi 
zdrowiu”. Podejście zbyt ogólnikowe sprzyja racjonalizacji, 
czyli przekonywaniu samego siebie, że może niekoniecznie 
tak jest, szukaniu luk w wiedzy, odsuwaniu prawdziwych kon-
sekwencji. Ważne, żeby temat narkotyków, alkoholu czy niko-
tyny nie był tematem tabu. Rodzic powinien być przygotowa-
ny merytorycznie na trudne pytania. Z drugiej strony – należy 
uważać, by każdy temat nie kończył się morałem antyużyw-
kowym. Wprowadzanie dziecka w wiedzę na temat substancji 
uzależniających i groźnych dla zdrowia powinno mieć swój 
naturalny bieg, zawierać rzetelne informacje, pokazywać prze-
bieg i konsekwencje stosowania, a przede wszystkim zaspoka-
jać potrzebę zdobywania wiedzy przez dziecko.
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Christiane F. w „Dzieciach z dworca ZOO” mówi, że 
gdyby na osiedlu, na którym mieszkała, był jakiś plac zabaw, 
jakieś miejsce, gdzie można byłoby spędzać ciekawie czas, ni-
gdy nie trafiłaby w podejrzane miejsca i nie zadawałaby się 
z młodzieżą zbuntowaną, gnaną potrzebą zapewnienia sobie 
rozrywki, a w związku z tym, nie sięgnęłaby po narkotyki.

Badania prowadzone wśród dzieci i młodzieży pokazują, 
że zachowania ryzykowne, w tym również używanie substan-
cji psychoaktywnych, najczęściej mają miejsce podczas waka-
cji i ferii. Odcięci od obowiązków, bez pasji, które wypełniły-
by im czas, młodzi ludzie sięgają po środki, które wpływają 
destrukcyjnie na jakość ich życia.

Brak zainteresowań determinuje chęć poszukiwań inne-
go rodzaju rozrywek. Dzieci, które nie wiedzą, jak ciekawie 
spędzać czas, szukają wszelkich możliwych sposobów na 
urozmaicenie go sobie. Większość ankiet przeprowadzanych 
wśród młodzieży pokazuje jednoznacznie, że możliwość „faj-
nego spędzania czasu” jest jednym z głównych powodów, dla 
których młodzież sięga po używki. Nikt poza rodzicami nie 
może ponosić odpowiedzialności za to, czy dziecko ma hobby, 
czy też nie. Rodzice, którym zależy na profilaktyce uzależnień 

u swoich dzieci, powinni pomóc im zorganizować czas wolny. 
Nie nagle, lecz od początku: aktywne spędzanie czasu z ma-
łym dzieckiem jest formą zasiania ziarenka, które zakiełkuje, 
zapuści korzenie, a owoce wyda właśnie wtedy, gdy inni rodzi-
ce będą łamali głowy nad tym, co robią ich pociechy.

Jeden ze znanych polskich raperów pisze: „W tym kraju 
pijesz, gdy się cieszysz, pijesz, gdy jesteś smutny, ludzie zmie-
nili miłość do życia w miłość do wódki”. To, co można nazwać 
„miłością do życia”, to umiejętność czerpania radości ze zwy-
kłych aktywności. Każdy z nas jest moderatorem własnego 
szczęścia: praca nie jest tylko kilkoma godzinami ciężkiego 
wysiłku, lecz rodzajem spełnienia, wolny czas przeznacza się 
na zabawę z dziećmi, rozmowę z małżonkiem, pasję. Wgląd 
we własne pragnienia, poznanie tego, czego najbardziej się 
chce, pozwala czynić życie coraz lepszym, ciekawszym.

To od nas, rodziców, zależy, czy przepełnimy dziecko mi-
łością do życia, czy też skażemy je na poszukiwanie szczęścia 
na własną rękę, często pośród czynników destrukcyjnych.

Magdalena Szyborska
psycholog

NAKRĘĆ SIĘ I... POMAGAJ!
O akcji zbierania plastikowych nakrętek słyszał nie-

mal każdy z nas. Zbierają je dzieci i dorośli w całej Polsce. 
Pojemniki na tego typu surowiec pojawiają się nie tylko 
w przedszkolach i szkołach, ale coraz częściej można je za-
uważyć w hipermarketach oraz małych, osiedlowych sklepi-
kach. Nie dziwi nas również pojemnik na zakrętki znajdujący 
się w urzędzie czy w recepcji wielu firm. Co sprawiło, że akcja 
przybrała tak ogromną skalę i dlaczego właściwie warto zbie-
rać nakrętki?

Ideę zbierania nakrętek wprowadzili w życie studenci 
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. To właśnie kilku mło-
dych ludzi wymyśliło charytatywną zbiórkę. Pieniądze z akcji 
miały zostać przeznaczone na pomoc dla znajomego. Akcja się 
powiodła, a idea szybko doczekała się kontynuacji. I tak na-
krętkowe szaleństwo ogarnęło praktycznie całą Polskę. 

Dziś szacuje się, że o tej akcji słyszał co trzeci Polak. 
Jednak nie wszyscy do końca zdajemy sobie sprawę z tego, 
jak cały proces wygląda w praktyce. Co więc dzieje się z na-
krętkami, które wrzucamy do pojemników? Otóż plastikowe 
nakrętki w pierwszej kolejności trafiają do siedziby fundacji 
lub stowarzyszenia. To właśnie tutaj wolontariusze je segre-
gują, ważą i pakują. Następnie nakrętki trafiają do firmy re-
cyklingowej. Fundacje mają najczęściej podpisaną umowę na 
odbiór surowca prosto z ich magazynów. Firmy recyklingowe 
należność wpłacają zaś na subkonta osób, na rzecz których 
prowadzona jest akcja. Po uzbieraniu odpowiedniej kwoty or-
ganizacje zakupują potrzebny sprzęt czy opłacają rehabilitację. 
Zaś nakrętki firma recyklingowa przerabia na plastikowy gra-
nulat. Z tak powstałego surowca mogą powstać nowe zakrętki, 
plastikowe opakowania czy inne przedmioty. 

Akcja zbierania nakrętek pozwala uzbierać pieniądze na 
cele charytatywne. Za kilogram nakrętek fundacje uzyskują 
w skupach około 70 groszy. Niby niewiele, ale przecież zbiórki 

są akcjami zakrojonymi na szeroką skalę. Za kilka, kilkanaście 
czy kilkadziesiąt nakrętek stowarzyszenia nie kupią wózka in-
walidzkiego. Ale, gdy te kilkanaście lub kilkadziesiąt zakrę-
tek wrzuci do pojemników tysiące ludzi, pieniądze wystarczą 
na sfinansowanie takiego zakupu. I tak niepozorne nakrętki, 
bezwartościowe z pozoru śmieci, przemieniają się w coś, co 
może uratować życie, czy ułatwić powrót do zdrowia. Stają się 
zatem czymś naprawdę cennym. 

Samo zbieranie nakrętek jest korzystne jeszcze z kilku 
innych powodów. Nie można tutaj pominąć względów ekolo-
gicznych. W końcu zamiast trafić na wysypiska, przerabiane 
są one na surowiec wtórny. Warto także zwrócić uwagę na to, 
że to właśnie dzięki tej akcji naprawdę dużo osób nie wyrzuca 
do pojemnika ze śmieciami zakręconych butelek. Butelki bez 
nakrętek zaś nie tylko zajmują mniej miejsca, ale mogą być 
bez problemu sprasowane w sortowniach.

Zbieranie nakrętek skłania ludzi do zaangażowania się 
w inicjatywę społeczną. Odnosi się to również do dzieci, któ-
re uczą się nie tylko tego, że śmieci warto segregować, ale 
i oswajają się z myślą, że należy nieść pomoc innym.

Akcje zbierania nakrętek organizują nie tylko fundacje 
czy rozmaite stowarzyszenia przekazujące pieniądze na cele 
charytatywne. Coraz częściej także bliscy i znajomi osób nie-
pełnosprawnych, potrzebujących drogiej rehabilitacji, leczenia 
lub specjalistycznego sprzętu, postanawiają zorganizować ak-
cję na własną rękę. Jedną z rodzin, która samodzielnie zbiera 
korki dla swojego synka Mikołaja, są państwo Solińscy z Za-
topolic. Mikołaj Soliński ma 6 lat. Choruje na mózgowe pora-
żenie dziecięce, które nie pozwala mu chodzić i funkcjonować 
jak inne zdrowe dzieci. Mikołaj jest przesympatycznym dzie-
ckiem, potrafiącym cieszyć się życiem. Każdego, kogo spot-
ka, zaraża swoim niezwykłym optymizmem i dziecięcą wiarą. 
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Bardzo chętnie uczestniczy w za-
jęciach z rówieśnikami w przed-
szkolnej grupie „Biedronki”. Jest 
bardzo otwarty i chętny do pracy 
nie tylko z nauczycielami, ale 
również rehabilitantami. 

Rodzice Mikołaja zdecydo-
wali się na samodzielne zbieranie 
nakrętek, gdyż rehabilitacja chłop-
ca jest bardzo kosztowna. Na swo-
jej posesji przygotowali specjalne 
pomieszczenie, w którym groma-
dzą kolorowy towar pozyskany 
ze szkół, przedszkoli oraz dzięki 
znajomym. Firma recyklingowa, 
która odbiera nakrętki od rodziny, 
zgłasza się po nie dopiero wtedy, 
gdy uzbiera się ich około 1 tony, 
a niestety trwa to nawet kilka mie-
sięcy. Mikołaj jest podopiecznym 
fundacji „Zdążyć z pomocą”, ma 
swoje subkonto, na które spółka 
Eko-Sam z Milejowic przekazuje 
fundusze za uzbierane nakrętki. 
Pieniądze pozyskane w ten sposób 
mogą być przeznaczone wyłącznie 
na rehabilitację dziecka. Dzięki 
temu rodzina Solińskich może 
również opłacać zakup specjali-
stycznych bucików, tzw. ortez, jak również prywatne wizyty 
u specjalistów czy zabiegi rehabilitacyjne. Od kilku lat Mikołaj 
wraz ze swoją mamą Edytą, uczestniczy w obozach dla niepeł-
nosprawnych, aby jak najlepiej usprawnić swoje ciało do po-
dejmowania codziennych czynności. Nie jest to jednak turnus 
bezpłatny. 3 tygodniowy pobyt dziecka kosztuje około 6 tysięcy 
złotych. Rodzice Mikołaja starają się, aby uczestniczył on 2–3 
razy w roku w takiej formie rehabilitacji, gdyż największym 
marzeniem chłopca jest to, aby mógł samodzielnie się poruszać. 
Chłopiec na co dzień porusza się z pomocą specjalistycznego 
wózka, którego zakup wynosi około 7 tysięcy złotych. Najlepiej, 
aby był on nowy, przystosowany do wzrostu dziecka i jego po-
trzeb. W ostatnim czasie Mikołaj uczy się chodzić, wykonując 
trudne i meczące ćwiczenia na tzw. lokomacie. Jest to urządze-
nie pozwalające na precyzyjne wykonanie cykli chodu o wzorcu 
maksymalnie zbliżonym do naturalnego. To niezbędny element 
w leczeniu zaburzonej funkcji chodu. Jest to uciążliwe i żmudne 
ćwiczenie dla tak małego dziecka, ale bardzo ważne do urucho-
mienia i usprawnienia jego nóżek. 45 minut tego typu ćwiczeń 
to koszt około 2,5 tysiąca złotych, a efekty można dopiero za-
uważyć po kilkunastu takich seansach rehabilitacyjnych. 

Jak każde dziecko Mikołaj rośnie i rozwija się. Nie jest 
jeszcze w stanie samodzielnie chodzić, dlatego do jego funk-
cjonowania niezbędny jest również pionizator oraz specjalny 
wózek inwalidzki, dzięki którym będzie mógł się przemiesz-
czać i pokonywać wiele barier architektonicznych oraz brać 
aktywny udział w życiu społecznym. 

Od dwóch lat uczniowie PG w Zakrzewie angażują 
się w akcję zbierania plastikowych nakrętek dla Mikołaja. 
Corocznie rodzice chłopca odbierają od nas kilka worków tego 
kolorowego surowca. Nasi uczniowie zachęcają do zbierania 
swoich najbliższych, sąsiadów i znajomych. Oznakowane 
pudełka na nakrętki znajdują się w przedszkolu, do którego 
uczęszcza Mikołaj, w Publicznym Gimnazjum w Zakrzewie, 
Świetlicy Gminnej w Gulinku oraz w Urzędzie Gminy w Za-
krzewie. W najbliższym czasie planujemy tego typu pojemniki 
ustawić we wszystkich świetlicach znajdujących się na terenie 
naszej gminy. Zachęcamy również wszystkie szkoły podstawo-
we do włączenia się w pomoc Mikołajowi. Zbieranie nakrętek 
nie wymaga dodatkowego nakładu pracy. Wystarczy wyrobić 
w sobie nawyk zbierania ich w domu. Większą ilość będziecie 
mogli Państwo przekazywać bezpośrednio rodzinie chłopca.

Gdyby co piąty Polak oddał jedną zakrętkę dziennie, fun-
dacja, w której zarejestrowany jest Mikołaj, byłaby w stanie 
zakupić około 750 wózków inwalidzkich w ciągu roku. 

Zbieranie plastikowych nakrętek to stosunkowo prosty 
sposób, aby komuś pomóc. Każda plastikowa nakrętka jest 
cenna! Nie wyrzucaj jej więc z innymi odpadami do śmieci, 
postaw pojemnik z workiem i zacznij je zbierać. Stań się dar-
czyńcą, dołącz do nas .

Nakręć się i ….pomagaj!
Monika Rdzanek

nauczycielka chemii PG
w Zakrzewie
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Przemoc i agresja są dziś zjawiskiem bardzo powszech-
nym, niejako wpisane w kanon współczesnego świata. Mamy 
do czynienia z nimi dosłownie wszędzie, w domu, szkole, pra-
cy. Profilaktyka przeciwko przemocy towarzyszyła nam przez 
cały rok szkolny. Młodzi ludzie, gimnazjaliści, bombardowa-
ni byli w szkole działaniami antyprzemocowymi. Zależało 
nam, aby poznali zjawisko przemocy od podszewki, jakie są 
jej uwarunkowania, formy i jak jej skutecznie przeciwdziałać. 
Chcieliśmy, aby każdy uczeń nie miał wątpliwości, jakie za-
chowanie jest przemocowe i co należy z nim zrobić.

Na zajęciach z młodzieżą skupialiśmy się na nowoczes-
nych formach przemocy, jakiej na co dzień doświadczają. 
Edukowani byli w zakresie cyberprzemocy, hejtingu, sextingu, 
groomingu. Uświadamialiśmy, jaki wpływ na funkcjonowanie 
młodego człowieka ma doświadczenie zachowań przemoco-
wych. Zależało nam, aby zdobyta przez nich wiedza posłużyła 
wniknięciu w głąb własnego postępowania i wpłynęła na zmia-
nę nastawienia do tego typu zachowań. Nie bez uwagi zostawi-
liśmy doświadczanie przemocy od rówieśników i rodzeństwa.

Uczniowie otrzymali gotowe recepty zachowań, a także 
porady, co robić, jeżeli jest się ofiarą przemocy. Bardzo po-
mocni w kwestii informacyjnej byli dla nas pracownicy so-
cjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pani 
Małgosia Musiałek.

Szereg działań wychowawczych zostało uwieńczonych 
happeningiem profilaktycznym „STOP – PRZEMOCY”. 
W zorganizowanie tej spektakularnej akcji włączyli się nie 
tylko odpowiedzialni nauczyciele i wybrani uczniowie, ale 
dosłownie cała szkolna społeczność. Kilka dni wcześniej na-
uczyciele wraz ze swoimi uczniami przygotowali transparenty 
z hasłami nawiązującymi do tematu akcji. Osoby odpowie-
dzialne przygotowały niebieskie kotyliony i niebieskie balony, 
hasła, które miały być skandowane podczas przemarszu oraz 
muzykę towarzyszącą pochodowi. Na tydzień przed happenin-
giem szkoła oklejona została hasłami antyprzemocowymi, pla-

RAZEM PRZECIWKO ZŁU
katami, instrukcjami dla ofiar przemocy, numerami telefonów 
zaufania dla młodzieży oraz adresami placówek wspierających 
osoby, doświadczające różnych form przemocy. Happening 
rozpoczął się krótkim apelem informującym o celu zgroma-
dzenia i przypomnieniem przeciwko czemu protestujemy 
i w jakim świecie nie chcemy żyć. Zdumiewające, jak wielu 
młodym ludziom zależy, aby rozwijać się w świecie wolnym 
od przemocy, agresji i nienawiści. Wyruszyliśmy razem – ucz-
niowie – nauczyciele – pracownicy socjalni. Wszyscy ubrani 
na niebiesko maszerowaliśmy, usatysfakcjonowani, że głośno 
możemy mówić, iż nie akceptujemy przemocy, że jest ona nie-
modna, że nie można milczeć, że musimy stawiać czoła złym 
zachowaniom innych ludzi, że osoba stosująca przemoc jest 
przestępcą. W grupie siła – wyraźnie było to czuć, gdy szliśmy 
w niebieskiej drużynie. Eskortowani przez policję czuliśmy się 
ważni, że z problemem, który dotyczy nas wszystkich, wyszli-
śmy na zewnątrz. Otwórz oczy – wołali uczniowie, rozejrzyj 
się, zareaguj na przemoc – skandowali. Dodaliśmy siły i wia-
ry wszystkim tym, którzy są bici, poniewierani, szykanowani, 
hejtowani, poniżani, że mogą i muszą zadbać o to, aby zmie-
niać rzeczywistość, w której tkwią. Muszą zacząć mówić, co 
ich spotyka i wierzyć, że każdy człowiek ma wokół siebie lu-
dzi, na których może liczyć. A tym co poniżają, poniewierają, 
szantażują, biją, hejtują drugiego człowieka, powiedzieliśmy 
głośne nie – wyrażając swoją pogardę do tego typu destruk-
tywnych zachowań. Nawet jeżeli jeden sprawca przemocy, je-
den kat zastanowi się, że swoim postępowaniem niszczy życie 
drugiego człowieka, to happening osiągnął swój zamierzony 
cel. Rokrocznie przekonujemy się, że tego typu akcje są bar-
dzo pozytywnie przyjmowane przez młodzież i społeczeństwo 
lokalne. Tylko zdecydowany sprzeciw przeciwko przemocy 
jest w stanie ją zatrzymać. A my wierzymy, że większość z nas 
jest dobrymi, pozytywnie nastawionymi do innych ludźmi.

Anna Włodarczyk
Fotoreportaż na str. 20

ZAKRZEWSKIE „SPA”
Od wielu lat, dzięki inicjatywnie Parafialnej Caritas, 

w maju, w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie, orga-
nizowany jest Bal Charytatywny. Jego uczestnicy zbierają się 
późnym popołudniem w „stodole”, która w sobotni wieczór za-
mienia się w salę biesiadną. Każdego roku to spotkanie przyja-
ciół i znajomych ma swoją myśl przewodnią i specyficzny cha-
rakter; był już świat bajki, wieczór cygański, remiza strażacka. 
W tym roku spotkaliśmy się w sobotę, 23 maja w „Zakrzewskim 
SPA”. Już sama nazwa sugerowała, iż istnieje wielka potrzeba 
odnowy ciała i wszelkiego rodzaju zabiegów regenerujących 
i odmładzających. Nad całością czuwał niezastąpiony Tadeusz 
Kępka. To on – jak co roku – wykonał piękną scenografię na 
głównej scenie; to on opracował program kabaretowy, angażu-
jąc w swoim programie najlepszych specjalistów odnowy bio-
logicznej z całej Europy. Jeszcze raz się okazało, że w niekon-
trolowanym wyścigu ku uciekającej młodości można przegiąć! 
I to jeszcze jak! Ponad 90 uczestników „Zakrzewskiego SPA” 

żywiołowo reagowało na teksty kabaretowe, które wywoływały 
salwy śmiechu i radości. Taniec – to jeden ze sposobów odmła-
dzania i relaksu. Zespół „Trapez” pozwolił uczestnikom balu, 
swoim śpiewem i muzyką, porwać wszystkich do tańca. Było 
dobrze po północy, gdy zespół zagrał po raz ostatni. Po tańcu 
bywa się z reguły głodnym. Obficie zastawione stoły pozwoliły 
gościom „SPA” na uzupełnianie spalonych kalorii. Na koniec 
uczestnicy złożyli dobrowolne ofiary na wakacyjne wyjazdy 
dla dzieci i młodzieży z naszej parafii. W tym roku głównie na 
rekolekcje oazowe. Ks. proboszcz Ireneusz Kosecki, dziękując 
członkom Parafialnej Caritas za przygotowanie balu, sponso-
rom za pomoc, uczestnikom za udział i ofiary pieniężne, za-
prosił wszystkich za rok na kolejny bal charytatywny. Żegnając 
się, uczestnicy „Zakrzewskiego SPA” zgodnie stwierdzili, że 
kilka godzin wspólnie przeżytych, pozwoliło na prawdziwą od-
nowę ducha i ciała.

PLEBAN
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Małgorzata Szejnert. Usypać góry. Historie z Polesia, 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2015

„Usypać góry” to zbiór reportaży o zachodniej części 
Polesia leżącego przed II wojną światową w granicach Polski. 
To część naszych mitycznych Kresów, rozciągnięta nad Prypecią 
ze stolicą w Pińsku; ziemia lasów i bagien. Każdy reportaż ma 
swojego bohatera lub, częściej, kilku bohaterów, żyjących obec-
nie lub w przeszłości. To przedstawiciele wszystkich grup et-
nicznych, klas i wyznań zamieszkujących Polesie – teraz i kie-
dyś. To także goście z odległych krajów, których życie związało 
się z tą ziemią. Wszyscy na swój sposób są wyjątkowi. Historie 
te, choć pozornie niezależne, łączą się w końcu w jedną całość 
poprzez wspólny temat, jakim jest tożsamość mieszkańców 
Polesia. To próba połączenia przeszłości i teraźniejszości, po-
szukiwanie tego, co przeminęło. Zostały tylko ślady, ale także 
ludzie, którzy przekazują swoje opowieści i tradycje kolejnym 
pokoleniom. Jest to obraz sentymentalny, bo wyrażający tęskno-
tę za tym, co utracone wskutek XX-wiecznych tragedii.

Thomas Hardy. Z dala od zgiełku, Wydawnictwo 
„Nasza księgarnia”, 2015

Powieść „Z dala od zgiełku” po raz pierwszy ukazała się 
w 1874 roku. Dziś to już klasyka literatury. Na jej podstawie 
powstał film, który odkrywa i popularyzuje ją na nowo. 

Jest to pięknie napisany kameralny dramat. Prowincja dzie-
więtnastowiecznej Anglii. Główna bohaterka dziedziczy po wuju 
farmę. Postanawia sama zająć się gospodarstwem, nie czekając 
na księcia z bajki. O względy dziewczyny zabiega trzech dżen-
telmenów, każdy o silnej osobowości. Jest wśród nich Gabriel 
Oak – poczciwy farmer, właściciel ziemski William Boldwood 
oraz Franciszek Troy – sierżant królewskich dragonów, kobie-
ciarz i hulaka. Nieoczywiste wybory, rozterki oraz pomyłki losu 
– życie niesie wiele niespodzianek, ale u Hardy’ego nic nie jest 
proste, a najmniej losy bohaterów. 

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

Marek Krajewski, Jerzy Kawecki, Umarli mają głos praw-
dziwe historie, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2015

Marek Krajewski to jeden z najpopularniejszych auto-
rów powieści kryminalnych. Tym razem jednak to nie fikcja 
literacka, wszystkie historie opisane przez Krajewskiego są 
prawdziwe. Marek Krajewski zaprosił do współpracy znanego 
patologa Jerzego Kaweckiego i spisał historie skomplikowa-
nych spraw kryminalnych, do których wyjaśnienia przyczynił 
się medyk. Krajewski nazwał teksty zamieszczone w „Umarli 
mają głos” opowiadaniami reportażowymi. Książka zawie-
ra opisy 12 dochodzeń prowadzonych przez ponad 30 lat. 
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Kurzak – śpiewaczka operowa, Beata Pawlikowska – pisarka, 
podróżniczka, gen. Roman Polko – oficer sił specjalnych, dr To-
masz Rożek – fizyk, dziennikarz naukowy, Muniek Staszczyk 
– muzyk, Cezary Żak – aktor teatralny i telewizyjny, Łukasz 
Żygadło – siatkarz, reprezentant Polski.

 
Jan Twardowski. Na ostatni guzik: rok z księdzem 

Janem Twardowskim. Wybrała i oprac. Aleksandra 
Iwanowska, Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2015

„Na ostatni guzik. Rok z księdzem Janem Twardowskim. 
2015” to książka wydana z okazji setnej rocznicy urodzin du-
chownego. Na kartach tej niezwykłej lektury, skierowanej nie 
tylko do najmłodszych czytelników, znajdziemy coś w rodzaju 
kalendarza. Od stycznia aż do grudnia ks. Twardowski opowiada 
o najróżniejszych świętach, tych bardziej i mniej znanych bądź 
zwyczajnie częstokroć zapomnianych. Do czytelnika zwraca 
się prostym, ciepłym językiem tak, że nie sposób oderwać się 
od lektury. W książce znajdują się różnorodne teksty księdza 
Twardowskiego, te publikowane wcześniej i te zupełnie niezna-
ne, wybrane z całego dorobku pisarza opatrzone zachwycają-
cymi ilustracjami Elżbiety Kidackiej. Książka jest „dopięta na 
ostatni guzik”.

Polecam
Zofia Maj

Dotyczą bardzo różnych spraw: od makabrycznych, do bardziej 
„zwykłych” – o ile w ogóle można tak określać zbrodnie.

Ludzie Pasje Wartości: rozmowy o dokonywaniu wy-
borów, Wydawnictwo Mobe, 2015

„Ludzie Pasje Wartości – rozmowy o dokonywaniu wy-
borów” to publikacja przedstawiająca 21 niezwykle ciekawych 
historii ludzi nauki, kultury, sportu, biznesu i powołania. „Kim 
chciałbym być w przyszłości” – to pytanie zadaje sobie wielu 
nastolatków. Bohaterowie tej książki opowiadają o swoich ży-
ciowych wyborach, których częstokroć dokonywali już w wie-
ku 16–19 lat, o wartościach, jakimi się kierowali, oraz o tym, 
jaki wpływ na ich decyzje miały szkoła, rodzina i środowisko. 
Publikacja przeznaczona jest dla młodych ludzi dokonujących 
wyboru zarówno kolejnej szkoły, jak i drogi zawodowej, a także 
dla ich rodziców i nauczycieli

Z młodymi ludźmi swoimi doświadczeniami dzielą się m.in. 
Gosia Baczyńska – projektantka mody, prof. Andrzej Blikle – 
matematyk, prof. Jerzy Bralczyk – językoznawca, s. Małgorzata 
Chmielewska – przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”, Jan Góra 
OP – teolog, duszpasterz akademicki, Marcin Iwiński – przed-
siębiorca, współtwórca gry komputerowej „Wiedźmin”, Kajetan 
Kajetanowicz – kierowca rajdowy, mistrz Polski, Aleksandra 

ZAJĘCIA WAKACYJNE – SIERPIEŃ 2015
Jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie zor-

ganizowała wakacyjne zajęcia dla dzieci. W sierpniowe czwart-
ki zaprosiliśmy dzieci na gry i zabawy w gronie rówieśników. 
Z każdymi zajęciami zwiększało się grono uczestników. 

W programie znalazły się konkursy, zajęcia plastyczne, 
zabawy ruchowe. Pierwsze zajęcia promowały serię książek 
o Franklinie. Dzieci tworzyły własne ilustracje zainspirowane 
przeczytaną książką oraz wakacyjnymi przygodami. W tym roku 
po raz pierwszy odbyły się zabawy w języku angielskim. Zajęcia 
miały na celu wspólną zabawę, ale miały też walor edukacyjny 
– pozwalały dzieciom poznać lub utrwalić podstawową wiedzę 

o tym języku. Większość dzieci bardzo dobrze się bawiła i mo-
gła się pochwalić znaczną znajomością słownictwa w języku an-
gielskim. Kolejne zajęcia „Od Zakrzewa do Taczowa” poświę-
cone były odkrywaniu naszej gminy. Przygotowano krzyżówki, 
zagadki i grę planszowa o gminie Zakrzew. Dzieci poznawały 
miejscowości i postacie związane z gminą Zakrzew. Cykl wa-
kacyjnych czwartków z biblioteką zakończył się wierszami Jana 
Brzechwy. Dzieci deklamowały swoje ulubione wiersze, malo-
wały i tworzyły z plasteliny ulubionych bohaterów.

Mamy nadzieję, że wspólne zajęcia pozostawiły w pamięci 
dzieci wiele miłych wspomnień.

Zofia Maj
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Jak co roku uczniowie Publicznego Gimnazjum 
w Zakrzewie uczestniczyli w Rowerowym Zlocie 
Gwieździstym zorganizowanym już po raz XII 
przez Związek Gmin Radomka. Mali i duzi miłośni-
cy kolarstwa wyruszyli z terenu 6 gmin tj. Jedlińska, 
Przysuchy, Przytyka, Wieniawy, Wolanowa, 
Zakrzewa, aby spotkać się na pikniku nad zalewem 
w Domaniowie. 

Gimnazjaliści bardzo chętnie uczestniczą w raj-
dzie, który popularyzuje podróżowanie jednoślada-
mi po utworzonej w 2004 roku sieci 287 km tury-
stycznych szlaków rowerowych na terenie Związku. 
Dodatkowym i bardzo znaczącym walorem są liczne 
atrakcje organizowane podczas pikniku, np. pokazy 
akrobatyki rowerowej, rywalizacja w konkuren-
cjach sprawnościowych oraz konkursy dotyczące 
wiedzy na temat Związku Gmin Radomka i wiedzy 
o powiecie radomskim. Bardzo atrakcyjne nagrody, 
przygotowane przez organizatorów, sprawiają, że 
uczniowie przygotowują się nie tylko wytrzymałościowo, ale 
też merytorycznie

W tegorocznej rywalizacji w Konkursie Wiedzy o Po-
wiecie Radomskim pierwsze miejsce zdobyła Natalia Centka, 
uczennica klasy 3A PG w Zakrzewie i otrzymała główną na-
grodę, czyli rower górski. Podczas wręczania nagród Natalka 
nie kryła radości i wzruszenia. Trzecie miejsce zajęła Beata 
Kurowska, również z klasy 3A, otrzymując plecak turystycz-

27 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Jani-
szewie odbył się IV gminny konkurs plastyczny pod hasłem 
„Powiew wiosny”. Koordynatorami konkursu były Ewelina 
Michalak i Alicja Jaworska. Konkurs przebiegał w dwóch ka-
tegoriach:
– uczniowie klas I–III;
– uczniowie klas IV–VI.

Zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej 
dowolną techniką do wiersza o wiośnie. Ocenie podlegały: 
kompozycja, zgodność z tematem, estetyka. Wszystkie prace 
pełne ekspresji, wyobraźni i twórczej pomysłowości za-
chwyciły nauczycieli oceniających konkurs i sprawiły, 
że wybór laureatów był wyjątkowo trudnym zadaniem.

Jury w składzie wszystkich nauczycieli ze szkół 
biorących udział w konkursie wyłoniło następujące 
miejsca w poszczególnych kategoriach:

W kategorii klas I–III:
I miejsce – PSP w Cerekwi;
II miejsce – PSP w Mleczkowie;
III miejsce – PSP w Janiszewie.
W kategorii klas IV–VI:
I miejsce – PSP w Wacynie;
II miejsce – PSP w Janiszewie;

ny. Wszystkim uczestnikom gratulujemy kondycji, a zwycięz-
com konkursów otwartości i wiedzy!

Rowerowy Zlot Gwieździsty integruje środowiska gmin-
ne Związku, przybliża walory turystyczne gmin oraz popula-
ryzuje podróżowanie jednośladami jako jedną z form rekreacji 
ruchowej oraz środek bezpiecznego i ekologicznego transpor-
tu. Promuje utworzoną w 2004 roku sieć turystycznych szla-
ków rowerowych, które znajdują się na terenie Związku.

Małgorzata Koprowska

IV GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
III miejsce – PSP w Woli Taczowskiej.
Laureatom nagrody i dyplomy wręczała dyrektor Emilia 

Jaworska. Na wszystkich uczestników czekał także słodki po-
częstunek.

Mamy nadzieję, iż uczestnictwo w konkursie było nie tyl-
ko świetną zabawą, ale również doskonałym treningiem wyob-
raźni i okazją do rozwinięcia swoich zdolności plastycznych.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział w kon-
kursie!

Ewelina Michalak



„Sztuka teatru nie polega ani na aktorstwie, ani na 
przedstawianych dziełach, ani na scenerii i tańcu, lecz składa 
się ze wszystkich elementów, które tamte pojęcia zawierają: 
z akcji, która jest duszą gry aktorskiej; ze słów, które są cia-
łem literatury; z linii i kolorów, które są rdzeniem dekoracji; 
z rytmu, który jest istotą tańca”. E.G. Craig

Wszystkie wyżej wymienione elementy zostały uję-
te przez uczniów ze szkół podstawowych gminy Zakrzew 
podczas V Gminnego Przeglądu Spektakli Teatralnych 
w Języku Angielskim, który odbył się w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Cerekwi. Swoją obecnością zaszczycili go-
spodarzy uczniowie wraz z opiekunami z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Woli Taczowskiej i Dąbrówce Podłężnej.

Nasi aktorzy zaprezentowali się we wspaniałych 
przedstawieniach, pokazując niesamowite zdolności za-
równo językowe jak i aktorskie. Niełatwe zadanie spoczęło 
na jurorach, którzy z ogromnym zaciekawieniem oglądali 
spektakle, a następnie burzliwie obradowali, aby przed-
stawić sprawiedliwy werdykt. Szanowne jury reprezento-
wała Magdalena Zawadzka, metodyk z Prywatnej Szkoły 
Językowej City College w Radomiu i dyrektor sekcji języ-
ka angielskiego w NKJO w Radomiu oraz Anna Goguła, 
nauczycielka języka angielskiego 
i dziennikarka, z którą Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Cerekwi 
współpracuje od dwóch lat. 

Tematyka przedstawień była 
bardzo zróżnicowana, co nadało całe-
mu wydarzeniu niezwykle barwnego 
kolorytu. Uczestnictwo w historycz-
nej scenerii Anglii za czasów króla 
Henryka VIII zapewnili nam ucznio-
wie ze szkoły w Woli Taczowskiej 
pod opieką Małgorzaty Zając, któ-
rzy za niesamowity kunszt języko-
wy oraz aktorski zdobyli I miejsce 
w przeglądzie, prezentując sztukę pt. 
„Julie, Ben and Anne Boleyn”.

Publiczność mogła zagłębić się 
w niezwykle wzruszającą historię 
małego lwa Simby w przedstawie-
niu pt. „Król Lew” przygotowanym 
przez gospodarzy pod opieką Anny 
Kozickiej. Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Cerekwi uplasowali 
się na II miejscu za swoją interpreta-
cję tej baśniowej sztuki.

Dużo pozytywnej energii i za-
bawy dostarczyli nam uczniowie 
z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Dąbrówce Podłężnej pod opie-
ką Edyty Falińskiej, którzy za swój 
spektakl pt. „Kot w Butach” znaleźli 
się na III miejscu. 

TEATRALNE SPOTKANIE W JĘZYKU ANGIELSKIM
Ponadto, jury przyznało nagrody indywidualne dla wy-

różniających się aktorów. W kategorii English Master za 
niezwykłe zdolności językowe nagrody otrzymali: I miejsce: 
Bartosz Stawczyk (PSP w Woli Taczowskiej); II miejsce: 
Urszula Kołtunowicz (PSP w Cerekwi); III miejsce: Kaja 
Styczyńska (PSP w Cerekwi). 

W kategorii Drama Master za wyróżniające się zdolno-
ści teatralne nagrodzeni zostali: I miejsce: Bartosz Stawczyk 
(PSP w Woli Taczowskiej); II miejsce: Urszula Kołtunowicz 
(PSP w Cerekwi); III miejsce: Natalia Białkowska (PSP 
w Dąbrówce Podłężnej).

Ogromna radość gościła na twarzach wszystkich 
uczestników przeglądu teatralnego. Niezwykle cieszy fakt, 
że wśród naszej gminnej młodzieży mamy wiele utalentowa-
nych teatralnie osób, które ponadto chcą zagłębiać tajniki ję-
zyka angielskiego i potrafią się nim posługiwać w tak wspa-
niały sposób. Mamy nadzieję, że za rok VI Gminny Przegląd 
Teatralny w Języku Angielskim również okaże się sukcesem 
i bardzo radosnym przeżyciem jednoczącym naszą gminną 
społeczność. 

Anna Kozicka
nauczycielka języka angielskiego w PSP w Cerekwi
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W ZDROWYM CIELE – ZDROWY … DUSZEK
Promowanie nawyków prozdrowotnych u dzieci to 

jedno z zadań Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie. 
Od czterech lat placówka realizuje je czynnie w oparciu 
o założenia organizacyjne spartakiad. Od starożytności 
była to forma masowych zawodów sportowych, rozgry-
wanych w tym samym miejscu i czasie, ale w oparciu 
o różnorakie dyscypliny. Szczególnie ważny dla dyrek-
tor Barbary Ślusarczyk jest inny wymiar spartakiady 
– jej główny cel, czyli rozpowszechnianie sportu.

3 czerwca została zorganizowana już po raz czwarty 
Spartakiada Przedszkolaków. Zawody odbyły się na pobli-
skim boisku sportowym Orlik. Uczestniczyli w nich wszy-
scy wychowankowie Przedszkola, niezależnie od grupy 
wiekowej oraz wychowawcy. W jury zasiedli: Dyrektor 
Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie – Barbara 
Ślusarczyk, animator sportu Łukasz Bartosiak, który będąc 
jednocześnie trenerem piłkarskim, czuwał nad techniczną 
stroną wykonywania ćwiczeń oraz Roma Sikora – przedsta-
wiciel rodziców. 

Dyrektor Barbara Ślusarczyk na wstępie oficjalnie po-
witała wychowanków, rodziców, przedstawicieli jury, dzię-
kując za przybycie i życząc udanej zabawy w duchu fair 
play. Mając na uwadze bezpieczeństwo małych sportow-
ców, Bartosiak przeprowadził krótką rozgrzewkę, będącą 
wstępem do części głównej spartakiady.

Konkurencje sportowe odbyły się w trzech katego-
riach wiekowych. W grupach najmłodszych konkurowały 
ze sobą „Żabki” i „Słoneczka”, a ich zmaganiom przyglądał 
się animator. W średnich grupach wiekowych rywalizowa-
ły ze sobą wychowankowie „Stokrotek” i „Pszczółek” pod 
okiem Romy Sikory. Konkurencje starszaków: „Motylków”, 
„Delfinków”, „Rybek” i „Biedronek” obserwowała dyrek-
tor. Wychowankowie każdej kategorii wiekowej mieli do 
pokonania pięć konkurencji sportowych. Ze względu na 
bardzo wyrównaną rywalizację, jury miało naprawdę trud-
ne zadanie. Zwycięzców wyłoniono po ostatnim współza-
wodnictwie.

W grupach najmłodszych zwyciężyły „Żabki”, w śred-
niakach „Stokrotki”, natomiast laur zwycięstwa w starsza-
kach przypadł wychowankom z grupy „Rybki”. Zwycięskie 
drużyny otrzymały puchary, odbierane z rąk sportowca 
Łukasza Bartosiaka, a ponieważ nie było przegranych 
w tych zawodach, toteż wszystkie dzieci otrzymały medale. 
Na zakończenie sportowych zmagań na wszystkich obecnych 
czekała kolejna uczta dla ciała – pyszna kiełbaska z grilla. 

W podsumowaniu dyrektor Przedszkola podkreślała, że 
najważniejszym w organizacji tego typu imprez plenerowych 

jest, by pokazać najmłodszym ducha sportu, zdrową rywaliza-
cję w przyjacielskiej i bezpiecznej atmosferze. Chodzi prze-
cież o to, by przedszkolakom wpajać prozdrowotne nawyki, 
które w dalszych latach będą tylko procentować. 

Agnieszka Wójcik-Jerzyna
Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie
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