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Wójt i Rada Gminy Zakrzew 

mają zaszczyt zaprosić 

Mieszkańców Gminy 

na 

 Dożynki Gminne 2016, 

które odbędą się 11 września 2016 roku 

w Taczowie. 
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Program  Dożynek Gminnych 

w Taczowie 

11 września 2016 roku 

 

12.00 - Uroczysta Msza święta 

13.00 – Powitanie gości 

13.15 – 15.00 – Zabawa ludowa 

15.00 – 16.00 – Występ zespołu Mazowsze 

16.00 – 16.30 – Występ zespołu PSP z Zakrzewa „Zakrzewiaki” 

16.30 – 16.45 – Występ zespołu ludowego z Marianowic 

16.15 – 18.00 – Zabawa ludowa - zespół Black&White 

W 
 przyjaznej atmosferze po raz kolejny odbył 

się festyn w Taczowie. Dzięki corocznej orga-

nizacji pikników historycznych możemy ob-

cować z ponadczasowymi wartościami, który-

mi kierowali się rycerze w średniowieczu. 

Bitwa pod Grunwaldem miała ogromne znaczenie. Po 

pierwsze  wygrana  wzmocniła państwo na arenie międzynaro-

dowej, a po drugie - załamaniu uległa potęga Zakonu, który 

stracił swoich dowódców. Nie możemy zapomnieć o wielkiej 

postaci, która brała udział w tym boju. Oczywiście mowa 

o Mikołaju Powale. To właśnie na jego cześć rokrocznie od-

wiedzamy miejscowość Taczów. 

Tegoroczny piknik organizowany jest już po raz ósmy. 

Festyn rodzinny „Rycerze Bogurodzicy” został połączony 

z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski. Organizatorzy za-

planowali uroczystości na dwa dni: 18-19 czerwca. Pierwszego 

dnia odbyła się Konferencja Naukowa „1050 lat Chrztu Polski 

Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość”. Ideą spotkania było 

wskazanie pozytywów płynących z przyjęcia chrztu przez 

Mieszka I. Konferencja odbyła się w Muzeum Etosu Rycer-

skiego. Tego dnia została otwarta kuźnia z zabytkowym wypo-

sażeniem, którą udostępniono zwiedzającym. 

W niedzielę uroczystości rozpoczęły się o godzinie 

12:00. Tradycyjnie została odprawiona polowa Masza Święta 

z udziałem rycerstwa i Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin-

nych jednostek, którzy przybyli ze swoimi sztandarami. Obecni 

na nabożeństwie skryli się pod parasolami i pobliskimi drzewa-

mi przed upałem. Ksiądz Wiesław Zawada (proboszcz tutejszej 

parafii) w imieniu własnym przywitał zgromadzonych gości 

oraz podziękował Chórowi Miasta Szydłowca za śpiew, który 

towarzyszył obecnym podczas liturgii. Proboszcz wraz z księ-

dzem Jarosławem Wojtkunem (rektor Wyższego Seminarium 

Duchownego w Radomiu) celebrowali Mszę Świętą w intencji 

uczestników pikniku.  

W Słowie Bożym ksiądz rektor mówił o chrzcie nie 

tylko Polski, ale i naszym własnym. To właśnie ten sakrament 

cały czas w nas trwa i kształtuje naszą tożsamość. Wśród słów 

wypowiedzianych przez księdza Jarosława pojawił się także 

temat średniowiecznego spotkania u wspaniałego rycerza Po-

wały. 

Wojciech Szymański, prowadzący Festyn, poprosił 

o zabranie głosu Wójta Gminy Zakrzew. Gospodarz oficjalnie 

przywitał osobistości, które przybyły do Taczowa, między in-

nymi: posła Leszka Ruszczyka, wicestarostę powiatu radom-

skiego Leszka Margasa, prezesa Radomskiego Stowarzyszenia 

Pokoleń Grażynę Łubę. Wójt Gminy podziękował księżom za 

odprawioną Mszę Świętą, życzył udanej zabawy. Podkreślił 

fakt, iż od początku trwania Festynów w Taczowie zawsze do-

pisywała piękna pogoda. 

Następnie na scenie pojawiła się białogłowa, która 

przedstawiła kilka informacji na temat spektaklu przygotowa-

nego specjalnie na obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski przez 

FESTYN RODZINNY W TACZOWIE  

JUŻ PO RAZ ÓSMY 
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Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Przy-

pomniała, że Zespół zagościł już w Taczowie podczas obcho-

dów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Spektakl rozpoczął się 

najstarszą polską pieśnią religijną – Bogurodzicą. Takty pieśni 

zostały odsłuchane przez zgromadzonych, niektóre osoby za-

częły nawet śpiewać. Teksty czytane na scenie były wzbogaco-

ne przez śpiew, taniec i piękny akompaniament. Podczas spek-

taklu coraz więcej osób gromadziło się  przy scenie. Nie tylko 

osoby starsze, ale także młodzież z zaciekawieniem oglądała to, 

co działo się na scenie. „Przyjechałam do Taczowa specjalnie 

na występ Zespołu Wojska Polskiego, była to świetna lekcja 

historii na żywo”- powiedziała jedna z uczestniczek pikniku. 

Parę minut po występie rozpoczął się pokaz artyleryj-

ski. Jeden z członków Bractwa Rycerskiego opowiedział histo-

rie broni, którą wykorzystano podczas bitwy pod Grunwaldem. 

Między innymi zaprezentowali bombardę- jedno z pierwszych 

dział o krótkiej lufie i prostych pociskach. Mimo ostrzeżeń 

prowadzącego, hałas, który został wydany przez tę broń, podry-

wał osoby siedzące na trybunach, zaś małe dzieci zatykały uszy 

i uciekały do swoich rodziców. 

Zaraz po prezentacji artylerii odbył się pokaz Grupy 

Rekonstrukcyjnej Policji. Podczas wystąpienia zaprezentowano 

zgromadzonym karabin maszynowy. Członkowie grupy de-

monstrowali sposób jego działania, ale także zapraszali chętne 

osoby do jego wypróbowania. Chętnych nie brakowało – każdy 

chciał spróbować swoich sił.  

Zgromadzeni na pikniku mogli zobaczyć, jak ubrani 

byli wojownicy w czasach średniowiecza. Panowie zaprezento-

wali ubiór od najlżejszego do najcięższego uzbrojenia. Pokaz 

odbył się przed trybunami, uczestnicy z zaciekawieniem słu-

chali opowieści na temat ubioru wojów. 

Następnym punktem Festynu w Taczowie był Spek-

takl Kroniki Galla Anonima. Dzięki przedstawieniu mogliśmy 

dowiedzieć się, jak wyglądała pradawna wioska. Pokazano 

również średniowieczną kuchnię. Osoby wystawiające sztukę 

nie miały mikrofonów, bardzo wiele osób zainteresowanych 

początkami naszego państwa zgromadziło się przy scenie. 

Kolejną atrakcją, przygotowaną dla uczestników pik-

niku, był konny turniej rycerski kaskaderów ze słynnej grupy 

East Riders. Grupa ta specjalizuje się w pokazach historycz-

nych oraz w pracach na planach filmowym. Między innymi 

brali udział w filmie „Bitwa Warszawska 1920”. 

Rycerze mieli przed sobą kilka konkurencji. Konkurs 

rozpoczął się od strącenia kapusty, która była nabita na palik. 

Śmiałkowie z grupy musieli strącić ją, jadąc na koniu. Następ-

nie rycerze konkurowali ze sobą podczas rzutu włócznią w ka-

wałek drewna. Oczywiście ta konkurencja również odbyła się 

na koniu. Cóż, śmiałkowie chyba lubili zmagania z kapustą, 

ponieważ odbyło się również przecięcie kapusty toporem. Ko-

lejnym punktem rywalizacji był rzut włócznią w tarczę. W każ-

dym starciu konkurenci musieli wykazać się sprytem i wolą 

walki. Na zakończenie występu nastąpił turniej, w którym wal-

czyli rycerze - każdy z każdym. W tym pojedynku to publicz-

ność decydowała, czy ów rycerz ma przeżyć, czy nie. Koniec 

pokazu odbył się w kroplach deszczu. Można pomyśleć, że 

opady pojawiły się, ponieważ ulubieniec publiczności nie wy-

grał turnieju. 

Pokaz walk Wenedów (w czasach historycznych mia-

nem tym Germanie określali Słowian) okazał się bardzo cieka-

wy dla taczowskiej publiczności. Może to dlatego, iż widzowie 

mogli udowodnić, że są wytrwali i zdolni zwyciężyć dzielnych 

wojów. Ale mimo silnej woli żaden ze śmiałków nie pokonał 

formacji. Nagle na arenę wszedł dzielny chłopiec, który mimo 

młodego wieku zatriumfował. Gdy wojownicy polegli, chłop-

czyk otrzymał gromkie brawa i zyskał grono nowych fanów. 

Następnie dokładnie został opisany sposób walki wojowników 

i rodzaj broni używanej podczas potyczek. 

Gdy wybiła godzina 18.00 na scenie zaczęto szykować 

sprzęt muzyczny. A wszystko to dla kapeli „Pieczarki”- zespo-

łu folkowo-rockowego założonego w Węgierskiej Górce. Zało-

życielami grupy byli bracia Paweł i Rafał Pieczarka. Ich pierw-

sza płyta „Wina nalej” uzyskała status Złotej Płyty.  Na tak 

znakomity zespół widzowie czekali z niecierpliwością. Kapela 

na scenę została zaproszona brawami. Gdy tylko uczestnicy 

usłyszeli pierwsze takty wspaniałych piosenek, zaczęli tańczyć 

pod sceną. Nic w tym dziwnego, słuchając tak żywych kompo-

zycji, trudno było usiedzieć na miejscu. Publiczność bawiła się 

do ostatnich chwil koncertu. „Uwielbiam takie skoczne piosen-

ki, nogi same tańczą”- powiedział jeden z uczestników pikniku. 

Ostatnim punktem Festynu w Taczowie byłą bitwa 

z udziałem wszystkich bractw. Wojownicy walczyli zażarcie. 

Widzowie dopingowali swoich ulubieńców, aby to ich faworyt 

wygrał, a przeciwnik poległ. 

Podczas trwania Festynu nie tylko na stadionie czeka-

ły atrakcje, ale także poza nim. W nowo otwartej Kuźni Powały 

nie brakowało chętnych osób, które oglądały, jak powstaje pod-

kowa. Nawet dzieci przypatrywały się z zainteresowaniem, co 

dzieje się w pracowni kowala. W obozie rycerskim mogliśmy 

popróbować napisania korespondencji metodą z czasów Galla 

Anonima. Można było również spróbować swoich sił strzelając 

z łuku do tarcz oraz na mini strzelnicy, a także dać zakuć się 

w dyby. 

Oczywiście dla przybyłej do Taczowa publiczności nie 

mogło zabraknąć straganów z zabawkami i smakołykami - były 

lody, wata cukrowa i mnóstwo innych przysmaków. Podczas 

festynu można było skosztować wyrobów zakładu masarskiego 

„Krawczyk”, piekarni „Wacyn” oraz za niewielką należność 

mogliśmy posmakować ciast przygotowanych przez rodziców 

uczniów PSP z Woli Taczowskiej. Dorośli uczestnicy pikniku 

schronili się przed słońcem pod parasolami, ochładzając się 

napojami, które były stosowne do temperatury. Tak samo jak 

roku temu, za symboliczną kwotę mogliśmy spróbować jazdy 

konnej dzięki uprzejmości pana Michała Wolskiego – właści-

ciela stadniny „Carino” z Gulina. 

Rokrocznie organizatorzy zapewniają uczestnikom 

pikniku dziesiątki atrakcji. Niektóre z nich już znamy, inne są 

dla nas nowością, którą możemy poznać podczas imprezy. Wi-

dzowie przybyli do rodzinnej miejscowości Mikołaja Powały 

mogą zetknąć się z historią, przekazaną w sposób ciekawy, 

a niekiedy zabawny. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. 

Moim zdaniem to dlatego Festyn w Taczowie cieszy się tak 

dużą frekwencją. 

 

Magdalena Król 

 

Fotoreportaż str 14-15 
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W 
 dniach od 14–16 kwietnia br. odbywały się 

w naszym kraju trzydniowe, państwowo-

kościele obchody 1050. lecia Chrztu Polski. 

Główne uroczystości upamiętniające to donio-

słe dla naszej Ojczyzny wydarzenie miały miejsce w Gnieźnie 

i Poznaniu. Naszym lokalnym akcentem wpisującym się w ob-

chody jubileuszu chrześcijaństwa w Polsce była   okoliczno-

ściowa konferencja naukowa zatytułowana 1050 lat Chrztu 

Polski. Przeszłość Teraźniejszość – Przyszłość, która odbyła się 

18 czerwca w Taczowie, w powstającym tam jedynym w Pol-

sce Muzeum Etosu Rycerskiego. Głównym organizatorem kon-

ferencji była Gminna Biblioteka w Zakrzewie, a współorgani-

zatorami: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, Ośro-

dek Badań nad Myślą Jana Pawła II – Instytut Jana Pawła II 

KUL, Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno – Huma-

nistycznego im. Kazimierza Pułaskiegow Radomiu oraz Pol-

skie Towarzystwo Teologiczne. Patronat honorowy nad wyda-

rzeniem objęli Jego Ekscelencja Biskup Radomski Henryk To-

masik oraz wójt gminy Zakrzew Sławomir Białkowski. Patro-

nat medialny nad konferencją sprawowało Radio Plus Radom, 

Redakcja Tygodnika Gość Niedzielny, Portal Internetowy Die-

cezji Radomskiej, Telewizja Dami oraz nasz kwartalnik Wie-

ści.  

Zakres podejmowanych zagadnień w czasie obrad był 

szeroki. W trakcie dwóch paneli licznie przybyli goście mogli 

wysłuchać sześciu wykładów. W pierwszej części konferencji 

prelegenci w swoich wystąpieniach skupili się na kwestiach 

historycznych, ukazując konteksty wydarzeń i procesów, które 

doprowadziły do przyjęcia przez Mieszka i jego dwór chrztu w 

roku 966. W tej części referaty wygłosili ks. dr Rafał Piekarski 

(KUL) – Chrzest i chrystianizacja Polski w świetle źródeł pisa-

nych i archeologii oraz ks. dr Zbigniew Niemirski (KUL) – Od 

Chlodwiga do Mieszka. Panel zamknęło wystąpienie ks. dr hab.  

Marka Jagodzińskiego (KUL), który w wykładzie: Komunijna 

wizja sakramentu chrztu, zapoznał zebranych z teologiczną 

wymową oraz znaczeniem sakramentu chrztu świętego.  

W drugiej części konferencji prelegenci starali się uka-

zać dziejowe konsekwencje decyzji podjętej w przeszłości 

przez pierwszego polskiego władcę. Próbowali odpowiedzieć 

m. in. na pytania: Jakie skutki społeczno – kulturowe pociągnął 

za sobą fakt, iż Polska wraz z przyjęciem przez jej pierwszego 

władcę chrztu weszła w obszar kręgu cywilizacji zachodniej? 

Jaki wpływ decyzja o chrystianizacji ziem polskich wciąż wy-

wiera na kształt współczesnej Polski? W tej części swoje refe-

raty wygłosili: dr Kazimierz Łyszcz (UTH) – Motywy chrześci-

jańskie w malarstwie polskim XIX wieku, dr hab. Krzysztof 

Ćwikliński, prof. UTH – Zagadka Niemcewicza. Dlaczego 

Chrztu Polski nie ma w „Śpiewach historycznych”? oraz 

ks. dra Wojciech Wojtyła (KUL) - Jana Pawła II idea polsko-

ści. 

Niektóre wykłady wzbogacone zostały poprzez bogate 

multimedialne prezentacje. Po każdym z paneli była możliwość 

zadawania prelegentom pytań oraz dyskusji. Okolicznościami 

towarzyszącymi konferencji była wystawa fotografii z planu do 

filmu Zbroja i habit autorstwa pana Pawła Pitery oraz otwarcie 

Kuźni Powały – kolejnego pomieszczenia realizowanego 

w ramach tworzonego Muzeum Etosu Rycerskiego. 

 

ks. dr Wojciech Wojtyła  

Fotoreportaż str 13 

KONFERENCJA NAUKOWA W TACZOWIE 

1050 LAT CHRZTU POLSKI 
PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ 

MOCNE STRONY PRASY SAMORZĄDOWEJ 
dr Marta Milewska 

N 
a Mazowszu własne pismo wydaje już co drugi 

samorząd. Dzięki nim mieszkańcy mają dostęp do 

bieżących informacji na temat decyzji podejmo-

wanych przez władze. Ale nie tylko. Jak wynika 

z badań, prasa samorządowa dużo miejsca poświęca lokalnej 

kulturze i historii. I to jest jej atut. 

 

SKALA ZJAWISKA 

Aktywność wydawnicza samorządów jest różna 

w poszczególnych województwach i oscyluje od ok. 60 proc. – 

np. w województwie śląskim czy lubuskim, do mniej niż 30 

proc. w województwie łódzkim, podlaskim, lubelskim czy 

opolskim. Na Mazowszu w 2013 r. 47 proc. samorządów 

(gminy, powiaty) zadeklarowało wydawanie własnej prasy. Co 

ciekawe, pisma te częściej występują tam, gdzie wydawane są 

także tytuły niezależne. Największą aktywnością wykazują się 

gminy miejskie – 76,7 proc. zadeklarowało wydawanie własne-

go pisma, 60 proc. gmin miejsko-wiejskich i 60 proc. miast na 

prawach powiatu. Najrzadziej tego typu prasa pojawia się 

w gminach wiejskich – 41,9 proc i powiatach – 35,1 proc.  

 

DLA MIESZKAŃCÓW CZY DLA WŁADZ? 

Nie jest tajemnicą, że tytuły samorządowe nie wszyst-

kim się podobają. Oponenci zarzucają im, że poświęcają zbyt 

dużo uwagi decyzjom władz, a za mało sprawom społecznym. 

Czy jednak tytuły te powinny udawać „gazety niezależne”? 

Absolutnie, nie. Prasa samorządowa ma spełniać ważne zada-

nie – być łącznikiem pomiędzy władzą i mieszkańcami, czyli 

przedstawiać i tłumaczyć podejmowane decyzje oraz informo-

wać o tym, co w gminie najważniejsze. Nie zapominajmy, że 

w wielu gminach to jedyne źródło informacji lokalnej. Obo-

wiązkiem władz samorządowych jest również rozliczanie się 
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z powierzonego jej mandatu i prasa samorządowa właśnie 

w tym pomaga. Kolejnym zadaniem tego typu pism powinno 

być wspieranie i pielęgnowanie lokalnej kultury i historii oraz 

zapewnienie otwartej dla mieszkańców przestrzeni wymiany 

poglądów i opinii. Tak, aby pismo samorządowe było pismem 

całej wspólnoty, a nie tylko władz samorządowych. Wówczas 

mamy do czynienia z komunikacją dwustronną – tak ważną 

w lokalnych wspólnotach. Bardzo istotne jest także, by czytel-

nik miał świadomość, że tytuł, który bierze do ręki jest tytułem 

wydawanym przez lokalną władzę. 

 

SPORO KULTURY, MAŁO SENSACJI 

Jak te cele mają się do rzeczywistości? Całkiem nie-

źle. Wyniki analizy zawartości tytułów lokalnych pism – samo-

rządowych i niezależnych – wydawanych w jednym z powia-

tów województwa mazowieckiego przeprowadzone w 2015 r. 

pokazały, że na łamach prasy samorządowej częściej niż 

w niezależnej pojawiają się materiały poświęcone lokalnej kul-

turze i historii. Często ich autorami są pasjonaci i lokalni akty-

wiści. Oczywiście, dużo miejsca w prasie samorządowej po-

święca się też na materiały dotyczące decyzji władz, infrastruk-

tury, szkolnictwa – czyli wszystkiego, co wiąże się z kompe-

tencjami władz samorządowych, a co jednocześnie jest bardzo 

ważne dla mieszkańców. Rzadziej jednak niż w prasie niezależ-

nej znajdziemy tu artykuły dotyczące sportu czy wypadków. 

Trudno więc zaprzeczyć, że prasa samorządowa wnosi do lo-

kalnych wspólnot treści wartościowe i jak się okazuje – często 

słabo reprezentowane przez tytuły niezależne. I to jest niewąt-

pliwie jej atutem. Czy czytelnicy to doceniają? Wydaje się, że 

tak. Aż 72,4 proc. przebadanych przez dr P. Szostok czytelni-

ków (kilku gmin śląskich) stwierdziło, że pismo samorządowe 

jest potrzebne mieszkańcom.  

 

Marta Milewska  

– doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach, 

jej badania naukowe koncentrują się  

wokół prasy samorządowej,  

mediów lokalnych i regionalnych  

rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Krystyna Smolińska: Skąd decyzja opuszczenia Polski 

i osiedlenia się akurat w Australii? 

Marian Jarosz: Oficjalnie, we wrześniu 1980 wyjechałem na 

„Zachód” w celu przeprowadzenia rekonesansu zorganizowa-

nia wyprawy wysokogórskiej w Andy, konkretnie w okolice 

trzeciego szczytu obu Ameryk: Mercedario 6800 m (po raz 

pierwszy zdobyty 18 stycznia 1934 r przez Polaków: Adama 

Karpińskiego i Wiktora Ostrowskiego). W przypadku niepowo-

dzenia tych planów moim celem ponownie miały być  Centralne 

Himalaje, jako że w latach 1978 i 1979, będąc w składzie pio-

nierskich wypraw Klubu Górskiego Radom, którego byłem 

współzałożycielem, przeprowadzilśmy dwie pomyślne ekspedy-

cje. W czasie pierwszej z nich, w dniu czwartego października 

1978 śp. Zygmunt Zdrojewski i Paweł Murzyn stanęli jako 

pierwsi na dziewiczym szczycie w Himalajach Garhwalu ozna-

czonym nr: X- 6648 m. Był to ogromny sukces młodego Klubu 

Górskiego przy Politechnice Świetokrzyskiej, który powstał 

zaledwie cztery lata wcześniej. Prawdą jest też, że za każdą 

znaczącą decyzją stoi czynnik osobisty. Jak pamiętamy, rok 

1980 stanowił niezwykle interesujący okres we współczesnej 

historii Polski. Pewien etap mojego życia zamykał się i wtedy 

odczuwałem namacalną wręcz potrzebę dokonania zmian, które 

wykraczały poza moją codzienną działalność, jak i poza mój 

dotychczasowy świat. 

K.S.: Zanim dotarł Pan do Australii, podróżował Pan do 

wielu miejsc. Zatem … 

M.J.: We wrześniu 1980 Szwecja przyjęła mnie bardzo gościn-

nie i gwarantowała niespotykane wręcz możliwości pogłębienia 

mojej wiedzy zawodowej z zakresu ekonomii i finansów. Nieste-

ty, stało to w bezpośredniej kolizji z moimi planami eksploracji 

gór wysokich. Stąd moja dalsza podróż do Danii i Niemiec Za-

chodnich. Wydarzenia historyczne, które nastąpiły w Polsce po 

sierpniu 1980 powodowały, że starannie budowane plany wielu 

osób rozbijały się o nową rzeczywistość, jak cienka warstwa 

lodu nad szczeliną lodowca pod najlżejszym nawet naciskiem. 

W podobny sposób moje wymarzone lodowe szczyty rozpłynęły 

się w  nowej rzeczywistości. która przez wiele następnych lat, 

w trudzie porażek i sukcesów, smutku i wielkiej radości, two-

rzyła się na najbardziej odległym kontynencie-Australii, czasa-

mi określanym słowami „Never-Never”- bez powrotu. Dla wie-

lu kontynent ten stał się rzeczywiście synonimem biletu w jedną 

stronę. Najpierw miejscem okrutnego zesłania tysięcy Angli-

ków, Irlandczyków i Szkotów. Dla Aborygenów - jej pierwot-

nych dzieci, przez długie lata „Ziemia Tęczowego Węża” stała 

W 
ywiadu udzielił mi Pan Marian Jarosz, mieszkaniec Kozinek. W 1980 roku wyemigrował do Australii, 

z której powrócił po 20 latach. Przed emigracją był: współzałożycielem Studenckiego Klubu Jeździeckiego 

przy Politechnice Świętokrzyskiej w Radomiu, Klubu Górskiego Radom, organizatorem i uczestnikiem Wy-

prawy Alpinistycznej  do Norwegii i w Himalaje Garhwalu oraz Wyprawy w Himalaje Nepalu. Ma wiele 

pasji, którymi z powodzeniem mógłby obdzielić kilka osób. Obecnie prowadzi firmę  Mandaryn Herbaty i Kawy Świata, któ-

rej głównym celem jest wprowadzenie na rynek Polski rzadko spotykanych herbat z całego świata, szczególnie z Chin.  

WYWIAD Z PANEM MARIANEM JAROSZEM, 

MIESZKAŃCEM KOZINEK  
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sie miejscem okrutnego ludobójstwa i wyniszczenia. Równole-

gle, proste prawa współistnienia na tej Nowej Ziemi, ciężka 

praca, odwaga i niezwykła fantazja imigrantów ze wszystkich 

nieomalże zakątków świata budowały podwaliny a następnie 

solidne filary nowego państwa, które dzisiaj, zaledwie nieco 

ponad dwieście lat od założenia, szczyci się wielkim dobroby-

tem, opartym na poszanowaniu każdego, przez każdego bez 

względu na kolor skóry czy religię. Dzisiaj, Aborygeni-

pierworodne dzieci tej ziemi, odzyskali należny szacunek i swo-

je prawa. Zapewne wiele lat jeszcze upłynie zanim w pełni od-

najdą swoją Gunabibi - Wielka Matka, bogini matka. Jedno 

z plemion Murinbata, czci ją pod imieniem Muttinga, co ma 

szczególne znaczenie dla wszystkich pozostałych; oznacza ono- 

Matka Nas Wszystkich. 

K.S.: Jak wspomina Pan czas?  

M.J.: Australia dla mnie stała się „Nowym Czasem”. Zjawisko 

to nie było zupełnie nowe dla mnie. Podobne jest trochę do 

chwili, gdy stajemy przed naszą górą i drogę na jej szczyt mo-

żemy wybrać zupełnie dowolnie. Możemy wybrać tę drogę naj-

trudniejszą, ale musimy zdawać sobie sprawę z ryzyka i wła-

snych umiejętności. Wiele się mówi o lekkomyślności, nadmier-

nej brawurze himalaistów. Istotnie, co trzeci z tych najwięk-

szych na zawsze pozostaje w swojej ukochanej krainie wielkie-

go śniegu i lodu. Proszę mi wierzyć; na mojej drodze nigdy nie 

spotkałem innych, tak wielu, zapobiegliwych i ostrożnych po-

staci, jak himalaiści właśnie. Ci, którzy, nie zdołali uczynić 

tego jednego kroku więcej, zapewne do ostatnich chwil trwali 

w bezpardonowych zmaganiach o życie, bo tylko życie daje 

nadzieję odnowienia swoich pragnień.  Podobnie wygląda 

sprawa z naszymi własnymi życiowymi wyborami. Idziemy 

przed siebie w jakimś celu, a nie po coś. Przez całe życie nie 

zrobiłem w górach tyle głupstw, co jak mniemam, w ciągu jed-

nego dnia za kierownicą na polskich drogach. 

K.J.: Co zrobiło na Panu największe wrażenie po przyjeź-

dzie na Antypody? 

M.J.: Australia w swoim ogromie przestrzeni, stref klimatycz-

nych, kolorycie wielkich i potężnych miast, bezmiaru pustyń 

i tysięcy kilometrów dziewiczych plaż, spazmatycznie wręcz 

zachwycających niezliczonych wysp Wielkiej Rafy Koralowej, 

z jej oszałamiająca florą i fauną, jest nie tylko Nowym Czasem, 

ale i Nowym Światem. Dla mnie tamten czas był jak nieustanne 

odkrywanie czegoś nieprzeciętnie pięknego i interesującego. 

Był to czas hazardzisty - nie wolno nie wykorzystać jakiejkol-

wiek, najmniejszej nawet szansy. Każda chwila, każdy moment, 

każde nowe przeżycie, zdarzenie, nowy wschód słońca na bez-

ludnej plaży, miejsca, gdzie nie spadnie kropla deszczu przez 

parę lat lub na odwrót, leje jak z cebra przez trzy miesiące bez 

przerwy. Był to czas wielkiej namiętności do życia, coś jak nie-

spełniona, prawdziwa miłość, która nagle powraca. Był to czas, 

gdy namacalnie czułem, jak bajecznie kolorowo rozrastają się 

niezgłębione kaniony koralowców Wielkiej Rafy. Czas, jak ro-

dziły się do życia moje dzieci, wzrastały. Były też deszczowe dni 

i noce, gdy niebo w południe stawało się ciemne, jak dno jaskiń 

Jenolan Caves w Blue Mountains, na zachód od Sydney. Na-

wałnice chmur niesione sztormem przewalały się nisko nad 

ziemią z huraganem wiatru łamiącym z trzaskiem smukłe 

i dumne palmy lub zginając je w pół, wgniatały korony w odmę-

ty nawałnicy. Zygzaki błyskawic rwały niebo na strzępy a huk 

piorunów zagłuszał myśli, tworząc wrażenie, że ziemia kołyszę 

się pod stopami, a niebo miesza sie z oceanem. Było to coś na 

podobieństwo aborygeńskich legend o mitycznych wydarze-

niach z Czasu Snu, kiedy niemożliwe-stawało się Teraz. Jakże 

chciałem wtedy być blisko i ciałem i duszą przy mojej spokojnej 

wsi w Kozinkach. 

To co powyżej, ale także niezmierzona przestrzeń, ten brak ho-

ryzontu. Kolory nieba. Seledyn płytkich lagun i pustych dosłow-

nie białych plaż. Rozpasana zieleń tropików i pękająca czerwo-

nym upałem nieogarnięta pustynia, jakże bezludna i jakże 

barwna w milionach niezauważalnych istnień. Były dostojne, 

białe z żółtymi kornami, papugi kakadu, bezczelnie wykradają-

ce ciastka z ręki. Senne, leniwie niewinne koala o pięknych 

okrągłych oczach, trochę zalotnych. Purpurowe zachody słońca 

australijską jesienią i wczesną zimą, malujące prawie cały ob-

szar widzialnego nieba różowym kobiercem obłoków. Była też 

mimo woli nieustanna obawa przed dziesiątkami potwornie 

jadowitych wężów i pająków. Strach przed rekinami na pełnym 

oceanie i zwątpienie, czy wystarczy siły na to ostatnie machnię-

cie ramion na głębinie, zanim stopy dotkną brzegu. 

K.S.: Co spowodowało, że powrócił Pan do ojczyzny? Czy 

była to nostalgia za krajem przodków, czy może inne oko-

liczności? 

M.J.: Powrót. Tak naprawdę to mam wrażenie, że ten wielki 

powrót jest zaledwie krótką przerwą w podróży. Jest jednocze-

śnie pewnością, że człowiek w swojej drodze przez nasz świat, 

nie zawraca ze swojej drogi. Dla mnie powroty są tylko kolej-

nymi drogowskazami w pajęczynie dróg życia, które oczywiście 

mogą sie przecinać, supłać i rozwijać, ale zawsze następują 

jedne za drugimi w chronologii czasu i przestrzeni. To nasze 

wspomnienia, marzenia i zamierzenia odżywają w naszym umy-

śle, karmią się naszymi chęciami, radościami bądź żalem za 

straconymi złudzeniami lub też sukcesami. Ja powróciłem do 

mojego znanego mi świata młodości, ale tak, jakby tylko na 

chwilę otworzyć drzwi przeszłości, powiedzieć – dzień dobry, 

pomieszkać, zająć sie pracą codzienną, pokosić trawę przed 

domem, ponieważ taka była potrzeba chwili. Nie mam naj-

mniejszej wątpliwości, że za tymi drzwiami są następne, których 

jeszcze nie znam. 

K.S.: Co zaskoczyło Pana w Polsce po tak długiej nieobec-

ności? Jakie towarzyszyły Panu uczucia? 

M.J.: Zaskoczył mnie najbardziej widok mojej własnej twarzy 

w lustrze, rodzinnego domu. Posiwiałem. Przybyło mi zmarsz-

czek, ubyło włosów. Wydałem się sobie trochę przyciężki. Biała 

koszula z monogramami mojej II wyprawy w Himalaje Nepalu 

stała się mocno za ciasna. Miałem to ogromne szczęście, że po 

ponad 20 latach nieobecności moi rodzice, rodzeństwo, najbliż-

si i przyjaciele żyli i mieli się dobrze. Tylko tragiczna śmierć 

mojej siostrzenicy Agaty uzmysłowiła mi, że życie nie całkiem 

bezboleśnie rozkwita w naszej rzeczywistości, a drogowskazy 

naszych dróg już nigdy nie doprowadzą nas na spotkanie na 

ziemi z wybranymi ludźmi. Zmartwił mnie też i zastanowił 

wszechobecny smutek na twarzach moich rodaków, kiedy 

wszystko wskazywało, że powinniśmy śmiać się, śpiewać i tań-

czyć. Odzyskaliśmy swoją wolność i względną suwerenność. 

Naród nie utonął w następnej hekatombie prześladowań 

i śmierci. Nie głodowaliśmy. Mieliśmy zapewniony względnie 

bezpieczny byt. Mieliśmy całe miliony podstaw do zadowolenia 

i nadziei, że jutro będzie jeszcze lepsze niż dzisiaj. 

I co? Ten defetyzm. Wszechobecne negowanie wszystkiego bez 
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zastanowienia, ot tak dla samej zasady zrzędzenia i narzekania. 

Brak potrzeby cieszenia się z każdego, najmniejszego nawet, 

pozytywnego wydarzenia. Nawet na chrzcinach, ślubach i we-

selach pobrzmiewał ten upiorny smętny ton: co to dalej bę-

dzie?... Jeżeli kiedykolwiek chciałem natychmiast wracać do 

„swoich drogowskazów”, to było zapewne wtedy.  

K.S.: Czy przyzwyczaił się Pan do naszej melancholii? 

M.J.: Dopiero w następnych latach dotarła do mnie myśl, 

z którą się nie zgadzam, ale biorę pod rozwagę. Ten „umiar 

w radości naszej” wynika może z intuicji narodu, ażeby nie 

cieszyć sie przed czasem? Dzieje Narodu uczą. Po latach me-

lancholii uważam, że permanentny brak entuzjazmu i umiejęt-

ności cieszenia się z najdrobniejszych nawet okruchów życia 

jest bliższy niewoli aniżeli wolności. Gdyż smutek rodzi smutek.  

Radość? Ucieszyła mnie najbardziej, nareszcie chyba ta praw-

dziwa, oczekiwana wolność narodu! Ten fakt miał decydujące 

znaczenie, szczególnie dlatego, że żyjąc przez tak wiele lat 

w zupełnie suwerennym kraju, jakim jest Australia, poznałem, 

czym ta wolność jest. Nie tylko Churchill miał rację mówiąc 

o polskich lotnikach i ich roli w Bitwie o Anglię: „Tak wielu 

zawdzięcza tak niewielu”. Tym bardziej my Polacy winni jeste-

śmy dzisiaj: tak wiele, tym niewielu, z wczoraj zaledwie. 

 

Serdecznie dziękuję za rozmowę  

Krystyna Smolińska 

WYBRAŁ DROGĘ SŁUŻBY INNYM… 

O 
bchody tegorocznego Święta Matki Bożej Zielnej 

w parafii Najświętszej Maryi Panny Nieustającej 

Pomocy w Dąbrówce Nagórnej oraz kaplicy 

pw. Św. Edyty Stein w Woli Taczowskiej były 

wyjątkowe. Podczas Mszy Świętych Parafianie dziękowali 

swojemu Proboszczowi Księdzu Wiesławowi Zawadzie za 14 

lat posługi kapłańskiej. Mimo że nie należę do tej wspólnoty 

parafialnej, przybyłam, by pożegnać wspaniałego księdza 

i wyjątkowego człowieka. Ze wzruszeniem patrzyłam na wy-

pełniony tłumem parafian Kościół – największy dowód na 

więź, jaka wytworzyła się między pro-

boszczem i parafianami. 

 Rozstania są trudne tylko wtedy, 

gdy nadchodzi chwila pożegnania z oso-

bą bliską sercu. Smutek, jaki był odczu-

walny podczas pożegnania Księdza Pro-

boszcza dowodził, że dla wszystkich 

obecnych Proboszcz był kimś wyjątko-

wym. Chwila rozstania to również naj-

lepszy moment na podsumowanie tego, 

co zrobić się udało. Ksiądz Wiesław ze 

szczególnym zaangażowaniem wspierał 

rozwój wspólnoty religijnej. Dzięki jego 

opiece i wsparciu został zapoczątkowany 

ruch pątników – parafian, którzy włącza-

ją się w szeregi pielgrzymującej na Jasną 

Górę grupy nr 4 parafii Świętego Kazi-

mierza z Radomia. 60 pielgrzymów 

z parafii świadczy o tym, że działalność 

duszpasterska Księdza Proboszcza tkwi 

głęboko w sercach parafian. Ksiądz Wie-

sław angażował się w funkcjonowanie 

scholi, grup ministrantów, Caritas parafialnej, Kół Żywego 

Różańca. Szczególnie cenił sobie współpracę z jednostkami 

Ochotniczych Straży Pożarnych z Dąbrówki Podłężnej i Taczo-

wa. Podkreślał, że zawsze mógł liczyć na obecność i wsparcie 

strażaków podczas uroczystości kościelnych.  

Patrząc wstecz, radość i wdzięczność zastępują smu-

tek. „Być dobrym to rzecz szlachetna, ale uczyć innych być 

dobrymi, to rzecz jeszcze szlachetniejsza”. Tak właśnie zapa-

miętam Księdza Wiesława. Jako człowieka, który całym sobą 

zaangażował się w życie tej społeczności, który rozumiał, 

wspierał i prowadził. Ogromna bezinteresowność i skromność, 

którymi kierował się podczas lat pobytu w parafii zasługuje na 

szczególną uwagę. Formacje ministrantów i scholi zapamiętają 

organizowane wycieczki i rajdy, a uczniowie słodkie niespo-

dzianki. Na wyjątkowość postawy życiowej Księdza Wiesława 

zwracał uwagę Dyrektor PSP im. Orła Białego w Dąbrówce 

Podłężnej, niezwykle trafnie dostrzegając podobieństwo wy-

znawanych postaw i poglądów Księdza do Papieża Franciszka. 

Prawdziwym przewodnikiem duchowym 

i przyjacielem społeczności PSP im. 

Jana Pawła II w Woli Taczowskiej był 

Ksiądz Wiesław. Przez wszystkie lata 

pracy Proboszcza w naszej placówce 

odczuwaliśmy wsparcie dla trudu, zrozu-

mienie dla problemów, doświadczaliśmy 

wielkiej życzliwości i opieki. Historia 

szkoły jest nierozerwalnie złączona 

z posługą duszpasterską Księdza. Wspól-

ną modlitwą rozpoczynaliśmy i kończy-

liśmy każdy rok szkolny. Bez obecności 

Księdza Wiesława nie odbyła się żadna 

ważna uroczystość.  Wspólnie obchodzi-

liśmy święta narodowe i dni patrona. 

Dzieliliśmy się opłatkiem i śpiewaliśmy 

kolędy. Doświadczaliśmy ze strony na-

szego duchowego opiekuna wielkiej 

dobroci, wspaniałych lekcji pokory 

i umiejętności otwarcia serc na potrzeby 

innych. Życzę wszystkim, by na swej 

drodze spotkali tak wyjątkowego prze-

wodnika. 

Parafianie zapamiętają Księdza Wiesława również 

jako Kapłana trzymającego w swych dłoniach duchowe życie. 

Proboszcza, spełniającego posługę kapłańską z powagą i sza-

cunkiem należnym Panu Bogu, ale i ze szczególnym zrozumie-

niem dla ludzkich spraw. 

Święty Jan Maria Vianney powiedział: „Dobry pa-
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sterz, ukształtowany według serca Boga, jest największym 

skarbem, jaki Bóg może przydzielić parafii.” Takim skarbem 

był Ksiądz Wiesław. 

Niestety przyszło się pożegnać… pożegnać z Księ-

dzem, który wskazywał jak postępować, by ziemski trud nie 

poszedł na marne. Kapłanem, który był gorliwym szafarzem 

Bożych tajemnic. Proboszczem, dzięki któremu każda Msza 

święta i głoszone przez niego Słowo Boże było wyjątkowe. 

Księdzem, który wielokrotnie służył radą, ciepłym słowem, 

uśmiechem, dodającym otuchy i swoją pomocą. Księdzem, 

który był nie tylko nauczycielem i spowiednikiem, ale i przyja-

cielem. Za to wszystko i wiele, wiele więcej dziękowali swoje-

mu Proboszczowi radni, sołtysi, strażacy, przedstawiciele szkół 

podstawowych, formacje ministrantów i scholi, lider grupy 

pielgrzymkowej i rzesze parafian. 

W przestrzeni duchowej nie ma jednak pożegnań. Łzy 

były nie na pożegnanie, a w dowód wdzięczności. Ksiądz Wie-

sław dawał taki przykład swym życiem, że obecni na Mszach 

pożegnalnych nie płakali przez niego, lecz za nim. Jednak 

wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dom tego wspaniałego czło-

wieka jest tam, gdzie na niego czekają. 

Za wszystko, co zrobiłeś, za to, że będąc sobą, dawa-

łeś świadectwo prawdziwej wiary i pobożności, za bliskość ze 

wszystkimi - a szczególnie najbardziej potrzebującymi, za trud 

pracy duszpasterskiej, za budowę Królestwa Bożego w rodzi-

nach, za troskę o Bożą sprawę, za to, co powiedziane i niedopo-

wiedziane – dziękujemy Ci wszyscy. Jeżeli zaś mówimy dzię-

kujemy, to wiedz, że dziękujemy z głębi serca. Obiecujemy 

zachować wszystkie nauki, które przekazywałeś przez lata po-

sługi w parafii. Zbudowaną przez Ciebie rodzinę parafialną 

umocnimy Twoim przykładem.  

Życzymy Ci, Drogi Księże Wiesławie, dużo zdrowia 

i siły. Odjedź ze świadomością, że zawsze będziemy tu na Cie-

bie czekać, zostawiamy dla Ciebie otwarte drzwi naszych serc. 

Gdziekolwiek będziesz, nasza pamięć i modlitwa będą zawsze 

Ci towarzyszyć. Szczęść Boże! 

Małgorzata Porczek 

W 
 dniach 1-2 lipca 2016 roku w Częstochowie 

odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Na-

uczycieli przebiegająca pod hasłem 

„Miłosierny jak Ojciec”. Pośród licznych kon-

ferencji i panelów dyskusyjnych znalazło się miejsce na świa-

dectwa nauczycieli. Byłam jednym z trojga nauczycieli z całej 

Polski, którzy mieli niebywałe szczęście i ogromny zaszczyt 

opowiedzieć o swoim doświadczeniu w pracy z uczniami. 

W otoczeniu najbliższej rodziny, przyjaciół, koleżanek - na-

uczycielek z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sien-

kiewicza w Zakrzewie, swoich uczniów, dostojników Kościoła 

Katolickiego i setek nauczycieli z całego kraju zgromadzonych 

na auli o. Kordeckiego na Jasnej Górze świadczyłam o pięknie 

zawodu nauczyciela. W swoich rozważaniach skupiłam się na 

tym, jak siła pochodząca z modlitwy, obcowanie z dobrymi, 

pozytywnymi ludźmi i 

wsparcie najbliższych po-

zwala otwierać umysł i 

serce na wydobywanie do-

bra z drugiego człowieka, z 

mojego ucznia. Podkreśla-

łam, że każdy uczeń jest 

wyjątkowy, niepowtarzal-

ny, stworzony przez Boga 

na jego obraz i podobień-

stwo. Jest dobry, tego 

zmienić się nie da. A to, że 

po drodze pojawiają się 

czynniki, które jedynie 

zasłaniają  owe dobro, kształtując w nich złe postawy, nawyki, 

przyzwyczajenia to sprawa zupełnie drugorzędna. Staram się, 

z różnym oczywiście skutkiem, odkrywać w gimnazjalistach to, 

co mają najlepsze, szukam ich człowieczeństwa, a w sobie sił, 

motywacji, aby podołać wyznaczonym celom. Pracując już 

jakiś czas z młodzieżą, obserwuję, że wcale nie potrzebują cze-

goś innego, czego ja oczekiwałam, będąc nastolatką. To praw-

da, że rzeczywistość się zmienia, toczy się inne życie w rodzi-

nie, w grupach rówieśniczych, wciąż jednak szacunek, miłość 

i otwartość wobec drugiego człowieka są ważne. Idąc tym tro-

pem, zrozumiałam, że jedną z najbardziej podstawowych po-

trzeb dzisiejszego nastolatka jest potrzeba zrozumienia. Nie 

chodzi o to, aby we wszystkim się z nim zgadzać, przyklaski-

wać, często nierozsądnym pomysłom, czy ciągle chwalić, ale 

o to, żeby być obok, zrozumieć, co on czuje, dlaczego tak a nie 

inaczej się zachowuje, co 

wpływa na obecny stan jego 

nastroju. Mam to przekona-

nie, że bez kogoś takiego  

współczesny uczeń nie 

przetrwa długo sam. 

W swojej wypowiedzi prze-

konywałam jaką wielką 

łaską my nauczyciele jeste-

śmy obdarzeni, jak wiele 

możemy. Zmieniamy często 

istniejącą rzeczywistość, 

mamy ogromną moc prze-

obrażenia zło w dobro, ma-

„BOŻE MIŁOSIERDZIE TO DLA NAUCZYCIELA 

PODNOSZENIE UCZNIA W GÓRĘ,  

DOWARTOŚCIOWANIE GO, WYDOBYWANIE DOBRA 

SPOD WSZELKICH NAWARSTWIEŃ ZŁA” 
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jąc wpływ na kształtowanie 

młodego człowieka. My na-

uczyciele wiemy, że czasem 

zwykła empatyczna rozmowa 

pomaga uczniowi zrozumieć, 

co jest w życiu ważne, która 

droga jest dla niego właściwa, 

jaką powinien wybrać hierar-

chię wartości. Zdarza się, że 

szukamy wielkich, spektakular-

nych rzeczy, by mieć potężny 

sukces wychowawczy, zapomi-

nając, że te zwykłe, w zasięgu 

wzroku, okazują się bardzo 

cenne. 

 Korzystając z okazji, 

opowiedziałam o swoim miej-

scu pracy w Publicznym Gim-

nazjum nr 1 im. Henryka Sien-

kiewicza w Zakrzewie, w którym pracują niesamowici nauczy-

ciele, pasjonaci myślący podobnie jak ja i podobnie postrzega-

jący swój zawód w kategorii misji, traktując go z wielkim sza-

cunkiem. Wartości te przekładają na pracę z uczniami. 

Szkoła jest i powinna być drugim domem, a my, tak jak rodzi-

ce, musimy zatroszczyć się o wydobywanie z naszych uczniów 

wszystkiego, co w nich najwartościowsze. Tylko wtedy nasze 

powołanie ma sens. Nie możemy stale obwiniać rodziców za 

brak zainteresowania dzieckiem, pęd życia, brak czasu czy po-

goń za rzeczami materialnymi. Mam to szczęście, że w gimna-

zjum, w którym pracuję, nie ceduje się całej odpowiedzialności 

na rodziców. Nie zwalniamy się z obowiązku wychowania 

młodego człowieka. Bardzo przeżywamy kryzys współczesnej 

rodziny, widząc, jak determinuje funkcjonowanie naszego gim-

nazjalisty. Angażujemy się wszędzie tam, gdzie pojawiają się 

porażki rodziców  w wychowaniu czy nieudolności związane 

z rolą rodzica. Próbujemy naprawiać, pomagać, ratujemy z całą 

odpowiedzialnością i sercem. 

Nie zostawiamy bez wsparcia. 

Nigdy przez 15 lat pracy nie 

usłyszałam od swojej pani dy-

rektor, że należy odpuścić, że 

nie warto, że za trudno, że to już 

nie nasza sprawa. Ona walczy 

o ucznia do końca, a ja się tego 

od Niej uczę. 

 W Częstochowie opowie-

działam o tym, jak często zdarza 

mi się, że po długim wyczerpu-

jącym spotkaniu z uczniem, nie 

widząc światełka w tunelu, ale 

za to  duży brak chęci zmiany, 

mówię do niego” „A ja dziś się 

za ciebie pomodlę”. Reagują 

bardzo różnie, czasem zdziwie-

niem, śmiechem, ironią, częściej 

mówią, „Co ja im z jakąś modlitwą wyjeżdżam”, a czasem, 

choć rzadko dziękują. Dostrzegam, że mimo  początkowo róż-

nych reakcji ich oczy się zmieniają, dziwnie błyszczą, głos ła-

godnieje – dociera do nich to, że są dla mnie ważni, bo przecież 

nie modlimy się za kogoś, kto nic dla nas nie znaczy, nie prosi-

my o dobro dla ludzi, na których nam nie zależy. Powierzanie 

Bogu w modlitwie swoich uczniów jest dla mnie bardzo ważne. 

Mam wówczas pewność, że On nie pozwoli, aby przez resztę 

życia „dzieciak” myślał o sobie źle i czuł się nikomu niepo-

trzebny. 

 Bycie pedagogiem, nauczycielem to dla mnie zaszczyt. 

Każdy nowy dzień to wyzwanie, którego wyczekuję, fascynują-

ca przygoda, spotkanie z drugim człowiekiem. Dzięki temu, że 

jestem wierzącą nauczycielką czuję się wyróżnioną osobą. Tyl-

ko wiara pozwala każdego dnia ofiarowywać to co najlepsze, 

cudzym dzieciom. Wiem, że dzięki moim uczniom staje się 

lepszym człowiekiem. 

ZAMYŚLENIA ZAKRZEWSKIEGO PLEBANA 

„ROZSĄDNE RYZYKO...” 

W 
itam Panią! Jaka opalenizna! Pod włoskim 

czy greckim niebem tak pięknie słońce 

świeci? 

Ani włoskim, ani greckim, ale nad naszym 

Bałtykiem i ciepło, i bezpiecznie. Nie słyszał ksiądz o zagroże-

niu terrorystycznym w całej Europie, aż strach gdziekolwiek 

wyjeżdżać! 

Słyszałem i widziałem w telewizji. Rzeczywiście porobiło się 

nieciekawie. Ale nie dajmy się zwariować. Trzeba starać się 

normalnie żyć. Wyolbrzymiona psychoza strachu jest drogą 

do nikąd. 

A ja się boję o siebie, swoją rodzinę, swoje dzieci. W Niem-

czech zamachy, we Francji zamachy, w Belgii zamachy - to i do 

nas mogą przyjść! 

Chyba Pani przesadza. Polska jest krajem bezpiecznym; 

tak zapewniają władze naszego kraju. Nie ma co paniko-

wać! Słyszałem, że jednak pokonała Pani strach i wysłała 

swoją córkę do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży.  

Takie miałam plany, ale się wystraszyłam i nie pozwoliłam jej 

jechać. Mam dwóch synów, ale tylko jedyną córkę. Bardzo ją 

kocham i wolałam nie ryzykować!  

Ojciec święty Franciszek zapraszał młodzież z całego świata 

do spotkania z nim, w Krakowie. My Polacy mieliśmy naj-

bliżej. W ramach ŚDM zarejestrowało się tylko 78 tys. pol-

skiej młodzieży. Słabo i skromnie! To prawie tyle co Wło-

chów. Ich przyjechało aż 63 tys., a Francuzów 33 tys. Nie 

jest teraz Pani trochę żal, że córka nie uczestniczyła w ta-

kim wielkim święcie młodzieży?    

Może trochę i żal, może trochę wstyd! Ale przyzna ksiądz, że 

ryzyko było bardzo duże! 
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Powiedziałbym, że to było rozsądne ryzyko. 

Przecież te dwa pojęcia nawzajem się wykluczają - albo rozsą-

dek działa, albo ryzyko podejmuję. Ja tam wolę rozsądek! 

Nie do końca. Ryzyko jest zawsze, nawet kiedy wychodzimy 

z domu na ulicę, idąc do szkoły czy do pracy. Ale przecież 

ŚDM młodzieży zabezpieczała olbrzymia armia ludzi: kil-

kanaście tysięcy policjantów, żołnierzy, strażaków, wolonta-

riuszy. I jak pokazało życie, spisali się na 6. Było bezpiecz-

nie. Nad wszystkim czuwał Pan Bóg i św. Jan Paweł II. 

To prawda. Moje obawy były na wyrost. Zresztą nie tylko moje. 

Wielu moich znajomych też nie zaryzykowało i nie wysłali swo-

ich dzieci - młodzieży do Krakowa.  

Jeszcze raz się okazało, że Bogu warto zaufać. On posługuje 

się ludźmi. Z każdą grupą młodzieży od początku do końca 

był opiekun - ksiądz. A papież Franciszek wołał do młodzie-

ży z całego świata: „zróbmy raban, zapalmy boży ogień, 

zejdźmy z wygodnych kanap, załóżmy dobre buty i czyńmy 

dobro!”. 

Tak, słyszałam te słowa, to bardzo budujące. I tak myślę sobie, 

ile z tych pięknych słów i deklaracji uda nam się wspólnie zre-

alizować. Cieszyłam się otwartością polskich rodzin, przyjmu-

jących pod swój dach cudzoziemców. No i mam żal w sercu, 

chciałam z mężem przyjąć choć kilka osób, ale nie udało się 

nam. 

Nie tylko Państwu się nie udało. Zawiedzionych rodzin było 

wiele. Psychoza strachu sprawiła, że wielu młodych z zagra-

nicy też się wystraszyło i nie przyjechali do naszej Ojczy-

zny. 

Może i dobrze, bo jakie to wydatki - głowa mała. Czytałam 

w Internecie, że to kosztowało miliony! 

Z pewnością to wielkie przedsięwzięcie logistyczne i finan-

sowe. Ale jaka promocja dla Polski. Setki tysięcy ludzi ze 

186 krajów świata, wróciło do siebie i opowiada, że Polska 

to piękny, cudowny kraj z gościnnością, pysznym jedze-

niem, entuzjazmem wiary, rodzinnym ciepłem. Żadna re-

klama telewizyjna nie może się z tym równać. 

Z tym entuzjazmem to chyba ksiądz trochę przesadził. Przecież 

my, Polacy, smutni jesteśmy. O, tacy Włosi, Hiszpanie, Brazy-

lijczycy czy mieszkańcy Afryki - oni to są radośni i spontanicz-

ni. My im do pięt nie dorastamy. 

Chyba nie jest z nami aż tak źle. Musimy odrzucać te 

krzywdzące stereotypy. Młody Polak ma w sobie dużo 

uśmiechu, radości, serdeczności. I to, co mamy najpiękniej-

szego - pragnienie dzielenia się wiarą w Chrystusa - Zbawi-

ciela z drugim człowiekiem. Młodzi znają języki, im jest 

dużo łatwiej nawiązać kontakt osobowy i dzielić się dobrem. 

Rzeczywiście, chyba zbyt łatwo poddałam się pesymizmowi, 

który dominował w mediach prywatnych, często laickich, na 

kilka tygodni przed rozpoczęciem ŚDM; że to nie może się 

udać. Bo plac w Brzegach nieprzygotowany, bo Kraków sobie 

nie poradzi z taką liczbą pielgrzymów, bo za drogo, za trudno. 

Chciałoby się powiedzieć - ciemność widzę! 

Tymczasem i plac okazał się dobry, a na nim na Mszy św. 

kończącej ŚDM zgromadziło się ok. 2 miliony pielgrzymów 

i Krakowa pielgrzymi nie zadeptali, i bezpiecznie było. 

I po co była ta panika? 

No faktycznie, chyba niepotrzebna. Ale co dalej z polską mło-

dzieżą? Czy wróci do kościoła? Czy zacznie regularnie uczęsz-

czać na niedzielną Mszę św.? Czy zaangażuje się w życie para-

fii? I czy księża wezmą się wreszcie do solidnej pracy duszpa-

sterskiej? Bo wam się trochę dostało od Franciszka! 

Może nie dostało, ale na pewno było to wezwanie, aby 

ksiądz nie był urzędnikiem parafialnym, ale prawdziwym 

pasterzem, zatroskanym o młodzież, o małżeństwa przeży-

wające kryzysy, o chorych, starszych, samotnych i cierpią-

cych. Dużo pracy przed nami! 

Głowa do góry, więcej optymizmu i zaufania do Chrystusa! Tak 

sobie myślę, że dla Niego warto podejmować ryzyko, nie wyłą-

czając rozsądku! 

Do zobaczenia. 

G 
imnazjum w Zakrzewie 

znalazło się w elitarnym 

gronie 87 szkół z Polski, 

które otrzymały Certyfi-

kat „Szkoła Demokracji”. Przez cały 

miniony rok szkolny uczniowie Gim-

nazjum uczestniczyli w realizacji 

II edycji ogólnopolskiego programu „Szkoła Demokracji”. 

W drugiej połowie maja nasze Gimnazjum otrzymało osta-

teczną akceptację działań podjętych w celu uzyskania certyfi-

katu. Spełniliśmy bowiem bardzo restrykcyjne normy wyzna-

czone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, głównego orga-

nizatora akcji (projekt wspierała również EEA Grants, Funda-

cja Batorego oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży). 

W czerwcu 2016 r. odebraliśmy certyfikat „Szkoły 

Demokracji”. Celem programu było zwiększenie u uczniów 

poczucia wpływu na sprawy szkoły 

oraz wzmocnienie w niej mechani-

zmów demokratycznych. Podczas 

projektu przeprowadzono diagnozę 

szkoły, w celu zbadania jakie proce-

sy demokratyczne dobrze funkcjonu-

ją w szkole, które wymagają popra-

wy, a jakie jeszcze warto zainicjować. Wyniki diagnozy były 

podstawą do ustalenia z mentorem planu działania dotyczącego 
wdrażania zmian, mających na celu poprawę funkcjonowania 

szkoły w 7, określonych w ramach programu, obszarach ko-

niecznych do otrzymania certyfikatu. Obszary certyfikacji były 

następujące: 

1. Wybory reprezentacji - co oznacza, że w naszej szkole 

odbywają się wybory zgodne z demokratycznymi zasadami 

(powszechne, równe, bezpośrednie, z tajnym głosowaniem), 

CERTYFIKAT „SZKOŁA DEMOKRACJI”  

DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1  

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZAKRZEWIE 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3820&w=dotycz%C4%85cego&s=5016
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Stypendium Gminy Zakrzew dla najzdolniejszych 

uczniów w roku szkolnym 2015/2016  

art 21 
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Światowe Dni Młodzieży   

Taczów 2016  

art 19 
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1050 LAT CHRZTU POLSKI 
PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ 

art 4 
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Organizator uroczystości w Cerekwi Marian Jarosz 

(od prawej). Współorganizatorem był ks. proboszcz 

Andrzej Piotrowski. 

Naczelnym przesłaniem Uroczystości było oddanie hołdu 

i dziękczynienia Bogu Ojcu przenajświętszemu za ponad 

tysiącletnią obecność w narodzie polskim oraz 

rozbudzenie zapomnianych już nieco pięknych tradycji 

zaangażowania scholii i ministrantów przy kościele 

w  Cerekwi w liturgię śpiewu. 

Znaczącą pomoc i osobiste zaangażowanie okazał Wójt 

Gminy Zakrzew Pan Sławomir Białkowski. 

Oratorium   

Roberta Grudnia  w Cerekwi 
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XIII Zlot Gwieździsty w Domaniowie 

Oratorium   

Roberta Grudnia  w Cerekwi 

art 27 
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XV Festiwal Piosenki Harcerskie i Turystycznej 

art 22 
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY  

 TACZÓW 22 LIPCA 2016 ROKU 

wszyscy uczniowie mają czynne 

i bierne prawo wyborcze. Ucznio-

wie i uczennice znają swoich 

kandydatów i ich programy, 

szkolne wybory poprzedzone są 

kampanią wyborczą. Od kilku lat 

Samorząd Uczniowski uczestni-

czy w ogólnopolskich progra-

mach i projektach CEO 

„Samorządy maja głos”, Masz 

głos, masz wybór”, „Flagi wolno-

ści”. 

2. Komunikacja i media - nasi 

uczniowie i uczennice mogą ini-

cjować powstawanie oraz prowa-

dzą szkolne media, istnieją środki przekazu dla społeczności 

uczniowskiej: szkolny radiowęzeł, gazetka szkolna „Szuflada”, 

szkolna skrzynka zaufania, szkolna strona internetowa, szkolny 

profil na Facebooku. Władze SU i dyrekcja dbają o to, żeby 

wszyscy mogli łatwo się z nimi komunikować. 

3. Działania uczniów - władze SU są niezależne w plano-

waniu i realizacji swoich przedsięwzięć, w trakcie kadencji 

zbierają informacje o potrzebach i pomysłach uczniów i uczen-

nic, uwzględniają je w planowaniu swoich działań. Uczniowie 

mogą liczyć na pomoc władz SU i szkoły w realizacji swoich 

pomysłów. 

4. Podejmowanie decyzji - istotne decyzje dotyczące 

uczniów i uczennic są podejmowane w drodze konsultacji lub 

współdecydowania. Ważne dokumenty szkolne są konsultowa-

ne z reprezentantami uczniów i uczennic. W szkole są organi-

zowane regularnie dni otwarte dla rodziców. Uczniowie mają 

możliwość wypowiedzenia się w sprawach ich dotyczących. 

Wszystkie możliwe do spełnienia pomysły młodzieży zostały 

wpisane w harmonogram działań SU, uczniowie mogą liczyć 

na pomoc nauczycieli i dyrekcji przy ich realizacji. 

5. Uczenie się i nauczanie - kryteria oceniania są znane 

i rozumiane przez uczniów i uczennice. Wewnątrzszkolny Sys-

tem Oceniania został poddany konsultacjom z uczniami 

i uczennicami. Nauczyciele włą-

czają uczniów w proces oceniania 

i udzielania informacji zwrotnej. 

Nauczyciele realizują elementy 

oceniania kształtującego. 

6. Zasoby i kwestie formalne - 

władze SU mają możliwość korzy-

stania ze środków finansowych 

oraz zasobów rzeczowych szkoły 

oraz Stowarzyszenia „Brać Sien-

kiewiczowska”. Istnieje uchwalo-

ny przez uczniów i uczennice Re-

gulamin SU zawierający zapisy 

zgodne z ustawą o systemie 

oświaty. 

7. Otwarta szkoła - nasza szkoła zapewnia uczniom 

możliwość wyznawania różnorodnych wartości i poglądów 

oraz obrony łamanych praw. Uczniowie w ostatnim roku wy-

brali Rzecznika Praw Ucznia, biorą udział w konkursach i pro-

jektach, które uczą otwartości i tolerancji, np. projekt „Krokus-

ocalić od zapomnienia” Szkoła jest również otwarta na działa-

nia społeczności lokalnej i umożliwia korzystanie ze swoich 

zasobów. 

Certyfikat „Szkoła Demokracji” dla Gimnazjum 

w Zakrzewie jest potwierdzeniem, że placówka ta jest prawdzi-

wą szkołą demokracji, w której uczniowie realizują działania 

wynikające z pomysłów i potrzeb społeczności szkolnej, działa-

ją uczniowskie media relacjonujące życie szkolne, dyrekcja 

i nauczyciele są otwarci na głos uczniów i starają się włączać 
ich w możliwie jak najwięcej podejmowanych decyzji, tworzo-

na jest przestrzeń dla rozwoju kreatywności uczniów, a także 

poczucia sprawczości i wpływu na życie szkolne, gdzie każdy 

uczeń czuje się dobrze i bezpiecznie. 

Warto podkreślić, że nasze gimnazjum obok Liceum 

im. Jana Kochanowskiego w Radomiu są jedynymi szkołami 

w powiecie, które otrzymały certyfikat „Szkoły demokracji”. 

Jesteśmy z tego dumni! 

Małgorzata Małysa 

W 
 ramach obchodów Światowych Dni Młodzieży (26-31 lipca 2016 r., Kraków) do Taczowa przybyło kilkuset mło-

dych pielgrzymów z kilkunastu krajów świata. Wyruszyli stąd do oddalonego o 14 kilometrów sanktuarium w Sta-

rej Błotnicy.  

Do Parku Historycznego w Taczowie zawitała młodzież m.in. z Węgier, Demokratycznej Republiki Konga, Biało-

rusi, Kamerunu, Konga, Gabonu, Albanii, Indii i Jerozolimy. Najliczniejszą grupę stanowili pielgrzymi z Polski i Włoch. Wszyscy 

zgromadzili się pod sceną, by śpiewać i tańczyć. Wzajemna integracja odbywała się przy dźwiękach muzyki irlandzkiej, włoskiej  

oraz afrykańskiej. Podczas gdy młodzi tańczyli, wójt Gminy Zakrzew Sławomir Białkowski, oprowadził po Parku Historycznym 

duchownych, którzy przybyli do Taczowa wraz z młodymi pielgrzymami. Goście wysłuchali opowieści o rycerzu Mikołaju Powale 

z Taczowa oraz obiektach znajdujących się w parku.  

Gmina Zakrzew zadbała o poczęstunek i napoje dla pielgrzymów. W niedawno otwartej Kuźni Powały, wyposażonej 

w zabytkowy sprzęt kowalski, wykuto pamiątkowe podkowy dla uczestników spotkania. Wszyscy dobrze się bawili, na co wpływ 

miała nie tylko piękna pogoda, ale również niezwykła gościnność, z jaką przyjęto pielgrzymujących.  

Po miłym odpoczynku w Parku Historycznym w Taczowie młodzież pobłogosławiona przez biskupów, ruszyła w podróż 

do Starej Błotnicy. 

Urząd Gminy w Zakrzewie Fotoreportaż str 12 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3826&w=w%C5%82%C4%85cza%C4%87&s=5016
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3818&w=podejmowanych&s=5016
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P 
ośród 2.5 miliona ludzi byliśmy i my: przedstawiciele naszej parafii na czele z animatorką Pauliną Firlej i księdzem Wło-

dzimierzem Tamborkiem jako opiekunami. Spotkaliśmy się 28 lipca na radomskim dworcu PKP, aby wspólnie z młodzie-

żą naszej diecezji pojechać do Krakowa, na spotkanie z Papieżem Franciszkiem. Długi etap przygotowań rozbudził w nas 

ogromną ciekawość. Gdy dotarliśmy do Krakowa wspólnie udaliśmy się na pole namiotowe usytuowane w Pobiedniku 

Wielkim. Wszystkie wydarzenia, w których mieliśmy wziąć udział, były dla nas niesamowitym przeżyciem. Konferencje głoszone 

przez biskupów i kapłanów skłaniały nas do refleksji, a Droga Krzyżowa była jedną z piękniejszych w jakich mogliśmy uczestniczyć. 

Wędrówka na całonocne czuwanie stała się okazją do zintegrowania naszej małej wspólnoty. Każda stacja dotyczyła jednego z pro-

blemów, z którymi zmaga się współczesny świat – m.in. biedy, głodu i cierpienia. Konkretne wspólnoty Kościoła pokazują, że niesie 

on miłosierdzie i pomaga w trudnych chwilach. 14 stacji to odniesienie do uczynków miłosierdzia wobec ciała i duszy. Po wieczor-

nym czuwaniu w Brzegach część pielgrzymów zdecydowała się pozostać w sektorach w Campusie Misericordiae do rana. Jedni pró-

bowali spać, inni bawili się w najlepsze. Przed północą i po północy wielu nadal się modliło. 

Według nas Światowe Dni Młodzieży to nie tylko wspaniała atmosfera. Dla nas i dla wszystkich młodych z całego świata to 

wielkie duchowe przeżycie. Jesteśmy dumni, że mieliśmy ten zaszczyt, by uczestniczyć w spotkaniu z Papieżem. 

Jakub Rdzanek 

Ludzie listy piszą ... 

11 i 12 czerwca br. odbyła się, już po raz 12. parafial-

na pielgrzymka rowerowa: Zakrzew - Jasna Góra. 95. osobowa 

grupa rowerzystów rozpoczęła pielgrzymowanie od udziału we 

Mszy św., którą sprawował proboszcz naszej parafii ks. Irene-

usz Kosecki. Pierwszego dnia pielgrzymi mieli do pokonania 

odcinek 100 km. Po drodze odpoczywali w Potworowie, Drze-

wicy, Opocznie i Paradyżu. Na ostatnim odpoczynku wspólnie 

odmówili Koronkę do 

Bożego Miłosierdzia. 

O godz. 16.00 pierwsi 

rowerzyści zameldo-

wali się w Ośrodku 

Oazowym w Dąbrów-

ce, gdzie czekała na 

nich ciepła kąpiel i 

smaczna kolacja. O 

godz. 20.00 wszyscy 

spotkali się w kaplicy 

na wieczornych mo-

dlitwach. Odmówili 

część różańca święte-

go, wieczorne modli-

twy i udali się na spo-

czynek. W niedzielę - 12 czerwca o godz. 6.00 spotkali się po-

nownie w kaplicy na porannych modlitwach, a po nich zjedli 

pyszny żurek przygotowany przez Aleksandrę Bernat, Dorotę 

Wilczyńską i Lidię Fałek. O godz. 6.45 wyruszyli na pielgrzy-

mi szlak. Pierwszy odpoczynek był w Przedborzu, gdzie dotar-

ło 5 śmiałków, którzy postanowili pokonać szlak do Częstocho-

wy w jeden dzień! Pilotowani przez doświadczonego kierowni-

ka - Tomasza Rdzanka, którego wspierało 6 grupowych: Euge-

niusz Podsiadły, Jacek Wilczyński, Andrzej Kszczotek, Woj-

ciech Piasek, Michał Miros i Kacper Musiałek, stuosobowa 

grupa o godz. 14.45 dotarła przed szczyt Jasnej Góry. Tutaj 

u stóp figury Maryi zrobili pamiątkowe zdjęcie i przywitali 

ks. Roberta Biela, który w tym roku nie mógł wziąć udziału 

w pielgrzymce. Na-

stępnie udali się do 

kaplicy Matki Bożej 

Częstochowskiej, aby 

podziękować Jej za 

szczęśliwe pielgrzy-

mowanie. Przed kapli-

cą pielgrzymów przy-

witał, pozdrowił 

i pokropił wodą świę-

coną nasz rodak, Pau-

lin - O. Sebastian Ma-

tecki. O godz. 18.30 

po krótkim odpoczyn-

ku pielgrzymi spotkali 

się na Eucharystii, 

której przewodniczył proboszcz ks. Ireneusz Kosecki. Mszę św. 

koncelebrowali O. Sebastian Matecki i ks. Robert Biel. Piel-

grzymi ok. 23.00 zmęczeni, ale szczęśliwi, autokarami  wrócili 

do Zakrzewa. 

Ks. Ireneusz Kosecki 

ROWEROWE PIELGRZYMOWANIE... 
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Odpust ku czci św. Jana Chrzciciela  Boże Ciało  

Nowi ministranci  

27 czerwca 2016r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie odbyła się po raz pierwszy uroczystość wręczenia dyplo-

mów z okazji otrzymania stypendiów za wyniki w nauce dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Dyplomy wrę-

czał Wójt Gminy Pan Sławomir Białkowski. Oprócz uczniów w uroczystości uczestniczyli również rodzice i dyrektorzy szkół.  

W dniu 22 kwietnia 2016r. Rada Gminy w Zakrzewie przyjęła uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów za 

wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.  

Stypendium otrzymują uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, którzy w wyniku rocznej kwalifikacji osiągnęli średnią 

ocenę 5,5 i uczniowie  klas I – III gimnazjum ze średnią ocen 5,2. 

Kandydatów do stypendium zgłosili dyrektorzy szkół. 

W tym roku Rada Gminy przeznaczyła na ten cel 15.000 zł. Stypendia otrzymało 45 uczniów szkół podstawowych 

i 13 uczniów gimnazjum. 

Wysokość stypendiów wynosiła w zależności od średnich wyników od 200 do 500 zł. 

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom i ich rodzicom.  

Urząd Gminy w Zakrzewie 

Fotoreportaż str 11  

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE 

 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

Proboszcz parafii Jana Chrzciciela w Zakrzewie ks. Ireneusz Kosecki zwraca się z prośbą do Czytelni-

ków „Wieści” o pomoc w zgromadzeniu dokumentów, fotografii, świadectw, opisów związanych z historią 

parafii. Za rok obchodzić będziemy 600 lecie naszej parafii, pragniemy zebrać wszystkie ocalałe dokumenty 

i informacje, aby napisać jej historię. 

Prosimy Państwa o pomoc, każdy dokument, podpis, zdjęcia może okazać się bardzo ważne. Wierzy-

my, że Czytelnicy „Wieści” pomogą. Zdobyte pamiątki zostaną zeskanowane i opisane, w ciągu tygodnia od-

dane w ręce właścicieli.  

Liczymy na Państwa. 

Serdecznie dziękujemy za pomoc. 

Redakcja „Wieści” 

Pielgrzymka do Fatimy i Santiago de Compostela  
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U 
roczystym apelem rozpoczął się jubileuszowy 

XV Powiatowy Festiwal Piosenki Harcerskiej 

i Turystycznej w Zakrzewie, w którym wzięło 

udział 6 drużyn starszoharcerskich, 5 drużyn har-

cerskich i 2 gromady zuchowe. Drużyna Harcerska im. Karola 

Wojtyły z Zakrzewa, jako gospodarz Festiwalu, nie wzięła bez-

pośrednio udziału w konkursie, ale przygotowała dla wszyst-

kich krótki koncert powitalny, podczas którego zaprezentował 

się również Szkolny Zespół Ludowy „Zakrzewiaki”. W sumie 

w XV Powiatowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Tury-

stycznej wzięło udział 160 harcerzy i zuchów oraz ok. 50 sym-

patyków i przyjaciół harcerstwa (łącznie ok. 200 osób). Hono-

rowymi gośćmi Festiwalu byli: Komendantka Hufca Radom - 

Powiat Małgorzata Szydło, Zastępca  Naczelnika Promocji 

Starostwa  Powiatowego w Radomiu Włodzimierz Bojarski, 

Inspektor Bożena Walos, Wójt Gminy Zakrzew Sławomir Biał-

kowski, Sekretarz Gminy Marzenna Nosowska. W tegorocznej 

edycji Festiwalu trudno było wyłonić najlepszych wykonaw-

ców, gdyż poziom i zespołów, i solistów był bardzo wyrówna-

ny. Ostatecznie w kategorii gromad zuchowych I miejsce zajęły 

„Duszki z Bukówna”; w kategorii: harcerze młodsi zwyciężyły 

„Orły” ze Starej Błotnicy; w kategorii: harcerze starsi najlepsza 

okazała się 1 Drużyna Harcerska Ziemi Radzanowskiej z Rogo-

lina, a w kategorii solistów zwyciężyła Patrycja Morawska 

z Drużyny Harcerskiej „Pędzące Wiatry” z Modrzejowic. 

Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni pucharami, a każda druży-

na dodatkowo otrzymała pamiątkowy dyplom i apteczkę  

pierwszej pomocy.  

11 czerwca w sobotę drużyny wzięły udział w grze 

terenowej „Wokół Powały”, której trasa wiodła przez urokliwe 

miejsca Zakrzewa, Gulina i Taczowa. Po ponad pięciogodzin-

nych zmaganiach najlepsza okazała się Drużyna „Orłów” ze 

Starej Błotnicy. II miejsce zajęli harcerze z 1 Drużyny Harcer-

skiej Ziemi Radzanowskiej z Rogolina. Na III miejscu uplaso-

wała się Drużyna Harcerska z Bukówna. 

Drużyna Harcerska im. Karola Wojtyły dziękuje 

wszystkim sponsorom, rodzicom, nauczycielom oraz pracowni-

kom szkoły za pomoc w organizacji dwudniowego pobytu har-

cerzy z powiatu radomskiego w Publicznej Szkole Podstawo-

wej w Zakrzewie.  

Aneta Pałkiewicz 

Fotoreportaż str 18 

POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ 

I TURYSTYCZNEJ W ZAKRZEWIE 

P 
ubliczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie realizuje 

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła 

Cyfrowa, którego celem jest podniesienie bezpie-

czeństwa cyfrowego w szkołach. W ramach tego 

projektu uczestniczyliśmy w ogólnopolskim konkursie. Reali-

zując poszczególne zadania, szczególną uwagę zwracaliśmy na 

to, aby umiejętnie motywować uczniów do aktywności 

w sferze profilaktyki, 

równocześnie zachęcając 

ich  do odpowiedzialnych 

zachowań w Sieci. Wyko-

naliśmy szereg działań,  

wykorzystując narzędzia 

cyfrowe dla wspierania 

rozwoju uczniów, przy 

jednoczesnym zapewnie-

niu dzieciom bezpieczeń-

stwa i nauczeniu ich za-

sad mądrego korzystania 

z Internetu i urządzeń 

cyfrowych. Nasi ucznio-

wie pisali ciekawe 

i śmieszne wierszyki 

i historyjki, przygotowy-

wali przedstawienia, reda-

gowali książeczki cyfro-

we, brali udział w kon-

kursach na najciekawszy plakat i hasło o cyfrowym bezpie-

czeństwie, a nawet rapowali! Ponadto z okazji Dnia Dziecka 

zorganizowaliśmy imprezę pt. PSP Zakrzew – cyfrowobez-

pieczni w sporcie waleczni. Można wszystko zobaczyć na 

szkolnej stronie na facebooku. Nauczyciele przeprowadzali 

lekcje o bezpieczeństwie cyfrowym – np. „Świadome kształto-

wanie wizerunku w Internecie”, „Bezpieczeństwo w kontakcie 

z innymi”, „Wiarygodność 

w sieci” i wiele innych.  

Zaangażowani byli wszy-

scy uczniowie, wszyscy 

nauczyciele, a o naszych 

poczynaniach informowa-

liśmy rodziców.  

Nasza praca została wyso-

ko oceniona – zajęliśmy 

trzecie miejsce w Polsce 

wśród szkół podstawo-

wych! W nagrodę najak-

tywniejsi podczas konkur-

su uczniowie naszej szko-

ły wyjadą na obóz eduka-

cyjny!  

Agata Brandys 
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W 
 roku szkolnym 2014/2015 Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Jana Kochanowskiego 

w Zakrzewie wraz ze Szkołami Filialnymi 

w Mleczkowie i Gulinie przystąpiła do eks-

perymentu matematycznego pt. „Rozwijanie uzdolnień mate-

matycznych u dzieci w pierwszym roku nauki szkolnej” na 

podstawie programu pani profesor Edyty Gruszczyk – Kol-

czyńskiej przy współpracy z panią Ewą Zielińską.  W roku 

szkolnym 2015/2016 kontynuowano realizację ww. programu 

w ramach innowacji pedagogicznej w klasach pierwszych. Na-

tomiast w klasach drugich realizowano autorski program na-

uczania opracowany przez zespół nauczycieli edukacji wcze-

snoszkolnej  pt. „Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edu-

kacja matematyczna dzieci w drugim roku szkolnej edukacji”. 

Głównymi założeniami edukacji matematycznej było: wspoma-

ganie rozwoju czynności umysłowych niezbędnych do uczenia 

się matematyki, rozwijanie umiejętności  myślenia matema-

tycznego, wnioskowania, rozumowania, abstrahowania i uogól-

niania, rozwijanie umiejętności korzystania z podstawowych 

narzędzi matematyki w życiu codziennym, nauczanie matema-

tyki poprzez działalność praktyczną dziecka. Przede wszystkim 

dążono do  rozwijania wśród uczniów wiadomości i umiejętno-

ści matematycznych w oparciu o działalność praktyczną pole-

gającą na organizowaniu tak wielu doświadczeń, sytuacji ży-

ciowych wymagających liczenia oraz serii zadań, które dziecko 

rozwiązywało,  manipulując odpowiednimi przedmiotami, a nie 

tylko opierając się na tzw. „papierowej matematyce”, tj. pod-

ręczniku  i zeszycie  ćwiczeń. Na zajęciach edukacji matema-

tycznej uczeń działał, manipulował, doświadczał, badał. Jedy-

nie  swe osiągnięcia odnotowywał w zeszycie w kratkę i w sa-

modzielnie redagowanej książce „Moja matematyka”. Każdy 

etap edukacji starano się podsumować, aby określić poziom 

wiadomości i umiejętności  uczniów. Po pierwszym roku eks-

perymentu matematycznego w klasach pierwszych  przeprowa-

dzono diagnozę nauczycielską, której celem było sprawdzenie, 

co dzieci wiedzą i potrafią w wybranych obszarach kształcenia. 

Wyniki badań zostały opracowane i przedstawione podczas 

spotkania, w którym uczestniczyła pani profesor Edyta Grusz-

czyk – Kolczyńska, przedstawiciele władz, nauczyciele  sąsied-

nich gmin, rodzice i uczniowie. Po drugim roku nauczania ma-

tematyki przeprowadzono zajęcia otwarte dla rodziców pod 

hasłem: „I JA BĘDĘ DYREKTOREM BANKU…” we wszyst-

kich klasach realizujących innowację pedagogiczną z zakresu 

edukacji matematycznej. Celem zajęć było zaprezentowanie 

umiejętności  i wiadomości matematycznych  uczniów oraz 

metod pracy opartej na praktycznym działaniu i manipulowaniu 

prostymi, przyrodniczymi liczmanami. Dzieci współpracowały 

w parach i grupach, miały również możliwość indywidualnego 

przedstawienia  sprawności rachunkowych i technik liczenia. 

Klasy drugie poprzez zabawy: „Odszukaj wstęgę”, 

„Zapisujemy liczby”, „Kto najbliżej stu”, „Bingo”, „Samotnik”  

utrwalały swoje umiejętności i nabywały nowe. Pierwszaki 

wcieliły się w role krawców. Poprzez zabawę nabyły umiejęt-

ność posługiwania się miarką krawiecką, porównywały długo-

ści, dodawały i odejmowały w zakresie 100, rozwiązywały 

zadania z treścią. Poznały nowe pojęcia takie jak: metr, pole 

figury geometrycznej. Zajęcia urozmaiciły różnorodne pomoce 

dydaktyczne samodzielnie wykonane przez nauczycielki. Ro-

dzice, którzy  licznie przybyli, byli mile zaskoczeni pracą swo-

ich dzieci. Podczas takiej formy zajęć mogli zaobserwować, jak 

zachowują się one podczas zajęć w szkole. Pani dyrektor Ewa 

Bartel oraz pani wicedyrektor Agata Brandys z nieukrywaną 

dumą śledziły efekty tej matematycznej innowacji. 

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej  

z Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie 

ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZAKRZEWIE. 

MATEMATYKA WEDŁUG PROGRAMU 

 PANI PROFESOR EDYTY GRUSZCZYK - KOLCZYŃSKIEJ 

W 
 dniu 14 czerwca 2016 r. uczniowie Szkoły 

Filialnej w Gulinie wybrali się na wycieczkę 

do Parku Edukacji i Rozrywki w Mościskach.  

Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania naj-

bardziej popularnego miejsca na Farmie, a mianowicie Latają-

cej Chaty Tajemnic, w której nie sposób było ustać w jednym 

miejscu. Kolejnym ciekawym eksponatem był lewitujący kran, 

który w niewiadomy sposób wisiał w powietrzu i leciała z nie-

go woda. Padło pytanie: 

- Magia czy iluzja? - myśleliśmy, ale zagadkę pomogła 

nam rozwiązać Pani przewodnik, która po kawałeczku zdradza-

ła nam tajemnice lewitującego kranu oraz atrakcji tutejszego 

Parku. 

Świetną zabawą okazał się wiklinowy labirynt, z któ-

rego wyjście stanowiło dla naszych dzieciaków nie lada wy-

zwanie. Niezapomnianych wrażeń dostarczył nam  tunel zapo-

mnienia, gdzie niejednemu zakręciło się w głowie. Kolejnym 

etapem naszej „podróży” był spacer szlakiem trapera, podczas 

którego wytężaliśmy mięśnie i szlifowaliśmy kondycję fizycz-

ną. Spacerując po Farmie, mieliśmy okazję podziwiać iluzyjne 

eksponaty, takie jak: studnia nieskończoności, ścieżka złudzeń, 

niemożliwy trójkąt, meble olbrzyma, czy magiczny domek oraz 

rywalizować podczas gry w szachy i chińczyka pionkami 

w gigantycznych rozmiarach. 

„W ŚWIECIE ILUZJI” , CZYLI JAK SPĘDZILIŚMY CZAS  

NA FARMIE ILUZJI 
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Podczas pobytu na Farmie Iluzji nie zabrakło również 

mini zoo, gdzie zobaczyliśmy afrykańskie kozy oraz króliki, 

kucyki i małe żółwie. 

Chwilą wytchnienia był odpoczynek w zatoce piratów, 

a następnie ciepły posiłek, który dodał nam sił na ostatnią 

z atrakcji, czyli to, co dzieci lubią najbardziej, a mianowicie - 

dmuchane zjeżdżalnie! 

Tak właśnie zakończyliśmy naszą podróż po świecie 

iluzji, który wniósł w nasze życie wiele nauki i zabawy! 

Nauczyciele PSP Gulin 

D 
ziecko od wczesnego dzieciństwa kształtuje swoje 

umiejętności społeczne, jednak to w przedszkolu 

zaczynają nabierać one większego znaczenia. 

W okresie przedszkolnym bowiem dziecko tak 

naprawdę uczy się funkcjonowania w grupie, porozumiewania 

się z dorosłym i dziećmi, zgodnego funkcjonowania w zabawie 

i w sytuacjach zadaniowych, rozwija poczucie bezpieczeństwa 

w relacjach z innymi oraz poczucie własnej wartości.  W tym 

okresie zaczyna się również kształtować odporność emocjonal-

na, warunkująca umiejętność racjonalnego radzenia sobie 

w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także odporność do 

łagodniejszego znoszenia stresów i porażek. 

Znając potrzebę 

kształtowania i wspomaga-

nia tych wszystkich umiejęt-

ności w Przedszkolu Samo-

rządowym w Zakrzewie 

podjęto działania przygoto-

wujące do głębszego pozna-

nia metody bardzo przydat-

nej w pracy z dziećmi w tym 

właśnie okresie rozwojo-

wym – Metody Ruchu Roz-

wijającego Weroniki Sher-

borne. Metoda ta (MRR) 

w ciągu ostatnich trzydzie-

stu lat stała się w Polsce 

metodą stosowaną po-

wszechnie podczas zajęć z dziećmi. Stworzona została przez 

Weronikę Sherborne, angielską nauczycielkę tańca i ruchu, 

w oparciu o wczesnodziecięce zabawy rodziców z dziećmi, 

powszechnie zwane ,,baraszkowaniem”.  

Metoda ta pozwala rozwijać u dzieci: „poczucie bez-

pieczeństwa, pewność siebie w poruszaniu się w przestrzeni, 

zaufanie do innych, spontaniczność i aktywność, poczucie 

sprawstwa, własnego ciała, umiejętność nawiązywania kontak-

tów, umiejętność rozróżniania kierunków i tempa ruchów cia-

ła” (M. Trybuś, „Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sher-

borne”, [w:] „Rozwój daje radość”, (red. J. Kielin), Gdańsk 

1999, s. 173.) 

W marcu 2015r. Przedszkole 

Samorządowe w Zakrzewie 

było organizatorem  kur-

su ,,Metoda Ruchu Rozwija-

jącego wg Weroniki Sher-

borne – poziom I” a w maju 

2016 – poziomu II. Celem 

szkolenia skierowanego do 

nauczycieli, terapeutów, 

psychologów, logopedów, 

socjologów, było przekaza-

nie wiedzy i praktycznego 

doświadczenia w zakresie 

posługiwania się ruchem 

jako narzędziem wspomaga-

nia rozwoju psychoruchowe-

WYKORZYSTANIE METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI 

SHERBORNE W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ZAKRZEWIE 
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Z 
 przyjemnością informujemy, że Gminna  Biblioteka 

Publiczna w Zakrzewie zakupiła książki z serii 

„DUŻE LITERY”. Seria przeznaczona jest dla czy-

telników w każdym wieku. Szczególnie adresowana 

jest do osób starszych oraz z wadami wzroku, których męczy 

czytanie książek drukowanych tradycyjną czcionką,  i którzy 

często z tego powodu w ogóle przestają czytać. 

DUŻE LITERY to seria książek wydawanych przez 

Wydawnictwo Prószyński Media. Dzięki dużemu formatowi są 

to książki wyjątkowo przyjazne dla czytającego, drukowane 

niespotykaną w większości książek dużą i bardzo czytelną 

czcionką. Lista książek wydawanych w serii DUŻYCH LITER 

stale się powiększa o nowości i bestsellery Wydawnictwa Pró-

szyński Media. Są wśród nich powieści polskie i obce – roman-

se, kryminały, powieści historyczne, klasyka literatury, a także 

biografie i literatura faktu. 

DUŻE LITERY to specjalne wydania książek dla tych, 

którzy chcą dać odpocząć oczom. Czytelnicy, którzy mają trud-

ności z czytaniem książek drukowanych czcionką „normalnej” 

wielkości, z pewnością chętnie sięgną po DUŻE LITERY. 

Nasza kolekcja liczy obecnie kilkanaście książek. Ma-

my nadzieję, że sukcesywnie będzie się ona wzbogacać o no-

we, interesujące tytuły.  

Zapraszam do lektury! 

Zofia Maj 

Zofia Maj poleca ... 

Seria „DUŻE LITERY” w naszej bibliotece 

Z 
ajęcia wakacyjne w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Zakrzewie organizowane są corocznie od 2012 

roku. Odbywają się w każdy sierpniowy czwartek. 

Tak też było podczas ostatnich wakacji i jak zawsze 

cieszyły się one zainteresowaniem wśród dzieci. 

Sierpniowe czwartki w bibliotece rozpoczęły się Wa-

kacyjną Akademią Młodego Inżyniera, czyli zajęciami z robo-

tyki. Dzieci pod okiem pani Emilii Soból tworzyły konstrukcje 

z klocków lego. Warsztaty połączone były z zajęciami kompu-

terowymi. Budowanie robotów jest nie tylko atrakcyjne dla 

dzieci (oraz dorosłych), ale również uczy myślenia przestrzen-

nego, projektowania, kreatywności, koncentracji oraz współ-

pracy.  

Kolejne zajęcia, zorganizowane przez pracowników 

biblioteki, „Swoje pupile posiadamy, lubimy je i o nie dbamy”, 

poświęcone były zwierzętom. Dzieci odpowiadały na zagadki 

„nie tylko o zwierzętach”, malowały, uczestniczyły w zaba-

wach integracyjnych nawiązujących do tematyki zajęć. Grały 

w kalambury „Jak pies z kotem”, odgadywały dźwięki wyda-

wane przez zwierzęta. Chętnie też opowiadały o swoich pupi-

lach.   

„Po francusku mówimy, obcych języków się nie bo-

imy - dzień francuski”. Pod takim właśnie hasłem odbyły się 

następne zajęcia. Dzieci nie tylko sprawdziły swoje lingwi-

styczne umiejętności, ale również poznały kulturę i ciekawostki 

dotyczące Francji. Nauczyły się podstawowych zwrotów po 

francusku, dowiedziały się m.in. jakie wynalazki pochodzą 

z tego kraju, ile rodzajów sera się w nim produkuje oraz pozna-

ły potrawy, jakie Francuzi jadają podczas świąt. Po krótkiej 

lekcji francuskiego nadszedł czas na ulubione przez dzieci za-

bawy ruchowe.  

Tematem ostatnich zajęć wakacyjnych w bibliotece 

była gmina Zakrzew. „Nasza gmina, to rzecz pewna, jest cieka-

wa oraz piękna!” - dzieci poznały najciekawsze miejsca, odga-

dywały zagadki, grały w gry planszowe, rozwiązywały rebusy 

związane z regionem. Zajęcia zakończyły się wręczeniem 

uczestnikom dyplomów oraz słodkich upominków.  

Wakacyjne zajęcia odbywały się także w Filii w Ta-

czowskiej Woli. W pierwszym tygodniu lipca dzieci brały 

udział w przygotowanych zajęciach ruchowych, plastycznych 

oraz grach edukacyjnych.  

Wakacje niestety szybko minęły, ale już czekamy na 

następne!       

Zofia Maj 

WAKACJE W BIBLIOTECE 2016 

go dziecka.  

Nauczycielki w naszym przedszkolu już ponad rok 

prowadzą zajęcia tą metodą w swoich grupach. Od tego czasu 

zauważyły znaczną poprawę funkcjonowania dzieci w zakresie: 

poprawy ogólnego funkcjonowania dzieci uczestniczących 

w zajęciach, pozytywnego wpływu zajęć na rozwój emocjonal-

ny, pozytywnego wpływu na rozwój społeczny dzieci w zakre-

sie umiejętności związanych, z nawiązywaniem relacji z drugą 

osobą oraz umiejętności współpracy z grupą, pozytywnego 

wpływu na rozwój poznawczy w zakresie świadomości własne-

go ciała, pozytywnego wpływu na rozwój ruchowy. 

Świadome korzyści wypływających z pracy tą me-

todą, w roku szkolnym 2016/2017 chciałybyśmy poszerzyć 

ofertę zajęć przedszkolnych i przekazać rodzicom swoje 

umiejętności w zakresie pracy tą metodą z dzieckiem. Chce-

my, aby raz w miesiącu chętni (i świadomi swojej roli wy-

chowawczej!) rodzice  - mama lub tata, przychodzili w go-

dzinach popołudniowych na zajęcia wraz ze swoim dziec-

kiem. 

Zapewniamy, że jeżeli ,,ukradną” oni maksymalnie 

godzinę w miesiącu ze swojego zagonionego dnia dla swoje-

go dziecka, to będzie to godzina niezwykła przede wszyst-

kim dla dzieci, ale również dla rodziców! 

Magdalena Chałubińska-Przybysz  

Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie 
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Wakacje w bibliotece ... 

W 
 słoneczne, niedzielne popołudnie dnia 

4 czerwca 2016r. przy Domu Ludowym 

w Jaszowicach odbył się Festyn Rodzinny 

z okazji Dnia Dziecka. Na festyn przybyli 

liczni mieszkańcy oraz rodziny z dziećmi z poszczególnych 

miejscowości naszej gminy oraz zaproszeni goście. Obecnością 

swą zaszczycili nas Wójt Gminy Zakrzew Sławomir Białkow-

ski wraz ze skarbnikiem gminy Danutą Seweryn, a także sołtysi 

i radni gminy Zakrzew, Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk 

oraz pani dyrektor PSP w Zakrzewie Ewa Bartel. Festyn rozpo-

czął występ Kapeli Ludowej z Marianowic oraz wystąpił Ze-

spół Młodzieżowy „Zakrzewiaki”. Nie zabrakło także konkur-

sów z nagrodami. Najwięcej wrażeń i emocji dostarczył kon-

kurs przeciągania liny, w którym uczestniczyły dwie drużyny: 

pierwszej drużynie przewodniczył Pan Wójt Sławomir Biał-

kowski, natomiast drugiej drużynie przewodniczył Pan Starosta 

Mirosław Ślifirczyk. Szanse drużyn były wyrównane, a walka 

zacięta. Największa jednak siła przeważyła na stronę Pana 

Wójta.  Furorę i zainteresowanie oraz uśmiech na twarzach 

dzieci wywołał wyścig na nartach indiańskich. Odbył się także 

turniej wiedzy o powiecie radomskim, 

w którym brały udział dzieci, odpowiada-

jąc na dosyć trudne pytania. Przygotowa-

ne były także stoiska z kiełbaskami, watą 

cukrową, popcornem i lodami oraz pysz-

nym domowym ciastem. Ale największą 

frajdę dzieciom sprawiła dmuchana zjeż-

dżalnia oraz malowanie twarzy. Śmiechu 

i zabawy nie było końca, a dla  wszyst-

kich przybyłych gości odbyła się zabawa 

taneczna na świeżym powietrzu z udzia-

łem DJ-a. 

Kierownik Domu Ludowego  

Ilona Konicka 

FESTYN RODZINNY W JASZOWICACH 
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P 
onad 300 osób wzięło udział w Rowerowym Zlocie 

Gwieździstym, który zorganizował już po raz 13-sty 

Związek Gmin Radomka. Rowerzyści wyruszyli 

z sześciu gmin leżących nad Radomką aby spotkać 

się nad zalewem w Domaniowie. Nasi uczniowie z PG nr 1 

im. H. Sienkiewicza bardzo chętnie uczestniczą w rajdzie – pod 

opieką nauczycieli wyruszyło do Domaniowa około osiemdzie-

sięciu chłopców i dziewcząt. Tam czekał na nich ciepły posiłek 

oraz atrakcyjne konkursy i zabawy sprawnościowe. Wytypowa-

ni uczniowie brali udział w konkursie wiedzy na temat Związ-

ku Gmin Radomka, konkursie wiedzy o Powiecie Radomskim 

i zabawach sprawnościowych. Imprezie towarzyszyły pokazy 

akrobatyki rowerowej.  

Wyjątkowo w tym roku nie dopisała pogoda, ulewny 

deszcz spowodował skrócenie konkursów i tym samym całej 

imprezy. Mimo że przemoczeni, uczniowie wrócili w świet-

nych humorach do szkoły, nikt nie narzekał – wręcz uznali 

deszcz za jedną z atrakcji.  

Rowerowy Zlot Gwieździsty integruje środowiska 

gminne Związku, przybliża walory turystyczne gmin oraz po-

pularyzuje podróżowanie jednośladami jako jedną z form re-

kreacji ruchowej oraz środek bezpiecznego i ekologicznego 

transportu. Promuje utworzoną w 2004 roku sieć 287 km tury-

stycznych szlaków rowerowych, które znajdują się na terenie 

Związku. 

Włodzimierz. Andrzejewski 

Fotoreportaż str  17 

XIII ZLOT GWIEŹDZISTY - DOMANIÓW 2016 

O 
d 2002 r. Samorząd Województwa Mazowieckie-

go wspiera działania edukacyjne w zakresie wy-

chowania komunikacyjnego w szkołach podstawo-

wych i gimnazjach. W związku z tym, z inicjaty-

wy Marszałka Województwa Mazowieckiego, w ramach samo-

rządowego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, 

organizowany jest program „Bezpieczna droga do szkoły”, 

popularyzujący naukę przepisów i zasad bezpiecznego porusza-

nia się po drogach. 

W dniu 30 maja uczniowie klas pierwszych i drugich Publicz-

nego Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie 

mieli możliwość wzięcia udziału w programie „Bezpieczna 

droga do szkoły”. Gimnazjaliści obejrzeli m.in. film „…tak, 

chcę być bezpieczny”, który był wstępem do pogadanki z poli-

cjantami na temat bezpieczeństwa na drodze. Uczniowie mieli 

możliwość przejechać się po torze rowerowym zorganizowa-

nym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rado-

miu. Ogromną atrakcją było spotkanie z kierowcą rajdowym – 

Bartkiem Czwartoszem, który zaprezentował samochód rajdo-

wy oraz przedstawił zasady bezpiecznego zachowania się 

w różnych  sytuacjach na drodze. Młodzież mogła spróbować 

swoich sił na symulatorze jazdy jednośladem. 

Każdy z uczestników dostał zestaw BRD, w skład którego we-

szła odblaskowa smycz, opaska, zawieszka oraz pas naramien-

ny. Upominki wręczyli zaproszeni goście: V-ce Marszałek Sej-

miku Mazowieckiego Rafał Rajkowski, dyrektor Wojewódz-

kiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu Dariusz Piątek 

i wójt gminy Zakrzew Sławomir Białkowski. 

Piotr Wątorski 

Fotoreportaż str  17 

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 

3 czerwca 2016 roku w  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu zorganizo-

wanego przez Związek Gmin Radomka. Celem konkursu jest propagowanie ochrony środowiska w Dolinie Radomki. Konkurs dofi-

nansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W pierwszym etapie konkur-

su należało wykonać fotografię roślin chronionych w Dolinie Radomki, zaś podczas gali odbył się konkurs z wiedzy o tych rośli-

nach. 

Aleksandra Molęda - uczennica kl. 2b Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie zajęła w tym konkursie pierwsze miejsce. 

Gratulujemy. 
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J 
esteśmy grupą znajomych, mieszkanek  Wacyna 

i Bielichy. Niektóre z nas znają się od dzieciństwa, 

inne od niedawna. Od roku spotykamy się i wspólnie 

uprawiamy Nordic Walking. Maszerujemy kilka razy 

w tygodniu po około 10 km. Sprawia nam to ogromną satysfak-

cję. Możemy spotkać się, porozmawiać, oderwać  od codzien-

nych obowiązków, a poprzez marsz zadbać o swoje zdrowie. 

Motywujemy się nawzajem i zachęcamy do aktywności fizycz-

nej.  

W trakcie jednego z marszów nasza koleżanka, a jed-

nocześnie Radna Wacyna Magdalena Wieczorek zainicjowała 

pomysł zorganizowania wycieczki rowerowej. Pomysł przyjęły-

śmy entuzjastycznie. Pierwszą wyprawę zaplanowałyśmy na 

około 20 km, trasą od Wacyna przez Kozinki do Taczowa. Ze-

brałyśmy  12 osób. Aby poczuć się i pokazać innym, że jesteśmy 

jedną grupą, postanowiłyśmy założyć jednakowe koszulki. Na-

pisy prezentowały nazwy miejscowości, w których mieszkamy. 

Nadruk na koszulkach wykonała dla nas zaprzyjaźniona dru-

karnia z Milejowic Multi-Druk. Zgodnie z planem wycieczki 

spotkałyśmy się przy Szkole Podstawowej w Wacynie 3.06.2016 

o godz. 17.00. Syn jednej z uczestniczek wykonał nam pamiąt-

kową fotografię. 

Wyruszyłyśmy. Przejeżdżając przez Wacyn wzbudziły-

śmy zainteresowanie wśród mieszkańców, byłyśmy przez nich 

pozdrawiane. Następnie wjechałyśmy do lasu, który o tej porze 

roku wygląda i pachnie cudownie. Mijając zielone, pełne kolo-

rowych kwiatów łąki, dotarłyśmy do uroczej miejscowości 

Kozinki. Uśmiechnięci mieszkańcy witali nas serdecznie. 

Po kilku kilometrach dotarłyśmy do Taczowa i tam postanowi-

łyśmy dłużej odpocząć. Nagle do naszych uszu dotarły dźwięki 

pieśni. Okazało się, że specjalnie dla nas rozpoczęło się odsła-

nianie obrazu „Bitwa pod Grunwaldem”, ukrytego na co dzień 

za drewnianymi zasłonami. Zrobiło to na nas ogromne wraże-

nie. Po krótkim odpoczynku pojechałyśmy do Gulina. Takim 

akcentem zakończyła się nasza wyprawa. Pozostała nam droga 

powrotna do domu. Pokonałyśmy ją, wracając przez Milejowi-

ce. Pożegnałyśmy się przed szkołę w Wacynie.  

Planujemy już kolejną wyprawę, tym razem trochę 

dłuższą. Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców naszej Gminy 

do wspólnej aktywności fizycznej. 

NASZA PIERWSZA WYPRAWA ROWEROWA 

Ludzie listy piszą ... 


