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Szanowni Państwo!
Pragnę gorąco podziękować licznemu gronu moich wyborców, którzy w tegorocznych wyborach samorządowych
oddali na mnie swój głos. Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż obdarzyli mnie Państwo tak dużym zaufaniem, które mobilizuje
mnie do maksymalnej pracy dla dobra naszej małej ojczyzny.
Zapewniam, że nadal służyć będę Państwu swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem. Serdecznie dziękuję.
Z wyrazami szacunku
Sławomir Białkowski
Szanowny Panie Wójcie!
W imieniu społeczności naszej Gminy pragniemy złożyć Panu serdeczne gratulacje z okazji wyboru na stanowisko
Wójta Gminy Zakrzew.
Powierzenie tej odpowiedzialnej funkcji jest przede wszystkim odzwierciedleniem Pana kompetencji i wiedzy oraz
dowodem zaufania, jakim społeczeństwo darzy Pana.
Proszę przyjąć życzenia pomyślności w sprawowaniu funkcji Władarza gminy. Proszę pamiętać, że towarzyszą
Panu nasze dobre myśli, że wdzięczni jesteśmy za wszystko, co robi Pan dla pozytywnego wizerunku umocnienia Ziemi
Zakrzewskiej. Oby lata urzędowania przyniosły nam wszystkim czas pomyślności i rozwoju. Serdecznie pozdrawiamy.
Redakcja kwartalnika „Wieści”
Szanowni Państwo Radni!
Serdecznie dziękujemy Radnym Gminy Zakrzew, którzy w minionych latach sprawowali tę ważną i odpowiedzialną
funkcję. Wypiękniała i rozwinęła się nasza gmina, to Państwo również mieli realny wpływ na wspólne wypracowanie rozwiązań służących jej rozwojowi. Ze swoich zadań wywiązaliście się znakomicie. Serdecznie dziękujemy.
Z sympatią witamy nowych Radnych Gminy. Życzymy aktywności w działaniu, wielu inicjatyw i zaangażowania społecznego. Składamy Państwu serdeczne gratulacje, życzymy sukcesów w działalności samorządowej. Mamy nadzieję, że
swoim zaangażowaniem wpłyniecie Państwo na dalszy rozwój naszej gminy.
Redakcja kwartalnika „Wieści”

2

NOWO WYBRANI RADNI Z TERENU GMIINY ZAKRZEW NA LATA 2014–2018
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Anduła Sławomir – lat 46, radny sołectwa Dąbrówka
Nagórna, Legęzów – I kadencja Rady Gminy.
Grzyb Krzysztoff – lat 52, radny sołectwa Dąbrówka
Podłężna, Kolonia Piaski, Gózdek, Gustawów, Sosnowica
– VI kadencja Rady Gminy.
Jemioł Marek
k – lat 38, radny sołectwa Zakrzew, Zakrzew
Kolonia – I kadencja Rady Gminy.
Kępka Witold – lat 62, radny sołectwa Natalin, Podlesie
Mleczkowskie – I kadencja Rady Gminy w latach 1992–
1994, II kadencja w latach 2010–2014, III kadencja w latach 2014–2018.
Korzysta Agnieszka – lat 34, radna sołectwa Janiszew
– I kadencja Rady Gminy.
Kurkiewicz Leszek
k – lat 46, radny sołectwa Zatopolice,
Golędzin, Jaszowice, Jaszowice Kolonia – I kadencja
Rady Gminy, sołtys sołectwa Zatopolice.
Lewandowska Halina – lat 58 – radna sołectwa Gulin,
Gulinek, Kozia Wola – V kadencja Rady Gminy.
Machnikowska Zofia – lat 66, radna sołectwa Milejowice,
I kadencja Rady Gminy w latach 2006–2010, II kadencja Rady Gminy w latach 2014–2018, sołtys sołectwa
Milejowice.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mastalerz Grzegorz – lat 48, radny sołectwa Wacyn,
Bielicha – I kadencja Rady Gminy.
Pytka Aneta – lat 34, radna sołectwa Cerekiew, Zdziechów
– I kadencja Rady Gminy, sołtys sołectwa Cerekiew,
Zdziechów.
Stachura Krystyna – lat 41, radna sołectwa Marianowice,
Zakrzewska Wola – I kadencja Rady Gminy.
Stawczyk Janusz – lat 38, radny sołectwa Kozinki,
Nieczatów, Taczów, Wola Taczowska – I kadencja Rady
Gminy.
Stępień Roman – lat 57, radny sołectwa Bielicha –
VI kadencja Rady Gminy, sołtys sołectwa Bielicha.
Wieczorek Magdalena – lat 44, radna sołectwa Wacyn
– I kadencja Rady Gminy, sołtys sołectwa Wacyn.
Wilk Beata – lat 33, radna sołectwa Mleczków. Kadencja
od m-ca V/2014 wybrana w wyborach uzupełniających do
Rady Gminy, kadencja 2014–2018.
Przygotowała – inspektor Jolanta Głowacka

LUBIANI I …NIEZNANI
Michał Golus – złoty medalista
Michał Golus – młody, 19-letni mieszkaniec gminy
Zakrzew, złoty medalista w pływaniu – w czerwcu 2014 roku
wywalczył pierwsze miejsce na Otwartych Mistrzostwach
Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu. Odbyły się one
w Szczecinie.
Skromny, zwyczajny, zdawałoby się, chłopak, o wysokim
wzroście i przystojnej szczupłej sylwetce opowiada o swojej
niezwykłej przygodzie, wcale jej tak nie nazywając. Podchodzi
do tego z dystansem, ale jego twarz rozpromienia się uśmiechem. Wspomnienie podium i pięknego błyszczącego złotem
medalu sprawia, że czuje się dumny.
Do udziału w mistrzostwach namówił go trener – Marcin
Fokt, pod okiem którego Michał trenuje
na radomskich basenach Neptun i Orka.
Zapytany, skąd wziął się pomysł i jak rozwinęła się jego pasja, odpowiada, że było
to w zasadzie zalecenie rehabilitantki.
Jako osoba niepełnosprawna pozostawał
pod jej opieką od kilku lat. Aby usprawnić
organizm, zadbać o kondycję, otrzymał
odpowiednie wskazówki. Ponieważ pływanie jest sportem ogólnorozwojowym,
wpływa na funkcjonowanie całego ciała,
miało pomóc w zahamowaniu skoliozy, na
którą cierpi. I tak ćwiczenia rehabilitacyjne wkrótce przerodziły się w pasję. Michał
cały swój wolny czas zaczął poświęcać na

treningi. Od dwóch lat na basenie jest sześć razy w tygodniu.
Oczywiście tylko w czasie, kiedy nie jest w szkole.
Wytrwałość przyniosła pierwsze rezultaty w Zawodach
Integracyjnych w Pływaniu, które odbyły się we Wrocławiu.
Wywalczył tam srebro i złoto. Rywalizacja między osobami
niepełnosprawnymi wiąże się z przydzieleniem i doskonaleniem się w danej dyscyplinie sportowej w grupie obejmującej
osoby o podobnej dysfunkcji. Grupę Michała określa się symbolem S8. W czerwcu tego roku stanął na podium na imprezie
sportowej dużej rangi – złoty medal na Mistrzostwach Polski.
W ostatnich tygodniach medalista szczególnie jednak
przykłada się do obowiązków szkolnych, ponieważ przed
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nim poważne wyzwanie – egzamin dojrzałości. Oczywiście
nauka w Technikum Energetycznym jest tak samo ważna jak
pływanie. Z wybranym profilem (informatyka) wiąże swoją
przyszłość. Jeszcze nie wie dokładnie, jakie wybierze studia.
Wszystko okaże się wkrótce.
Zwycięstwo na mistrzostwach dodało mu skrzydeł. Ma
zamiar cały czas trenować, by móc wziąć udział w kolejnych
zawodach. Po wyróżnieniu znacznie wzrosła jego motywacja
do pracy nad sobą. Dreszczyk emocji towarzyszący mu w czasie zawodów to przeżycie rzutujące na ogólne funkcjonowanie.
To poczucie, że warto, że trzeba…
Michał jest osobą niepełnosprawną od wczesnego dzieciństwa. W wypadku stracił rękę. Choć wielu z nas gotowych
byłoby współczuć chłopcu, ubolewać, on podchodzi do tego
zupełnie spokojnie. Nie postrzega siebie, jako kogoś innego.

Żyje z niepełnosprawnością… normalnie, nie wyolbrzymia
problemów, nie zwalnia się z jakichkolwiek obowiązków. Gdy
los podsunął mu pomysł na pływanie, po prostu to wykorzystał.
Zaczął trenować, znalazł świetny sposób na spędzanie czasu.
Zaangażowanie, pracowitość i sumienność szybko zostały
nagrodzone podium. Historia Michała, choć z racji jego młodego wieku krótka, jest doskonałym przykładem tego, że jeśli na
czymś nam naprawdę zależy, jesteśmy w stanie to osiągnąć.
Michał! Gratuluję! To wspaniale, że są wśród nas tacy,
którzy z determinacją realizują swoje cele, plany, organizują
swoje życie. W czasach, kiedy młodzi lubią się nudzić i rywalizują ze sobą w „nicnierobieniu”, taka postawa jest naprawdę
wzorcowa.
Edyta Maj

Elżbieta Bień – CAMELOT
Zapraszamy Was, Drodzy Czytelnicy, do przeczytania wywiadu przeprowadzonego z panią Elżbietą Bień – zwyciężczynią
konkursu kulinarnego o laury Lokalnej Grupy Działania „Razem
dla Radomki”. Pani Elżbieta jest mieszkanką Cerekwi (gmina
Zakrzew) i od wielu lat zajmuje się branżą kulinarną, prowadząc
własna firmę Camelot specjalizującą się w cateringu.
Edyta Maj: Od kiedy zaczęła się Pani przygoda z gotowaniem?
Elżbieta Bień: Myślę, że już od lat młodzieńczych. Zawsze
lubiłam próbować, eksperymentować w kuchni. Jak większość
młodych kobiet pod nieobecność świetnych kucharek – naszych
mam i babć – odbywałam pierwsze samodzielne próby. Wiele
razy zdarzyło się, że produkty poszły na marne, ale to chyba
normalne, a nawet konieczne. Potem przyszły poważne życiowe
decyzje: małżeństwo, dzieci. W pewnym momencie musiałam
sprecyzować również plany zawodowe. Zastanawiałam się, czy
nie wykorzystać swojego wykształcenia i tego, że lubię gotować. I tak się zaczęło… Oczywiście catering, którym zajmuję się
obecnie, to są ostatnie lata wynikające z potrzeb rynku. Firma
powstała 17 lat temu i stale rozwija się, dostosowuje do bieżących oczekiwań społecznych. Z ofert kulinarnych korzystamy
dziś znacznie częściej niż jeszcze kilka lat temu, mobilizuje nas
do tego, a czasem zmusza współczesny szalony tryb życia. Dziś
kobiety pracują zawodowo, wychowując dzieci i prowadząc
dom. Często nie starcza już po prostu czasu na przygotowanie
przyjęcia. Stąd coraz więcej ciekawych, smacznych ofert…
E.M.: Proszę opowiedzieć czytelnikom Wieści o swoim
wielkim dziele.
E.B.: Och, to są za duże słowa na określenie potrawy
i przepisu, wg którego powstała. Jeśli zaś zasłużyła na nagrodę, to jest mi bardzo miło. Otrzymałam propozycję od Lokalnej
Grupy Działania „Razem dla Radomki”, by wziąć udział w onkursie na najlepszą potrawę lokalną w kategorii dania gotowe i potrawy. Wyroby lokalne to takie, które produkowane są
w sposób nieprzemysłowy, z surowców lokalnych lub przy użyciu lokalnych metod działania. Produkt taki jest codzienny dla
mieszkańców danego regionu, natomiast dla osób z zewnątrz
jest specyficzny, wyjątkowy. Moja potrawa to polędwiczki wieprzowe z musem jabłkowo-żurawinowym. Nie do mnie należy
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ocena, a jeśli spełniłam warunki i potrawa smakuje, po prostu
się cieszę.
E.M.: Gratuluję pomysłu i wykonania. Nie pozostaje
nic innego, jak tylko spróbować tej pyszności. A czy wyróżnienie w jakiś sposób wpłynęło na Pani życie, zmieniło je?
E.B.: Nie mogę powiedzieć, że wywróciło moje życie do
góry nogami. Żyję i pracuję tak jak zawsze. Jednak jest to
przyjemne, że ktoś mnie zauważył, że to co robię, jest dobre,
budzi zainteresowanie. To sprawia satysfakcję, daje motywację
do dalszej pracy. Jakakolwiek forma nagrody zawsze wzmaga
naszą kondycję, dodaje skrzydeł. I dzieje się tak nie tylko w gastronomii.
E.M.: Oznacza to, że warto współpracować, warto być
z ludźmi…
E.B.: Oczywiście. Współpracę ze Stowarzyszeniem wspominam bardzo miło. Dzięki tej organizacji miałam okazję przeprowadzić szkolenia na terenie gmin Wieniawa, Wrzos i Bierwce dotyczące gotowania i przygotowywania potraw. Były to
spotkania z Kołami Gospodyń. Szkolenia budziły duże zainteresowanie, a gotowanie „na żywo” wywoływało niesamowite
emocje. Wielka szkoda, że w okolicach Zakrzewa nie ma takich
tradycji, bo gotowanie przynosi w efekcie nie tylko potrawy, ale
jest to przede wszystkim obcowanie z ludźmi, czego tak bardzo
wszystkim potrzeba.
E.M.: Jak wygląda Pani praca codzienna, przeciętny
dzień kobiety sukcesu?
E.B.: Nie wiem, czy to określenie do mnie pasuje?
Wolałabym raczej powiedzieć o sobie, że jestem osobą, która
robi to, co lubi. A jeśli chodzi o codzienność, cóż… bywa zwyczajna i trudna. Mój każdy dzień jest intensywny, pracowity.
Z pewnością nie mogę pozwolić sobie na nieplanowaną przerwę w pracy. Wszystko jest dość skrupulatnie zaplanowane.
Wakacje staram się „przewidzieć” na rok wcześniej, nawet wyjście do kina musi być uwzględnione w grafiku, bo zobowiązania
zawodowe są …nieruchome. Oczywiście w pracy trzeba znać
umiar. Nie mogę pracować stale z jednakową energią. Muszę
w pewnym momencie odpocząć, zresetować organizm. W przeciwnym razie nie mogłabym pracować w takim tempie, jakiego
wymaga ode mnie moja praca.

E.M.: Jak pogodzić tak czasochłonną pracę zawodową
z życiem prywatnym?
E.B.: To zdecydowanie kwestia logistyki. Większość kobiet
musi sobie z tym radzić, więc ja też planuję pracę tak, by właściwie ją wykonać i uniknąć spięć. Każda żona, mama, kobieta musi planować, bo inaczej nie jest w stanie realizować się
w jakiejkolwiek branży zawodowej. Gdy z biegiem lat firma się
rozwijała, do mojego planu włączyłam rodzinę. Wsparcie męża
i córki bardzo sobie cenię, nasze relacje stale dzięki temu się
zacieśniają.
E.M.: Zapewne jednak zdarzają się dni wyjątkowo
trudne?
E.B.: Tak. To oczywiste. Myślę w tym momencie choćby
o tegorocznych Dożynkach Powiatowych. W piątek przygotowywałam imprezę plenerową dla 100 osób, w sobotę przyjęcie weselne dla 220 osób, a w niedzielę starałam
się przygotować coś pysznego dla 300 dożynkowych gości
w Taczowie. Atmosfera była naprawdę gorąca, koordynacja naprężona maksymalnie, godziny snu obniżone do
minimum. I udało się! Podobne emocje towarzyszyły mi,
kiedy przygotowywałam stoisko z potrawami lokalnymi na
Dożynki Prezydenckie w Spale. Był tam dżem z papryki na
słodko, chleb z papryką, bułeczki z papryką i serem. W trakcie imprezy tymi
smakołykami poczęstowało się około
3 tys. osób.
E.M.: Czy zgadza się Pani z przekonaniem, że aby coś robić dobrze,
trzeba to lubić?
E.B.: Bezwarunkowo. Wykonywany
z konieczności zawód przynosi, niestety,
marne skutki. Nie będzie nigdy dobrego
pracownika, ani dobrego szefa z kogoś,
kto pracuje „na siłę”, z przymusu. Tak
jest w każdym zawodzie. Jeżeli kocha się
dzieci, będzie się świetnym nauczycielem,
jeżeli uwielbia się gotować, będzie się
doskonałym kucharzem. To prawda stara
jak świat. Poza tym uważam, że niezależnie od wykonywanego zawodu, ważny
jest sam stosunek do ludzi. Właściwie

zbudowane relacje, to satysfakcja dla każdego, a zwłaszcza dla
wymagającego klienta.
E.M.: Zatem jak pozyskać klienta, który zasypany jest
dziś ofertami, propozycjami, atrakcjami?
E.B.: Myślę, że uczciwością. Na pewno nie kombinacją
finansową. Jeśli ma być smacznie, zdrowo i świeżo, nie można
mówić o cięciu kosztów. To jest nierealne. Uważam również, że
niebagatelne znaczenie ma tu sam stosunek do klienta. Staram
się słuchać ludzi. Od tego, jak dużo dowiem się sama o oczekiwaniach klienta, w dużej mierze zależy powodzenie całej imprezy. Oferty przygotowuję za każdym razem od początku dla
potrzeb indywidualnej osoby. Każda impreza jest wyjątkowa,
tak jak wyjątkowy jest każdy klient. Ta dewiza stanowiła od zawsze reklamę mojej firmy. Z profesjonalnych reklam korzystam
od niedawna, dziś jest to oczywiście strona internetowa, ale to
te starsze, dawne formy sprawiły, że Camelot się utrzymuje na
rynku i stale rozwija.
E.M.: Życzę zatem Pani nieustającej energii w pracy, niepowtarzalnych przepisów i zadowolonych klientów,
którzy w Pani kulinarnych szaleństwach zawsze znajdą ten
niezapomniany i jedyny smaczek.
Edyta Maj

CHWAŁA LUDZIOM ROLNICZEGO TRUDU
DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE TACZÓW 2014
Dożynki to polski sposób na podziękowanie rolnikom za chleb, za plony i owoce ich całorocznej pracy. Jest
to niezwykle ważne wydarzenie, wieńczące ogromny trud,
włożony przez gospodarzy w ostatnie żniwa. Święto, mające swój rodowód jeszcze w czasach średniowiecznych, jest
podziękowaniem za tegoroczne zbiory i jednocześnie prośbą
o pomyślność przyszłych. Choć roczny cykl prac polowych
kończy się przed Adwentem, to po żniwach następował krótki czas odpoczynku i radosnego świętowania, kiedy można
było wyrazić to, co tak prosto napisał Wespazjan Kochowski
w Psalmodii polskiej: Panie! I za to dziękować Ci trzeba,/

Żeś gębie mojej dał dostatek chleba. Dostatek wszelkich
przyjemności, bo i dla ciała, i dla zmysłów zagwarantowali je
organizatorzy tegorocznych Dożynek Powiatowo-Gminnych,
które odbyły się 14 września w Taczowie.
Tegoroczna niesprzyjająca pogoda sprawiła, że plony
zebrane przez rolników nie były satysfakcjonujące. Jednakże
zebrane tłumy na taczowskim stadionie świadczyły o tym,
że rolnicy mają w sobie wiele pokory i mimo nieprzychylności natury przybyli, by dziękować za chleb. Uroczystości
rozpoczęła prezentacja wieńców dożynkowych. Usytuowano
je poniżej głównej sceny, co gwarantowało, że obecni go5

ście i mieszkańcy mogli podziwiać maestrię ich wykonania.
A rzeczywiście wzbudzały zachwyt. Szczególnie, że wrażeń
słuchowych dostarczył nam chór z Szydłowca „Gaudium
Canti” wykonaniem pieśni Piękna nasza Polska cała. Wokół
ołtarza polowego wspaniałą asystę utworzyły poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy oraz
poczty szkół podstawowych i gimnazjum.
Praca rolnika wpisana jest w cykl zmian w przyrodzie, a te z kolei związane są z celebracją świąt. Dlatego też
mieszkańcy wsi bardzo silnie odczuwają potrzebę obcowania z Bogiem. Nie dziwi zatem fakt, że w obrzędy dożynkowe wpisuje się również i ten najważniejszy – Msza Święta.
Podczas tegorocznego święta plonów nabożeństwo koncelebrowali: ks. Wiesław Zawada – proboszcz tutejszej parafii, ks. Ireneusz Kosecki – proboszcz parafii pw. Św. Jana
Chrzciciela w Zakrzewie oraz ks. Ryszard Szczęśniak – proboszcz parafii pw. MB Różańcowej w Bielisze. Msza Święta
została odprawiona w intencji rolników oraz mieszkańców
powiatu radomskiego i ich rodzin.
Ksiądz Zawada powitał władze gminne i powiatowe,
starostów dożynek, żniwiarzy, księży z dekanatu i wszystkich obecnych. Nawiązał do wyjątkowo trudnych tegorocznych żniw, jednocześnie wyrażając nadzieję, że poczynione
jesienią zasiewy wydadzą plony stukrotne.
Słowo Boże wygłosił ks. Szczęśniak. Zwracał się nie
tylko do władz powiatowych i samorządowych czy gości, ale
przede wszystkim do najważniejszych tego dnia – przedstawicieli ludzi pracy na roli, mówiąc „Oto jest dzień, który dał
nam Pan”. Zaznaczał, że Eucharystia jest dziękczynieniem
za dary, wyrazem wdzięczności za plony, ale też za wysiłek
i trud pracy na niej. Do obecnych zgromadzonych natomiast
zwracał się, by podczas celebrowanej Mszy Świętej podziękować za życie i zdrowie, za ziemię i przede wszystkim za
to, co od niej możemy otrzymać. Prosił o szacunek dla pieniądza i ludzi, którzy go pozyskują i dzielą się nimi z potrzebującymi. W dalszej części koncelebry ks. Kosecki zwracał
się w słowach modlitwy do Boga, by raczył wejrzeć na ludzi
pracy i dać im obfitość plonów oraz byśmy zawsze zachowywali szacunek do chleba – najważniejszego wytworu rąk
ludzkich.
W ceremonii dożynkowej najważniejsze miejsce przypadało jednak zawsze wieńcowi. Podczas poświęcenia tegorocznych ks. Zawada podkreślał, iż są one (podobnie, jak
chleb dożynkowy) wyrazem wdzięczności Bogu za jego dary
i podziękowaniem dla ludzi, którzy się trudzą, by pozostali
mieli pod dostatkiem chleba.
Zakończenie uroczystej Mszy Świętej zostanie przez
obecnych zapamiętane zapewne na bardzo długo. Dzięki
uprzejmości pana Henryka Pysiaka w niebo wzbiło się bowiem 130 gołębi pocztowych. Ptak ten, nieodzownie przecież kojarzony z pokojem, upewnił zgromadzonych, że właśnie otwarte święto plonów w Taczowie będzie odbywać się
pod znakiem wzajemnego szacunku, życzliwości i spokojnej
zabawy.
Jak przystało na najlepszych gospodarzy, władze gminy na czele z Wójtem Sławomirem Białkowskim spieszyły
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z powitaniem gości już przy wejściu na stadion. Po Mszy natomiast nadeszła chwila na oficjalne powitanie przybyłych.
Zaszczyt ten spełnił Gospodarz naszej gminy, podkreślając,
że święto dożynkowe kryje nie tylko radość z zakończonych
żniw, ale też wdzięczność za zbiory. Wójt wyrażał serdeczne
podziękowania za mozolną pracę i codzienną troskę mieszkańców wsi oraz ich głębokie przywiązanie do narodowej
tradycji. Ubolewał nad tymi, których dotknęły skutki złej
pogody. Wyraził życzenia, aby w domach wszystkich zgromadzonych nigdy nie zabrakło chleba.
Otwierając uroczystości, Gospodarz gminy powitał licznie przybyłych gości, którzy swoją obecnością okazali szacunek ciężkiej pracy rolników i chęć wspólnej z nimi zabawy.
Dożynki w Taczowie obecnością swoją uświetniła Julia Pitera –
posłanka do Parlamentu Europejskiego, poseł RP Radosław
Witkowski, ambasadorka Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie Xu Jian wraz z osobami towarzyszącymi.
Szczególne słowa powitania kierował Wójt Białkowski
do współorganizatora taczowskich dożynek – Starosty
Radomskiego Mirosława Ślifirczyka i wicestarosty Krzysztofa
Góraka.
Wspaniałym momentem dożynek było wieńcowanie.
Przedstawiciele poszczególnych gmin i cztery reprezentacje
gminy Zakrzew zaprezentowały wieńce najpierw w korowodzie, a następnie na głównej scenie podczas zwyczajowego ich obśpiewywania na nutę pieśni Plon, niesiemy plon.
Następnie starostowie dożynek na ręce organizatorów złożyli
dorodny bochen chleba, wypieczony z mąki z tegorocznych
zbóż, prosząc o jego podział. W latach 80. wprowadzony został zwyczaj dzielenia się chlebem dożynkowym. Jego piękno
polega na tym przede wszystkim, że chleb ten, jako symbol
zbiorów, jest spożywany przez biesiadników. W tzw. części
chlebowej dożynek setki kawałeczków tego chleba zostało
rozdzielonych wśród obecnych, by dzięki nim móc wymienić
się wzajemnymi życzeniami i powinszowaniami.
Tradycyjnie w tym miejscu dożynek następuje część
wieńcowa. Sztuka wykonywania wieńców dożynkowych nie
tylko przetrwała do naszych czasów, ale nawet się rozwinęła. Współczesne wieńce żniwne są coraz okazalsze. Oprócz
tradycyjnych koron i kół prezentowane były na dożynkach
pomysłowo zrobione kompozycje z płodów ziemi: serca,
globusy i wiele innych ciekawych form, często z różnymi napisami. Powstanie takowych związane jest z praca trwającą
wiele tygodni. Sam pomysł na oryginalny wieniec rodzi się
już zimą!
W trakcie uroczystości trwały prace Komisji Wieńcowej
pod nadzorem Adolfa Krzemińskiego z urzędu wojewódzkiego- cenionego specjalisty w dziedzinie kultury ludowej. Zaprezentowały się wszystkie wieńce z naszej gminy:
z Zakrzewskiej Woli, Taczowa, Gustawowa i Mleczkowa.
Tradycyjne obśpiewanie wieńca w wykonaniu Kapeli z Marianowic pozwoliło przybyłym poznać ludową pieśń, tradycyjnie wykonywaną podczas tego obrzędu: Gromada wieniec
przynosi, by każdy chleba miał dosyć.
Zmieniający się co rusz na scenie barwny korowód
wieńcowy przeniósł publiczność w krąg wspaniałej ludowej

kultury i obyczajów. Godne podkreślenia jest to, że reprezentanci gmin i miejscowości w niemal dotykalny sposób oddani
są temu, by dawne zwyczaje nie zanikły. Doskonale jest to
widoczne nie tylko w samym występie, ale również dbałości
o strój (na scenie występowało 18 grup wieńcowych, żaden
element stroju nigdzie się nie powtórzył!). Nie wiem czy
obecni na stadionie w Taczowie dostrzegli niejakie zamieszanie podczas występów. Cóż się okazało? Na taczowskie
dożynki przybyło więcej grup, niż początkowo zaplanowano.
Bez wątpienia świadczy to o wspaniałym zapleczu organizacyjnym dożynek. W tym miejscu warto zacytować jeden
z występów Praca ludzka, wdzięczność i szacunek budzi i odnieść ów cytat do Organizatorów dożynek.
Wyrazy uznania dla występujących spieszył wyrazić
Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk. Będąc współorganizatorem dożynek dziękował bardzo licznie przybyłym, również delegacjom zagranicznym. Nawiązywał do
konkurencyjności rolników z powiatu radomskiego, do ich
wykształcenia, a co za tym idzie prowadzenia gospodarstw
specjalistycznych. Przypominał, że ponad 80% produkcji papryki pochodzi z przytyckiego zagłębia. Starosta nie omieszkał podziękować delegacjom dożynkowym za szacunek do
tradycji i obyczajów oraz współorganizatorowi – Wójtowi
Gminy Zakrzew.
Słowa najwyższej pochwały dla ciężkiej pracy rolników
wyraziła posłanka Julia Pitera. Wyrazy zachwytu kierowała
na ręce organizatorów za piękno uroczystości dożynkowych.
Pani poseł przyznała, że dobitnie pokazują one ogromny skok
rolnictwa polskiego, a jednocześnie napawają ją dumą, którą
czerpie z faktu, że urodziła się i wychowała w Polsce. Słowa
sympatii i uznania składała na ręce Gospodarza naszej gminy.
Wyrazy radości z obecności na święcie plonów w Taczowie pragnęła wyrazić ponadto pani Bożena Pacholczak –
przewodnicząca Urzędu Marszałkowskiego. Powiat radomski liczy 13 gmin, a godnym uwagi jest fakt, że dożynki obchodzone są liczniej, niż sugerowałaby ta liczba. Świadczy
to o ogromnym zainteresowaniu tradycjami. Pani przewodnicząca podziękowała rolnikom za ich trud w imieniu Marszałka
Adama Struzika, na zakończenie życząc satysfakcji z ciężkiej
pracy.
Oprawę uroczystości chwalił Dyrektor Delegatury
Urzędu Wojewódzkiego – Rafał Rajkowski, sugerując nawet,
że Organizatorzy dożynek mogą stawać w konkury z kierownictwem dożynek wojewódzkich.
Ukoronowaniem trudu zorganizowania uroczystości
były szczere i wzruszające podziękowania attache Yang Xi.
Sama bytność na naszej ziemi, możliwość poznania polskiej
ludowej tradycji, napawała delegatkę radością. Pani Xi podkreślała, że Polacy są narodem niezwykle tolerancyjnym
i gościnnym, dzięki czemu Delegacja Ambasady Chińskiej
Republiki Ludowej czuje się na Zakrzewskiej Ziemi, jak
w domu.
Uroczystości dożynkowe to doskonała okazja do honorowania ludzi. Odznakami „Zasłużony dla Rolnictwa” od
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostali wyróżnieni rolnicy

zasłużeni dla gospodarki rolnej w swoich miejscowościach.
Z rąk Wójta Gminy Zakrzew Sławomira Białkowskiego
i posłanki Julii Pitery medale odebrali: Janusz Zmaczyński
z Legęzowa, hodowca bydła mlecznego, pszczelarz Maciej
Piskorz z Zalesić (gmina Wierzbica), Ryszard Kida z Wojsławic (gmina Gózd) oraz Lucjan Walasek.
Drugie odznaczenie wręczane podczas dożynek
„Zasłużony dla powiatu” zostało przyznane decyzją kapituły w składzie: Tadeusz Osiński, Krzysztof Górak oraz
Mirosław Ślifirczyk. Godności tej dostąpili: Marzenna
Nosowska – Sekretarz Gminy Zakrzew, Zofia Maj – Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury i Informacji, Agnieszka i Tomasz
Drużdżel – hodowcy trzody chlewnej z Gulina, Monika i Artur
Marszałkowie – właściciele 30 ha sadu, Tomasz Bocheński
z Marianowic – właściciel 24 ha gospodarstwa, hodowca bydła, producent ziemniaków i zbóż oraz Tadeusz Kępka- artysta ludowy z gminy Zakrzew, który w imieniu odznaczonych
dziękował za ofiarowane zobowiązanie na przyszłość.
Pracująca od rana Komisja Wieńcowa miała niebagatelne wyzwanie- dokonanie wyboru najpiękniejszego wieńca
dożynkowego. Pod przewodnictwem Adolfa Krzemińskiego
(zajmującego się wieńcami dożynkowymi 34 lata!) obradowali: Katarzyna Wencel, Robert Dobosz, Anna Tomczyk
i Roman Romanowski. Sam przewodniczący stwierdził, iż
bogactwo wieńców dożynkowych jest tak ogromne, że przewyższa w tym względzie dożynki wojewódzkie. Przy typowaniu najpiękniejszego brano pod uwagę: kształt, materiał
wykonania, wielorakość zbóż, wykonanie drobnych ornamentów oraz ich naturalność. Największe uznanie w oczach
jurorów zdobył wieniec przygotowany przez mieszkańców
Zakrzewskiej Woli z naszej gminy! Drugie miejsce przypadło
wieńcowi wykonanemu przez mieszkańców Wsoli (gmina
Jedlińsk), trzecie zaś Zespołowi Ludowemu „Bartodziejaki”
z gminy Jastrzębia.
Na tłumnie przybyłych gości czekały liczne imprezy
towarzyszące. Szczególnym uznaniem rolników cieszyła
się prezentacja nowoczesnych ciągników i sprzętu rolniczego idealnie skonfrontowana z okazami muzealnymi z Radomskiego Skansenu. Sami rolnicy również prezentowali swoje chluby: gołębie Henryka Pysiaka, pasieki z Koła
Pszczelarzy Lucjana Walaska i Adama Pysiaka. Odwiedzano
stoiska z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego,
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Mazowieckiej
Izby Rolnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Nasiennictwa (tu
szczególne zainteresowanie wzbudzały nowe odmiany zbóż),
agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rynku Rolnego.
Atrakcyjne stanowiska przygotowali ponadto: Tomasz
Różański- producent ogrodzeń i bram z Woli Taczowskiej
oraz „FigAND”, gdzie wielu oddawało się degustacji przetworów mlecznych.
Około 14.00 uwaga wszystkich obecnych skierowana została ponownie na główną scenę. Tu rozpoczęła się
dla przybyłych prawdziwa uczta duchowa. Przedsmakiem,
równie bogatym w doznania estetyczne, był support zespołu
„Zakrzewiaki”. Po prezentacji młodzieży popisowy występ
dał długo oczekiwany Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Od
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lat zachwycają swym profesjonalizmem, zarażają taneczną
werwą nie tylko w kraju, ale i za granicą. Ich przeszło półtoragodzinny występ to taniec przeplatany ze śpiewem, feeria
barw z różnych regionów etnograficznych Polski.
Zespół wystąpił w 120-osobowym składzie (chór, balet
i orkiestra). Zapewne niewielu podziwiających występy wie,
że każdy artysta, podczas koncertu, przebierał się 7–10 razy,
a miał na to tylko 3 minuty. Kostiumy zespołu to w większości oryginalne dzieła artystów ludowych wykonane z wykorzystaniem naturalnych surowców, takich jak: wełna, len,
konopie, tradycyjną dla danego regionu metodą. Na każdy
koncert „Mazowsze” zabiera około 1000 kostiumów oraz
około 20 ton bagażu! Śliczne, uśmiechnięte i poruszające się
lekko tancerki w strojach łowickich dźwigają na sobie 14 kg
tkaniny.
Zachwycona byłam szczególnie umiejętnościami akrobatycznymi tancerzy, a występ z zieloną girlandą był pod
każdym względem niezapomniany. Zespół „Mazowsze”, podczas swego występu, dostarczył publiczności moc wzruszeń.
Miłym akcentem kończącym ich występ, przy niemilknących
brawach, był kosz róż podarowany przez przedstawicieli zespołu „Zakrzewiaki”. Myślę, że jeden z kierowców, który zablokował autokarowi „Mazowsza” wyjazd z Taczowa, zrobił
to nie tylko przez nieuwagę, ale również wyrażając prośbę
publiczności o to, by artyści pozostali z nami jak najdłużej.
Podczas części oficjalnej na stanowisku KRUS finalizowane były dwa konkursy dla dzieci i dorosłych o bezpieczeństwie pracy na wsi. Po występie „Mazowsza” dyrektor
KRUS Teresa Bartosiewicz podawała jego wyniki. W kategorii dzieci i młodzieży pod hasłem „Jak bezpiecznie pomagać
w gospodarstwie?” laureatem został Franciszek Radomski
z Dąbrówki Nagórnej, II. miejsce zajęła Karolina Michalik
z Zakrzewa, III. zaś Krzysztof Górka z Marianowic. W kategorii skierowanej dla dorosłych uczestników, organizowanej pod hasłem: „Pracuj bezpiecznie” wespół z Państwową
Inspekcją Pracy, Starostwem i Mazowiecką Izbą Rolniczą
(instytucje te jednocześnie zapewniły zwycięzcom i wyróżnionym atrakcyjne nagrody) zwyciężył Dariusz Gomuła
z Zakrzewskiej Woli, tuż za nim uplasował się Marek
Janiec z Piaseczna, Sławomir Górka z Marianowic, Tomasz
Bocheński z Marianowic, Anna Szczerbińska z Gaworzyna,
Emilia Jabłońska z Młudnic, Urszula Jurek z Gaworzyny oraz
Mariusz Wiatrek z Zakrzewa.
Tradycyjnie przeprowadzone zostały konkursy, tematyką nawiązujące do dawnych zajęć rolniczych, a po części
również do wiejskiej historii: młócenia cepem, robienia masła, cięcia piłą. W trakcie zawodów publiczność rozbawiał jak
zawsze znakomity Tadeusz Kępka, który wraz z grupą pięciu
kosynierów prezentował kabaretowe ujęcie aktualnej sytuacji
społeczno – politycznej w Polsce. I tak jak pot zraszał czoła
uczestników konkursów, tak publiczności łzy radości wyciskał niemający konkurencji występ gminnego kabareciarza.
Podczas trwania konkursów w Parku Historycznym na
specjalnie w tym celu przygotowanym „parkiecie” trwała zabawa taneczna na skoczne ludowe nuty. Tańczącym przygrywały wspaniałe wiejskie kapele: Zdzisława Kwapińskiego,
8

Krzysztofa Rokocińskiego, Henryka Zawadzkiego oraz braci Tarnowskich. Zabawa była na tyle przednia, że przechodząc w pobliżu, nie byłam w stanie odróżnić tancerzy, w tak
ucieszne pląsy się wdali.
Na małej scenie w godzinach popołudniowych niepodzielną władzę przejęli artyści ludowi z zespołu
„Homentowianki”. Publiczność miała okazję zaobserwować
ludowe obrzędy, zarówno te, które stały się historią, jak i te
nadal kultywowane. Popis wspaniały – nie bez kozery zespół
ten rokrocznie uświetnia dożynki prezydenckie.
Poza obszarem stadionu, w pięknej scenerii dioramy
Organizatorzy również zagwarantowali wiele atrakcji. Tutaj
można było skosztować swojskich wyrobów gospodyń wiejskich: smalcu, ciast, dań wprawiających w błogi stan ciało
i napojów odprężających umysł.
Po potężnej dawce folkloru w różnych wydaniach na
małej scenie wystąpił zespół „Fiction”. Zbliżał się wieczór,
więc wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na gwiazdę,
mającą wystąpić na głównej scenie. Zespół IRA z charyzmatycznym liderem Arturem Gadowskim nie zawiódł – doskonałe nagłośnienie, znakomite efekty świetlne i ten charakterystyczny wokal sprawiły, że tłumy (nie tylko przecież
młodzieży) śpiewały największe przeboje zespołu. Koncert
trwał ponad godzinę, a u wielu (w tym u mnie) nadszarpnięte
struny głosowe nie dawały normalnie funkcjonować w pracy
następnego dnia. Chylę czoła przed mieszkańcami okolicznych domów – rockowe brzmienie zapewne „pozwoliło” im
zażyć nocnego wywczasu po pełnym atrakcji dniu. Koncert,
choć krótki, był wspaniałym zwieńczeniem dnia dożynkowego. Warto było odjeżdżać z taczowskiego stadionu jako jedna
z ostatnich.
Interesującym jest fakt, że dożynki powiatowe obchodzimy dopiero od 1999 roku, zatem od reformy administracyjnej. Wspaniale, że Gospodarz Gminy i władze powiatu
zjednoczyły siły, by uszanować trud i całoroczną pracę rolników. Zdawać by się mogło, że nawet Opatrzność sprzyjała
uroczystości, zsyłając piękną pogodę.
Organizatorom – Staroście Mirosławowi Ślifirczykowi
i Wójtowi Gminy Zakrzew Sławomirowi Białkowskiemu
dziękujemy za zorganizowanie Powiatowo-Gminnych
Dożynek w Taczowie. Feeria barw, dźwięków, smaków i zapachów w mistrzowskiej oprawie, rewelacyjnie zorganizowane najdrobniejsze szczegóły, trzy sceny i tłumy artystów. Sam
fakt, że instytucja światowej sławy, jak zespół „Mazowsze”
zaszczycił nas – mieszkańców – swóją obecnością, świadczy
o tym, że jak zwykle Gospodarz Gminy dołożył wszelkich
starań, by podziękować rolnikom za ich pracę. Kto na dożynkach nie był – niech żałuje. Pod każdym względem było
warto.
Panie Wójcie – mamy nadzieję, że równie wysoko
ustawiona poprzeczka z napisem „Moc atrakcji” zawiśnie
w czerwcu nad taczowskim stadionem. Czego wszystkim
mieszkańcom życzę.
Małgorzata Porczek
Fotoreportaż na stronach 16–17.

II HUBERTUS W GULINIE PRZESZEDŁ DO HISTORII
Rozpoczyna się pogoń za lisem ku czci św. Huberta.
15 października 2014 r. w Gulinie odbyła się druga impreza na cześć patrona myśliwych, leśników i koniarzy – św. Hu- Uroczystość ta charakteryzuje się spektakularnym polowaniem
berta.
na lisa, w którego wcielił się jeden z jeźdźców z lisia, kitą, umoAby tradycji stało się zadość, należy w skrócie przyto- cowaną na ramieniu, a myśliwi podążali za nim. Lisem w tym
czyć opowieść o św. Hubercie. Około 655 roku w Gaskonii, roku okazał się Błażej Orzechowski z Pułku Ułanów z Garbatki,
w pewnej ubogiej rodzinie rodzi się chłopak, któremu dano na który wyjątkowo sprawnie radził sobie ze ścigającymi „myśliimię Hubert. Jako młodzieniec znany był ze swej odwagi i żyłki wymi”. Klucząc, wykonując uniki, robiąc nagłe zwroty, raz za
myśliwego.
razem wyprowadzał ich w pole. Po długim
„W święto koni i myśliwych Według jednej z legend św. Hubert, bępościgu zwycięzcą gonitwy został Sebastian
Niech rumakom zalśnią grzywy,
dący poganinem, polował w Wielki Piątek.
Grzeszczyk ze Skaryszewa – stadnina
Niechaj gawiedź niepłochliwa,
Wówczas natknął się w lesie na białego jeHubertus.
Do Gulina wnet przybywa.
lenia z krzyżem jaśniejącym pomiędzy poGonitwa za lisem to dość niebezpieczLisia kita w lesie skryta rożem. Zwierzę miało przemówić do niego
na i wymagająca sporych umiejętności zaNiech kto żyw, za lejce chwyta.
bawa, dlatego w samym „polowaniu” udział
ludzkim głosem, zachęcając do nawrócenia
Gdy róg wezwie wszystkich wraz i oddania się w służbę Bogu. Św. Hubert
wzięli najbardziej doświadczeni jeźdźcy.
Hubertusa zacząć czas!”
uznał te słowa za przestrogę, nawrócił się
Zgromadzeni na gonitwie widzowie podzii został katolickim kapłanem, a potem biskupem.
wiali wiele widowiskowych pokazów perfekcyjnej jazdy na
Impreza, którą zorganizowali Iwona i Michał Wolscy, koniach.22 Pułk Ułanów Podkarpackich zachwycił pokazem
właściciele stajni Carino, cieszy się dużym zainteresowaniem umiejętności jeździeckich i fantazją ułańską.
wśród okolicznych miłośników koni oraz osób spoza naszej
W tym roku pierwszy raz zorganizowano Hubertusa
gminy. Goście Państwa Wolskich wyjątkowo dopisali, przyby- Juniora, w którym wzięła udział młodzież ze stajni Carino
li reprezentanci stajni ze: Skaryszewa i Garbatki. Na zbiórce i zaprzyjaźnionych stajni. Lisią kitę odnalazła Aleksandra
stawiło się 36 koni. Jeźdźcy preferowali styl jazdy klasycznej. Gołębiowska i ona została zwyciężczynią I Hubertusa Juniora.
Przybyli też jeźdźcy z nietypowymi, nadającymi grupie dodatNa zakończenie jedna rzecz jest warta podkreślenia.
kowego kolorytu przebraniami.
Hubertus w Gulinie jest wyjątkową imprezą. Po pierwsze
dlatego, że organizowany jest przez rodzinę Wolskich, która
Hubertusa czas zacząć!
Blisko 40 jeźdźców ustawiło się frontem do organizato- z zaangażowaniem aranżuje wspaniałe popołudnie wszystkim
rów i licznej publiczności. Gospodarze dokonali prezentacji kochającym konie i kultywującym tę piękną i barwną tradycję
jeźdźców i przedstawili najważniejsze osoby z kręgu: ma- polską. Po drugie Państwo Wolscy wpisują ją w zestaw tradycji
stera – jeźdźca prowadzącego orszak konnych, który nadaje w naszej małej ojczyźnie.
Po biegu spotykamy się na dziedzińcu. Przy akompaniai kontroluje tempo jazdy, podaje sygnały jeźdźcom zamykającym mu i czuwającym nad bezpieczeństwem i porządkiem mencie muzyki, w blasku ogniska zasiadamy przy suto zastajazdy. Wśród zaproszonych gości jest Ks. Proboszcz Ireneusz wionych stołach. Biesiadę czas zacząć. Dzień pełen wrażeń
Kosecki. Błogosławi jeźdźców, konie, obficie skrapia święconą dobiegł końca. Święty Hubertus czuwał nad jeźdźcami.
wodą. Master wyprowadza jeźdźców w teren, Orszak konnych
Dziękujemy za wspólną zabawę.
wygląda imponująco. Panuje zimny, jesienny dzień.
Fotoreportaż na stronie 20..

MUZEUM POŻARNICTWA
8 listopada 2014 roku w Dąbrówce Podłężnej oficjalnie
otwarto Muzeum Pożarnictwa. Zgromadzono wiele eksponatów, wśród nich trąbki strażackie, gaśnice, toporki, różne rodzaje hełmów. Najstarszy eksponat pochodzi z początku wieku
XX. Jest to niezwykle nowoczesne muzeum, w którym zadbano o multimedia. Nie zapomniano o najmłodszych, w muzeum
zainstalowano gry komputerowe, które będą uczyć dzieci, jak
bezpiecznie żyć i bawić się. Za muzeum znajduje się imponująca wieża widokowa, z której widoczna jest panorama terenów nad Radomką. W słonecznie dni przed oczami roztacza się
piękny widok Jankowic, Jedlińska, Błotnicy.
Wójt Sławomir Białkowski, inicjator budowy Muzeum
Pożarnictwa, wielki sympatyk i miłośnik Ochotniczych Straży
Pożarnych, w dowód uznania otrzymał na uroczystości ryngraf
Międzynarodowego Stowarzyszenia Szefów Strażackich z siedzibą w Waszyngtonie.

Druh Krzysztof Grzyb, prezes Stowarzyszenia OSP w Dąbrówce Podłężnej, zauważył, że sam fakt powstania muzeum
stwarza perspektywy dalszego rozwoju placówki. Zaprosił do
współpracy tych, którzy zechcą przekazać pamiątki swojej
straży. Zaznaczył, że każdy eksponat będzie witany w muzeum
z radością. Zapowiedział też, że w roku 2015 w Dąbrówce
Podłężnej odbędzie się I Przegląd Kronik Historycznych OSP.
Na uroczystość przybyło bardzo wielu znamienitych gości, min.: Robert Prokop Naczelnik Wydziału Operacyjnego
Komendy Miejskiej w Radomiu, Artur Skwarczyński,
Naczelnik Wydziału Kwatermistrzostwa, Tomasz Siczek,
Dyrektor Biura Terenowego w Radomiu, Leszek Margas,
Radny Powiatu Radomskiego, Gustaw Mikołajczyk, generał,
Zbigniew Gołąbek, członek zarządu głównego OSP.
Fotoreportaż na stronach 14–15.
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Wystąpienie Krzysztofa Grzyba, Prezesa Stowarzyszenia OSP w Dąbrówce Podłężnej.
Jak doszło do dzisiejszej świetności jednostki? Oto kilka
istotnych faktów z historii OSP Dąbrówka Podłężna.
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Podłężnej powstała w 1930 roku z inicjatywy kierownika szkoły podstawowej Rajmunda Zacharskiego, przy wydatnym wsparciu Jana
Lewandowskiego – właściciela majątku ziemskiego. Skład
I Zarządu powołanego 20 marca 1930 roku: Jan Lewandowski –
prezes, Rajmund Zacharski – naczelnik, Jan Wasiak – z-ca naczelnika, Zofia Śliwińska – skarbnik, Stanisław Jędrzejewski –
sekretarz.
OSP posiada własną działkę, na której znajduje się remiza strażacka wybudowana przez strażaków i mieszkańców wsi
w 1962 roku za staraniem naczelnika Józefa Zgutki. W 1976
roku jednostka otrzymała samochód bojowy „Star 25” od ZSP
„Radoskór”. W 1997 roku OSP Dąbrówka Podłężna została
włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
11 listopada 2000 roku w 70 rocznicę powstania jednostka z tej
okazji otrzymała sztandar od społeczeństwa gminy Zakrzew.
W 2003 roku straż ochotnicza z Dąbrówki Podłężnej została
zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym w Warszawie jako stowarzyszenie. Rada Gminy w Zakrzewie przy wydatnej pomocy
wójta Sławomira Białkowskiego w sierpniu 2004 roku zakupiła
dla jednostki samochód bojowy marki Mercedes. 17 września
2005r oddano do użytku nowy garaż, zaplecze socjalno-gospo-

darcze oraz częściowe zagospodarowanie terenu. Jednostka
posiada cztery drużyny pożarnicze, liczy 68 osób. Uczestniczy
w zawodach sportowo-pożarniczych szczebla gminnego,
powiatowego, wojewódzkiego, zajmując czołowe miejsca.
W 2012 roku dla jednostki OSP został zakupiony nowy samochód bojowy marki Mercedes wraz z wyposażeniem. Jesteśmy
mistrzami Gminy Zakrzew oraz powiatu radomskiego w zawodach sportowo-pożarniczych. W 2014 roku na terenie jednostki
powstało Muzeum Pożarnictwa, piękny stylowy obiekt.
Korzystając z okazji, pragnę gorąco podziękować wszystkim Państwu za przybycie. Koleżankom i kolegom z Rady
Gminy w Zakrzewie za zrozumienie i poparcie ruchu strażackiego. Wójtowi gminy za całokształt, za pasję strażacką, za pracę,
uczynność i działanie na rzecz naszej jednostki. Komendantowi
miejskiemu PSP za wsparcie zarówno moralne jak i materialne.
Staroście radomskiemu za wspieranie naszych pomysłów (tam,
gdzie mógł finansowo i tam, gdzie tylko możliwe moralnie).
Sponsorom, przyjaciołom jednostki za wsparcie w działaniu.
Członkom OSP za serce i prace na rzecz naszej jednostki.
Wszystkim państwu obecnym i waszym rodzinom składam
najlepsze życzenia, wszelkiej pomyślności oraz wszystkiego
najlepszego.
Krzysztof Grzyb

Odznaczeni członkowie OSP z okazji otwarcia Muzeum Pożarnictwa
ZŁOTY MEDAL
Bogusław Górka
Janusz Szymański
Krzysztof Woś
SREBRNY MEDAL
Daniel Gławiński
Monika Płatos

Sławomir Rutkowski
BRĄZOWY MEDAL
Dominik Jędrzejewski
Łukasz Jędrzejewski
Piotr Mortka
Damian Wojciechowski
Dominik Czajkowski

Marcin Berliński
Kamil Płowiec
Paweł Paluch
Mariusz Jędrzejewski
Marcin Suchecki
WZOROWY STRAŻAK
Mateusz Słomka

OTWARCIE DOMU LUDOWEGO W DĄBRÓWCE NAGÓRNEJ
W niedzielne popołudnie 7 września 2014 r. mieszkańcy Dąbrówki Nagórnej świętowali uroczyste otwarcie Domu
Ludowego wraz z kompleksem boisk. Przed nowo wybudowanym budynkiem licznie zgromadzili się mieszkańcy Dąbrówki
Nagórnej oraz pobliskich miejscowości, władze gminy i zaproszeni goście.
Nastrój panujący wśród zebranych doskonale harmonizował z jesiennym słońcem, którego tego dnia nie brakowało.
Przybyłych gości powitała Edyta Falińska – nauczyciel
PSP im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej. Wśród zaproszonych gości byli: wójt gminy Zakrzew – Sławomir Białkowski,
radny powiatu radomskiego – Leszek Margas, radni gminy
Zakrzew na czele z przewodniczącym Romanem Stępniem,
sekretarz gminy – Marzenna Nosowska, skarbnik Danuta
Seweryn, dyrektor PSP im. Orła Białego – Mirosław Kowalik,
sołtys Dąbrówki Nagórnej – Tadeusz Pikiewicz. Po uroczystym powitaniu głos zabrał wójt gminy Zakrzew – Sławomir
Białkowski, który przedstawił historię inwestycji.
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Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wójt gminy
Zakrzew, Sławomir Białkowski, radny Dąbrówki Nagórnej
Janusz Zmaczyński, sołtys Tadeusz Pikiewicz oraz przedstawiciel młodzieży – Kacper Mordka. Poświęcenia domu ludowego wraz z kompleksem boisk dokonał proboszcz Dąbrówki
Nagórnej – ksiądz Wiesław Zawada.
Po części oficjalnej zaproszono wszystkich zgromadzonych do zwiedzania Domu Ludowego oraz korzystania z atrakcji przygotowanych przez nauczycieli PSP im. Orła Białego
w Dąbrówce Podłężnej. Uczniowie szkół podstawowych mogli
wziąć udział w konkursie plastycznym pt.: „Moja rodzina”,
w konkursie ekologicznym, którego celem było wykonanie
z surowców wtórnych zabawki. Dzieci chętnie brały również
udział w różnych konkursach sportowych oraz konkursie zdrowej żywności. Uroczystego wręczenia nagród w konkursach
dokonał wójt gminy Zakrzew, radny Dąbrówki oraz sołtys.
Fundatorem nagród w konkursach był Urząd Gminy Zakrzew.
Edyta Falińska
Fotoreportaż na stronach 14–15.

TRASY NORDIC WALKING W GMINIE ZAKRZEW CZEKAJĄ!
To sieć tras o długości 180 km na terenie sześciu gmin:
Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.
Jest to teren, na którym działa Stowarzyszenie LGD Razem dla
Radomki.
W skład każdego Parku wchodzą 3 trasy: zielona (najkrótsza, ok. 5 km), czerwona (ok. 10 km) i czarna (najdłuższa, ok.
15 km).
Przy obiektach sportowych zlokalizowane są wejścia na
trasy, które prowadzą chodnikami, drogami asfaltowymi, gruntami oraz leśnymi duktami.
Nordic Walking Park „Zakrzew” rozpoczyna się w dwóch
miejscach: na obiekcie sportowym ORLIK w Zakrzewie oraz
w Parku Historycznym „Rycerze Bogurodzicy” w Taczowie. Na
trasach zamontowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń
do samodzielnego wykonywania oraz punkt poziomu tętna.
Wyznaczane trasy pokrywają się na niektórych odcinkach,
umożliwiając dowolne wydłużanie lub skracanie trasy. Ta oferta sportowo-rekreacyjna skierowana jest nie tylko dla entuzja-

stów Nordic Walking, ale także dla biegaczy, rowerzystów bądź
ludzi kochających ruch.
W dniu 5 września 2014 r. na terenie Parku Historycznego
„Rycerze Bogurodzicy” w Taczowie nastąpiło uroczyste
otwarcie tras na terenie gminy Zakrzew, którego dokonał wójt
Sławomir Białkowski. Przed wymarszem wszyscy uczestnicy
zostali przeszkoleni z zakresu form i zasad techniki marszowej.
Instruktorzy umiejętnie dobrali kijki do każdego indywidualnie. W rajdzie wzięli udział bardzo licznie: młodzież gimnazjalna, nauczyciele, pracownicy Urzędu Gminy Zakrzew oraz
mieszkańcy.
To wydarzenie sportowo-rekreacyjne przyciągnęło spora
rzeszę prawdziwych entuzjastów ruchu. Atmosfera była radosna i pełna pozytywnej energii dla maszerujących. Zakończenie
marszu z wręczeniem dyplomów i cennych nagród zakończyło
się ogniskiem w bardzo urokliwym miejscu nad stawami w Koziej Woli.
Instruktorka Nordic Walking Anna Młynarczyk
Fotoreportaż na stronie 18.

NOWOCZESNE CENTRUM REKREACJI W GULINIE
Dzień 17 października 2014 roku na długo zapisze się na
kartach historii Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie –
Szkoły Filialnej w Gulinie oraz w pamięci uczniów, nauczycieli, dyrekcji, jak i wszystkich mieszkańców Gminy Zakrzew.
Tego dnia nastąpiła długo oczekiwana uroczysta inauguracja
nowoczesnego kompleksu sportowego zrealizowanego w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” – sfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, przekazanych w ramach naboru
wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania
„Razem dla Radomki” dla programu Osi 4 Leader Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Boiska, które powstały przy Szkole Filialnej w Gulinie
są kolejną inwestycją umożliwiającą rozwój aktywnego stylu życia lokalnej społeczności oraz integrację mieszkańców.
Obejmują one boiska: do piłki nożnej ze sztuczną trawą, wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną do koszykówki, piłki
ręcznej, siatkówki oraz z przeznaczeniem na korty tenisowe.
Koszt całej inwestycji to 294 387,84 zł, w tym dofinansowanie
ze środków unijnych wynosi 166 666,00 zł.
Tego dnia uczniowie i nauczyciele z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zakrzewie – Szkoły Filialnej w Gulinie i delegacja uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Henryka
Sienkiewicza ustawili się na tafli boiska, oczekując na przybycie zaproszonych gości. Punktualnie o godzinie 15.00 rozpoczęły się uroczystości związane z otwarciem Nowoczesnego
Centrum Rekreacji, które swą obecnością uświetnili m.in.:
Wójt Sławomir Białkowski – Gospodarz Gminy, Leszek
Ruszczyk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego,
Mirosław Ślifirczyk – Starosta Powiatu Radomskiego, Leszek
Margas – Radny Powiatu Radomskiego oraz przedstawiciele
Rady Gminy Zakrzew.

Po części oficjalnej przyszedł czas na przemówienia
okolicznościowe. Wszyscy zaproszeni goście w swoich wystąpieniach dziękowali Panu Sławomirowi Białkowskiemu –
Wójtowi Gminy Zakrzew oraz Radzie Gminy za odważne
decyzje związane z realizacją tak pięknego, aczkolwiek kosztownego przedsięwzięcia, podkreślając jednocześnie ogromne
znaczenie obiektu, który bez wątpienia jest dobrem użyteczności publicznej.
Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie – Ewa Bartel – przy okazji tak doniosłych wydarzeń
powiedziała o sukcesach sportowych uczniów z naszej szkoły.
Szczególne słowa uznania skierowała pod adresem nauczycieli
wychowania fizycznego, doceniając ich wkład w krzewienie
kultury fizycznej i wdrażanie swoich wychowanków do sportowej rywalizacji. Wyraziła nadzieję na doskonalenie przez
młodzież i lokalnych mieszkańców sportowych umiejętności
na nowo powstałym obiekcie, życząc im samych sukcesów.
Otwarcie Centrum Rekreacji w Gulinie zainicjowało zorganizowanie kolejnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Zakrzew. Na murawie nowo powstałego boiska
wielofunkcyjnego do rywalizacji przystąpiły 4 drużyny z terenu naszej gminy: „Drużyna PSP Zakrzew” i „Drużyna PSP
Gulin” w kategorii szkół podstawowych oraz „Drużyna PG
w Zakrzewie” przeciwko „Drużynie Gulina” w kategorii szkół
gimnazjalnych. Rozgrywki zakończyły się zwycięstwem PSP
Zakrzew wynikiem 2:1, zaś w rywalizacji starszych chłopców decydowały rzuty karne, które lepiej wykonywali chłopcy z PG w Zakrzewie. Wszyscy zawodnicy z rąk Pana Wójta
otrzymali puchary i pamiątkowe medale. Na ręce uczniów ze
Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie
zestawy piłek do różnych gier zespołowych oraz książki wrę11

czyli Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego i Starosta
Powiatu Radomskiego.
Jak przystało na inaugurację działalności obiektu sportowego, nie mogło zabraknąć symbolicznych bramek strzelonych
przez zaproszonych gości.
Nowoczesne Centrum Rekreacji w Gulinie to kolejna
wizytówka naszej Gminy. Dzięki takim inwestycjom wzrasta

atrakcyjność turystyczno – rekreacyjna naszego regionu, który
rozkwita i pięknieje. Osiągane sukcesy sportowe z pewnością
przyczynią się do szerzenia sportowych idei i tym samym do
promocji gminy Zakrzew i jej mieszkańców.
Radosław Senator
Fotoreportaż na stronach 14–15.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W trzecim kwartale 2014 r. uczestnicy projektu „Zdobywaj
wiedzę, a zdobędziesz pracę”, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
odbyli kursy zawodowe wybrane zgodnie ze swoimi preferencjami: Podstawa obsługi komputera, internetu i kasy fiskalnej –
2 osoby, opiekun osób starszych – 1 osoba, kucharz – 3 osoby,
magazynier z obsługą operator wózka widłowego – 1 osoba,
operator koparko – ładowarki – 1 osoba, księgowość komputerowa – 1 osoba, elektromechanik – 2 osoby, przedstawiciel
handlowy z prawem jazdy kat. B – 3 osoby, szkolenie w zakresie spawania metodami TIG/MAG – 3 osoby i spawacz gazowy – 1 osoba. Każde szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczne
i praktyczne, a kończyło się egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu i zaświadczenia ukończenia wybranego kursu. Szkolenia
przeprowadził Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Profesja”.
Zakończyły się także spotkania ze specjalistami: indywidualne
i grupowe porady prawne oraz doradcy zawodowego.
W ramach zadania Aktywna Integracja uczestnicy projektu wyjechali do Wrocławia oraz do Sandomierza, gdzie oprócz
zwiedzania zabytków mieli zaplanowane warsztaty rozwoju
osobistego z psychologiem oraz warsztaty radzenia sobie ze
stresem, racjonalne gospodarowanie budżetem domowym.
Celem wycieczek była integracja wszystkich uczestników wyjazdu oraz aktywne uczestnictwo w sferze kultury i turystyki.

We wrześniu zrealizowano także wyjście uczestników do
Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl pt. „Prawda”.
W miesiącu październiku 2014 roku uczestnicy projektu wzięli udział m.in. w: warsztatach udzielania pierwszej pomocy,
warsztatach savoir-vivre oraz w szkoleniu z zakresu promocji,
profilaktyki zdrowia: wczesnego wykrywania i zapobiegania
chorobom. W miesiącu grudniu zostanie zorganizowane spotkanie integracyjne uczestników z osobami biorącymi udział
przy realizacji projektu. Uczestnikom zostaną wręczone zaświadczenia i certyfikaty oraz pamiątkowe albumy ze zdjęciami. Uczestnicy projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych otrzymywali z tutejszego ośrodka pomocy wsparcie
finansowe w postaci zasiłków celowych wspierających działania o charakterze aktywizującym.
Projekt „Zdobywaj wiedzę, a zdobędziesz pracę” charakteryzuje się przede wszystkim kompleksowym wsparciem
Beneficjenta oraz Jego rodziny dostosowanym do indywidualnych potrzeb, nad czym czuwa czterech pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną. Największym osiągnięciem
projektu będzie realna zmiana w życiu jego uczestników.
O rozwoju dalszej realizacji projektu będziemy informować w kolejnym wydaniu kwartalnika „Wieści”.
Kierownik GOPS Krystyna Czerwonka
Fotoreportaż na stronie 18.

ZAMYŚLENIA ZAKRZEWSKIEGO PLEBANA
„(Nie)kochani rozwodnicy”
Wie ksiądz, jak mnie przez ostatnie dni bolało serce, aż
się bałam o siebie!
No to trzeba działać! Kiedy Pani była u kardiologa?
Zmierzyć ciśnienie, zrobić USG, brać leki!
Tu i kardiolog nie pomoże, tylko papież Franciszek.
Ale on nie jest lekarzem; owszem dusze może leczyć, ale
proszę powiedzieć, o co Pani naprawdę chodzi?
Liczyłam, że po tym synodzie rzymskim Ojciec św.
Franciszek trochę zluzuje i pomoże rozwodnikom, którzy
czują się odrzuceni przez Kościół, niechciani, niekochani,
jak ludzie drugiej kategorii.
Myślę, że nie jest aż tak źle. Dzisiaj nikt nie piętnuje ludzi,
którym nie udało się życie małżeńskie. To prawda, niepokojąco
szybko zwiększa się liczba rozwodów; w Polsce już co trzecie
małżeństwo się rozpada. To są ludzkie tragedie, poranione serca, zrozpaczone dzieci, poczucie porażki a czasem klęski.
No właśnie, a Kościół zamiast im pomagać, to ich odrzuca! I gdzie w tym wszystkim jest boże miłosierdzie?
W konfesjonale. Tam Bóg obficie udziela człowiekowi daru przebaczenia i miłosierdzia przez posługę kapłana.
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Spowiedź sakramentalna najlepiej leczy serce, lepiej niż kardiolog z II stopniem specjalizacji.
Ależ rozwodnicy nie mogą się spowiadać! Tyle to ja
wiem, co mi tu ksiądz w głowie miesza.
Oczywiście, że mogą. Nawet powinni, jak najczęściej. Tylko
tą drogą człowiek wraca do Boga i do prawdziwej miłości.
To jednak nauka Kościoła się zmieniła! Ale ja gapa jestem! Kiedy się to zmieniło? Moja znajoma, która zawarła
drugi związek – oczywiście tylko cywilny, skarżyła mi się, że
była u spowiedzi i nie otrzymała rozgrzeszenia.
A, o to chodzi! Mówimy o dwóch różnych sytuacjach życiowych. Pierwsza to ta, kiedy ktoś jest po rozwodzie, często bez
własnej winy, żyje sam, wychowuje dzieci, nie zawiera drugiego
małżeństwa, może się spowiadać i uzyska rozgrzeszenie sakramentalne. W drugim przypadku, osoba zawierająca ślub cywilny albo
żyjąca w konkubinacie, jest w permanentnym stanie grzechu, nie
może obiecać poprawy, i dlatego nie może uzyskać rozgrzeszenia.
To niesprawiedliwe! Bardzo często te kolejne związki
małżeńskie są udane, szczęśliwe, ludzie się szczerze kochają. Dlaczego chcecie ich karać.

SUPERLIDER
Gmina Zakrzew kulturą bogata. 26 września Sławomir Białkowski, wójt gminy zakrzew, odebrał SuperLidera w działalności kulturalnej. Nasza gmina jest lokalnym liderem w pozyskiwaniu pieniędzy unijnych. Nie tylko ma ważne dla mieszkańców lokalne inwestycje, ale też projekty kulturalne, budowę
świetlic, edukację, przedsięwzięcia kultywujące dawne tradycje. Gmina zasłynęła z kilku unikatowych pomysłów: Parku
historycznego, Muzeum Pożarnictwa, Wieży Widokowej, Biblioteki Publicznej, Domów Ludowych.

Muzeum Pożarnictwa
w Dąbrowie Podłężnej

Najnowsze
w Gminie

Dom Lu
w Dąbrowie

inwestycje
Zakrzew

udowy
Podłężnej

Artykuły na str. 9–11

Boisko w Gulinie

Powiatowo Gminne D

Dożynki – Taczów 2014
Artykuł na str. 5

„Zdobywaj wiedzę, a zdobędziesz pracę”

Artykuł na str. 12

TRASY NORDIC WALKING W GMINIE ZAKRZEW CZEKAJĄ!
Artykuł na str. 11

Artykuł na str. 25–27

EDUKACJA...

PSP Taczowska Wola

Uczniowie klasy III przed obeliskiem

PSP Cerekiew

Poświęcenie pomnika przed PSP w Woli Taczowskiej

Część artystyczna w wykonaniu uczniów klas VI

PSP Dąbrówka

Przedszkole
w Zakrzewie

HUBERTUS 2014
Artykuł na str. 9

Tych ludzi jest po prostu żal. Ale to jest pewna konsekwencja ludzkich wyborów. Jeżeli małżeństwo sakramentalne było
nieważnie zawarte, trzeba to udowodnić w sądzie kościelnym.
Ale często jest to uleganie modzie, że rozwód to nic złego, wielu się rozwiodło, a życie idzie dalej, po co się męczyć do końca życia. To jest uleganie – jak to ujął w swym nauczaniu Jan
Paweł II – „mentalności pro rozwodowej”. Jeden starszy mężczyzna przysłuchujący się rozmowie na temat kryzysu małżeństwa i rodziny w Polsce wyraził to dobitnie: „kiedyś to, co się
popsuło, ludzie reperowali, dzisiaj wyrzucają i kupują nowe!”.
A myśli ksiądz, że w małżeństwie to jest tak łatwo! Po
miesiącu miodowym przychodzi proza życia i dopiero wtedy się zaczyna walka o miłość.
Pięknie to Pani ujęła – walka. Dzisiejszy świat niesie wiele
pokus, okazji do zdrad, oszustwa, udawania. Ale Wam z mężem
jakoś się udaje. Z tego, co wiem, macie troje dzieci, pięcioro
wnucząt. Jest za co Bogu dziękować. A ile już lat walczycie
o utrzymanie tej miłości małżeńskiej?
Zaraz, niech policzę. W tym roku będzie 30-lecie ślubu.
Mieliśmy dwa razy poważny kryzys małżeński. Czasem ten
mój mąż to tak mnie denerwuje, że mam go dosyć i chętnie
bym go wyrzuciła za drzwi. Ale kiedy mi przejdzie, i nerwy
się uspokoją, to tak sobie myślę, że ja go wciąż kocham.
To piękne, co Pani mówi. Nie ma małżeństw, które by się
nie borykały z rozmaitymi trudnościami czy kryzysami. Jest tylko zasadnicze pytanie – czy chcą te trudności pokonać, szukając także Bożej pomocy, przez modlitwę małżeńską, spowiedź
św. czy udział we Mszy św. niedzielnej czy świątecznej.
Tu się zgadzam. Bez Bożej łaski już dawno byśmy się
rozstali. Dlatego też każdego roku, w rocznicę naszego ślubu,
zamawiamy Mszę św. dziękczynną za naszą miłość małżeńską i rodzinną. Ale czy naprawdę Kościół widząc tak dużą
liczbę ludzi rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach,
jak to się dziś modnie mówi – z nowymi partnerami – nie
może im pomóc?
Kościół chce im pomóc, ale nie kosztem odrzucenia prawdy. Czy fakt, że ludzie cudzołożą, może wymazać z Dekalogu VI
przykazanie Boże? Czy powszechność rozwodów może zmienić

Jezusowe słowa: „co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”? Pamięta Pani swój ślub, wtedy po złożeniu przysięgi małżeńskiej ksiądz wypowiedział te słowa.
Ale w wielu państwach Europy zachodniej ludzie, także ci żyjący w związkach cywilnych, chodzą do Komunii
świętej. To oni mogą, a u nas w Polsce nie!
Zapomniała Pani dodać, że nawet się nie spowiadają
i przyjmują Eucharystię. Oczywiście czynią to w sposób świętokradzki. To jest problem sekularyzacji, pokoślawionych i wypaczonych sumień. Każdy z nas potrzebuje Miłosierdzia Bożego,
ale to zakłada wyznanie grzechów, żal za nie i chęć poprawy.
Wtedy przyjęcie tego daru jest autentyczne i oczyszczające.
Słyszałam, że w tzw. roboczym dokumencie z synodu
o rodzinie w ogóle nie użyto słowa grzech.
To jest szerszy problem. Współczesny człowiek wmówił
sobie, że nie ma grzechu, są tylko prawa człowieka, potrzeba
tolerancji, akceptacji inności i chęć ustalania, co jest dla mnie
dobre, a co złe. To jest największa porażka człowieka. Kościół
stoi przed zadaniem przypominania, że to Bóg określa, co jest
dobrem, a co złem. I to On potępia grzech, ale nigdy człowieka
grzesznego, nawet tego żyjącego po rozwodzie.
Ale przyzna ksiądz, że są pewne środowiska, które
mocno naciskają, lobbują Ojca św., aby poluzował tę dyscyplinę moralną dotyczącą małżeństw niesakramentalnych.
Oczywiście, że są i to bardzo mocne. Ale niech Pani zwróci
uwagę na ważną sprawę. Czy zmieniając naukę Chrystusa, dotyczącą nierozerwalności małżeństwa i dopuszczającą osoby rozwiedzione do przyjmowania Komunii św., nagle przyciągniemy
tych ludzi do Kościoła? Puste kościoły Europy zachodniej, które poszły tą drogą, pokazują, że jest to droga donikąd. Kościół
modli się za osoby rozwiedzione, chce im przekazać sygnał, że
są nadal kochane przez Boga i zachęcić, aby nadal trwały na
drodze wiary. Życzę Pani, aby ta miłość małżeńska nieustannie
trwała w waszych sercach. Proszę pozdrowić męża.
Dziękuję bardzo, na pewno to uczynię.
Do zobaczenia.
PLEBAN

DAWNA WIEŚ NA OBRAZACH
5 września 2014 roku w sali widowiskowej Gminnej
Biblioteki Publicznej w Zakrzewie odbyło się otwarcie wystawy malarstwa radomskiego artysty Henryka Sarny. Na wystawie autor prezentował 70 prac – akwarele, obrazy olejne, gwasze. Tematyką była dawna wieś – malownicze chaty, zagrody,
wiatraki, młyny, obrazy pól z kopkami zboża i strachami na
wróble. Dawne chałupy powoli znikają z krajobrazu polskiej
wsi, możemy je oglądać już tylko w skansenie. Prace Henryka
Sarny to artystyczny zapis rzeczywistości, która odchodzi
w przeszłość.
Podczas wernisażu Henryk Sarna opowiadał o swojej
pracy artystycznej. Tym, co go ukształtowało jako malarza,
była atmosfera rodzinnego domu – ojciec także malował.
Bardzo ważna, rolę odegrali także nauczyciele rysunku i malarstwa. Ze wzruszeniem wspominał swoich mistrzów Wacława
Dobrowolskiego, Lucjana Lejmana, Eugeniusza Smidowicza,

Alfonsa Pinno. Jego ulubioną techniką jest akwarela. Często
uznawana na najtrudniejszą, ponieważ nie można już na niej
robić poprawek.
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Akwarela jest podobna do szachów – trzeba zaplanować
siedem ruchów do przodu – mówił H. Sarna. Jego zdaniem
prawdziwy malarz posługuje się wieloma technikami, dlatego
jego mistrzem jest Leon Wyczółkowski.
Henryk Sarna wielką wagę przykłada do koloru, jego nauczyciele to uczniowie szkoły rosyjskiej znanej z wybitnych kolorystów. Na szczęście, mimo wieku, ciągle jeszcze widzę kolory.
Wernisaż zgromadził wielu miłośników malarstwa z Zakrzewa i Radomia – obecna była rodzina i przyjaciele artysty,
władze gminy Zakrzew, goście z Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radomiu, mieszkańcy Zakrzewa. Wystawa nawiązywała
do obchodów Roku Kolberga, była także wprowadzeniem do
Dożynek Powiatowo-Gminnych, które 14 września 2014 r.

odbyły się w Taczowie. Zarówno temat wystawy, jak i postać
Oskara Kolberga – symbolicznego patrona wystawy, skłoniły
nas do zaproszenia kapeli ludowej Braci Tarnowskich, która zagrała kilka utworów przywołujących atmosferę dawnej wsi.
Wystawę zwiedzali czytelnicy biblioteki, mieszkańcy
gminy, uczestnicy spotkań i konferencji oraz uczniowie szkół
z Zakrzewa i Dąbrówki Podłężnej. Dla naszych mieszkańców
szczególne znaczenie miały obrazy przedstawiające miejsca
dobrze nam znane – młyn w Gulinie, kapliczkę w Dąbrówce
Podłężnej, kościół i kapliczkę w Cerekwi, gródek w Taczowie.
Kilka osób zauroczonych pięknem obrazów nabyło je do swoich kolekcji.
Zofia Maj

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH
Gminna Biblioteka Publiczna
w Zakrzewie od kilku lat uczestniczy w programie „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” – Priorytet 1 realizowanym
ze środków Biblioteki Narodowej
w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa. Wysokość dotacji, jaką otrzymaliśmy
w 2014 roku to 8.700 zł. Zgodnie z Regulaminem Programu 1/3
datacji przeznaczyliśmy na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. Pomoc, jaką otrzymujemy, pozwala wzbogacić księgozbiór i uatrakcyjnić ofertę naszej biblioteki.
W 2014 roku, po raz pierwszy w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa, realizowany jest także
Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek pu-

blicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych. Jego celem jest wspieranie czytelnictwa uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów oraz kształtowanie nawyków
czytelniczych. Program realizowany jest poprzez partnerstwo bibliotek publicznych i szkolnych. Wniosek do programu złożony przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zakrzewie
został pozytywnie rozpatrzony, Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.000 zł na zakup lektur i książek
dla dzieci. Program realizujemy we współpracy z bibliotekami szkolnymi PSP im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie,
PG H. Sienkiewicza w Zakrzewie oraz PSP w Cerekwi.
Zapraszamy miłośników dobrej literatury do odwiedzania
naszej biblioteki, a także naszych filii w Gulinku, Bielisze i Taczowskiej Woli.
Zofia Maj

POLECAMY NOWOŚCI
Dzięki dotacji Biblioteki Narodowej nasze zbiory wzbogaciły się o wiele nowych książek. Są wśród nich powieści,
książki historyczne, biografie, literatura popularnonaukowa
oraz książki dla dzieci. Pragniemy polecić kilka tytułów szczególnie wartych przeczytania.
LITERATURA DLA DOROSŁYCH
Wierność. Wspomnienie o Zbigniewie Herbercie. Wybór, red.
i oprac. Anna Romaniuk. Wydawnictwo Naukowe PWN,
2014.
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29 października 1924 we Lwowie urodził się Zbigniew
Herbert. W 90. rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych
poetów XX wieku ukazał się wybór wspomnień o Herbercie
pod wiele znaczącym tytułem „Wierność”. Tom, zebrany
i opracowany przez Annę Romaniuk, zawiera wypowiedzi
64 osób – członków rodziny, przyjaciół, pisarzy, krytyków literackich, osób, dla których postać autora „Pana Cogito” jest
ważna. Wspomnienia dotyczą różnych okresów życia i twórczości. To, co dominuje we wspomnieniach o Herbercie, wyraża się
w pojęciu „wierność”, bardzo ważnym dla poety („Bądź wier-

ny. Idź” z Przesłania Pana Cogito.) Wierność Herberta to, jak
czytamy we wstępie Anny Romaniuk „pewność w rozróżnianiu
dobra od zła”, to zasada, by „być z tymi, których biją, i z tymi, których mniej”, a także jako sposób na życie. Z tego tomu
wspomnień wyłania się człowiek niezwykły, prawdziwa osobowość. Dowiadujemy się, że Herbert był człowiekiem o wielkim
uroku osobistym, miał dar prowadzenia ciekawych rozmów
i wspaniałe, ironiczne poczucie humoru. Jednak ci, którzy znali
Herberta dłużej, rozumieli, że obok dowcipnego wesołka w tej
samej osobie mieści się człowiek boleśnie odczuwający dramat
egzystencji.
Miłoszewski Zygmunt. Gniew. W.A.B – Grupa Wydawnicza
Foksal,2014.
Zygmunt Miłoszewski uznanie krytyków i czytelników
zyskał dzięki cyklowi kryminałów o prokuratorze Teodorze
Szackim. Dotychczas ukazały się „Uwikłanie” oraz „Ziarno
prawdy”. Obie powieści były wielokrotnie nagradzane, zostały
także sfilmowane. „Gniew” stanowi trzecią część serii, to także pożegnanie z postacią Teodora Szackiego. Akcja powieści
rozgrywa się w Olsztynie. Ponury koniec listopada, jest ciemno
i zimno. W starym schronie przeciwlotniczym zostaje znaleziony ludzki szkielet. Teodor Szacki wezwany na miejsce przypuszcza, że to kolejne szczątki Niemców z czasów II wojny.
Okazuje się, że mimo iż kości są dokładnie wypreparowane
z resztek ciała i całkowicie wyschnięte, wcale nie pochodzą
z czasów wojny. Ich właściciel jeszcze tydzień wcześniej był
nieźle prosperującym właścicielem olsztyńskiego biura podróży. To początek najtrudniejszej sprawy w prokuratorskiej
karierze Szackiego. Sprawy, która pozbawi go prawniczego
dystansu, zmusi do wyborów ostatecznych i okaże się ostatnim
dochodzeniem prokuratora Teodora Szackiego.
Wachowicz Barbara. Bohaterki Powstańczej Warszawy.
Sport i Turystyka – Muza, 2014
Bohaterki Powstańczej Warszawy – te, które poległy i te,
które przeżyły opisane w niezwykły sposób przez Barbarę
Wachowicz. Piękne, młode dziewczęta, które ratowały życie rannym w powstańczych szpitalach, walczyły w Szarych
Szeregach, były łączniczkami. Przenosiły pod ostrzałem rozkazy i meldunki, budowały barykady, transportowały broń.
Przeprowadzały kanałami, otaczały opieką ludność cywilną
i zdobywały żywność. Pisano o nich wiersze i piosenki. Barbara
Wachowicz przywołuje wspomnienia o nich z listów, pamiętników, opowieści – poznajemy ich rodziny, najbliższych, naukę,
walkę powstańczą, ale także marzenia i miłości. Mamy tu portrety Zdzisławy Bytnarowej – matki „Rudego” z „Kamieni na
szaniec”, Krystyny Krahelskiej, Barbary Otwinowskiej, Lidii
Daniszewskiej, Aliny Janowskiej. Danuty Szaflarskiej i wielu innych wspaniałych kobiet. 18 pasjonujących opowieści
Barbary Wachowicz to historie barwne, pisane „z serca” przez
autorkę obdarzoną tytułem „Pisarki polskiego losu”. Wielkim
atutem książki są także unikatowe zdjęcia archiwalne. To setki
fotografii z albumów rodzinnych i dokumentacji walk powstańczych, z których większość nigdy nie była dotąd publikowana.

Evans Richard Paul.l List. Wydawnictwo Znak, 2014
Kolejna książka bardzo popularnego autora obyczajowych
książek dla pań.
Bohaterowie najnowszej powieści – Mary Anne i David
mieszkają w urokliwej rezydencji, otoczeni gronem serdecznych przyjaciół. Wiodą szczęśliwe życie.
Los jednak wystawia ich na wielką próbę – umiera ich
trzyletnia córeczka. Po tym przeżyciu David zaczyna uciekać
przed emocjami w pracę. Chociaż jego miłość do Mary Anne
jest głęboka, mężczyzna przez lata nie widzi swoich błędów –
dopiero wyjazd ukochanej i pozostawiony przez nią list otworzą mu oczy i popchną go do wielkich zmian w życiu.
„List” Richarda Paula Evansa to historia miłości, która
wzruszyła miliony czytelników. Opowieść przenosi nas w pełne
kontrastów lata trzydzieste ubiegłego wieku, czas wystawnych
przyjęć i początków big-bandów, a zarazem upadku wielkich
fortun i dotkliwej nędzy.
Stasiuk Andrzej. Wschód.
d Wydawnictwo Czarne 2014.
Bardzo osobisty zapis podróży Andrzeja Stasiuka na
Wschód - do miejsc znanych z dzieciństwa spędzanego u dziadków na Podlasiu. I znacznie dalej, tam gdzie historia jest nieprzewidywalna – do Rosji, Chin i Mongolii.
Wschód to próba uchwycenia przez pisarza wschodniego ducha, który zaznacza się w naszej słowiańskiej kulturze
i mentalności. Podążając jego śladem, Andrzej Stasiuk dotarł
aż do Tadżykistanu i Kirgistanu, ale opowieść zaczyna w pegeerze w Wołowcu, zbudowanym na miejscu dawnej łemkowskiej wioski. Tam w dzieciństwie pisarz stał w kolejce po chleb
i po raz pierwszy poczuł „inność” wschodniej Polski. Wschód
zostaje zestawiony z Zachodem w nieco przewrotny sposób.
Rzeczy, zapachy i smaki zapamiętane z dzieciństwa, dorastania
i początków dorosłości to był komunizm. Nie bez powodu autor
przywołuje obraz opuszczonych, a niegdyś tętniących życiem
pegeerów. Wschód to literacka wyprawa w poszukiwaniu własnej tożsamości. Refleksyjna opowieść o tęsknocie, pragnieniu,
strachu i pamięci.
KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Fox Marta. Przybij piątkę! Wydawnictwo „AKAPIT Press”,
2014.
Paweł, Bartek, Mikołaj, Nikola to typowi uczniowie klasy II. Młody czytelniku, jeśli myślisz, że szkoła jest nudna,
zmienisz zdanie, poznając bohaterów tej książki i ich szkolne perypetie. Autorka dowcipnie i ciekawie opowiada o ich
przygodach, jednocześnie zaprasza do zabawy edukacyjnej.
Czytelnicy mogą rysować, malować, a równocześnie zastanawiać się nad takimi słowami jak stereotypy, rytuały szkolne.
Suwalska Dorota. Piegowate niebo. Wydawnictwo „Nasza
Księgarnia”,2014.
Inka – bohaterka książki to modelowa nastolatka z powieści dla młodzieży. Dziewczynka nie akceptuje siebie i rzeczywistości ją otaczającej. Rodzina Inki niedawno się przeprowadziła,
Inka nie potrafi się odnaleźć w nowym środowisku, a w szkole
ze wszystkimi ma na pieńku. Bohaterka przeżywa wiele przy23

krości, ale nie oznaczają one nigdy końca świata. Z czasem
Inka wychodzi do ludzi i przekonuje się, że nie są tacy straszni.
Autorka, opowiadając historię Inki, daje do zrozumienia, że zna
potrzeby i zwyczaje nastolatek, zna ich tęsknoty, lęki, niepokoje. Młode czytelniczki znajdą w tej książce wiele optymizmu.
Rafał Witek. Ucieczka z tajemniczego ogrodu. Wydawnictwo
„Nasza Księgarnia”, 2014
Jest to jeden z tytułów serii „Bzik i Makówka”. Nilson
i Gabrysia, bohaterowie najnowszego tomu, przeżywają oryginalną przygodę za sprawą prezentu, który Nilson otrzymał
od taty. Od pierwszego spotkania lubimy naszych bohaterów
- są bystrzy, ciekawi świata i mają wspaniałe poczucie humoru.
Książkę polecamy każdemu bez względu na wiek. Niech każdy
się trochę pobawi z Bzikiem i Makówką.

Olech Joanna. ArcyBolek.Wydawnictwo Muza, 2014.
Bolek to nieśmiały chłopiec – nie potrafi odnaleźć się
w szkole, nie może nawiązać pierwszych szkolnych przyjaźni.
Sytuacja się zmienia, kiedy chłopiec bierze udział w konkursie
plastycznym. Książka mówi dzieciom, że każdy z nas ma jakiś talent, który warto odnaleźć i odkryć, bo każdy jest ważny
i cenny.
Książka ukazała się w serii „Poczytajki. Pomagajki”.
Celem serii jest wzmocnienie dzieci, które trafiają do grup przedszkolnych oraz szkolnych. Inne tytuły serii to: „Nieśmiałek”,
„Chorowitek”, „Sama”.
Poleca
Zofia Maj

PSYCHOLOG RADZI
Jak powiedzieć „nie” nastolatkowi?
Pewnego wieczora życzymy miłych snów naszemu dziecku, które przez cały dzień zadawało nam pytania dotyczące zasad funkcjonowania świata, było ciekawe, otwarte i posłuszne.
Następnego ranka witamy osobę nieco nieufną, zbuntowaną,
przesuwającą wszelkie granice – nastolatka. Wyegzekwowanie
od dziecka posłuszeństwa mieliśmy już opanowane – niestety,
teraz trzeba będzie zmienić taktykę, a nie jest to proste. Często
rodzice załamują ręce, wydaje się im, że nie mają sposobu na
wychowanie, ba!, że nigdy go nie zdobędą! Na szczęście jest
kilka uniwersalnych zasad, które przydadzą się w wychowaniu
i sztuce mówienia „nie”:
1. Chwalenie – tak, tak, to bardzo ważne! Nikt nie chce słyszeć tylko rozkazów, np. załóż czapkę, posprzątaj pokój,
odrób lekcje, na przemian z zakazami, np. nie możesz teraz
wyjść, nie włączaj komputera, nie możesz zostawiać wszędzie swoich rzeczy. Zamknięcie się w kręgu „nie” to budowanie w nastolatku zaniżonego poczucia własnej wartości
oraz podżeganie do buntu. Każdy młody człowiek robi coś
dobrze, nawet, jeśli nieregularnie. Zawsze należy go za to
pochwalić. Córka po raz pierwszy od pół roku umyła naczynia? Nie mówmy „No zdarzył się cud chyba! To kiedy
następnym razem się doczekam?” Powiedzmy: „Dziękuję,
że umyłaś naczynia, byłam dziś naprawdę zmęczona, pomogłaś mi”. Pochwała jjest ppierwszym
y elementarnym
y krokiem do zapobiegania
p
g
konfliktom.
2. Spokojny ton głosu – eskalacja tonu wypowiedzi następuje zazwyczaj bardzo szybko. Rodzic reaguje stanowczo,
nastolatek mówi podniesionym głosem, więc rodzic krzyczy, a nastolatek trzaska drzwiami lub całkiem ignoruje.
Jedynie
y spokojem
p j da sięę uzyskać
y
pozytywne
p yy
zakończenie
konfliktu.
3. Uzasadnienie – nie należyy prawić
p
kazań,, bo,, powiedzmy
p
y
sobie szczerze,, nikt tego
g nie lubi. Nigdy
g y jjednak nie ppowinniśmyy zostawiać dziecka bez uzasadnienia swojej
j j decyzji,
y j,
nie tylko
y odmownej.j Np. nastolatek prosi nas, by mógł nocować u kolegi. Zgadzamy się – „Dobrze, możesz to zrobić, bo uważam, że jesteś bardzo odpowiedzialny. Zadzwoń
o 20, a o 10 rano bądź w domu”. Odmawiamy – „Niestety,
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4.

5.

6.

nie mogę ci na to pozwolić, ponieważ nie zrobiłeś tego, o co
cię prosiłam. Jeżeli następnym razem będzie okazja, a nie
będziesz miał żadnych zaległości, zapewne się zgodzę”.
Pozwolenie na rozładowanie emocji i stanowczość – czasem reakcja nastolatka na „nie” jest bardzo gwałtowna.
W grę wchodzi płacz, trzaskanie drzwiami, krzyk. Dobrze
jest wtedy poczekać, aż dziecko się uspokoi. Na siłę niczego nie da się uzyskać, przez zaporę ze wzburzonych emocji trudno się przedrzeć. Nie dajmy się sprowokować, ale
też nie odwracajmy się plecami. Warto zapewnić dziecku
poczucie bezpieczeństwa w krytycznej sytuacji, bo mimo,
że w danym momencie może nawet sądzić, że nas nienawidzi, ale w rzeczywistości nadal pozostajemy dla niego
rodzicami. Powiedzmy np. „Masz prawo się denerwować.
Chętnie porozmawiam z tobą o tym, gdy emocje opadną”.
Pamiętać
ę należy,
y, że nasze „„nie” nie ppowinno zmieniać sięę
w „tak”
„
ppod wpływem
py
błagań
g i ppłaczu.
Warunki muszą być jasne – czasem z dnia na dzień stwierdzamy, że coś nam przeszkadza. Może to być wielogodzinne granie na komputerze, wychodzenie do znajomych,
brak poświęcania czasu rodzinie, nauce. Nagle jesteśmy
zirytowani i mówimy „Co ty tak tylko na tym telefonie
klikasz?”, „Weź wyłącz ten komputer!”. Każdy by się
zbuntował, a co dopiero taki młody człowiek! Zasadyy
warto ustalać razem,, można wtedyy iść na kompromisy,
p
y,
lepiej
p j ppoznać swoje
j dziecko,, nauczyć
y ggo rozwiązywania
ą y
pproblemów,, ppodejmowania
j
decyzji
y j i odpowiedzialności.
p
„Wiesz, wydaje mi się, że trochę zbyt dużo czasu spędzasz
przy komputerze. Chcę z tobą o tym porozmawiać”, brzmi
dużo lepiej.
System kar – niestety, każdemu nastolatkowi zdarzy się
coś przeskrobać lub nagiąć zasady. Warto wtedyy zastosować karę,
ę, która wniesie do jjego
g życia
y coś więcej
ę j niż tylko
y
wściekłość na „„oprawcę”
p
ę i ppoczucie nieszczęścia
ę . Często
słyszy się, że należy pozbawiać dziecko przywilejów. Tak,
bez tego się nie obejdzie. Ale do oddania zarekwirowanego
telefonu młody człowiek będzie odliczał godziny i jedyne,
czego się nauczy, to sprawnie odejmować. Nastolatek,
który zrobił coś złego, powinien zrobić coś dobrego, by

wyrównać rachunek. Przeleżenie kilku wieczorów i wgapianie się w telewizor zamiast w ekran telefonu niewiele
da. Warto stworzyć system prac nieobjętych zwyczajowym obowiązkiem, jak np. mycie samochodu, sprzątanie
ogrodu. Ciekawym pomysłem jest też zadanie nastolatkowi wypracowania na temat bezpośrednio związany z przyczyną kary, by poznać tok myślenia dziecka, a także móc
zweryfikować jego stosunek do sytuacji.

Należy pamiętać, że okres adolescencji kiedyś się skończy, a potem nasze dziecko będzie już dorosłym człowiekiem,
który za chwilę pójdzie w świat. To, z czym w ten świat wyruszy, zależy w ogromnej części od nas, rodziców. Dlatego warto podejmować wysiłek, choć często efekty widać dopiero po
długich i ciężkich tygodniach, miesiącach. Zawód rodzica to
najtrudniejszy zawód na Ziemi, ale i najbardziej opłacalny, pamiętajmy o tym zawsze.
Pozdrawiam,
psycholog Magdalena Szyborska

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW W PSP W CEREKWI
Dnia 07.11.2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej
w Cerekwi odbyło się Uroczyste Pasowanie Pierwszaków na
Uczniów. W uroczystościach wzięli udział licznie przybyli
rodzice oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili
nas: Wójt Gminy Zakrzew - pan Sławomir Białkowski, radne
gminy Zakrzew: pani Krystyna Mortka-Kozieł oraz pani Janina
Dąbrowska, a także przewodnicząca Rady Rodziców PSP
w Cerekwi – pani Anna Mnich.
W tym roku do ślubowania przystąpiło aż 44 uczniów
z dwóch klas: Ia i Ib. Pani dyrektor Elżbieta Kumięga serdecznie powitała zebranych gości. W programie artystycznym,
przygotowanym przez nauczycielki: panią Wiolettę Jarecką –
wychowawczynię klasy Ia i panią Annę Bień – wychowawczynię klasy Ib, pierwszaki zaprezentowały swoje talenty. Popisały
się nabytą wiedzą na temat naszej ojczyzny, zachowania się
w szkole i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci
udowodniły także, że potrafią pięknie śpiewać i recytować wiersze. Ten pierwszy w życiu egzamin uczniowski przeprowadził
„szkolny duszek”, którego rolę wspaniale odegrała uczennica
klasy IV – Paulina Woźniak.
Po części artystycznej, odświętnie ubrani Pierwszoklasiści,
dumnie złożyli uroczystą przysięgę, ślubując m.in. być dobrym Polakiem, uczniem i kolegą. Następnie pani Dyrektor,

za pomocą symbolicznego pióra, dokonała pasowania na pełnoprawnych uczniów PSP w Cerekwi. Ukoronowaniem aktu
pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz legitymacji szkolnych. Po uroczystości ślubowania pani dyrektor
Elżbieta Kumięga pogratulowała rodzicom wspaniałych pociech, a pierwszakom udanego występu i złożyła im życzenia
samych sukcesów na drodze edukacji ucznia. Wiele ciepłych
słów dzieci usłyszały również od Wójta Gminy Zakrzew –
pana Sławomira Białkowskiego. Do pochwał, życzeń i gratulacji przyłączyli się także inni goście: radne, przedstawiciel
Samorządu Uczniowskiego oraz rodzice. Każdy pierwszak
otrzymał upominki, ufundowane przez Urząd Gminy Zakrzew
oraz rożki obfitości od rodziców. Na zakończenie zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia i odbył się słodki poczęstunek, który przygotowali rodzice.
Ten dzień na pewno pozostanie długo w pamięci każdego pierwszaka! Jakże dumni byli rodzice! Rozpoczęcie nauki
w szkole jest bowiem wielkim przeżyciem zarówno dla dziecka, jak i rodziców. Społeczność uczniowska PSP w Cerekwi
czeka już na następnych, nowych pierwszaków. Mamy nadzieję, że będzie ich przybywać z każdym rokiem.
W. Jarecka
Fotoreportaż na stronie 19.

NA ZAWSZE ZOSTAŁ WŚRÓD NAS…
Pomnik Patrona w PSP im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej
Imię naszego patrona zobowiązuje do wytężonej pracy
kształcenia dzieci i młodzieży, podejmowania takich przedsięwzięć, z których możemy być dumni. Szczególnie, kiedy weźmiemy pod uwagę, że Święty Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał potrzebę otwierania się na drugiego człowieka. Z dumą
możemy powiedzieć, że wyrazem tego była uroczystość poświęcenia obelisku, upamiętniającego patrona naszej placówki,
która miała miejsce 6 listopada bieżącego roku.
Zapewne większość z czytelników widziało, mamy nadzieję, że i podziwiało piękno pomnika, który został usytuowany przed budynkiem szkoły. Prace nad jego stworzeniem
podjęte zostały niemal dwa lata wcześniej, a zainicjował je pomysł Dyrektor szkoły pani Danuty Wielochy. Ponieważ przedsięwzięcie zyskało szczególne poparcie Wójta Gminy Zakrzew
– pana Sławomira Białkowskiego, przystąpiono do wyszukania
odpowiedniej wielkości kamienia (pozyskanego od mieszkańca naszej gminy). Udało się zdobyć fundusze, przyznane przez

Radę Gminy, z datków rodziców, sponsorów oraz dzięki samodzielnie podejmowanym inicjatywom. Pani Dyrektor, będąc
autorką projektu pomnika, zleciła wykonanie jego elementów
rzeźbiarzowi Grzegorzowi Sitkowi. Przy ogromnym zaangażowaniu rodziców, którzy poświęcili niejedną sobotę na prace budowlane, możemy podziwiać pomnik, zatrzymać się i chociaż
przez chwilę zastanowić się nad rangą wykutych na nim słów:
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim
jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, celebrowana
przez księdza Wiesława Zawadę i księdza dziekana Grzegorza
Senderskiego. Społeczność szkolna i wielu przybyłych mieszkańców z uwagą wsłuchiwało się w piękne nawiązania do życia
i działalności Św. Jana Pawła II, które szczególnie w dobie materializmu winny być dla młodzieży drogowskazem. Następnie
udaliśmy się przed budynek szkoły, gdzie celebransi dokonali
uroczystego poświęcenia pomnika.
25

Licznie przybyli goście, na czele z Wójtem Gminy
Sławomirem Białkowskim, wśród których byli pani Sekretarz
Marzenna Nosowska, przedstawicielka Rady Gminy Zakrzew
i Przewodniczący pan Roman Stępień, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek Emilia Jaworska i Mirosław Kowalik, Zofia
Maj i Anna Skubisz-Szymanowska – dyrektorki bibliotek oraz
rodzice udali się do wnętrza szkoły. W przemówieniu powitalnym pani Dyrektor wyrażała radość, że wśród społeczności
szkolnej, do której zalicza się przecież rodziców, znaleźli się
tacy, którzy potrafili podzielić się tym, co mieli. Dzięki ich
wysiłkom i staraniom, możemy oglądać nasze wspólne dzieło.
Pani Dyrektor składała serdeczne podziękowania wszystkim
ludziom dobrej woli, dzięki którym możliwa była realizacja naszych zamierzeń i celów, szczególnie zaś sponsorom i darczyńcom. Mamy nadzieję, że współpraca ta zaowocuje i pomoże
naszej placówce w dalszym rozwoju.
Okolicznościową część artystyczną zaprezentowali
uczniowie klasy VI, przygotowani przez katechetkę Marię
Wójcik. W niezwykle wzruszający, bo nośny w treści występ,
umiejętnie wpletli najważniejsze maksymy Św. Jana Pawła II.

Całości dopełniały piękne wykonania pieśni, inspirowanych
działalnością patrona.
Ponieważ nieżyjący papież bardzo kochał góry, a szczególną miłością darzył muzykę góralską, uczniowie klasy III,
dla których choreografię przygotowała ich wychowawczyni
pani Dorota Korwin-Pawłowska, postanowili uczcić pamięć
naszego patrona właśnie tańcem. Występ był tak wspaniały, że
przez cały okres jego trwania nie milkły brawa publiczności!
Młodzi tancerze w regionalnych, góralskich strojach prezentowali się znakomicie, a dzięki wychowawczyni równie wspaniale tańczyli i śpiewali, w ten sposób oddając cześć patronowi
szkoły. Uwaga „Zakrzewiaki” – w Woli Taczowskiej rośnie
Wam konkurencja!
Mamy nadzieję, że obelisk będzie rozpoczynał szlak historyczny w Taczowie, zwłaszcza, że swoim charakterem i wizerunkiem nawiązuje do Parku Historycznego oraz że będzie
zapraszał do wspaniałej lekcji historii, jaką stworzył i nadal
tworzy nasz naród.
Małgorzata Porczek
Fotoreportaż na stronie 19.

PSP IM. ORŁA BIAŁEGO NA PIKNIKU EKOLOGICZNYM W JEDLANCE
5 października 2014 roku Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego z Dąbrówki Podłężnej reprezentowała gminę
Zakrzew na Międzygminnym Pikniku Ekologicznym. Piknik
ten odbył się przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlance,
gmina Jedlińsk. Celem imprezy było: kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa z terenów sześciu gmin wchodzących w skład Związku Gmin Radomka, zwrócenie uwagi na
problemy związane z gospodarką odpadową oraz edukacja ekologiczna i integracja całych rodzin. Impreza rozpoczęła się od
występu grupy teatralnej, która zaprezentowała przedstawienie
pt. „Na wysypisku śmieci”. Mogliśmy też wysłuchać prelekcji
„Ekologiczny dom”, którą wygłosił Radosław Gutowski – ekspert do spraw Odnawialnych Źródeł Energii.
Uczniowie naszej szkoły reprezentowali gminę Zakrzew
w licznych konkursach o tematyce ekologicznej. W turnieju
wiedzy ekologicznej nasza reprezentantka Julia Borkowska
zajęła III miejsce. Kolejną atrakcją pikniku był konkurs na
megakomiks o treści ekologicznej. Tutaj również przedstawiciela naszej szkoły Aleksandra Borkowska zajęła III miejsce.

W konkursie na wesoły wierszyk o środowisku naturalnym
uczeń Hubert Popis zajął II miejsce. Na podium stanęła jeszcze
jedna reprezentantka naszej szkoły Anita Kalińska, która wykonała grę ekologiczną – Monopol.
Nasza szkoła przygotowała również Eko-stoiska, na których można było zobaczyć rzeczy wykonane z materiałów z odzysku. Cechą charakterystyczną naszego stoiska była prezentacja gospodarstwa Pana Krzysztofa Grzyba, producenta papryki
z terenu gminy Zakrzew, wieloletniego przyjaciela naszej szkoły oraz radnego. Stoiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wszystkich gości. W trakcie imprezy przeprowadzona została akcja „Drzewko za surowiec wtórny”, ciesząca się dużym
zainteresowaniem przybyłych. Zwieńczeniem imprezy było
wręczenie nagród za poszczególne konkursy. Międzygminny
Festyn Ekologiczny wzbudził wielkie zainteresowanie mieszkańców Związku Gmin „Radomka”, którzy niedzielne przepiękne popołudnie spędzili przyjemnie i pożytecznie.
Edyta Falińska
Fotoreportaż na stronie 19.

PROJEKT W GIMNAZJUM
Projekt województwa Mazowieckiego pod nazwą
„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –
Moja przyszłość” jest realizowany w naszym gimnazjum.
Wszystko to dzięki Urzędowi Gminy Zakrzew, który jest
partnerem tego przedsięwzięcia, jako jednostka nadzorująca działanie placówek edukacyjnych na jej terenie. Projekt
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Projekt „Moja przyszłość” ma na celu wyrównywać
szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez
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rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój
kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie
pt. „Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie –
europejskie ramy odniesienia”, stanowiącym załącznik do
Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia
18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych
w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).
Głównym celem dodatkowych zajęć jest zwiększenie
kontaktu naszych uczniów z językiem angielskim i to głównie na ten przedmiot nastawiony jest projekt, który został
opatrzony tytułem „Zakręć się na angielski”. Przygotowany

on został przez pana Radosława Kulaka, nauczyciela języka
angielskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zakrzewie.
Zajęcia od października 2014 r. prowadzą pani Magdalena
Wójcik oraz pan Krzysztof Bartold, oboje nauczyciele języka angielskiego naszego gimnazjum. Korzysta z nich
25 uczniów gimnazjum.
Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest
twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy
i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo-lekcyjnych.
Poza zajęciami z języka angielskiego uczniowie będą
mogli poszerzyć swoje umiejętności z nauk przyrodniczych.
Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Inwestowanie w umiejętności językowe, oraz te nabyte
w trakcie zajęć matematyczno-przyrodniczych i z doradztwa
edukacyjno-zawodowego, będzie miało kluczowe znaczenie
dla naszych uczniów. Mamy nadzieję, że udział w projekcie wpłynie pozytywnie na posiadane kompetencje osobiste
i edukacyjne, zwiększy wiarę w siebie naszych uczniów i ich
umiejętności, zmotywuje do nauki poprzez atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne wymagające działań kreatywnych i pracy
w zespole, pozwoli na poznanie swoich mocnych i słabych
stron, wyznaczy cele i dążenie do nich, wzmocni mocne

strony ucznia, podniesie samoocenę i przez to wyeliminuje
zachowania niepożądane, agresywne.
Z zakresu zajęć z języka angielskiego uczestnicy projektu rozwiną swoje kompetencje lingwistyczne, socjolingwistyczne oraz komunikacji pragmatycznej dotyczące
prowadzenia dyskursu, osiągania spójności logicznej i gramatycznej. Rozwiną zasób słownictwa używanego obecnie
przez rówieśników brytyjskich. Rozwijane będą wszystkie
umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Dodatkowy blok zajęć ćwiczeń przedegzaminacyjnych
wybranych przez uczniów pozwoli na wzięcie współodpowiedzialności za swój sukces, obniży stres przedegzaminacyjny, wyrobi poczucie pewności siebie i wiary w swoje
umiejętności.
Całe zajęcia językowe niewątpliwie przyczynią się do wzrostu umiejętności uczniów i związane z tym poczucie własnej wartości. Mogą być pozytywnym krokiem przygotowującym uczestników projektu do aktywnego działania na rynku europejskim.
Dostosowanie tematu zajęć do zainteresowań uczniów (muzyką,
sztuką, literaturą i prasą młodzieżową, grami komputerowymi)
pozwoli na rozwój ich zainteresowań i będzie kształtowało umiejętność właściwego spędzania czasu wolnego.
Krzysztof Bartold
Fotoreportaż na stronie 19.

„ZIEMNIAKI CUDAKI”
REALIZACJA PROGRAMU ADAPTACYJNEGO
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ZAKRZEWIE
Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest nadzwyczaj trudnym przeżyciem, dlatego konieczne
jest wspieranie go przez rodziców i nauczycieli. Najtrudniej
zaadaptować się jest dzieciom najmłodszym oraz tym, które
dopiero zaczynają przygodę z przedszkolem. Wszystko jest
dla nich nowe i obce, a to powoduje strach, lęk i trudność
w przystosowaniu się do nowego środowiska.
W naszym przedszkolu realizowany jest program adaptacyjny „Małe stópki w wielkim świecie”, w ramach którego, każdego roku w październiku organizujemy spotkanie
adaptacyjne „Ziemniaki cudaki” dla dzieci z grup młodszych
i ich rodziców. W roku szkolnym 2014/15 uczęszcza ich łącznie 91, są to dzieci w wieku 3 i 4 lata, z grup: „Słoneczka”,
Żabki”, „Stokrotki” i „Pszczółki”. W tym roku spotkanie
adaptacyjne „Ziemniaki cudaki” odbyło się 23 października. Celem spotkania było zintegrowanie dzieci i rodziców
z przedszkolem oraz rozwijanie u dzieci poczucia bezpieczeństwa, które ułatwia i skraca czas adaptacji. Wspólna
zabawa dzieci i rodziców przy współpracy z nauczycielami
dała wszystkim wiele radości i dużo pozytywnych emocji.
Tego dnia inspiracją do wielu zabaw i konkursów był ziemniak. Spotkanie rozpoczęło się na sali wielofunkcyjnej,
gdzie po uroczystym przywitaniu wszystkich przedszkolaków i rodziców, nastąpiło odsłonięcie sylwety „Ziemniaka

cudaka”. Dzieci, wspólnie z rodzicami, rozwiązywały zagadki, uczestniczyły w zabawach i tańcach integracyjnych,
a następnie rozeszły się do swoich sal. Tam z ziemniaków
oraz przyniesionych warzyw, dzieci z pomocą rodziców
wykonywały śmieszne ludziki i inne oryginalne i niezwykle
pomysłowe, ziemniaczane cudaki. Prace dzieci zostały podpisane i wyeksponowane na wspólnej wystawie w sali wielofunkcyjnej, tak, by każdy mógł podziwiać dzieła małych
artystów. Tam też nastąpiła dalsza część spotkania, podczas
którego odbyły się ziemniaczane konkursy dla rodziców i dla
dzieci. Naszym małym przedszkolakom wiele radości sprawiło poszukiwanie ziemniaków, natomiast z ich obieraniem
doskonale poradzili sobie rodzice. Po tych fascynujących
zmaganiach i wspólnej zabawie wszyscy zostali zaproszeni
na poczęstunek. Zadowolone i uśmiechnięte dzieci oraz rodzice zajadali się pysznymi kiełbaskami.
Zorganizowane przez nasze przedszkole spotkanie
adaptacyjne „Ziemniaki cudaki” przebiegło w niezwykle
radosnej i przyjaznej atmosferze. Wspólne zabawy, tańce,
konkursy i wykonywanie ziemniaczanych cudaków niewątpliwie zintegrowało naszą społeczność, a co najważniejsze
przyczyniło się do ułatwienia procesu adaptacyjnego naszych przedszkolaków.
Karolina Bocheńska, nauczycielka przedszkola
Fotoreportaż na stronie 19.
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BLISKO MIESZKAMY, ALE CZY SIĘ ZNAMY?
SĄSIAD SĄSIADOWI… PRZYJACIELEM
Nauczyciele PSP w Wacynie oraz mieszkańcy
Bielichy i Wacyna jako Inicjatywa Działaj Lokalnie
„Razem” pozyskali dotację na realizację projektu „Blisko
mieszkamy, ale czy się znamy? – Sąsiad sąsiadowi…
przyjacielem” w konkursie grantowym „Działaj lokalnie VIII” ogłoszonym przez Stowarzyszenie Centrum
Młodzieży Arka w Radomiu, finansowanym ze środków
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa dotyczące działań integrujących społeczność
lokalną m.in. poprzez wspólne uczestnictwo w imprezach
kulturalno-sportowych. Działania są skierowane do całej
społeczności lokalnej Bielichy, Wacyna i Milejowic, mają
sprzyjać integracji środowiska lokalnego oraz promować
aktywne sposoby spędzania wolnego czasu.
W ramach wspomnianej integracji społecznej oraz
aktywnego spędzania wolnego czasu w każdy wtorek
dzieci uczestniczą (bezpłatnie) w zajęciach hip-hop,
a dorośli i młodzież w zajęciach „zumby” prowadzonych
przez doświadczoną instruktorkę – uczestniczkę programu telewizyjnego „Got to Dance”.

W ramach projektu został ogłoszony Gminny Konkurs
Plastyczny „25 lat wolności” skierowany do uczniów ze szkół
gminy Zakrzew, a 21 października planowane jest
spotkanie integracyjne pod hasłem „Porozmawiajmy
o historii” przy degustacji potraw kuchni regionalnej.
Uczestnicy spotkania obejrzą wystawę rękodzieł wykonanych przez mieszkańców gminy Zakrzew, wysłuchają
pieśni patriotycznych w wykonaniu dzieci i młodzieży,
odbędzie się też degustacja potraw kuchni regionalnej
przygotowanych przez miejscowe gospodynie, a to
wszystko przy dźwiękach muzyki lat 90.
Ostatnim działaniem zaplanowanym w ramach
projektu jest kulig pod hasłem „Podziwiamy piękno
Ziemi Zakrzewskiej” oraz ognisko przy muzyce naszych babć i dziadków przy kościele MB w Bielisze.
Zachęcamy mieszkańców do udziału w projekcie.
Elżbieta Starzyńska i Kamila Iwańska

W październiku odbył się Rowerowy Rajd Wolności
do – Parku Historycznego w Taczowie, w którym wzięło udział
około 50 uczestników – rodzice, dzieci, młodzież oraz nauczyciele z PSP w Wacynie. Na miejscu zostaliśmy przywitani przez
Pana Wójta gminy Zakrzew – Sławomira Białkowskiego, który
oprowadził uczestników rajdu po parku opowiadając o historii
tego regionu. Specjalnie dla nas odsłonięto naturalnej wielkości
obraz „Bitwa pod Grunwaldem”. Obejrzeliśmy również rzeźbę
plenerową „Narada u Powały” i kapliczkę Bogurodzicy. Po historycznym wstępie było ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz
zabawy na placu zabaw. W doskonałych humorach ruszyliśmy
w drogę powrotną, aby zakończyć przygodę na placu parafialnym przy kościele MB Różańcowej w Bielisze słodkim poczęstunkiem, przygotowanym przez mieszkanki gminy.
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Z ŻYCIA PARAFII ZAKRZEW...
ŚWIĄTYNIA PIĘKNIEJE…
Kościół parafialny w Zakrzewie staje się każdego roku coraz
piękniejszy. W tym roku Zakład Kamieniarski „GRANMOS” –
Moniki Staniszewskiej wykonał w nawie głównej kościoła
i zakrystii posadzkę granitową. Kolejnym etapem remontu parafialnej świątyni było pomalowanie ścian bocznych w miejscu
zdjętej wcześniej boazerii. Prace renowacyjne wykonała firma
budowlana – Mariana Wachowicza. Prawie pół roku temu zostały położone tynki renowacyjne, a na przełomie października
i listopada ściany zostały pomalowane farbą silikonową, która
umożliwia im „oddychanie”. Ponadto zostały pomalowane ściany pod chórem i filary podtrzymujące chór.
O PUCHAR PROBOSZCZA…
8 listopada 2014 r. odbył się w naszej parafii turniej tenisa stołowego o puchar Proboszcza ks. Ireneusza Koseckiego.
Uczestnicy wystąpili w dwóch kategoriach wiekowych: 1. szkoła podstawowa i 2. gimnazjum i szkoła średnia. Tenisiści wykazywali niezwykle wysoki poziom sportowy. W przerwach
uczestnicy turnieju próbowali swych sił w innej grze „soccer” –
tzw. piłkarzyki. W kategorii młodszej pierwsze miejsce i puchar
proboszcza zdobył Jakub Michnicki. Drugie miejsce przypadło
Mateuszowi Zamkowskiemu, a trzecie – Krzysztofowi Górce.
Natomiast w starszej kategorii puchar proboszcza zdobył Paweł
Miros. Na drugim stopniu podium stanął Paweł Przybyś, a na
najniższym Marcin Tomaszewski. Puchary, dyplomy i nagrody
(paletki do tenisa i piłeczki) wręczył proboszcz, gratulując zwycięzcom jak i wszystkim uczestnikom. Specjalne podziękowania wyraził ks. Bartłomiejowi Grzebule, który turniej zorganizował i czuwał nad sprawnym jego przebiegiem. Na zakończenie
wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia.
ZŁOCI JUBILACI
26 X 2014 r. siedem małżeństw z gminy Zakrzew przeżywało swoje 50-lecie ślubu: Zofia i Jan Matraccy z Jaszowic –
Kolonii, Jadwiga i Jan Duda z Marianowic, Jadwiga i Józef
Skorza z Jaszowic – Kolonii, Anna i Ludwik Jaworscy z Jaszowic, Cecylia i Kazimierz Gałkowscy z Gulina, Eleonora
i Czesław Mieszczkowscy z Dąbrówki Nagórnej, Celina i Kazimierz Janasz z Natalina. Uroczystości rozpoczęły się Mszą
św. w kościele parafialnym w Zakrzewie, którą w intencji
Złotych Jubilatów odprawił proboszcz ks. Ireneusz Kosecki.
Na zakończenie Eucharystii Czcigodni Jubilaci odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku szkoły w Zakrzewie. Wójt gminy Sławomir
Białkowski wraz z kierownikiem Stanu Cywilnego Elżbietą
Bilską, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława
Komorowskiego, wręczyli Złotym Jubilatom pamiątkowe medale i dyplomy. Piękny występ „Zakrzewiaków” i zespołu ludowego z Marianowic uświetniły uroczystość i dały uczestnikom wiele wzruszeń. Następnie Jubilaci wraz z zaproszonymi
gośćmi; dziećmi, wnukami i prawnukami udali się do szkolnej
stołówki, gdzie przy herbacie, kawie i pysznych ciastach mogli
wspólnie śpiewać i cieszyć się tym wspaniałym Jubileuszem.

DOŻYNKI PARAFIALNE
W niedzielę 7 września odbyły się Dożynki Parafialne.
Sumę o godz. 11.00 odprawił proboszcz ks. Ireneusz Kosecki.
We Mszy św. wziął udział wójt gminy Zakrzew Sławomir
Białkowski i licznie zebrani parafianie. Parafialny wieniec dożynkowy przygotowali w tym roku mieszkańcy wsi Zakrzewska
Wola. Był naprawdę imponujący. W jego wykonanie zaangażowało się wiele osób. Przede wszystkim sołtys Zakrzewskiej
Woli – Andrzej Posłuszny wraz z małżonką Jadwigą. Oni też
pełnili honory – starosty i starościny dożynkowych. Pomagali
im Stefan Posłuszny, Magdalena Posłuszna, Iwona Stawczyk,
Dorota Lewandowska, Marta Gałkowska, Katarzyna Gałkowska,
Maria Wójcik, Ewa Zamkowska, Barbara i Paweł Piskorz.
Piękny winiec dożynkowy do świątyni wnieśli panowie:
Jarosław Gałkowski, Robert Świątkowski, Robert Stawczyk
i Krzysztof Kohut. Podczas Mszy św. proboszcz dokonał uroczystego poświęcenia wieńca jako daru od całej parafii.
Dalsza część uroczystości odbyła się po Mszy św. w Alei
600-lecia, gdzie proboszcz z całą asystą procesyjną: ministrantami, pocztami sztandarowymi Ochotniczej Straży Pożarnej
i wiernymi udał się pod obelisk – kamień jubileuszowy, upamiętniający wiek XX. W tym roku – to dar sołectwa z Gulina.
Proboszcz dokonał jego poświęcenia i przypomniał najważniejsze wydarzenia tego wieku: na świecie, w Polsce i Zakrzewie.
Niech on nam przypomina trudne wydarzenia, ale i chwile
chwały i tryumfu naszych przodków.
ODPUST RÓŻAŃCOWY
7 października przypada wspomnienie Matki Bożej
Różańcowej. Jest to święto patronalne członków Kół Żywego
Różańca. Jak co roku członkowie KŻR z parafii Zakrzew wraz
z dziećmi z Klasowych Kół Różańcowych przeżywali swój „odpust różańcowy”. To świętowanie miało swój przebieg w kilku odsłonach. W sobotę – 4 X przedstawiciele KŻR udali się
do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Wysokim Kole,
gdzie odbywała się VII diecezjalna pielgrzymka KŻR. W tym
roku przypada 40. rocznica koronowania cudownego obrazu
Matki Bożej Wysokolskiej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Metropolita częstochowski ks. arcybiskup Wacław Depo.
Drugim etapem różańcowego świętowania była modlitwa różańcowa na naszym parafialnym cmentarzu. W niedzielę – 5 X
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o godz. 15.00 dzieci z KKR i dorośli z KŻR, idąc alejkami
cmentarza, odmówili tajemnice chwalebne różańca świętego
w intencji zmarłych. O godz. 16.00 uczestniczyli we Mszy św.,
a po niej odbyło się radosne spotkanie przy herbacie, kawie
i pysznych ciastach.
APEL PAPIESKI

W niedzielę – 12 X 2014 r. obchodziliśmy w naszej ojczyźnie XIV Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – świętymi bądźcie”. Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzona
była zbiórka do puszek na stypendia dla zdolnej młodzieży,
pochodzącej z ubogich rodzin. W ten sposób wierni wspierają
działalność „Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która koordynuje całą akcję. Wieczorem o godz. 20.00 odbył się w naszej
świątyni Apel Papieski, przygotowany przez młodzież naszej
parafii pod kierunkiem ks. Bartłomieja Grzebuły. W programie słowno-muzycznym młodzież przypomniała nam, że to
pierwszy Apel Papieski po kanonizacji Jana Pawła II, która
miała miejsce pół roku temu. Świętość, do której wzywał św.
Jan Paweł II, jest zadaniem, które stawia Bóg każdemu człowiekowi. Świętość – jest zawsze młoda, tak jak młoda jest miłość
Boża. Te słowa św. Jana Pawła II przypomniały uczestnikom
Apelu o jego wielkiej miłości do młodzieży, którą nazywał
przyszłością i nadzieją narodu. Zdjęcia i fragmenty filmów z Janem Pawłem II były okazją do wzruszeń i wdzięczności Bogu
za dar świętego papieża – Polaka. Piękny śpiew w wykonaniu
naszej młodzieżowej scholi, ubogacił nasze duchowe przeżycia.
Następnie odmówiliśmy wspólnie dziesiątek różańca, prosząc
Boga przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II o świętość dla
każdego z nas. Ks. Ireneusz Kosecki, proboszcz naszej parafii,
podziękował młodzieży i ks. Bartłomiejowi za przygotowanie
Apelu, a wszystkim obecnym za dar uczestnictwa i wspólnej
modlitwy. Na zakończenie udzielił wszystkim błogosławieństwa relikwiami św. Jana Pawła II.
MIŁOŚĆ DO RÓŻAŃCA…
Październik – miesiąc, w którym ze szczególną gorliwością
sięgamy po różaniec, aby uwielbiać Boga przez pośrednictwo
Matki Bożej, gromadził w naszej świątyni parafialnej wyjątkowo liczną grupę dzieci, młodzieży i dorosłych. 1 października –
dzieci uczestniczące w nabożeństwach różańcowych, otrzymały
plakat z wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej. Przez kolejne dni
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przyklejały do niego obrazki z tajemnicami różańca świętego.
Powstała w ten sposób piękna mozaika będzie pamiątką wspólnej modlitwy i miłości do Maryi, naszej Matki. Na ostatnim różańcu do pamiątkowego zdjęcia stanęło prawie 100 dzieci. Jako
podziękowanie za gorliwość różańcową, otrzymały od księdza
proboszcza słodki poczęstunek. Przez cały miesiąc dzieciom towarzyszyła katechetka – Bożena Chłopecka. Cieszył z pewnością także liczny udział młodzieży klas trzecich gimnazjalnych,
która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Osoby dorosłe, biorące udział w nabożeństwach różańcowych,
dały młodemu pokoleniu piękne świadectwo wiary.
VI KAMIEŃ JUBILEUSZOWY
7 września 2014 r. odbyły się dożynki parafialne. Jak co
roku, oprócz obrzędu poświęcenia wieńca dożynkowego, jest
także poświęcany „Kamień Jubileuszowy” – przypominający
dzieje naszej parafii, a przygotowujący nas do Jubileuszu jej 600lecia. W tym roku ustawiono już VI kamień – upamiętniający
najważniejsze wydarzenia na świecie, w Polsce i naszej parafii
w wieku XX. Najpierw należało wykopać głęboki dół. Z pomocą
przyszedł Zbigniew Budzik, który swoją koparką szybko i sprawnie wykonał zadanie. Następnie panowie Bogdan Jarosiński i Andrzej Posłuszny zalali mocny fundament. W tym roku kamień
ofiarowała wspólnota wsi Gulin. Aktywnie zaangażował się sołtys Stanisław Skorza, który kamień znalazł na swoim polu i go
ofiarował. Pomagał mu w tym dzielnie jego syn Paweł. Ważący
ponad 4 tony kamień należało jakoś przywieźć z pola i ustawić
w Alei 600-lecia. Ładowarki użyczyli Zbigniew i Karol Sułeccy,
a w jego załadunku pomagali Leon Budzik i Piotr Szczepanik.
Zbigniew Budzik użyczył ciężarówki i koparki, aby można było
bezpiecznie umieścić kamień na właściwym miejscu. Nad całością czuwał Bogdan Jarosiński, któremu pomagał nasz kościelny
Andrzej Posłuszny. To oni umieścili specjalne bloczki wokół kamienia i biały żwir. Następnie przymocowali do kamienia tabliczkę upamiętniającą wiek XX, a nad nią znak krzyża.

DOMOWY KOŚCIÓŁ
W niedzielę 21 września na Mszy św. o godz. 17.00 członkowie oazy rodzin, którzy należą do Domowego Kościoła rozpoczęli kolejny rok formacyjny. Mszy św. przewodniczył proboszcz ks. Ireneusz Kosecki, który jest także moderatorem tej
grupy parafialnej. W homilii przypomniał o głównym temacie
tegorocznego roku formacji: „Nie dajmy sobie odebrać radości”.
W skrócie zapoznał uczestniczących we Mszy św. małżonków

z całego rejonu z treścią listu Kręgu Centralnego Domowego
Kościoła. Po Komunii św. para rejonowa – Anna i Wiesław
Ciecierscy wraz z ks. moderatorem wręczyli poszczególnym
parom animatorów zapalone świece – jako znak gotowości do
trwania przy Chrystusie i potrzeby ciągłego formowania swojego sumienia w blasku Prawdy.
NOWY ROK SZKOLNY
1 września to początek roku szkolnego i katechetycznego.
Mszę św. o godz. 8.00 w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli,
katechetów i rodziców odprawił proboszcz parafii ks. Ireneusz
Kosecki. We Mszy św. uczestniczyła dyrekcja Publicznego
Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Samorządowego
Przedszkola, poczty sztandarowe, nauczyciele, wychowawcy,
a przede wszystkim bardzo licznie zebrane dzieci i młodzież
naszej parafii. Ks. Bartłomiej Grzebuła w swojej homilii przypomniał, że każdy uczeń otrzymał od Boga wiele darów i talentów, ale nie jako dojrzały owoc, ale ziarno, które przy ludzkim
wysiłku może wydać plon. Kaznodzieja zachęcał uczniów, aby
kształtując swój umysł i zdobywając wiedzę, nie zapomnieli, że
w duchowym plecaku noszonym do szkoły nie może zabraknąć
czasu dla Boga. Codzienna modlitwa, niedzielna Eucharystia,
comiesięczna spowiedź – są gwarantem mądrego wzrostu ziarna, które Bóg posadził w naszych sercach. Na zakończenie
Mszy św. ks. proboszcz poświęcił przybory szkolne uczniom
klas pierwszych i zachęcił ich do wielkiego optymizmu i radości w zdobywaniu wiedzy. Po Mszy św. uczniowie wraz z nauczycielami udali się do budynków szkolnych, gdzie odbyła się
dalsza część uroczystości.

WAKACYJNE WSPOMNIENIA PRZY OGNISKU…
W sobotę 6 września – przy ognisku odbyło się spotkanie
dzieci i młodzieży naszej parafii, aby powspominać niedawno
zakończone wakacje i porozmawiać o czekającym nowym roku
formacyjnym. Na spotkaniu zjawiło się ok. 60 osób; ministranci,
scholanki, członkowie oazy dziecięcej i młodzieżowej, uczestnicy wakacyjnej kolonii. Wszystko rozpoczęło się od pieczenia
kiełbaski przy ognisku i jej konsumowaniu przy zastawionych
stołach. Po jedzeniu przyszedł czas na zabawę; ministranci zabrali się do gry w piłkę siatkową, a scholanki sprawdziły swoje siły przy „stole z piłkarzykami”. Cały czas towarzyszyła tej
letniej biesiadzie muzyka, którą puszczali Mateusz Jaworski
i Michał Miros. Nad całością czuwał ks. Bartłomiej Grzebuła,
a pomagał mu kleryk Paweł Zubek. Animatorka oazowa – Agata

Piasek zachęcała wszystkich do zabawy i tańca, a że czyniła to
bardzo skutecznie, atmosfera była naprawdę przednia.
WĘDROWALI PAPIESKIMI SZLAKAMI
W dniach 22–29 sierpnia 2014 r. 52 dzieci z parafii Zakrzew
wraz ze swym proboszczem ks. Ireneuszem Koseckim wzięło
udział w letniej kolonii zorganizowanej w Zawoi, u stóp Babiej
Góry. Opiekę nad dziećmi jako wolontariuszki sprawowały
Aleksandra Bernat, Dorota Wilczyńska i Bożena Chłopecka.
Dzieci każdego dnia uczestniczyły we Mszy św., a że w większości uczestnikami kolonii były scholanki, ministranci i członkowie oazy dziecięcej to przygotowanie liturgii było czymś
oczywistym i naturalnym. Ania Wilczyńska – tegoroczna maturzystka i Kacper Musiałek czuwali nad całością liturgii; byli
też odpowiedzialni, aby dzieciom nie zabrakło przeżyć muzycznych i sportowych.
Program ośmiodniowego wypoczynku był niezwykle bogaty. Będąc w Beskidach, uczestnicy kolonii mieli okazję przemierzać górskie szlaki, którymi w 1978 r., tuż przed wyjazdem na
konklawe, wędrował kard. Karol Wojtyła. Wielu przeżyć estetycznych dostarczyły dzieciom spotkania z twórcami ludowymi.
Mogły spróbować swych sił w takich technikach artystycznych
jak: malowanie na szkle, lepienie naczyń glinianych, ozdabianie drewnianych ptaszków, wyrabianie zwierzaków z siana.
Mnóstwo radości dostarczyło dzieciom spotkanie z góralami,
którzy śpiewem, opowiadaniem legend i dowcipów góralskich,
pokazali, co to znaczy być prawdziwym beskidzkim góralem.
Kilkugodzinny pobyt w parku rozrywki w Rabce, kąpiel w basenie w Suchej Beskidzkiej, zwiedzanie hodowli czarnego daniela – to kolejne atrakcje kolonijne. Wszyscy uczestnicy kolonii
zgodnie stwierdzili: żal było opuszczać urokliwe Beskidy.
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