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PROGRAM FESTYNU RODZINNEGO RYCERZE BOGURODZICY
TACZÓW 2015
6 czerwca 2015
12:00 – Oficjalne rozpoczęcie
12:05 – Rozpoczęcie turnieju łuczniczego
14:00 – Turniej gier średniowiecznych
16:00 – Pokaz strojów średniowiecznych
17:00 – Turniej tańców dawnych
19:00 – Turniej opowieści dziadowskiej – czyli – turniej
najciekawszej opowieści średniowiecza.
21:00 – Koncert Łysa Góra
22:00 – Pokaz Tancerzy Ognia
22:30 – Uczta

7 czerwca 2015
11:00 – Msza polowa z udziałem rycerstwa
12:00 – Przemarsz wojsk pod dioramę, wysłuchanie utworu
oraz oficjalne rozpoczęcie imprezy. Rozpoczęcie
działania obozów rycerstwa mazowieckiego
i krzyżackiego, stanowisk z zabawami oraz kramów rzemiosł dawnych. Rozpoczęcie gry miejskiej „Tajemny dokument”.
12:30 – Pokaz artyleryjski
13:00 – Turniej rycerski pomiędzy rycerzami Powały a rycerzami zakonnymi.
14:00 – Pokaz szermierki na bagnety
14:20 – Pokaz sokolniczy
14:50 – Pokaz Tańca z flagami
15:00 – Pokaz dżygitówki oraz walk rycerzy konnych.
16:00 – Turniej rycerski pomiędzy rycerzami Powały a rycerzami zakonnymi (finały).
17:00 – Pokaz Floret klasyczny oraz szabla klasyczna.
17:30 – Pokaz artyleryjski.
18:00 – Pokaz musztry.
18:30 – Pokaz japońskiej sztuki walki karabinem – ju kendo.
19:00 – Bitwa.
19:20 – Wyniki Gry miejskiej „Tajemny dokument”.
Nagroda dla pierwszych trzech miejsc.
19:40 – Koncert zespoły PROJECT BAND.

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH NA BIEG RYCERSKI,
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 7 CZERWCA W TACZOWIE
•
•
•
•

DYSTANSE BIEGÓW:
„Bieg Rycerski” – 5 km – Taczów – Dąbrówka – Taczów (od 16 lat)
„Bieg Powały” 1410” – 1410 m (13–16 lat)
„Bieg Małego Rycerza” – 700 m (4–6 klasa szkoły podstawowej)
„Bieg Małego Rycerza” – 300 m (1–3 klasa szkoły podstawowej)

•
•
•
•

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:
9:30 – otwarcie biura zawodów – Taczów boisko sportowe – zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych
11:45 – start wspólny „Biegu Rycerskiego” i „Biegu Powały 1410”
11:30 – start „Biegu Małego Rycerza” (dzieci klas 1–3)
11:40 – start „Biegu Małego Rycerza” (dzieci klas 4–6)

UCZESTNICTWO:
Do startu w Biegu Rycerskim dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy nie ukończyli 16 lat, zawodnicy muszą posiadać
zgodę rodziców na udział w biegu.
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest wyrazem akceptacji regulaminu biegu.
• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i go przestrzegać.
• Uczestnicy biegu na własną odpowiedzialność biorą udział w zawodach. Wskazane jest ubezpieczenie na własny
koszt.
Zapisy tylko w dniu zawodów (rejestracja od godz. 930 w Biurze Zawodów). Regulamin biegów i formularze do pobrania ze stron: www.gimzakrzew.internetdsl.pl www.zakrzew.pl www.biegiemradom.pl
•
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAKRZEWIE
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej z Zakrzewa, rozpoczyna się w roku 1917 po pierwszych pożarach w gminie
Zakrzów. Jest to okres I wojny światowej. Założycielem
Ochotniczej Straży Ogniowej był Tadeusz Herniczek, syn Jana
Herniczka, właściciela majątku, pełniącego wówczas funkcję
prezesa straży. W skład pierwszego zarządu wchodzą dwaj zastępcy: Stanisław Faliński i Józef Sekuła.

Przedstawiona jednostka Ochotniczej Straży Ogniowej
funkcjonuje do czasów II wojny światowej, kiedy to dokonuje
się parcelacja majątku dworskiego Jana Herniczka.
W czasie wojny stanowisko komendanta straży obejmował
Oficer AK Witold Szczepanowski, który dzięki wojskowym
wpływom podtrzymuje działanie jednostki w latach wojennych.

Zdjęcie przedstawia pierwszą jednostkę wraz z zaprzęgiem konnym, wykorzystywanym wówczas do transportu beczki z wodą, sprzętu oraz strażaków.

Pierwsza jednostka Ochotniczej Straży Ogniowej składała
się z dwudziestu czterech ochotników, będących pracownikami
majątku Jana Herniczka i zamieszkujących pobliskie tereny.
Siedziba oraz sprzęt ówczesnej straży mieścił się w majątku
dworskim Jana Herniczka. Był to duży wóz dworski o obręczach
żelaznych, na którym mieściła się 300 litrowa beczka, sikawka
ręczna, bosaki, drabina „Szczerbowskiego” o długości 6 m, łopaty, widły oraz kilka węży parcianych. Wóz ten był zaprzęgany w cztery dworskie konie, które w późniejszym okresie były
Zdjęcie przedstawia pierwszy zarząd, w którego skład wchodzi: Od lewej
dostarczane przez Wójta Gminy Walentego Baćmagę. Moment strony Stanisław Faliński, Józef Sekuła, Tadeusz Herniczek.
wyjazdu strażaków do zdarzeń przebiegał następująco:
strażacy stali na wozie i trzymali się drążków, wśród nich
było trzech trębaczy, którzy w czasie jazdy do pożaru nieustannie trąbili, wówczas ustępowano im z drogi. Węże
podłączano do beczki i za pomocą pompy ręcznej ssącotłoczącej pompowano wodę w kierunku pożaru.
W roku 1920 miejscowa ludność funduje sztandar
przedstawiający z jednej strony Św. Floriana, patrona
strażaków, zaś z drugiej godło Polski. Niniejszy sztandar do obecnej chwili towarzyszy nam – strażakom
w świętach państwowych, kościelnych i związkowych.
Stanisław Faliński wstąpił do straży w 1917 roku w
wieku 16 lat. W 1924 roku wchodzi w skład zarządu, natomiast cztery lata później zostaje naczelnikiem straży,
funkcję tę pełniąc do 1939 roku. W tym czasie stanowisko prezesa pełni Walenty Baćmaga, prezesem honoroZdjęcie przedstawia członków jednostki Ochotniczej Straży Ogniowej. górny rząd
wym do 1945 roku jest ks. Józef Kaczmarzyk, zastępcą od lewej: Michał Wieczorek, Józef Słomka, Władysław Baćmaga, Franciszek Pentelski,
Władysław Baćmaga, skarbnikiem i mechanikiem mo- Józef Baćmaga, Jan Kępka. dolny rząd od lewej: Antoni Kredowski, Stanisław Iwański,
Stanisław Faliński, Ignacy Szczepanik, Antoni Maj, Walenty Leszczyński.
topompy Józef Lipiec, a gospodarzem Jan Kępka.
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Zdjęcie przedstawia jednostkę ochotniczej straży ogniowej przed budynkiem starej remizy oraz motopompę M-800 będącą na wyposażeniu jednostki.
Strażacy widoczni na zdjęciu to kolejno: rząd górny od lewej: Jan Kępka, Bolesław Charęza,
Józef Szczepanik, Franciszek Pentelski, Władysław Baćmaga, Józef Kowalczyk, Paweł Sikora, Stefan
Białkowski, Jan Kredowski rząd dolny od lewej: Wacław Krzepis, Władysław Kępka (klęczący), Stefan
Białkowski, Stanisław Faliński (naczelnik), Józef Lipiec (mechanik motopomy), Antoni Maj, Józef Sikora,
Stanisław Gomuła, Bronisław Sikora.

Od roku 1940 do roku 1943 należał do konspiracji, był on prześladowany przez tajną policję państwową – Gestapo. Witold
Szczepanowski ukrywał się, następnie wyjechał z Zakrzowa
i już więcej nie wrócił. Zastępcą Szczepanowskiego był w tym
okresie Stanisław Faliński.
Baćmaga Władysław, syn Ignacego, wstąpił do straży, mając 16 lat. Był znanym działaczem społecznym, zasłużonym dla
pożarnictwa. W roku 1945 kończącym okres II wojny światowej,
strażacy postanawiają wznowić działanie jednostki. Wówczas
na jej czele, obejmując stanowisko naczelnika, stanął Stanisław
Janik, ówczesny sekretarz gminy. Po śmierci Stanisława Janika
naczelnikiem ponownie zostaje Stanisław Faliński, natomiast
prezesem zarządu Walenty Baćmaga. W tym czasie zakupiono
wóz strażacki na kołach drewnianych, które w późniejszym

Zdjęcie przedstawia przekazanie sztandaru przez komendanta
Stanisława Falińskiego. W skład pocztu sztandarowego wchodzą od lewej:
Józef Kowalczyk, Franciszek Pentelski oraz Wacław Pyzara.
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okresie zostają zastąpione kołami gumowymi.
Czas wojny był szczególnie trudnym
okresem dla jednostki, gdyż miejsce dotychczasowej strażnicy zajmowały niemieckie wojska. W związku z zaistniałą
sytuacją strażacy nie posiadali remizy,
miejsca, w którym mogliby pełnić warty oraz przechowywać sprzęt niezbędny
do gaszenia pożarów. Cały ekwipunek
zostaje przeniesiony do gospodarstwa
Pana Maroszka, które staje się również
miejscem pełnienia wart. Rok 1957 zapisał się w historii jako szczególnie trudny dla straży oraz społeczeństwa gminy
Zakrzów. Dwudziestego lipca wybucha
pierwszy pożar u Jana Baćmagi. Ostatni
z pożarów wybuchł szóstego lutego 1958
roku, skutkiem było spalenie osiemnastu
gospodarstw. Dwudziestu czterech strażaków oraz społeczność gminy pełniła warty
dzień i noc, będąc cały czas w pogotowiu.
Podczas pożarów gospodarstwa polewa-

Zdjęcie przedstawia uroczystość Bożego Ciała oraz poczet sztandarowy.
Strażacy, członkowie pocztu sztandarowego to kolejno: Władysław Baćmaga
prowadzący poczet, od lewej Józef Szczepanik, Józef Lipiec, Franciszek
Pentelski, Józef Kowalczyk.

no wodą, również strzechy sąsiednich budynków, aby zapobiec
rozprzestrzenianiu się pożarów. W tym czasie na wyposażeniu
była motopompa M-800, znacznie ułatwiająca gaszenie pożarów. Obsługiwał ją Józef Lipiec, ówczesny mechanik. W gaszeniu pożarów brały również udział jednostki Państwowych
Straży Pożarnych z Radomia. W tym czasie komendantem był
Faliński Stanisław.
Pierwsza remiza powstaje na placu przekazanym przez
właściciela majątku Jana Herniczka. Strażacy pełni zapału
i energii, pracownicy dworscy oraz społeczność gminy Zakrzów
pomagają w budowie remizy, robiąc to w czynie społecznym.
W tym celu zwożą kamienie z okolic dworu i zaczynają budowę. Remiza została wybudowana, lecz niedokończona. Niestety,
dostępne fundusze nie pozwalają na ukończenie budowy.
Bartłomiej Jakubiak
OSP Zakrzew
cdn…

O INWESTYCJACH, MUZEUM I ETOSIE… NIE TYLKO RYCERSKIM
– z Wójtem Zakrzewa Sławomirem Białkowskim rozmawia Dorota Pawlikowska
Dorota Pawlikowska: Proszę opowiedzieć o budowie
Muzeum Etosu Rycerskiego i Kuźni Powały.
Sławomir Białkowski: Rzeczywiście, istnieje taki projekt
– Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy. W związku z 600leciem bitwy pod Grunwaldem chcieliśmy stać się częścią tego
ważnego wydarzenia, zwłaszcza, że na naszej ziemi urodził
się jeden z najznamienitszych uczestników bitwy – Mikołaj
Powała z Taczowa, rycerz, ale także jeden z kreatorów ówczesnej sceny politycznej. Przymiarki do realizacji projektu rozpoczęliśmy w 2007 r. Pierwszym z podjętych działań był Kopiec
Powały, uporządkowaliśmy także staw w Taczowie, powstała
piękna promenada.
Spotkanie u Powały
Pięć lat temu, właśnie z okazji obchodów 600-lecia bitwy
pod Grunwaldem, odsłonięta została kompozycja rzeźbiarska,
zatytułowana Spotkanie u Powały, ukazująca króla Władysława
Jagiełłę, podkanclerza Mikołaja Trąbę oraz rycerzy – Mszczuja
ze Skrzynna, starostę Dobrogosta Czarnego z Odrzywołu oraz
Mikołaja Powałę z Taczowa. Zespół rzeźb plenerowych przedstawia rycerzy w posiadłości Powały w grudniu 1409 r., kiedy
to omawiano kwestię przeprawy wojsk polskich przez Wisłę
w drodze pod Grunwald.
Inwestycje w Taczowie
Kolejne istotne inwestycje to – Kaplica Bogurodzicy, cykl
Świadkowie historii przedstawiający na symbolicznych kamieniach historię Krzyżaków w Polsce oraz wspaniała diorama
Popiela i Rozwadowskiego – Bitwa pod Grunwaldem. Ponadto
w Taczowie powstał nowoczesny plac zabaw dla dzieci, którego alejki zdobią liczne postacie z bajek.
Muzeum Etosu Rycerskiego
Myślę, że idealnym zwieńczeniem tych wszystkich przedsięwzięć będzie ostatni z elementów projektu Park Historyczny
Rycerze Bogurodzicy, a mianowicie budowa Muzeum Etosu
Rycerskiego i Kuźni Powały. Chciałbym podkreślić olbrzymie, niespotykane wręcz w skali kraju, zaangażowanie lokalnej społeczności, a zwłaszcza Ochotniczej Straży Pożarnej
w Taczowie, która pod budowę muzeum przekazała gminie
swoją działkę wraz z budynkiem. W ramach ustnej umowy jedno z pomieszczeń w muzeum zostanie oddane do dyspozycji
strażaków, powstanie tam także Kaplica św. Floriana, patrona
strażaków.
Kuźnia Powały
Kuźnia Powały to miejsce służące upamiętnieniu nadludzkiej siły, z której słynął Mikołaj Powała z Taczowa, a był
on także kowalem – sam dla siebie kuł miecze i topory, które
przyniosły mu ponadczasową sławę. Ten właśnie mniej znany
element jego życia chcieliśmy wyeksponować, tworząc rzeczywistą kuźnię. Liczymy na to, że w przyszłości będą się tu odbywały wystawy, a może i turnieje sztuki kowalskiej.
Fundusze
Cała inwestycja, a więc Muzeum Etosu Rycerskiego,
Kuźnia Powały oraz Kaplica św. Floriana, będzie kosztowała
około 2 mln zł. Jej pierwszy etap – zagospodarowanie strażni-

cy oraz Kuźnia Powały zostanie sfinansowany dzięki środkom
z funduszu Kultura. Otrzymaliśmy na nasz cel 700 tys. zł. Prace
chcemy zakończyć do 15 września tego roku. Do wybudowania
pozostanie jeszcze recepcja, sala wystawowa oraz wieża widokowa, ale to drugi etap inwestycji.
Dorota Pawlikowska: Proszę teraz opowiedzieć o budowie Domu Ludowego w Jaszowicach.
Sławomir Białkowski: Nasza gmina korzysta z dotacji
Unii Europejskiej z programów 2007–2013. W ubiegłym roku
wystartowaliśmy do ostatniego projektu programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich – Odnowa Wsi, uzyskując fundusze na
kolejne zaplanowane inwestycje. Jedną z nich jest właśnie Dom
Ludowy w Jaszowicach. Warto nadmienić, iż dzięki środkom
z tego programu wybudowaliśmy już Dom Ludowy w Cerekwi
i strażnicę oraz centrum wsi Zatopolice wraz z zagospodarowaniem stawu. W dalszej perspektywie w Jaszowicach zaplanowaliśmy wybudowanie boiska do siatkówki i koszykówki
oraz placu zabaw dla dzieci i ogrodzenie terenu. Prace nad tym
projektem rozpocząłem jeszcze podczas trwania poprzedniej
kadencji, zaś finał inwestycji planowany jest na połowę czerwca tego roku.
W moim mniemaniu dom ten będzie miejscem spotkań
nie tylko dzieci i młodzieży, ale wszystkich mieszkańców
Jaszowic, to doskonałe miejsce na odbywające się do tej pory
w prywatnych mieszkaniach zebrania sołeckie. Nad najmłodszymi czuwała będzie zatrudniona na pół etatu świetliczanka,
mile widziana jest także obecność członkiń Koła Gospodyń
Wiejskich.
Dorota Pawlikowska: Skąd pomysł na siłownie napowietrzne w Zakrzewie i w Zakrzewskiej Woli? Skąd pieniądze?
Sławomir Białkowski: Gmina Zakrzew jest jedną z sześciu gmin zrzeszonych w lokalnej grupie Razem dla Radomki,
jestem przewodniczącym tego zgromadzenia. Razem pozyskujemy środki, które przeznaczamy na różnego rodzaju działania.
Udało nam się zdobyć fundusze na siłownię w Zakrzewskiej
Woli oraz ogrodzenie terenu Domu Ludowego i Ochotniczej
Straży Pożarnej, a także na siłownię oraz wyposażenie Biblioteki
w Zakrzewie, kupiliśmy m.in. pianino i sprzęt elektroniczny.
Dorota Pawlikowska: Jak w tym roku będą przebiegały
obchody uroczystości Rycerze Bogurodzicy?
Sławomir Białkowski: Tradycja zobowiązuje i w związku
z tym chcemy kontynuować idee Pikniku Rycerskiego. Myślę,
że nie wolno nam zaprzepaścić tego, co do tej pory osiągnęliśmy. W tym roku będzie to dwudniowa impreza – 6 i 7 czerwca. Na pewno wezmą w niej udział bractwa rycerskie, zostaną
rozegrane turnieje, odbędą się potyczki konne, będzie można
obejrzeć pokazy sokolników, swoją twórczość zaprezentują
garncarze, kowale, ci wszyscy, którzy w epoce średniowiecza
służyli rycerzom i mieszkańcom.
5

Dorota Pawlikowska: Proszę opowiedzieć o budowie
szkoły w Bielisze.
Sławomir Białkowski: Na terenie gminy, w Wacynie
i w Janiszewie, znajdują się dwie stare przedwojenne szkoły.
W moim zamyśle już od dawna była budowa nowoczesnej
placówki. W roku ubiegłym udało się zakupić teren od parafii
w Bielisze (1,5 ha), powstał projekt szkoły dla 300 dzieci, z salą gimnastyczną, boiskiem typu Orlik oraz przedszkolem dla
125 dzieci. To oczywiście kolejne etapy inwestycji. Chcemy,
aby otwarcie szkoły nastąpiło 1 września 2017 r. Właśnie został zakończony przetarg, a pod koniec czerwca mamy zamiar
wprowadzić tam ekipy budowlane.
Dorota Pawlikowska: Od siedemnastu lat jest Pan wójtem
naszej gminy. Czy mógłby Pan porównać odczucia po ogłoszeniu wyników wyborów, pierwsze dni w Urzędzie Gminy z obecnymi refleksjami i spostrzeżeniami.
Sławomir Białkowski: Z pewnością przyszedłem tutaj,
nie mając dużego doświadczenia samorządowego, zajmowałem się innymi problemami. Zaczynałem w czasach, kiedy na
czele gminy stał zarząd składający się z wójta i kilku radnych.
Otaczały mnie wówczas bardzo doświadczone osoby, np. Jan
Pluta, co bez wątpienia ułatwiło mi zdobycie wiedzy o gminie
i doświadczenia w zarządzaniu. Z pewnością nie podchodzę do
pracy rutynowo, wciąż pojawiają się nowe wyzwania. Z perspektywy czasu myślę, że zrobiliśmy wiele, aby ta gmina była
piękniejsza.
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Dorota Pawlikowska: Wójt Gminy to funkcja zaszczytna,
ale i zobowiązująca. Czy wciąż jest ona dużym wyzwaniem dla
Pana?
Sławomir Białkowski: Tak, niezaprzeczalnie to wciąż
duże wyzwanie. Moją dewizą jest działanie dynamiczne. Mimo
iż zrobiliśmy bardzo dużo, potrzeb nie ubywa, wręcz przeciwnie, starczy ich na kilka kolejnych kadencji. W swoim programie przedwyborczym przedstawiam mieszkańcom, co zamierzam zrobić, wiem, czego oni oczekują, wiem również, że nie
od razu Kraków zbudowano, dlatego staram się ten program
rozłożyć w czasie i, co najważniejsze, z żelazną konsekwencją realizować jego założenia, choć nie zawsze jest to łatwe.
Utarło się przekonanie, że Gmina Zakrzew jest gminą bogatą.
Myślę, że naszym największym bogactwem jest umiejętność
pozyskiwania funduszy zewnętrznych, na co kładziemy duży
nacisk. Szczególne podziękowania należą się tu kadrze gminy,
prawdziwym specjalistom w tej dziedzinie.
Dorota Pawlikowska: Chciałabym wrócić do początków
Pana działalności. Czy jest coś, co najbardziej utkwiło Panu
w pamięci, coś, co było najtrudniejsze lub najbardziej satysfakcjonujące?
Sławomir Białkowski: Oczywiście, że są inwestycje, które w sposób szczególny pozostały mi w pamięci, choćby pierwsza droga Mleczków – Cerekiew dł. 2800 m, którą jeździmy
do dzisiaj.
Dorota Pawlikowska: Czy spotkania z mieszkańcami,
których jest bardzo wiele, pozwalają skutecznie rozwiązywać
lokalne problemy.

Sławomir Białkowski: Tak. Od 17 lat mam taką zasadę,
że zawsze w okresie zimowo – wiosennym docieram do każdego sołectwa. Przedstawiam tam, co udało się zrobić, co zamierzamy, a czego nie zrobiliśmy i dlaczego. Stale prowadzę dialog z mieszkańcami i myślę, że jestem doskonale zorientowany
w ich potrzebach. To właśnie z tych rozmów wynika mój program, gdyż jest on odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców.
Gdy mowa o dialogu, chciałbym podziękować Radzie Gminy,
z którą, w moim przekonaniu, prowadzę spokojny i konstruktywny dialog od wielu lat.
Dorota Pawlikowska: Co zaliczyłby Pan do swoich największych sukcesów?
Sławomir Białkowski: Myślę, że znacznie poprawiliśmy stan materialny oświaty w naszej gminie. Pamiętam moją
pierwszą wizytę w szkole w Janiszewie. Dzisiaj, po piętnastu
latach, choć nadal jest to stara szkoła, są to niemal dwa światy.
Szkoły – w Zakrzewie, Dąbrówce Podłężnej i w Taczowskiej
Woli, są placówkami na naprawdę wysokim poziomie. Na
uwagę zasługuje również dział ekologii. Skanalizowanych jest
już kilka miejscowości, posiadamy wodociągi, nowe stacje
uzdatniania wody. Nie mogę pominąć również około 130 km
gminnych dróg asfaltowych. Naszym sukcesem jest także stale
rosnąca liczba mieszkańców.

Dorota Pawlikowska: Jaka jest Pana wizja rozwoju gminy
za kilka lat?
Sławomir Białkowski: Pracy jest wciąż bardzo dużo.
Myślę, że gmina zmieni się po powstaniu drogi S7 – olbrzymiego przedsięwzięcia Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.
Poza tym czeka nas wciąż dużo pracy związanej z ekologią,
zmiany pojawią się również w związku z powstaniem szkoły
w Bielisze, mamy nadzieję, że mniej dzieci będzie odchodzić
do Radomia.
Dorota Pawlikowska: Jak udaje się Panu pogodzić pracę
z życiem rodzinnym?
Sławomir Białkowski: Udaje się. Córki niedawno były
małe, teraz dorastają, czas tak szybko płynie. Nasze życie w
sposób szczególny związane jest z samorządem, zwłaszcza teraz, kiedy żona została wiceprezydentem Radomia.
Dorota Pawlikowska: Pana hobby to, jak wszyscy wiemy,
pszczelarstwo. Proszę powiedzieć, jak się rozwija?
Sławomir Białkowski: Bardzo dobrze. Wspólnie z teściem posiadamy pasiekę liczącą 40 uli. Choć nie zawsze mam
czas, to jednak staram się to hobby pielęgnować. Bardzo mnie
to relaksuje, lubię nie tylko podbierać pszczołom miód, ale
wszystkie prace związane z prowadzeniem pasieki.
Dziękuję za rozmowę.
Dorota Pawlikowska

TROPEM ZAGINIONEGO DZWONU...
W naszych artykułach, reportażach, wywiadach umieszcza- dzwon. Skąd takie znalezisko? Kto odkrył, że nieużytkowana
nych od lat na łamach Wieści często sięgałyśmy do przeszłości, od lat studnia na posesji państwa Harenzów kryje w sobie taką
tropiłyśmy historię ziemi zakrzewskiej – nierzadko fascynują- niespodziankę?
cą i przez lata okrytą tajemnicą. Co sprawiło, że odkrywanie
Dzwon w początkach wieku XX służył do oznajmiania
to podejmujemy na nowo? Choć świat wokół nas rozwija
pożaru mieszkańcom Zakrzewa. Umieszczony był
się w zaskakującym tempie, a osiągnięcia techniki zaprzed zakrzewską strażnicą na drewnianym
dziwiają, historia i tak jest naszą nieodłączną towapalu. Ilekroć zauważono zagrożenie, jego
rzyszką. A co ciekawe, jest nadal bazą teraźniejszości
dźwięk alarmował do udziału w akcji gaśnii decyduje o przyszłości. Pięknie o tej zależności móczej. Niestety, w czasach II wojny światowej
wią słowa poezji „Ci tylko godni są lepszej przyszłookupant znalazł inną możliwą funkcję dla
ści, którzy umieją czcić i szanować swych przodków
tego urządzenia. W 1943 lub w 1944 roku
Niemcy ogłosili nakaz oddania wyroprzeszłość”. Po raz kolejny udajemy się w przeszłość,
mając pewność, że szanując ją i czcząc,
bów ze stopu, jakim jest mosiądz.
Pozyskane w ten rabunkomożemy z czystym sercem i sumieniem
patrzeć w przyszłość. Zaintrygowane
wy sposób metale wykopewną akcją, dotarłyśmy do historii,
rzystywano, oczywiście,
w przemyśle zbrojesięgającej lat okupacji hitlerowskiej, obejmującej cały teren
niowym. Na terenie
Zakrzewa znajdowały
Polski, w tym oczywiście
Zakrzew. W głębokiej
się trzy dzwony: jeden
na osiem kręgów
wspomniany i dwa
studni dwaj miesznależące do kościoła.
kańcy Natalina: pan
Kościelne dzwony
Witold Kępka i pan
zdjęto, by nie naMichał
Harenza
rażać życia mieszzlokalizowali stakańców i zawiery zatopiony kilkaziono do Radomia.
dziesiąt lat temu
Stamtąd
prawdopoJózef Lipiec – człowiek, który uratował dzwon.
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dobnie trafiły już bezpośrednio pod młot, by być przetopionymi na potrzeby wojsk niemieckich. Trzeci dzwon również
zdjęto, ale… wcale nie w celu wywiezienia i oddania w ręce
Niemców. Historię potajemnego przejęcia opowiedział nam pan
Józef Lipiec – jeden z najstarszych mieszkańców Zakrzewa.
Pamiętał tę noc, kiedy wraz ze Stanisławem Falińskim – ówczesnym naczelnikiem straży i Władysławem Baćmagą – zastępcą naczelnika, pod osłoną ciemności ruszyli pod strażnicę.
Zdjęli dzwon i zaczęli zastanawiać się, jak mogą go ukryć, by
udaremnić jego konfiskatę. Nie mogli długo się zastanawiać,
bo sytuacja była bardzo niebezpieczna. Niemcy w tym czasie
stacjonowali na terenie gminy Zakrzew, nadzorowali wszelkie
działania Polaków, szczególne baczenie mieli na ruch partyzancki. Ukrycie dzwonu musiało nastąpić natychmiast, jednak miejscem ukrycia nie mogły być posesje ani pana
Lipca, ani pana Falińskiego. Panowie obawiali się,
że Niemcy mogą poszukiwać zguby, a oni byliby wówczas pierwszymi przeszukiwanymi. Chcąc uniknąć
tragicznych konsekwencji, pan Faliński poddał pomysł zatopienia
dzwonu w studni pana
Harenzy, którego był
sąsiadem. Uczestniczący
byliby wtedy bezpieczniejsi. Poza tym obiecali sobie,
że nikomu nie zdradzą swoich poczynań, a jeśli ktokolwiek
domyśli się lub będzie podejrzewał
– oni zaprzeczą. Choć po latach historia
ta może nie wzbudzać już silnych emocji, oni
przeżyli ją bardzo. Strach był naprawdę ogromny.
Niemcy zakwaterowani na terenie Zakrzewa decydowali
o wszystkim. Wszystko nadzorowali. Śmiało można powiedzieć, że panował terror. Mieszkańcy bali się każdego kroku,
bo nie byli pewni, o co zostaną posądzeni i jak okrutnie potraktowani. Strach o życie własne i członków rodziny był tak
duży, ponieważ okupanci celowo wprowadzali pewne dziwne
i ogłupiające wręcz zasady. Nad całą gminą czuwali ustanowieni przez Niemców administratorzy. Jednym z nich był pan
Piskorski, drugim pan Orłowski. Obaj urzędowali razem z wójtem Gminy Zakrzew. Prawdopodobnie przybyli na nasze ziemie po wysiedleniu z Pomorza. Zamieszkali w domach mieszkańców Zakrzewa (Piskorski u rodziców pana Lipca, Orłowski
u sołtysa Rafalskiego), których zmuszano do wyprowadzek.
Szczególny niepokój wśród ludności zapanował w momencie,
gdy urzędujący w Zakrzewie Niemcy ogłosili swoje ubezpieczenie. W przypadku, gdyby któremuś z nich coś się stało lub
ktokolwiek ważyłby się ich zabić, cenę wyznaczono „na tysiąc
głów”. Podobne ubezpieczenie posiadali panowie Piskorski
i Orłowski. Nie wiadomo dziś, na ile głów określono karę.
Choć wydaje się to nieprawdopodobne, ci, którzy pamiętają
tamte czasy, nie traktują tego z lekceważeniem. Niemieckie zasady to trudna i tragiczna szkoła życia dla wielu Polaków. Stąd
też wielkie obawy i paraliżujący strach w czasie akcji ukry8

wania dzwonu. Jednak chęć przeciwstawienia się bezdusznemu
okupantowi była tak silna, że zachowując wszelką ostrożność,
podjęli się ukrycia dzwonu. Nie do końca chodziło przecież
tylko o wartość materialną tego przedmiotu. Za wszelką cenę
należało pokazać, że sprzeciwiamy się terrorowi, że jesteśmy
u siebie, że pamiętamy i dbamy o własną tożsamość.
Zatopiony na długie lata dzwon przeleżał w wodzie do
końca okupacji. Aby nie ryzykować, żaden z uczestników akcji nie zdradził miej- sca jego ukrycia. Z czasem wśród
mieszkańców pojawiły się podejrzenia
dotyczące miejsca przechowywania
dzwonu. Wielu o tym mówiło,
ale nikt nie miał pewności. Ta
historia po latach stała się miejscową piękną legendą. Powtarzano
ją często, ale jej przebiegu nikt tak
naprawdę nie znał.
Jest początek lat pięćdziesiątych. Czasy stały się nieco
bezpieczniejsze. Panowie znający historię dzwonu, postanowili
ujawnić skarb. Niestety, poinformowani o tym inni strażacy, mimo
wszelkich starań, nie mogli go wydobyć. Studnia głęboka na 6 m niczym
tajemniczy labirynt, nadal pozostawała
niezdobyta. Nawet zakupiona dla straży motopompa na niewiele się tu zdała.
Choć przeszkolony w jej obsłudze pan
Lipiec robił wszystko, wody wciąż
przybywało i wydostanie dzwonu
było niemożliwe. Strażacy odstąpili od
akcji. Wśród mieszkańców Zakrzewa
znów odżyły opowieści o dzwonie. Do
końca niewielu znało prawdę. Zaś dzwon
nadal
leżał na dnie studni niczym zaklęty amulet. Nawet właściciele posesji, na której znajduje się studnia,
nie byli do końca świadomi jej zawartości. Pan Jan Harenza,
obecny właściciel posesji, urodził się w 1947 roku, zatem był
wówczas zbyt młody, by interesować się taką historią. Ojciec
pana Jana – Andrzej – nie mógł być świadkiem ukrycia, gdyż
w 1939 roku powołano go do wojska, potem zaś trafił do obozu
w Niemczech.
Pan Józef Lipiec – główny i jedyny dziś żyjący – uczestnik śmiałej i jakże ryzykownej akcji ratowania dzwonu nie
zapomniał o studni kryjącej w sobie tajemnicę. W lutym tego
roku na zebraniu walnym strażaków zakrzewskich rozmawiano
wstępnie o remoncie i rozbudowie obecnej strażnicy. Wówczas
pan Józef opowiedział historię dzwonu, który od ponad 70 lat
leży w studni. Jego wspomnienia zainteresowały strażaków
i podjęli wówczas wspólną decyzję o ponownej próbie wydobycia. W marcu tego roku przystąpili do niej właśnie pan
Michał Harenza i pan Witold Kępka. Samodzielnie przygotowali prosty, ale bardzo pomocny sprzęt, którym zbadali dno
studni. Bez trudu kotwiczką zahaczyli o dzwon i bardzo powoli
wyciągali… aż do skutku. Ich oczom ukazał się pozostający na-

dal w bardzo dobrym stanie ponad sześciokilogramowy dzwon.
Jedyne co nie przetrwało próby czasu to serce dzwonu, którego nie było. Najprawdopodobniej zwyczajnie skorodowało,
ponieważ było wykonane z żelaza. Zdradza to również lekko
skorodowane miejsce uderzania o wnętrze dzwonu. Operacja
wydobywania go trwała około godziny. Strażacy odczuli nielada satysfakcję, że dzięki ich pomysłowi udało się zakończyć ją
pomyślnie, bez angażowania ekipy ze specjalistycznym sprzętem. Zaś najstarszy ze strażaków mógł znów popatrzeć na ten
sam dzwon, który z wielkim ryzykiem zatapiał ciemną nocą, by
nie przechwyciły go drapieżne ręce okupanta. Przeżył wzruszenie i poczuł się dumny, że chociaż w tak drobnej sprawie mógł
przyczynić się do ochrony tego, co polskie i tak naprawdę drobnym tym czynem pokazał wielki, prawdziwy patriotyzm.
Takie historie jak ta uświadamiają nam, czym dla wielu
jest mała ojczyzna. Czym powinna być dla nas… Mówimy
o niej, podziwiamy ją, ale dopiero takie zdarzenia pozwalają
nam zrozumieć prawdziwą jej wartość i znaczenie dla kochających ją synów.
Dziś do akcji pożarniczej strażacy pędzą gnani wyciem syreny uruchamianej dzięki systemowi elektronicznemu. Kiedyś
alarmowano biciem dzwonu. Nie wrócimy do tego, technika
ma przecież usprawniać, ułatwiać i ratować życie. Nie pora już
na to, by z niej rezygnować. Jednak odzyskany po kilkudzie-

Michał Harenza, wnuk Andrzeja, przy studni, z której wydobył dzwon.

sięciu latach zakrzewski dzwon to coś więcej niż wspomnienie
przeszłości. To wzruszające świadectwo pielęgnowania i czczenia tego, co piękne, dobre i nasze. Dlatego warto, byśmy mogli
jeszcze popatrzeć na niego, posłuchać jego bicia, byśmy wspominając przeszłość, mieli szansę tworzenia godnej przyszłości.
Krystyna Smolińska
Edyta Maj

ŻYCIE JEST PIĘKNE, ALE TYLKO WTEDY, KIEDY SIĘ UMIE ŻYĆ…
Eugeniusz Wojtyła we wspomnieniach wnuka ks. dr Wojciecha Wojtyły
Krystyna Smolińska: Księże Wojciechu, co ksiądz chciałby powiedzieć tak od siebie o swoim dziadku. Kilka myśli, które same od razu przychodzą księdzu do głowy, kiedy wspomina
swojego dziadka?
Ks. Wojciech Wojtyła: Muszę przyznać, że nie jest mi
łatwo mówić o moim dziadku w czasie przeszłym. Do końca
był niezwykle pogodny, pełen życia i optymizmu, pełen życzliwości wobec ludzi, żywo interesujący się tym wszystkim, co
działo się zarówno wokół niego, jak i gdzieś daleko w świecie,
a o czym pisały gazety. Myślę, że ci, którzy znali mojego dziadka, przyznają, iż można było o nim powiedzieć, iż właściwie
pomimo upływu lat, on się nie zmieniał. Jakby czas na nim się
zatrzymał. Od kiedy sięgam pamięcią, dziadek ciągle był taki
sam. Muszę przyznać, że czuję jakąś osobistą radość z tego,
że przez ostatnich kilka lat bardzo się do siebie zbliżyliśmy.
Tym, co mnie w nim ciągle przez te lata zaskakiwało, a nawet urzekało, to niezwykła współczesność myślenia. W jego
postrzeganiu świata ciągle kryła się młodość. Dziadek często
zadawał mi, ale także samemu sobie, pytania, w których kryła się wielka fascynacja światem, przyrodą, historią, ale także wielka troska o przyszłość, również naszego kraju. Należał
do tej generacji ludzi, którzy przeżyli wojnę, którzy doświadczyli całego okrucieństwa tamtego czasu. Wspominając tamte
straszne lata, wspominając czteroletni okres pobytu na przymusowych pracach w Niemczech, dziadek mówił, iż mając
lat 18, a więc wkraczając w swoje dorosłe życie, doświadczył
właściwie wszystkiego – głodu, strachu o życie zarówno swoje,
jak i swoich najbliższych. Przez cztery lata nie widział swojego

ojca, o którym nie wiedział, czy żyje. Ale wspominał także ludzi – również Niemców, którzy pomimo toczącej się wojny, potrafili wznieść się ponad dokonujące się w tamtym czasie zło.
Naznaczone wojną dzieciństwo zmienia człowieka na zawsze.
Dziadek był człowiekiem twardym, zahartowanym przez
życie, ale jednocześnie niezwykle wrażliwym, potrafiącym widzieć zarówno dobre, jak i bolesne strony świata. Często mi
powtarzał, by żyć tak, aby nie zmarnować ani jednej chwili
swojego życia, by potrafić ucieszyć się każdą chwilą, która
właśnie trwa. Myślę, że te trudne doświadczenia, przyczyniły
się do jego fascynacji życiem. Może wyda się to dziwne, co
powiem, ale niezwykle rzadko rozmawialiśmy o śmierci, prawie w ogóle. Kiedy podejmowaliśmy ważne, doniosłe problemy, rozmawialiśmy przede wszystkim o życiu w pełnym tego
słowa znaczeniu.
K.S.: No właśnie, o czym rozmawialiście? O czym rozmawia dziadek z wnukiem, który jest księdzem?
Ks. W.W.: Dziadek uwielbiał dyskutować, dyskusja była
jego żywiołem. Proszę mi wierzyć, że niekiedy potrafiliśmy
rozmawiać przez całą noc – do samego rana. Rozmawialiśmy
o sprawach zwyczajnych, można powiedzieć dnia codziennego, ale podejmowaliśmy także dyskusje iście filozoficzne.
Kiedy rozpocząłem studia z zakresu filozofii na KUL-u od poniedziałku do piątku przebywałem na uniwersytecie. W piątek
wracałem z Lublina i do niedzieli wieczór przebywałem na wsi
u dziadka. Po śmierci babci wprowadziłem się do domu dziadka, gdzie miałem pokój, w którym trzymałem książki i różne
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szpargały. Mój doktorat pisałem z etyki,
o której mówi się, że jest sztuką życia.
Ci, którzy zajmują się etyką, zgodzą się
ze mną, iż do tego, aby sensownie mówić
o etycznych problemach i dylematach,
trzeba mieć jakieś życiowe doświadczenie, bagaż osobistych doświadczeń
życiowo doniosłych. Trzeba osobiście
przeżyć życiowe rozterki, stoczyć niekiedy wewnętrzną walkę z samym sobą.
Wiele z tego, co dowiedziałem się na uniwersytecie, inspirowało nasze rozmowy,
ale także i sami zadawaliśmy pytania, na
które wspólnie szukaliśmy odpowiedzi.
Jak żyć, aby być szczęśliwym? Co to
jest szczęście? Czy w ogóle można być
szczęśliwym? Czy nasz los i to wszystko,
Dożynki w Garnie (rok 1970). Pan E. Wojtyła drugi z lewej strony w trzecim rzędzie.
co wydarzyło się w naszym życiu, zależy
tylko od nas, czy jest zaplanowane z gózarówno latem, jak i zimą. Dziadek wspominał czasem jedry? Co to jest wolność? Czy człowiek jest rzeczywiście wolny? nego ze swoich kuzynów, który był instruktorem narciarskim
Jednym z częstych wątków naszych rozmów był motyw pracy i fotografem, z którego usług owi wczasowicze chętnie korzy– człowieka, który spełnia czyn, który, mówiąc językiem Biblii, stali. Ów kuzyn zginął w czasie wojny. Wielu mieszkańców
podejmuje trud czynienia sobie ziemie poddaną. Dziadek był Radzichowych, w tym także z dziadka rodziny, wyjeżdżało do
też człowiekiem, który pracował zawodowo, a jak wiadomo pracy za ocean, do Ameryki. Wyjechał tam między innymi dziapraca murarza nie należy do najlżejszych. Jest to jednak praca, dek mojego dziadka, który jednak po kilku latach wrócił do kraktóra daje efekt w postaci domu, który powstał po to, aby da- ju. Dziadek wspominał go jako niezwykle postawnego i silnego
wać schronienie, aby w nim toczyło się życie i jego sprawy.
mężczyznę, który na co dzień chodził w stroju góralskim. Wiem,
Wiele z tego, co od niego w takiej dyskusji usłyszałem, że przodkowie mojego dziadka do wsi Radziechowy przywęinspirowało mnie do dalszych, osobistych przemyśleń. Wiele drowali z Węgierskiej Górki. Tam jest najstarszy ślad genealogii
z tego wykorzystywałem także w mojej pracy duszpasterskiej, mojej rodziny. Dom rodzinny dziadka już dawno nie istnieje.
chociażby w kazaniach. Często w tych naszych rozmowach nie Po wojnie wraz ze swoją rodziną i ze stoma innymi rodzinami
zgadzaliśmy się i to diametralnie, czasem różniło nas bardzo przeprowadził się na tak zwane ziemie odzyskane do miejscowiele. Nie obyło się oczywiście bez rozmów na bieżące spra- wości, którą oni sami nazwali Siedzina. To tam dziadek poznał
wy z zakresu chociażby polityki, gdzie różniło nas najwięcej. swoją przyszłą małżonkę, a moją babcię Marię, która w tamtych
Dlatego rzadko prowokowaliśmy takie tematy. O wiele chętniej stronach dostała przydział pracy, jako nauczycielka.
dyskutowaliśmy na tematy z dziedziny kultury, co do której byDziadkowie początkowo mieszkali w Siedzinie, gdzie
liśmy zawsze zgodni, że jest ona tą płaszczyzną, która ludzi mieli swoje mieszkanie. Jednak ciągła obawa przed powrołączy.
tem Niemców spowodowała, że zdecydowali się przyjechać
Dziadek bardzo żywo interesował się historią, zwłaszcza w rodzinne strony mojej babci, czyli do Marianowic. Czasem
naszego kraju, ale także lubił historię Rosji. Interesowała go pytałem dziadka, czy nie żałuje. Odpowiadał, że nigdy nie żatakże geografia tego kraju, jego roślinność, zwierzęta, zwłasz- łował decyzji, by przyjechać w te strony i by tutaj próbować
cza Syberii. Fascynował go Bajkał. W ostatnich latach swojego układać sobie życie. W Siedzinie byłem kilkakrotnie. Ostatni
życia przeczytał wiele książek na ten temat. Bardzo bolała go raz przed dziesięcioma laty na pogrzebie mojej prababci – czyli
tragiczna historia naszych narodów tj. Polski i Rosji. Na tym matki mojego dziadka, która przeżyła 96 lat. Na moim biurku
tle dochodziło między nami do największych, jeśli tak mogę stoi fotografia przedstawiająca moją prababcię w stroju góralki
powiedzieć, sporów i dyskusji.
i dziadka, który ma dziewięć lat. To niezwykle cenna dla mnie
K.S.: Wiemy, że księdza dziadek pochodził z Żywiecczyzny.
Tam się urodził, tam spędził dzieciństwo. Jak wspominał swój
kraj lat dziecinnych?
Ks. W.W.: Dziadek urodził się w miejscowości
Radziechowy. To jedna z najstarszych wsi na Żywiecczyźnie.
W latach trzydziestych miejscowość ta miała charakter typowo
turystyczny i letniskowy. Dziadek wspominał, że przed wojną przyjeżdżało do niej wielu wczasowiczów z całej Polski.
Wynajmowali oni pokoje u mieszkańców wsi. Przyjeżdżali oni
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pamiątka. Do Radziechowych zamierzam wybrać się w najbliższym czasie.
K.S.: Chciałbym zapytać o pasje księdza dziadka. Wiemy,
że przez wiele lat był kierownikiem Zespołu Ludowego z Marianowic. Od kilkudziesięciu lat rzeźbił w drewnie.
Ks. W.W.: Dziadek niewątpliwie był człowiekiem uzdolnionym artystycznie. W naszym lokalnym środowisku był z tego znany. Czuł muzykę, posiadał także zmysł, dzięki któremu
w kawałku drewna widział postać, którą potem rzeźbił. Często

powtarzał, że do tego, by zajmować się sztuką, potrzeba włożyć
serce. Do tego, by wyrzeźbić cokolwiek w kawałku drewna,
potrzebne jest natchnienie. Pamiętam, jak nieraz w najmniej
oczekiwanym momencie rozmowy potrafił ją przerwać, ażeby iść do swojego warsztatu i tam pracować. Muszę przyznać,
że jako dziecko uwielbiałem chodzić do tego dziadkowego
warsztatu i przyglądać się, jak przy pomocy dłutek wyczarowywał z drewna te postaci ludowych grajków czy Chrystusów
Frasobliwych. W warsztacie dziadek miał kominek, w którym
palił się ogień. Wydobywał się z niego niepowtarzalny zapach.
Zawsze kiedy czułem ten unoszący się zapach dymu z kominka, przypominało mi się dzieciństwo. Czasem kiedy zamykam
oczy, widzę dziadka, siedzącego przy tym kominku, palącego
swoją fajkę, lekko pochylonego nad jakąś rzeźbą. Właściwie
do samego końca dziadek chodził do swojego warsztatu, by
tam rzeźbić. Niestety, nie zdążył skończyć dwóch postaci, które tam ciągle na niego czekają. Od dzieciństwa pamiętam, że
u dziadka w domu pełno było nut, książek z tekstami piosenek
no i oczywiście mnóstwo różnych instrumentów. Często, także w ostatnim czasie, do dziadka przychodzili różni pasjonaci
ludowej muzyki, którym chciałbym podziękować za to, że nie
zapominali o nim i że sprawiali, iż mógł, co jakiś czas, oddać
się swojemu ulubionemu zajęciu, jakim było muzykowanie.

K.S.: Czy mógłby ksiądz przywołać te słowa Juliana
Tuwima?
Ks. W.W.: To słowa, w których Tuwim nazywa siebie
wrogiem faszyzmu, komunizmu, demokracji, monarchii, państwa, armii, urzędników, ministrów, społeczeństwa, religii,
narodu, przeszłości, przyszłości itp. A nazywa przyjacielem
wierszy, koniaku, Chopina, karczem, ryby po gudłajsku, łąckiej
śliwowicy, lasu o brzasku, łąki o zmierzchu itd.
Wydaje się, że słowa te brzmią dość buntowniczo, trochę
przewrotnie, ale myślę, że dobrze oddają one sposób widzenia
świata przez artystów. Ci, którzy znali dziadka, wspominają go
jako społecznika, człowieka, który potrafił w sposób bezinteresowny zrobić wiele dla wspólnoty. Na ile go poznałem, mogę
powiedzieć, że był on zwolennikiem wszystkiego, co ludzi łączy
a przeciwnikiem tego, co ich dzieli. Niestety, muszę się zgodzić,
że wszystko to, o czym pisał Tuwim w pierwszej części przywołanego fragmentu, jest tym, co często ludzi może podzielić
i to niekiedy bardzo. Być może dlatego dziadek, który uchodził
za społecznika, nigdy nie podejmował się pełnić żadnych funkcji a ulubionym, i właściwe jedynym, obszarem jego aktywności społecznej była kultura. Dziadek kochał życie, kochał ludzi,
w sposób szczególny ludzi młodych, którzy mieli życie dopiero
przed sobą, dlatego wszelkie informacje o konfliktach czy wojnach, w których ginęli ludzie młodzi, bardzo głęboko przeżywał.

K.S.: Wiem, że dziadek próbował także pisać wiersze.
Ks. W.W.: Tak, to prawda. Próbował również pisać. Jako
emeryt sięgał trochę po pióro, ażeby zapisać kilka myśli w postaci wiersza. Sam także czytał różnych poetów, co muszę przyznać, w dziadku też zaskakiwało. Jednym z ulubionych jego
poetów był Julian Tuwim, w którego twórczości znaleźć można
kilka wierszy dosyć odważnych. Dziadkowi bardzo podobało
się zakończenie listu, który Tuwim napisał do swojego przyjaciela gen. Bolesława Wieniawy Długoszowskiego. Fragment
ten oddawał stosunek poety do pewnych spraw. Dziadek twierdził, iż podziela zdanie Tuwima w tym względzie i że słowa te
są w pewnym sensie jego życiowym mottem.

K.S.: Nie mogę nie zadać tego pytania. Czy rozmawialiście o Bogu, o wierze, o religii?
Ks. W.W.: Ostatnie siedem lat mojego życia było dosyć
specyficzne. Przez okres studiów doktorskich właściwie sam
określałem miejsce i czas swojego zamieszkania. Rzadko zdarza się, by ktoś, kto jest księdzem, nie mieszkał na plebanii
w jakiejś parafii, ale razem z dziadkiem w jego domu. To trochę, jak w jakimś filmie. Można by pomyśleć, że właściwie
przez cały czas rozmawialiśmy tylko o takich sprawach, o które mnie pani w tym momencie pyta. Zaskoczę panią, owszem
zdarzało się, ale rzadko. Dziadek czasem pytał mnie, jak ja rozumiem np. jakiś fragment z Biblii. Pytał czasem o różnice pomiędzy chrześcijaństwem a islamem czy
buddyzmem, jednak sprawy wiary czy
religii każdy z nas przeżywał po swojemu. Religijność dziadka była dosyć specyficzna, oryginalna, zupełnie nienarzucająca się. Pamiętam, jak kiedyś poprosiłem go, żeby wyrzeźbił mi taką ludową
Pietę – figurę przedstawiającą postać
Chrystusa zdjętego z krzyża i oddanego
Matce. To właściwie ostatnia jego praca.
Dosyć długo zbierał się do jej wykonania, a kiedy już ją wykonał, pamiętam
jak interpretował, co ona przedstawia.
Omawiał ją z takim prawdziwym smutkiem, że ,,żołnierze zabili Matce Boskiej
Pana Jezusa, a potem jej go oddali i że
właściwe dlaczego On nie urodził się
chociażby gdzieś u nas, w górach, przeOrkiestra Strażacka założona przez Jana Nowakowskiego. Uroczystość parafialna w Zakrzewie (rok
cież górale obroniliby ciupagami...”.
1964 lub 1965). Pan E. Wojtyła czwarty od prawej strony.
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K.S.: Czy można powiedzieć, że dziadek księdza miał ciekawe życie?
Ks. W.W.: Dziadek sam jako człowiek był ciekawy.
Chociaż nie posiadał wykształcenia, zaskakiwał rozmówców
swoją wiedzą, swoim sposobem widzenia pewnych problemów.
Nie miał dużych wymagań ani oczekiwań od życia. Potrafił cieszyć się chwilą, która właśnie trwa, pięknem przyrody czy rozmową z kimś, kto go właśnie odwiedził. W jednej z ostatnich
naszych rozmów wyznał mi, że czuje się życiowo spełniony,
pogodzony ze wszystkim. Twierdził, że doszedł do wniosku, iż
jego życie nie mogło wyglądać inaczej, że niczego nie żałuje,
a gdyby mógł urodzić się jeszcze raz, to chciałby studiować

w Akademii Sztuk Pięknych. O życiu mówił, że jest piękne, ale
pod warunkiem, że się umie żyć...
Serdecznie dziękuję
Krystyna Smolińska
ks. dr Wojciech Wojtyła (ur. 1979 r.) – ksiądz katolicki,
etyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, magister teologii. Obecnie pracuje w Kurii Biskupiej Diecezji
Radomskiej jako wizytator nauczania religii katolickiej. Pełni
także funkcję diecezjalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców.

WYWIAD Z JANEM ORCZYKOWSKIM
– BYŁYM NACZELNIKIEM ZAKRZEWA
Magdalena Sobień: W rozmowie i w wierszach bardzo
często wraca Pan do przeszłości. Czy to oznacza, że tęsknota
za tym, co minęło, jest w Panu mocno zakorzeniona?
Jan Orczykowski: Tak, to prawda. W miarę upływu lat
często wracam do przeszłości. Wyraźnie widzę to, co przeżyłem. Dostrzegam ogrom zmian w środowisku wiejskim.
M.S.: Czego te zmiany dotyczą?
J.O.: Zmiany dotyczą zarówno sfery materialnej jak i kulturowej. Dobrze pamiętam lata po wojnie i biedę, jaka wówczas
panowała.
M.S.: Czy coś przypomina Panu tamte czasy?
J.O.: Oczywiście, są to rekwizyty starej wsi międzywojennej. Przykładem są lampy naftowe, kieraty, żelazne wozy,
konie wykonujące ciężką pracę na roli.
M.S.: A czym wówczas zajmowali się ludzie?
J.O.: W wielu domach były warsztaty tkackie, kobiety
wykonywały robótki na drutach. Jedzono najczęściej chleb
i mleko. Ziemniaki i kasza to był prawdziwy rarytas na stole.
Ogólnie mówiąc, było ciężko, ale nikt nie narzekał i cieszył się
z tego, co miał.

J.O.: Bardzo miło wspominam letnie potańcówki na deskach, huczne zabawy do białego rana przy skocznej muzyce
lokalnych kapel.
M.S.: A jak wyglądały w tych latach budynki mieszkalne?
J.O.: W 1950 roku około 50% domów w sieni i w kuchni
miało podłogi z gliny i słomy, nie było sławojek. Wszystkie
zmiany wchodziły stopniowo, a było to związane z trudną sytuacją materialną ludności.
M.S.: Jak żyła w tamtych czasach polska młodzież?
Czy dobrze wspomina Pan swoją młodość?
J.O.: Młodzi ludzie w większości uczyli się, bo tylko w nauce widzieli dobrą przyszłość. To był nakaz czasu. Ważna dla
mnie była matura w miejscowym Technikum Rachunkowości
Rolnej i dopiero praca. Ogromna większość podejmowała
studia zaoczne. Sam 12 lat spędziłem w Białobrzegach, całą
dojrzałą młodość. Tu zdobyłem doświadczenie i umiejętności. Od początku angażowałem się w życie kulturalne wsi.
Organizowałem miejsca rozrywki dla lokalnej wspólnoty: kluby, świetlice, Szkoły Przysposobienia Rolniczego itp.
M.S.: A co z postępem? Czy to też było dla Pana waż-

M.S.: A jak wyglądało szkolnictwo?
J.O.: W mojej rodzinnej wsi Chwałowice otwarta była
powszechna szkoła podstawowa i szkoła rolnicza. Pamiętam
dzieci chodzące latem na bosaka do szkoły, taka była bieda. Na
300 uczniów była jedna piłka, w którą mogli grać jedynie wyróżnieni uczniowie dzięki dobroci miejscowych nauczycieli.
M.S.: A czy pamięta Pan, jak zaczęło się wszystko
zmieniać na lepsze? Jak do wsi zawitały elementy postępu
i cywilizacji?
J.O.: Tak, w 1954 roku zaświeciła we wsi pierwsza żarówka. To było ogromne wydarzenie. Za zboże kupowano nowe
polskie rowery. Od 1957 roku pojawiły się pierwsze motocykle
WFM i WSK, a po 1960 roku SHL.
M.S.: A czy ludzie bawili się, mieli czas na rozrywkę?
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ne?
J.O.: To było bardzo ważne, przede wszystkim wprowadzenie mechanizacji na wsi, ciągników, nowoczesnych maszyn, które miały poprawić wydajność pracy i odciążyć konie.
Zwiększyła się kultura uprawy roli, ruszyła budowa wodociągów, powstawały murowane domy. Postęp był ogromny i cieszył nas wszystkich.
M.S.: Jak wyglądała Pana dalsza praca?
J.O.: Zostałem działaczem społecznym, a następnie politykiem. Wiedziałem, że nauka i poznanie mogą otworzyć mi
drzwi na Polskę i na świat. Dużo wyjeżdżałem, nawiązywałem
nowe znajomości, kontakty, brałem czynny udział w życiu społecznym i politycznym.
M.S.: Czy ta ciężka praca zaowocowała?

J.O.: Dostałem awans polityczny, wyjazd do Radomia
i nakaz pracy w Zakrzewie, gdzie spędziłem 16 lat, czyli 1/3
mojego dorosłego produkcyjnego życia.
M.S.: Proszę opowiedzieć o tej pracy, czym się pan zajmował?
J.O.: Przez 8 lat byłem naczelnikiem gminy Zakrzew i kolejne 8 lat dyrektorem w fabryce mebli w Milejowicach, która
zatrudniała aż 650 osób. Była to bardzo odpowiedzialna, samodzielna praca. Myślę, że ten ciężki egzamin zdałem w 100%
i sprawdziłem się w nowej roli.
M.S.: Czy jest Pan zadowolony z tych lat pracy w Zakrzewie na rzecz naszej społeczności gminnej?
J.O.: Tak, jestem zadowolony. Na początku myślałem, że
będę tu krótko. Szybko znalazłem z mieszkańcami Zakrzewa
wspólny język, miałem mnóstwo pomysłów i siłę do pracy.
Byłem w swoim żywiole. Wiedziałem, że mieszkańcy wsi
oczekują ode mnie pełnego zaangażowania.
M.S.: Jakie inwestycje Pan zapoczątkował?
J.O.: Na początku myślałem o rozwoju oświaty, wyremontowaniu starej szkoły, budowie przedszkola. Konieczne
było zapewnić dzieciom opiekę i możliwość nauki w dobrych
warunkach. Było trudno, bo stan budynków pozostawał wiele do życzenia, ale mogłem liczyć na dobrych ludzi, radnych,
działaczy społecznych, którzy zawsze byli ze mną na pierwszej
linii ognia, wspierali moje działania.
M.S.: Co to znaczy?
J.O.: Rozpoczęliśmy budowę trzech szkół równocześnie. Bałem się, że znowu zostanę przeniesiony w inne miejsce.
W Taczowskiej Woli szkoła to była dwuizbowa chałupinka wymagająca natychmiastowej zmiany. Dzięki wsparciu mieszkańców, m.in. pana Orzechowskiego z Taczowa, rozpoczęliśmy
budowę. Najpierw zaczęliśmy od świetlicy, którą stopniowo
rozbudowaliśmy na szkołę. Muszę wymienić tutaj nazwiska
tych, którzy mieli swój ogromny udział na rzecz budowy. Są
to rodziny Plutów, w tym sołtys pan Jan Pluta, pozostałych nazwisk, niestety, nie pamiętam. To był przykład wielkiego zaangażowania społecznego np. sołtys Pluta posiadał okresowo
czek in blanco na zakup towarów i materiałów na budowę. Za
moich czasów powstała szkoła w 90%, następnym etapem była
kotłownia.
M.S.: A jak poradziliście sobie ze szkołą w Zakrzewie?
J.O.: Podstawowym problemem w Zakrzewie był zakup
działki budowlanej pod szkołę i plan zagospodarowania przestrzennego. Ten problem nierozwiązany od 1950 roku wiązał
się z przywiązaniem rolników do dobrej ziemi pod miastem.
Niebiosa jednak zesłały nam pana Stanisława Kraszewskiego,
który ożenił się z miejscową dziewczyną, a ta dostała w posagu 2h ziemi za kościołem. Kraszewski postanowił sprzedać
działkę pod szkołę i wyjechać nad morze. Cena była ustalona,
zatwierdzona przez Urząd Wojewódzki i sesję GRN. Niestety,
w wyniku konfliktu koleżeńskiego, zaczęły się problemy.

Mieliśmy kontrolę wydziału Finansów Urzędu Wojewódzkiego
i ustalono, że szkoła w Zakrzewie nie jest pilnie potrzebna.
Zarządzono sprawdzenie tej decyzji przez prokuraturę, o czym
oficjalnie nie wiedziałem. Dopiero po roku dowiedziałem się,
decyzja moja i rady była prawidłowa. Musiałem doręczyć tylko
kilka dodatkowych dokumentów.
M.S.: I zaczęliście wreszcie budowę szkoły?
J.O.: Tak, to była pilna sprawa, gdyż stara szkoła była
w bardzo złym stanie. Zniszczyły ją częste pożary od pieca,
poza tym była ogromna ciasnota i ubóstwo widoczne w każdym
miejscu. Za moich rządów zdążyłem wykonać fundamenty.
M.S.: A co ze szkołą w Dąbrówce?
J.O.: O tę szkołę szczególnie zabiegał na radzie gminy
sołtys Dąbrówki. Tam też była stara drewniana chałupa, dlatego
wspólnie podjęliśmy decyzję o budowie szkoły. Z działką nie
było problemów, więc zaczęliśmy gromadzić materiały i kopać
fundamenty. Rosła nowa inwestycja, było ciężko, ale dla nas
wszystkich był to ogromny sukces i radość.
M.S.: Czy mógłby Pan wymienić osoby, które szczególnie zaangażowały się w budowę szkoły?
J.O.: Razem ze mną działali i zawsze mogłem na nich liczyć: przewodniczący GRN Henryk Gaj, prezes GK ZSZ Jan
Gromski i zawsze i wszędzie wszechobecny Józef Lipiec.
M.S.: Co jeszcze wspólnie zrobiliście po budowie
szkół?
J.O.: Teraz należało spełnić życzenie strażaków. Najpierw
rozbudowaliśmy remizę w Cerekwi o część kulturalno-świetlicową 150 m kw – dzisiejszy Urząd Pocztowy. Również w Taczowie wybudowaliśmy świetlicę o powierzchni 400 m kw.
M.S.: A co z lokalnymi drogami?
J.O.: Każda wieś miała fundusze własne na budowę drogi, kupowano szlakę, żwir, chociaż kobiety buntowały się, bo
od szlaki było mnóstwo kurzu. Największy problem był z dojazdem z Gulina do Taczowa, ponieważ jezioro znajdujące się
w pobliżu domu pana Mortki prawie nie wysychało. Sam miałem sytuację, ze ugrzęzłem w lipcu samochodem tak, że musieli
mnie wyciągać miejscowi rolnicy.
M.S.: Czy po tym wydarzeniu coś się zmieniło?
J.O.: Obiecałem, że drogę zrobimy twardą, asfaltową. To
była pierwsza w historii wsi gminna inwestycja, gdyż droga należała do powiatu i województwa. Osobiście z sołtysem Janem
Biernatem z Gulina wyoraliśmy końmi granicę drogi. Baliśmy
się reakcji właścicieli, ale na szczęście wszystko skończyło się
dobrze. To chyba dzięki modlitwom i prośbom mieszkańców
udało się zakończyć budowę drogi. Później na sesji GRN skrytykowano tę decyzję, argumentując, że to ja dla siebie buduję
drogę. Uważałem to za czystą złośliwość, gdyż mam działkę
w Kozinkach i nie rozumiem, dlaczego miałbym jeździć tak
wydłużoną trasą. No cóż, przyzwyczaiłem się, że wszędzie
znajdowali się przeciwnicy i krytycy moich decyzji.
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M.S.: Czy spotkał sie Pan jeszcze z jakimiś trudnościami?
J.O.: Kolejne problemy związane były z budową chodnika. Okazało sie, że poboczem, na którym położono chodnik,
chodziły krowy z pola, teraz były zmuszone chodzić jezdnią.
To według niektórych było niebezpieczne, zastanawiano się nawet, kto na drodze będzie miał pierwszeństwo?
M.S.: Kto był odpowiedzialny za wykonywanie tych
prac?
J.O.: Między innymi spółka budowlana Andrzeja
Głowackiego Bungala z Podlesia Mleczkowskiego, drobni rzemieślnicy oraz firma Radimex z Mleczkowa.
M.S.: A co z Domem Kultury?
J.O.: Mieliśmy ambicje, aby był duży i wspaniały, bo było
na niego ogromne zapotrzebowanie. Niestety, lokalizacja okazała się niezbyt trafna – bez podjazdów i parkingu.
M.S.: A jak wyglądała budowa wodociągu?
J.O.: To była inwestycja wojewody, bardzo rozbudowana
i potrzebna w tym okresie.
M.S.: Skąd mieliście na to wszystko fundusze?
J.O.: Jeśli chodzi o pieniądze, to był to dla mnie i wszystkich mieszkańców bardzo korzystny czas. Minister Wilczek
wprowadził wówczas ustawę o przedsiębiorczości. Dzięki
niej powstawały prywatne firmy. Ponieważ gmina była częścią miasta, łatwo było nająć pomieszczenia i zakupić działki.
Wyczułem ten czas i starałem się mobilizować mieszkańców
gminy i sołtysów do korzystania z ustawy. Miałem listę rolników chętnych do sprzedaży działek pod budowę zakładów
i budynków do dzierżawy. Dzięki wielu rozmowom, spotkaniom z dyrektorem banku powstało 315 zakładów pracy, w tym
stolarskie, masarskie, budowlane, mechaniczne. W tym czasie
narodziły się takie firmy jak Bungala, Radimex, Garbarnia. Na
nasze konto pośrednio płaciły te firmy podatki – 50% dla gminy i 50% dla wojewody. To było prawdziwe Eldorado. Śmiem
powiedzieć, ze można było w tym czasie budować w Zakrzewie
podgrzewane w zimie chodniki.
M.S.: A skąd pochodziły dochody rolników?
J.O.: To był czas siewu i prywatnej inicjatywy. Jeśli byli
tacy, co niewiele potrafili, to nauczyli sie bić i sprzedawać świnie, cielęcinę. Co trzeci mieszkaniec był ulicznym przedsiębiorcą. Ale niestety, i tu pojawiły się problemy.
M.S.: Z czego one wynikały?
J.O.: Początkowo za handel wysoko karano mandatami,
sprawami w gminie. Przychodzili do mnie cały czas interesanci
z prośbą o pomoc i interwencję. Robiłem, co mogłem, aby pomóc, ale nie było łatwo.
M.S.: Był Pan ogromnym wsparciem dla mieszkańców.
A jak wyglądała budowa kościoła, tak ważnego miejsca na
wsi?
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J.O.: W czasie mojego urzędowania wybudowano dwa kościoły. Jeden w Kozinkach (w Wólce Taczowskiej), drugi w Dąbrówce. Pośredniczyłem w dostarczaniu materiałów budowlanych i części, ale oficjalnie inwestycji tych pilnował wojewoda.
M.S.: A jak w tym czasie rozwijało się w gminie rolnictwo?
J.O.: Uważam, że było dobrze. Uprawiali len, konopie,
warzywa. Z tego był spory zysk. Jako naczelnik gminy byłem
za to odpowiedzialny. Nie zawsze udało mi się wszystko zorganizować i przeprowadzić tak, jak sobie zaplanowałem. Ciągle
napotykałem trudności.
M.S.: A co z rozdzielaniem przydziałów na maszyny
rolnicze? Pewnie nie było to łatwe?
J.O.: To było bardzo trudne zadanie, mnóstwo chętnych.
Każdy właściciel przynajmniej 5 ha ziemi chciał otrzymać
przydział talonu na ciągnik i nowoczesne maszyny. Często
musiałem dokonywać trudnego wyboru, niektórych odsyłałem
kilkakrotnie, ale udało mi się, w jednym roku rolnicy otrzymali
około 50–60 ciągników. To zdecydowanie wpłynęło na rozwój
wsi i jej nowoczesność.
M.S.: Jak wspomina Pan Herniczków – właścicieli
dworku w Zakrzewie?
J.O.: O Herniczkach słyszałem już wcześniej, ponieważ
mieli krewnych w mojej rodzinnej gminie Iłża, m.in. w Prędocinie i Jedlance Nowej. Zarówno ja, jak i moi pracownicy
wspominamy ich bardzo dobrze. Mój ojciec w 1945 roku odkupił w Nowej Jedlance od pana Herniczka stodołę, ogromną
z bali, która służyła nam do 1960 roku. W jednym z moich
wierszy opisuję historię Feliksa Pomykały, który był kowalem
we dworze pana Herniczka w Jedlance. Dzięki namowom państwa Herniczków brat Feliksa- Józef Pomykała rozpoczął naukę
w szkole weterynaryjnej i w późniejszym okresie pracował jako
weterynarz w gminie Iwaniska za Ostrowcem Świętokrzyskim.
Obecnie rodzina Feliksa mieszka w Białobrzegach, jego wnuczka – nauczycielka pisze wiersze. Rodzina Józefa zaś mieszka
w Człuchowie.
M.S.: Jakie ma Pan wspomnienia z pracy w naszej
gminie Zakrzew?
J.O.: To był bardzo dobry czas zarówno dla mnie, jak
i jej mieszkańców. Cieszę się, że moi następcy, pierwszy wójt
Mirosław Ślifirczyk i obecny Sławomir Białkowski, rozbudowali mój plan. Powstały piękne nowoczesne szkoły, nowe odcinki
dróg, wspaniała biblioteka, Dom Ludowy w Zatopolicach oraz
liczne miejsca wypoczynku i rekreacji, Gmina jest piękna, rozwija się. Cieszę się, że miałem w tym mały udział. Szczególnie
wielki szacunek mam do wójta Sławomira Białkowskiego i jego
wielkiej inwestycji, jaką jest Park Historyczny w Taczowie. To
wyjątkowe i bardzo ambitne przedsięwzięcie, które mam nadzieję rozsławi gminę na całą Polskę. Obecny Wójt to wspaniały gospodarz, który w pełni wykorzystał swoją szansę i dobrze
spożytkował ambicje. Życzę mu dalszych sukcesów i pomyślności w pracy.

Wystawa fotografii Barbary Polakowskiej
art. str. 20

Spotkanie poetyckie z Janem B. Orczykowskim
art. str. 19

15

MOJE SPOTKANIE Z TWÓRCZOŚCIĄ
FILMOWĄ ANDRZEJA WAJDY

ZAKRZEW PIERWSZ

Kinga odbiera gratulacje i nagrodę od samego Mistrza

Kinga z dumną mamą

Andrzej Wajda składa dedykację laureatce
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Kinga przy nagrodzonej pracy

Pamiątkowe zdjęcie z panią dyrektor Krystyną Smolińską (z prwawej) i nauczycielką informatyki
Eweliną Woźniak (z lewej)

SZY W KONKURSACH

art. na str 29–30

XVI TURNIEJ WIEDZY
O POWIECIE RADOMSKIM

Pani Małgorzata Koprowska
ze zwyciężczyniami

WYŚPIEWALI ZWYCIĘSTWO

Karolina Włodarczyk w studiu nagraniowym
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Co się dzieje w Parafii Św. Jana Chrzciciela

art. str. 25

Majówka nad Bugiem

15-lecie Oazy

Kropla Krwi

15-lecie Oazy

Droga Krzyżowa

Niedziela Palmowa
Plurimos Annos

Niedziela Zmartwychwstania

Wielki Piątek

Niedziela Dobrego Pasterza

Wielka Sobota

Wielki Czwartek
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Wielki Piątek

M.S.: Jak ocenia Pan dzisiaj Zakrzew?
J.O.: Według mnie to super gmina, rozbudowana, zadbana
i piękna. Co ważne, pracę pana wójta i pozostałych pracowników gminy docenia się i szanuje.
M.S.: Co zrobiło na Panu największe wrażenie?
J.O.: Bez wątpienia jest piękna i nowoczesna biblioteka,
prawdziwe centrum kultury dla tych starszych i młodszych
mieszkańców gminy. To zupełnie inny świat. Dostrzegam
dobrą współpracę miedzy miejscową władzą, mieszkańcami,
przedstawicielami lokalnego biznesu. Są tego wyraźne owoce
i szanse na jeszcze lepszą przyszłość i wciąż nowe inwestycje.
Tego wszystkim z całego serca życzę. Dziękuję za wszystkie
lata mojej pracy dla tej gminy, trud, jaki poniosłem, nie poszedł
na marne.
M.S.: Po latach aktywnej pracy i działalności społeczno-politycznej proszę powiedzieć, czym zajmuje się Pan
dzisiaj?
J.O.: Jestem już dziadkiem, mam 75 lat i powinienem
odpocząć, ale to nie jest w mojej naturze. Kiedy byłem w Kazachstanie, poznałem ludzi, którym zawdzięczam moją obecną
pasję. W rozmowie z nimi okazało się, że nie znam dokładnie
moich korzeni i przodków. Zawstydzony, postanowiłem tę wie-

dzę zdobyć i zgłębić. Spisuję genealogię, czyli historię mojej
rodziny. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że pierwsi moi
przodkowie pochodzą z 1611 roku, jest to dość niespotykane
jak na rodzinę rolniczą. Dowiedziałem się, że mam bogate korzenie, a moja rodzina bogatą historię. Jestem z tego bardzo
dumny.
M.S.: Słyszałam również, że pisze Pan wiersze?
J.O.: Tak, to moja wielka pasja, marzenie jeszcze z czasów młodości, które udało mi się wreszcie zrealizować u schyłku życia. Wydałem już 8 tomów i mam nadzieję, że uda mi się
jeszcze coś napisać.
M.S.: Jakie są wobec tego pana plany na najbliższe
lata?
J.O.: Trudno powiedzieć, ale jeśli tylko mi zdrowie pozwoli, chciałbym robić to, co będzie wzmagało moją aktywność, dawało satysfakcję, a przede wszystkim służyło rodzinie
i społeczeństwu.
M.S.: Wobec tego życzę dużo zdrowia, wielu pomysłów
i dziękuję bardzo za rozmowę.
Magdalena Sobień

„MAM POD ZAKRZEWEM OGRÓDEK…”
– SPOTKANIE Z JANEM ORCZYKOWSKIM
W piątek 24 kwietnia miłośnicy poezji i muzyki licznie przybyli do biblioteki, aby posłuchać wierszy Jana B.
Orczykowskiego, a także wysłuchać recitalu Elżbiety Moczoł
oraz Urszuli i Macieja Murawskich. Było to spotkanie pełne wzruszeń. Okazją był wydany najnowszy tomik poezji
Jana Orczykowskiego pt. „Czas”, do którego wstęp napisała Krystyna Smolińska – dyrektor Publicznego Gimnazjum
w Zakrzewie.
Jan B. Orczykowski urodził się w 1940 roku w Chwałowicach. W latach 1982–1990 był naczelnikiem gminy Zakrzew.
Jego hobby to genealogia rodziny Orczykowskich oraz historia
regionu – przeszłość okolic Iłży i Radomia. Wielką pasją pana
Jana jest poezja. Jego osobiste doświadczenia i lokalna tradycja mają odzwierciedlenie w wierszach poety. W poezji pana
Jana dominują opisy przyrody i wydarzeń z Białobrzegów,
Radomia i Zakrzewa. Jego poezja publikowana była m.in.
w tomiku pt. „Zbliżenia” oraz „Smaki z przeszłości”. Wiersze
Jana Orczykowskiego to rozmyślania, nadzieje i fascynacje
zwykłym życiem napisane z akceptacją siebie i ogromnym
szacunkiem dla ludzi i świata. Są to także komentarze do wydarzeń bieżących oraz zamysł nad biegiem polskich dziejów.
Pan Jan Orczykowski spotkanie z czytelnikami rozpoczął
od recytacji ważnych dla niego wierszy Kazimierza Przerwy
Tetmajera i Władysława Broniewskiego. To wiersze, które
kształtowały jego wrażliwość, przypominały jego korzenie –
dawną wieś, wyrażały patriotyzm. W poezji szczególnie ważne
jest dla niego słowo, to poprzez słowo wyrażamy radość, opisujemy piękno, ale także ból czy gniew. Poezja jest dla niego

najważniejsza. Jak wspominał, pierwsze wiersze pisał w latach
szkolnych. Do pisania powrócił po przejściu na emeryturę.
Wspomnieniami wrócił także do pracy w gminie Zakrzew,
wyraził radość, że może tu być i spotkać się z czytelnikami
i mieszkańcami. Wzruszającym akcentem były kwiaty i życzenia od pracowników Urzędu Gminy, z którymi w przeszłości
współpracował.
Następnie mogliśmy wysłuchać poezji. Wiersze
Jana Orczykowskiego recytowały uczennice Publicznego
Gimnazjum w Zakrzewie. Były to wiersze z kilku opublikowanych już tomików. Uczennice zaprezentowały też wiersze
z najnowszego tomiku „Czas”, który, jak czytamy we wstępie
K. Smolińskiej, „stanowi świadectwo życiowych podsumowań,
jest próbą zrozumienia siebie i bliskich […]”.
Wójt Gminy Zakrzew podziękował panu Orczykowskiemu
za spotkanie. Wspominał pracę na rzecz gminy oraz jego zaangażowanie w problemy gminy.
Na zakończenie uroczystości młodzi muzycy Elżbieta
Moczoł oraz Urszula i Maciej Murawscy uświetnili wieczór
piosenkami Magdy Umer i Anny Marii Jopek oraz standardami jazzowymi z repertuaru Louisa Armstronga, Franka Sinatry
i Elli Fitzgerald.
Licznie przybyli czytelnicy prosili Jana Orczykowskiego
o podpisanie tomików swoich wierszy. Towarzyszyły temu rozmowy i wspomnienia.
Zofia Maj
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WYSTAWA FOTOGRAFII BARBARY POLAKOWSKIEJ
Piękne krajobrazy, kwiaty, portrety, fotografie dawnej architektury wiejskiej można było oglądać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie. Od 13 marca
swoje najlepsze fotografie prezentowała pani Barbara
Polakowska, wiceprezes Radomskiego Towarzystwa
Fotograficznego.
Przygoda z fotografią dla Barbary Polakowskiej
rozpoczęła się w czerwcu 1981 roku, kiedy to uzyskała
dyplom czeladnika w rzemiośle fotografia. Zawodowo
związana była z Muzeum Ludowych Instrumentów
Muzycznych w Szydłowcu, a obecnie z Muzeum Wsi
Radomskiej w Radomiu. Pracowała także w Kieleckim
Wydawnictwie Prasowym jako fotoreporter „Tygodnika
Radomskiego”. Od 1993 roku należy do Radomskiego
Towarzystwa Fotograficznego. Ponadto jest członkiem
rzeczywistym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej
Stowarzyszenia Twórców w Warszawie, a prezesem
Regionu Radomskiego. Autorka kilku albumów fotograficznych i laureatka wielu nagród i wyróżnień w konkursach. W jej pracach przeważają fotografie przedstawiające przyrodę, dawne wiejskie budownictwo i portrety. W 2011 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Radomiu z okazji trzydziestolecia pracy twórczej pani
Barbary odbyła się wystawa jej prac pt. „Jest”. Swoje
fotografie prezentowała także m.in. w Domach Kultury
Idalin, Borki, Domu Kultury w Zwoleniu, Kozienicach,
Janowcu, Lublinie, w Centrum Kultury w Lipsku itd.
Wystawę otworzyła autorka prac. Podzieliła się
swoimi refleksjami na temat fotografii, która jest jej

pasją, ale także jej zawodem. O dokonaniach artystki oraz o tym, co stanowi unikatową wartość fotografii Barbary Polakowskiej opowiadali Krzysztof Anin
Kuzko z Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz
Wojciech Stan, pierwszy nauczyciel artystki – mistrz radomskiej fotografii. Podkreślali jej wrażliwość na piękno
przyrody i umiejętność ukazania jej poprzez fotografie.
Uwagę zwracały portrety – zestawienie młodości i starości. Kontrast miedzy wiekiem kobiet zaciera się poprzez
sposób ich pokazania, co znamionuje talent fotografa.
Widać tu upływ czasu zapisany na fotografii, piękno
młodości i jednocześnie fascynację dojrzałością. Każde
ze zdjęć prezentowanych na wystawie przykuwało wzrok
swoją prostotą i spokojem. Autorka z niesamowitą pasją
próbuje utrwalić w kadrze świat wokół nas, fotografując
zwyczajne codzienne życie, kwiaty, zwierzęta czy stare
wiejskie budynki.
Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie. Na wernisażu zgromadziło się liczne grono przyjaciół artystki,
członkowie Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego,
przedstawiciele samorządu lokalnego oraz mieszkańcy
naszej gminy. Wystawę zwiedzali czytelnicy biblioteki,
uczniowie szkół z Zakrzewa i Wacyna oraz uczestnicy
konferencji i spotkań w bibliotece.
Otwarcie wystawy uświetnił koncert Beaty Skrzek
z zespołem Project Band. W repertuarze znalazły się znane standardy oraz piosenki polskich artystów, m.in. Anny
Jantar, Grażyny Łobaszewskiej i Czesława Niemena.
Zofia Maj

PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
W Polsce o prawie dostępu do informacji publicznej można mówić dopiero od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W Konstytucji RP z 1997 roku, w art.
61 wprowadzono do porządku prawnego wyraźny zapis dotyczący prawa dostępu do informacji publicznej,
wskazując zakres tego prawa, podmioty uprawnione do
korzystania z niego, a także organy zobowiązane do jej
udzielenia. 1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa
z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(t. j. Dz. U. 2014, poz. 782). Ustawa ta precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.
Ustawa nakazuje organom władzy państwowej
(i innym podmiotom) udostępniać każdą informację
o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje
niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzy20

skania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę
o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do: uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej, wglądu do dokumentów urzędowych, dostępu do posiedzeń
kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów.
Prawo to przyznaje każdemu określone uprawnienie do żądania udostępnienia informacji publicznej,
natomiast z drugiej strony rodzi obowiązek udzielania
tych informacji – tzw. bierny obowiązek informowania.
Prawo to stwarza również obowiązek powszechnego
i ogólnie dostępnego przekazywania przez władzę informacji publicznych, z którymi każdy może się w dowolnym czasie zapoznać – tzw. czynny obowiązek informowania.

Udzielenie informacji publicznej
Podstawowym sposobem udostępniania informacji
publicznej jest umieszczanie jej w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP). Został on stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. W Zakrzewie informacje takie możemy uzyskać dzięki stronie: http://zakrzew.bip.gmina.pl/. Są to
m.in.: dane ogólne identyfikujące gminę, dane o osobach
sprawujących władze wykonawczą i uchwałodawczą,
aktach prawa miejscowego, naborze na wolne stanowiska pracy itp.
Informacja publiczna, która jest nieudostępniona
w Biuletynie Informacji Publicznej bądź na stronie internetowej udzielana jest na wniosek. Nie musi on zawierać uzasadnienia i może być przedstawiony w dowolnej formie (w tym także elektronicznie). Prawo do
informacji publicznej obejmuje także uprawnienie do
uzyskania informacji publicznej w postaci przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne
dla interesu publicznego. Udostępnianie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, co do zasady nie
później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie, jakie zostały określone we wniosku przez wnioskodawcę, chyba że środki techniczne,
którymi dysponuje urząd uniemożliwiają udostępnienie
informacji w określony we wniosku sposób i w określonej formie. Odmowa udostępnienia informacji publicznej
i umorzenie postępowania następuje w drodze decyzji.
Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących
się w posiadaniu Urzędu następuje poprzez : ogłaszanie
informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
udostępnianie na wniosek zainteresowanego.
Dostęp do informacji jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy urząd w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem udostępnienia
lub koniecznością przekształcenia informacji w formę
określoną we wniosku. Można pobrać od wnioskodawcy
opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. W tym wypadku, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia się wnioskodawcę o wysokości
opłaty. Udostępnienie informacji, zgodnie z wnioskiem,
następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia
wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym
terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy
udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa,
służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji
publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na
prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach
pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia
i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje
w formie decyzji administracyjnej.
Podsumowanie
Umiejscowienie prawa do informacji w grupie wolności i praw politycznych wskazuje, że prawo to jest
związane z udziałem obywateli w sprawowaniu władzy.
Takie uprawnienie nie byłoby jednak możliwe do zrealizowania, gdyby nie była zapewniona faktyczna możliwość uzyskania informacji publicznej. Należy stwierdzić, że społeczeństwo świadome, znające działania
swojej gminy, zamierzenia, plany, sposób wydatkowania
środków, znające swoje prawa jak i obowiązki to społeczeństwo potrafiące współdecydować. Należy pamiętać,
że każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej.
1.
2.
3.
4.

Opracowano na podstawie:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. 2014 poz. 782 ze
zm.).
Sitniewski P.M., Dostęp do informacji publicznej,
Warszawa 2014.
Taczkowska-Olszewska J., Dostęp do informacji
publicznej w polskim systemie prawnym, Warszawa
2014.
Prawo do informacji publicznej. Efektywność
regulacji i perspektywy jej rozwoju, pod red.
M. Maciejewskiego, Warszawa 2014.

mgr Paweł Śwital – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Uniwersytetu Technologiczno
– Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w Lublinie. Zainteresowania naukowe koncentrują się
wokół prawa administracyjnego, a w szczególności samorządu terytorialnego oraz informatyzacji działalności
podmiotów publicznych.
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Katedra Prawa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego Radomiu,
Katedra Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II w Lublinie,
Studenckie Koło Administratywistów „SKAUTH”
zapraszają na:

Ogólnopolską Konferencję Naukową

Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym
– aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne
Zakrzew 43, dnia 10 czerwca 2015 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Komitet naukowy konferencji:
Prof. zw. dr hab. Marek Chmaj
Prof. zw. dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner
Prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski
Prof. zw. dr hab. Stanisław Stadniczeńko
Prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek
Dr hab. Tomasz Barankiewicz
Dr hab. Dorota Dąbek
Dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL
Dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
Dr hab. Jan Mariusz Izdebski
Dr hab. Helena Kisilowska, prof. PW
Dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz, prof. UJ
Dr hab. Sławomir Patyra, prof. UTH Radom
Dr hab. Joanna Smarż

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Komitet organizacyjny konferencji:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego:
mgr Paweł Śwital
Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
dr Zbigniew Markwart
ks. dr Wojciech Wojtyła
dr Anna Dąbrowska
dr Tomasz Dąbrowski
mgr Magdalena Machocka
mgr Marcin Nowak
Kinga Włodarczyk

Dane kontaktowe:
mgr Paweł Śwital, Katedra Prawa UTH Radom
Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
tel.: 48 3617433
tel. kom.: 513898806
email: partycypacja_spoleczna@wp.pl
Strona www konferencji: www.partycypacjaspoleczna.uniwersytetradom.pl
Szanowni Państwo,
Katedra
Prawa
Uniwersytetu
TechnologicznoHumanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
Katedra Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Studenckie Koło
Naukowe Administratywistów Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu pragną Państwa zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową
pt.: „Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym –
aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne”, która odbędzie się
w dniu 10 czerwca 2015 roku w Gminnym Centrum Informacji
Edukacji i Kultury w Zakrzewie.
Celem konferencji jest analiza istniejących w polskim systemie prawnym podstaw funkcjonowania instytucji partycypacji oraz ich roli w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie
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lokalnym. Intencją Organizatorów jest także integracja środowiska naukowego z praktykami.
Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00 i zostanie podzielona na trzy panele. Pierwszy z paneli obejmować będzie
wystąpienia pracowników naukowych, drugi zaś przyjmie formę moderowanej debaty samorządowej. W trzecim panelu przewidziano wystąpienia młodszych pracowników naukowych.
Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do selekcji tematów wystąpień.
Wszyscy uczestnicy, w tym również osoby niezakwalifikowane do czynnego udziału, będą mieli możliwość opublikowania
płatnego rozdziału w planowanej monografii naukowej.
Serdecznie zapraszamy,
Komitet Organizacyjny

GOPS – NIE PRZEMOCY
Współczesny świat postrzega przemoc jako rozrywkę
czy zabawę. Chętnie oglądamy filmy akcji, dzieci wyposażamy w nowe nośnik informacji, kupując gry komputerowe nasiąknięte agresją. Można powiedzieć, że przemoc
stała się nieodłączną częścią naszego życia. Rodzina jako
podstawowe środowisko życia człowieka, w którym on
wzrasta, rozwija się, utrwala normy postępowania, obyczaju. Człowiek powinien czuć się bezpiecznie, być kochany i akceptowany. Niejednokrotnie odczuwa strach,
doświadcza poniżenia, uwłaczenia godności. Często staje
się miejscem niebezpiecznym, gdzie doznaje się cierpień
fizycznych i emocjonalnych. Obraz tej sytuacji ma miejsce w tych rodzinach, gdzie występuje przemoc.
Przemoc jest zjawiskiem społecznym, nie ma określonych granic , występuje nie tylko w rodzinie, ale także w instytucji, środowisku pracy. Nikt nie zasługuje na
krzywdzenie bez względu na to, co zrobił, czy powiedział. Często osoby, które same były świadkami przemocy, tworzą wyobrażenie, iż przemoc jest nieodzownym
składnikiem określonej roli męża, ojca, mężczyzny. Nikt
nie ma prawa znęcać się, poniżać i bić innych.
Akty przemocy można podzielić w zależności od
kryterium celu, gdzie przemoc jest środkiem do osiągnięcia innych celów. oraz przemoc stanowiąca cel sam
w sobie.
– przemoc fizyczna – celem jest zadanie bólu fizycznego ofierze wbrew jej woli,
– przemoc psychiczna – celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości, wzbudzanie w ofierze strachu, pozbawienie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem,
– przemoc seksualna – to zgwałcenie i wszelkie jego
formy tzn. inne czynności seksualne, kazirodztwo,
zmuszanie do oglądania pornografii, zmuszanie do
prostytucji, przemoc seksualna wobec dzieci, prezentowanie w Internecie materiałów pornograficznych czy pornografii dziecięcej,
– mobbing – jest to działanie lub zachowanie skierowane przeciwko pracownikowi poprzez uporczywe
i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika,
które wywołuje u niego zaniżoną ocenę przydatności
zawodowej, powodujące poniżenie lub ośmieszenie
pracownika a nawet wyeliminowanie go z zespołu
współpracowników,
– stalking i cyberstalking – jest to celowe, złośliwe,
wielokrotne prześladowanie i molestowanie innej
osoby zagrażające jej bezpieczeństwu. W serwisach
społecznościowych umieszczanie różnorodnych wpisów, zdjęć użytkowników, podszywając się pod inną

osobę w celu zdobycia określonych informacji służących do zastraszania i nękania, wykorzystywanie
informacji o danej osobie i tworzenie w jej imieniu
fikcyjnych profili na portalach społecznościowych,
– cyberprzemoc – przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, podstawowym zjawiskiem to nękanie , straszenie, szantażowanie użyciem
sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających,
kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś
wbrew jego woli. Narzędziem w cyberprzemocy są
głównie poczta elektroniczna, czaty, komunikatory,
strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe,
grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS.
Pomoc i wsparcie osobom lub rodzinom z problemem przemocy wymaga współpracy wielu służb i specjalistów. Organizacyjną formą tej współpracy są zespoły
interdyscyplinarne, które powoływane są przez gminy.
W ich skład wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej,
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi. Zadaniem zespołu jest ingerowanie i koordynowanie
działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez diagnozowanie problemu przemocy, podejmowanie działań, inicjowanie interwencji dotkniętym
przemocą w rodzinie i działań do osób stosujących przemoc. Zespół tworzy grupy robocze , których celem jest
rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem
przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
Jednym z narzędzi pracy, podczas podejmowania interwencji w środowisku w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia problemu przemocy w rodzinie, jest „Niebieska
Karta”. Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół
czynności podejmowanych przez przedstawicieli pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia
w związku z zaistnieniem podejrzenia przemocy.
W 2014 roku prowadzono procedurę 39 „Niebieskich
Kart”. Odbyło się 89 spotkań grup roboczych, zamknięto 17 „Niebieskich Kart” na skutek ustania przemocy
w rodzinie, a w 7 rodzinach zakończono z powodu braku
zasadności podejmowanych działań.
Dzięki uchwalonej w 2010 r. nowelizacji ustawy
o przemocy w rodzinie, akt prawny wprowadza możliwość sprawniejszego izolowania sprawców, daje ofiarom
przemocy prawo do bezpłatnego poradnictwa psychologicznego, prawnego i medycznego, a przede wszystkim
upoważnia pracowników socjalnych do odebrania dziecka w rodzinie, w której dochodzi do przemocy.
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W myśl art.12a ust 1, pracownik socjalny, w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, ma prawo odebrać
dziecko z rodziny i umieścić je w innej niezamieszkującej
wspólnie osoby najbliższej, rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Decyzję
o odebraniu dziecka pracownik podejmuje wspólnie
z funkcjonariuszem policji, lekarzem lub ratownikiem
medycznym bądź pielęgniarką.
W każdą środę w Ośrodku Pomocy Społecznej od
godz.15.00 dyżuruje prawnik, który świadczy bezpłatne
usługi porad prawnych dla osób dotkniętych przemocą.

Osobie doświadczającej przemocy, nie jest łatwo
prosić o pomoc. Z uwagi na emocje i uczucia, które jej
towarzyszą, m.in. wstyd, poczucie winy i strach przed
reakcją sprawcy, nawet przez lata blokują się przed ujawnieniem problemu. Przyznanie, że jest się ofiarą przemocy ze strony bliskiej osoby, zawsze jest trudne i bolesne.
Nie obawiaj się, koniecznie poinformuj bliską osobę,
do której masz zaufanie, o przemocy, jaka występuje u ciebie w domu. Pamiętaj, że to właśnie Ty możesz przejąć
inicjatywę i przerwać cykl przemocy. Jeżeli wśród twoich
bliskich nie masz osoby, której mógłbyś zaufać, zawsze
możesz zwrócić się o pomoc do pracownika socjalnego.
Krystyna Czerwonka Kierownik GOPS

W GMINIE ZAKRZEW RUSZA KARTA DLA SENIORA
„Karta Życia” jest nowym i ciekawym pomysłem. Nie
ma statusu rozwiązania systemowego, co oznacza, że urzędy, jednostki samorządowe, placówki medyczne mogą, ale
nie mają obowiązku produkować i dystrybuować takich kart.
Doświadczenie innych samorządów, gdzie rozdawane były już
„Karty Życia” zachęciło nas do przygotowania lokalnej ,,Karty
Życia” dla każdego seniora naszej gminy.
Zawarte dane w „Karcie Życia” znacznie przyspieszą akcję ratunkową, a także ułatwią prace personelowi medycznemu. Karta ta umożliwi natychmiastową identyfikację osoby,
co ma zasadnicze znaczenie dla podjęcia właściwych procedur
ratowniczych.
,,Karta Życia” to formularz, na którym wpisujemy imię,
nazwisko, numer PESEL, grupę krwi, telefony kontaktowe do
najbliższych, choroby, na które się leczymy, przyjmowane leki,
uczulenia oraz inne informacje, ważne z medycznego punktu
widzenia. Wypełniony formularz wraz z kserokopią dowodu
osobistego umieszczamy w plastikowej kopercie i wkładamy
do lodówki lub innego bezpiecznego miejsca w domu, a na
drzwiach naklejamy kartkę z informacją, że taka koperta jest
w środku dla ekipy ratunkowej, która będzie mogła znaleźć

tam odpowiednią wiedzę w razie wystąpienia problematycznej
sytuacji. W ten sposób skróci się czas potrzebny na diagnozę
i zwiększy się szanse na ratunek.
Korzyści jakie przyniesie posiadanie „Karty Życia”:
– poczucie bezpieczeństwa,
– umożliwi natychmiastowe ustalenie grupy krwi i podanie
odpowiedniej krwi w krótkim czasie,
– ustalenie tożsamości osoby, jej wiek,
– umożliwia natychmiastowy kontakt z najbliższymi osobami,
– umożliwia personelowi medycznemu zasięgnięcie informacji nt. chorób i zażywanych leków mających wpływ na
pacjenta,
– umożliwia zasięgnięcie informacji o tym , gdzie się pacjent leczy i ewentualnie, kto prowadzi terapię.
Karty będą rozdawane w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej i Ośrodku Zdrowia w Zakrzewie oraz udostępniane
przez radnych i sołtysów.
Sławomir Białkowski Wójt Gminy Zakrzew
Krystyna Czerwonka Kierownik GOPS

PRODUKT TRADYCYJNY JAKO ELEMENT
PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU
Wiejska kiełbasa Zdziechowska oraz zakrzewska
kiełbasa jałowcowa na liście produktów tradycyjnych
ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi. Uroczyste wręczenie wyróżnień podczas seminarium „Produkt tradycyjny jako element podnoszenia atrakcyjności turystycznej
regionu” w Zakrzewie.
Gospodarstwo Rolne Elżbiety i Wojciecha Pysiak
ze Zdziechowa jako pierwsze w Polsce może poszczycić się wyróżnieniem aż czterech produktów tytułem
Produktu Tradycyjnego Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Po Salcesonie Wizytowym i Szynce Zdziechowskiej
w dniu 5 marca 2015 r. na tę wyjątkową listę produktów wpisane zostały Kiełbasa Wiejska Zdziechowska
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oraz Zakrzewska Kiełbasa Jałowcowa. Obecność
wśród 75 Produktów Tradycyjnych z terenu województwa
Mazowieckiego potwierdza ich wyjątkową jakość, wyśmienity smak oraz wytwarzanie zgodne z tradycyjnymi metodami produkcji.
W związku z uroczystym wręczeniem wyróżnień
w dniu 27 marca 2015 r. Lokalna Grupa Działania „Razem
dla Radomki” wspólnie z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Gminnym Centrum
Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie zorganizowały seminarium pt. „Produkt tradycyjny jako element
podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu”, podczas którego przedstawiciele Samorządu Województwa

Mazowieckiego oraz producenci markowych produktów
rozmawiali o atrakcyjności produktów tradycyjnych, ich
znaczeniu w procesie kształtowania coraz silniejszej marki
żywności wytwarzanej zgodnie z recepturą przekazywaną
z pokolenia na pokolenie.
W spotkaniu udział wzięli producenci markowych
produktów tradycyjnych z terenu działania Stowarzyszenia
Razem dla Radomki: Gospodarstwo Sadownicze Moniki
i Tomasza Bankiewicz z Komorowa (Mistrzowie
AGROLIGI 2013 – najważniejszej nagrody przyznawanej w polskim rolnictwie, producenci naturalnie mętnych
soków – Smaczek z Doliny Radomki), Pasieka Murawscy
– Łukasza Murawskiego z Woli Wacławowskiej, Zajazd
Bajka – producenci Pierogów z Bajki, Piekarnia „Wacyn”
Ewy Brzezińskiej i Andrzeja Karczewskiego oraz wyróżnione tego dnia Gospodarstwo Rolne Państwa Pysiak ze
Zdziechowa. Zaprezentowali oni swoje wytwory, opowiedzieli o produkcji swoich specjałów, wskazali kierunki
rozwoju – jak również przygotowali stoiska degustacyjne dla obecnych uczestników spotkania. Pełen uznania
dla ich produktów i pracy na rzecz działań związanych
z promocją dziedzictwa kulinarnego był obecny na spotkaniu Wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa – Zbigniew Banaszkiewicz, który podkreślił znaczenie małych przedsiębiorstw w rozwoju polskiego rolnictwa. Wtórował mu w swoim przemówieniu Pan Krzysztof
Zaniewski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego, omawiając zagadnienie o atrakcyjności
produktów tradycyjnych. Warto nadmienić, iż w ostatnich
latach żywność produkowana zgodnie z recepturami naszych przodków cieszy cię coraz większym uznaniem. Są to
produkty, które cechuje najwyższa jakość, posiadają niepowtarzalny charakter. Wytwarzane są zgodnie z tradycyjnymi i naturalnymi metodami, a ich zakorzenienie w tradycji,
wykorzystywanie receptur przekazywanych z pokolenia na
pokolenie powoduje to, że charakteryzują się wyśmienitym
smakiem i niezwykłym zapachem – przyciągając największych smakoszy ze wszystkich części kraju.
Uroczystą część spotkania stanowiło wręczenie wyróżnienia, poświadczającego wpis na Listę Produktów
Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla wytwarzanych w Gospodarstwie Rolnym Elżbiety i Wojciecha Pysiak – Kiełbasy Wiejskiej Zdziechowskiej oraz
Zakrzewskiej Kiełbasy Jałowcowej. Tradycje kulinarne stanowią istotną część naszej tożsamości kulturowej, a pielęgnowanie dziedzictwa kulinarnego w oparciu o produkty tradycyjne jest kluczem do rozwoju regionu i szansą dla mieszkańców – podkreślił w swoim wystąpieniu pan Wojciech
Pysiak. Dzięki zastosowaniu produkcji opartej o tradycyjną
recepturę i naturalne surowce produkty wędliniarskie cechują się najwyższą jakością, posiadając niepowtarzalny
charakter i ciesząc się dużym uznaniem klientów.
Po zakończeniu części teoretycznej uczestnicy spotkania mogli spróbować swoich sił w produkcji serów pod-

puszczkowych. Poprowadzone zostały przez Krzysztofa
Jaworskiego, utytułowanego serowara z Żuław, absolwenta
Akademii Rolno-Technicznej w Olsztynie, który od ponad
15 lat zajmuje się produkcją serów. Oprócz talentu dydaktycznego pokazał swoje zdolności artystyczne, prezentując
na zakończenie szkolenia swoje zdolności wokalne i gry
na gitarze. Każdy z uczestników warsztatów zgłębił sekrety pracy serowara, a także zdobył praktyczne umiejętności
własnoręcznego wykonywania serów.
Zachęcamy do obejrzenia relacji filmowej przygotowanej z tego spotkania przez Radomską Telewizję Dami,
która udostępniła film w Internecie pod adresem: http://
dami24.pl/wiadomosci/item/511-czy-produkt-tradycyjnyjest-atrakcyjny.
Informacje o Wiejskiej Kiełbasie Zdziechowskiej,
Zakrzewskiej Kiełbasie Jałowcowej
Wiejska Kiełbasa Zdziechowska oraz Zakrzewska
Kiełbasa Jałowcowa są produktami najwyżej jakości, wytwarzane tradycyjnymi metodami w oparciu o naturalny
skład surowców pozbawionych konserwantów. Sposób wytwarzania sprawia, że wyjątkowy smak wyróżnia wędliny
Państwa Pysiak od innych podobnych wyrobów oferowanych na rynku. Smak jakim się charakteryzują, przywołuje wspomnienia smaku tradycyjnej polskiej wędliny, którą
mogliśmy spotkać na polskich wiejskich stołach kilkadziesiąt lat temu.
Wędliny posiadają ponad 80-letnią tradycję produkcji
w rodzinie Państwa Pysiak. Produkcję tych wyśmienitych
i wielokrotnie nagradzanych produktów rozpoczął w latach
30. XX wieku Józef Pysiak, który przygotowywał rozmaite
wyroby wędliniarskie na stół dziedzica w Cerekwi. Cieszyła
się ona powodzeniem także wśród innych mieszkańców, którzy z chęcią nabywali ten wyrób. Mimo upływu lat wędliny
wytwarzane są nadal wg starej rodzinnej, niezmienionej receptury, dzięki czemu posiada ten sam niepowtarzalny smak.
Od 2006 roku produkowane i sprzedawane są na rynku lokalnym z myślą o klientach, którzy cenią sobie wyjątkową
jakość, tradycyjną recepturę i smak wytwarzanego produktu.
Poświadczeniem unikalności produktów wędliniarskich, przygotowywanych w Gospodarstwie Rolnym należącym do Państwa Pysiak, świadczą liczne wyróżnienia.
Mogą poszczycić się m.in. nagrodami: „Polski Producent
Żywności 2009”, tytułem Mistrzów Krajowych Agro Ligi
2008 w kategorii Rolnicy, tytułem Mistrza Województwa
Mazowieckiego, nagrodą Produkt Roku 2009 r. przyznaną przez Galę Biznesu Ziemi Radomskiej oraz nagrodą
Gospodarczą „Granitowy Tulipan”, przyznaną przez Izbę
Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej za „Wyroby
wędliniarskie” w kategorii Produkt Roku 2009 r., Perła
Powiatu w kategorii Małe Gospodarstwo Rolne (2013),
uzyskanie wpisu dla Salcesonu Wizytowego (2012) oraz
Szynki Zdziechowskiej (2013) wpisanej na Listę Produktów
Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Arkadiusz Ostrowski
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CO SIĘ DZIEJE W PARAFII PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA
Majówka nad Bugiem
Tradycyjnie, w tzw. długi weekend majowy, parafianie z Zakrzewa udają się w pielgrzymce autokarowej
w ciekawe zakątki Polski. Tym razem, 2 maja, wyjechali ze
swoim proboszczem ks. Ireneuszem Koseckim na Ziemię
Podlaską. Pierwszym miejscem, które nawiedzili, była
Leśna Podlaska. W tej niewielkiej miejscowości znajduje się sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej – Opiekunki
Podlasia. Płaskorzeźba, umieszczona w głównym ołtarzu,
pięknego barkowego kościoła wykonana jest w polnym
kamieniu o odcieniu czerwonym. Wizerunek przedstawia
Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na prawym ręku. Matka
Boża w tym wizerunku już od ponad 300 lat odbiera cześć
i uwielbienie od pielgrzymów nie tylko z ziemi podlaskiej.
O godz. 9.00 pielgrzymi z Zakrzewa uczestniczyli we Mszy
św. sprawowanej przez ks. proboszcza. Następnym etapem
pielgrzymki była Święta Góra Grabarka – jedno z najważniejszym miejsc dla wiernych prawosławnych w Polsce.
Obecna cerkiew – murowana – Przemienienia Pańskiego została poświęcona w 1998 r. Poprzednia drewniana – została
spalona w nocy z 12 na 13 lipca 1990 r. W cerkwi kult odbiera Iwierska Ikona Matki Bożej. Wokół cerkwi pielgrzymi
ustawili tysiące krzyży. Początek tej praktyki datuje się na
rok 1710. Krzyże te kryją w sobie ludzkie radości, cierpienia, prośby i uwielbienie Boga. Trzecim etapem weekendowego pielgrzymowania był Drohiczyn n. Bugiem. Dzisiaj
2,5 tysięczne urocze miasteczko kryje w sobie przebogatą
historię; kiedy to przez prawie trzy stulecia było prężnym
ośrodkiem wiary i kultury polskiej. Zwiedzanie Drohiczyna
parafianie z Zakrzewa rozpoczęli od kościoła katedralnego
pw. św. Trójcy. Następnie odwiedzili kościół barokowy sióstr
Benedyktynek. Kolejny etap to kościół pofranciszkański
p.w. Wniebowzięcia NMP. Obok niego znajduje się bogate
w zbiory Muzeum Diecezjalne, w którym pielgrzymi mogli
zobaczyć największy w Europie zbiór ornatów wykonanych
ze szlacheckich kontuszy. Niejako na deser był rejs statkiem
po Bugu, który przy pięknej, słonecznej pogodzie, przyniósł
bogate przeżycia estetyczne. Pielgrzymi zgodnie stwierdzili
– Polska to piękny kraj!
Wielkopostne rekolekcje
W dniach 15–18 marca br. odbywały się w parafii
Zakrzew wielkopostne rekolekcje. Przewodnikiem duchowym
był ks. Robert Matysiak, pracujący w parafii p.w. Chrystusa
Króla w Radomiu. Swoim młodzieńczym entuzjazmem, radością i spontanicznością przypominał wszystkim, że wiara
w Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, jest największym skarbem. Bóg tęskni za człowiekiem i pragnie jego
zbawienia. Swoje nauki rekolekcyjne miały przedszkolaki,
dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież gimnazjalna, szkół
średnich i studenci. Nauki rekolekcyjne głoszone były również
dla dorosłych. Na jednej ze Mszy św. osobom starszym i chorym został udzielony sakrament namaszczenia chorych.
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Plurimos Annos
22 marca 2015 r. na Mszy św. o godz. 11.00 zakrzewscy parafianie obchodzili podwójną uroczystość swojego proboszcza ks. Ireneusza Koseckiego – imieniny i 50.
rocznicę urodzin, która dokładnie przypada na 25 marca
w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Mszę św. w intencji Jubilata i Solenizanta sprawował ks. Bartłomiej
Grzebuła – wikariusz parafii. Ks. Proboszcz zaś modlił się
jak w każdą niedzielę za swoich parafian. Pełna asysta ministrancka uświetniła Mszę św. Po jej zakończeniu delegacje
poszczególnych grup parafialnych składały życzenia swojemu proboszczowi. Dzieci z Przedszkola Samorządowego
w Zakrzewie oprócz pięknych życzeń i kwiatów podarowały Jubilatowi wspaniały tort. Młodzież gimnazjalna, wraz
z ministrantami, składając życzenia, zachęcała ks. proboszcza do uprawiania sportu, szczególnie piłki nożnej; wręczyła mu koszulkę sportową z numerem 1. Następnie dorośli przedstawiciele grup parafialnych: Oazy rodzin, Akcji
Katolickiej, Caritas parafialnej, ojców ministrantów, Kół
Żywego Różańca dziękowali swemu proboszczowi za pracę
duszpasterską i życzyli dużo Bożej mocy w prowadzeniu
wiernych do Chrystusa. Niespodzianką było wniesienie tortu urodzinowego – podarowanego przez KŻR, na którym
umieszczono świeczki z liczbą 50. Jubilatowi nie pozostało
być biernym obserwatorem i z wielką radością zdmuchnął
zapalone świece. Schola parafialna, pod dyrekcją organisty
Bartłomieja Składanka, wykonała śpiew Plurimos Annos,
dołączając życzenia imieninowo – urodzinowe. Na zakończenie ks. proboszcz podziękował wszystkim za życzenia,
modlitwę, prezenty i poprosił o dalsze wsparcie modlitewne
w jego posłudze kapłańskiej.
Parafialna Droga Krzyżowa
Jak co roku, w piątek przed Palmową Niedzielą, po Mszy
św. wieczornej, wyruszyła ze świątyni w Zakrzewie Droga
Krzyżowa ulicami naszej parafii. Rozważania czytali ojcowie
ministranci, a krzyż nieśli przedstawiciele poszczególnych
grup parafialnych: Oazy rodzin, Akcji Katolickiej, Caritas parafialnej, ojców ministrantów, młodzieży parafialnej i członkowie Kół Żywego Różańca. Tematyka tegorocznych rozważań
koncentrowała się wokół małżeństwa i rodziny, jej problemów,
zagrożeń i prób ich rozwiązywania. Miłość małżeńska bowiem
to piękny ogród, który wymaga nieustannej pielęgnacji i zatroskania. Obecność Boga w życiu małżonków jest gwarantem
jej trwałości i prawdziwego szczęścia. Droga Krzyżowa trwało ok. 1,5 godziny, a jej ostanie 30 min. przeżywaliśmy pod
osłoną nocy. Dawało to niezwykły klimat i możliwość głębszej
zadumy nad naszym życiem. Kilkaset osób uczestniczących
w Drodze Krzyżowej zakończyło wspólną modlitwę w kościele parafialnym, gdzie proboszcz ks. Ireneusz Kosecki udzielił
wszystkim bożego błogosławieństwa

Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień – najważniejsze dni całego roku liturgicznego. Główne uroczystości odbyły się w naszej parafii na Mszy św. o godz. 11.00,
odprawionej przez proboszcza ks. Ireneusza Koseckiego.
Licznie zgromadzeni parafianie cierpliwie czekali przed świątynią, gdzie została odczytana Ewangelia o wjeździe Jezusa
do Jerozolimy. Następnie proboszcz poświęcił palmy, a wśród
nich, te największe i najpiękniejsze, przygotowane przez
dzieci i młodzież naszej parafii wraz ze swymi opiekunkami.
Pierwszą palmę prezentowały dzieci z gminnego przedszkola
wraz z Irminą Podsiadłą, drugą – dzieci ze szkoły podstawowej w Gulinie wspólnie z Moniką Wierzbą, trzecią – uczniowie ze szkoły podstawowej w Zakrzewie z Bożeną Chłopecką,
a czwartą – młodzież gimnazjalna z Zakrzewa wraz z Beatą
Piasek. Po obrzędzie poświęcenia palm odbyła się uroczysta
procesja wokół kościoła. Podczas Eucharystii odczytana została Męka Pańska z Ewangelii według św. Marka.
Wielki Czwartek
Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne – Trzy
Święte Dni – najważniejsze wydarzenia roku liturgicznego.
To dzień ustanowienia sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. Mszy Wieczerzy Pańskiej w naszej parafialnej świątyni
o godz. 18.00 przewodniczył proboszcz ks. Ireneusz Kosecki,
którą sprawował wraz z wikariuszem, ks. Bartłomiejem
Grzebułą. Na początku Eucharystii przedstawiciele parafii złożyli naszym księżom życzenia – z okazji ich święta
– wyrażając im wdzięczność za pracę duszpasterską, życząc dużo bożej mocy w prowadzeniu ludzi do Chrystusa.
Podczas Eucharystii miał miejsce niezwykle wzruszający
obrzęd obmycia nóg 12 mężczyznom, przypominający gest
miłości Chrystusa z Wieczernika, gdzie obmywał On nogi
12 Apostołom. Po zakończonej Mszy św. nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji,
zwanego „Ciemnicą”, który w tym roku wykonali członkowie Oazy Rodzin. Do godz. 22.00 trwała adoracja Jezusa
Eucharystycznego przez młodzież i przedstawicieli poszczególnych grup parafialnych.
Wielki Piątek
Wielki Piątek to jedyny dzień roku liturgicznego, gdy nie
odprawia się Mszy św. O godz. 17.00 parafianie uczestniczyli
w Drodze Krzyżowej odprawionej przez proboszcza. Liturgia
wielkopiątkowa składa się z kilku części: Liturgii Słowa, adoracji krzyża, Komunii św. oraz przeniesienia Najświętszego
Sakramentu do Grobu Pańskiego. Liturgii przewodniczył
ks. Bartłomiej Grzebuła. Męka Pana Jezusa Chrystusa wg
św. Jana została zaśpiewana przez proboszcza – ks. Ireneusza
Koseckiego, organistę – Bartłomieja Składanka i Eugeniusza
Podsiadłego. Niezwykle wzruszająca była adoracja krzyża,
gdy wszyscy uczestnicy liturgii z wielkim namaszczenia podchodzili do krzyża i ze czcią go całowali. Liturgię zakończył
obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu
Pańskiego, który w tym roku wykonali członkowie Akcji
Katolickiej. Adoracja trwała do godz. 24.00.

Wielka Sobota
Wielka Sobota jest niezwykle bogata w wydarzenia liturgiczne. W godzinach przedpołudniowych, zgodnie z polską
tradycją, były święcone pokarmy na stół wielkanocny. W parafialnej świątyni czynił to ks. Bartłomiej, a po wioskach – ks.
proboszcz. Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę, o godz. 18.00,
przewodniczył proboszcz – ks. Ireneusz Kosecki. Pierwszym
elementem tej liturgii było poświęcenie ognia, które miało
miejsce przed naszą świątynią. Zapalony paschał wniesiony
do świątyni przypomniał wszystkim, że to Chrystus jest prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka. Orędzie
Wielkanocne śpiewał ks. Bartłomiej. Następnie uczestnicy liturgii wielkosobotniej wysłuchali czterech czytań ze Starego
i Nowego Testamentu. Niezwykle radośnie zabrzmiał hymn
„Chwała na wysokości Bogu” – oznajmiający, że Chrystus
prawdziwie zmartwychwstał. Śpiew litanii do Wszystkich
Świętych, błogosławieństwo wody, odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych – to kolejne elementy bogatej liturgii Wielkiej
Soboty. Adoracja przy Grobie trwała do godz. 22.00.
Niedziela Zmartwychwstania
Rezurekcyjne dzwony oznajmiły całemu światu
Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Uroczysta procesja rezurekcyjna rozpoczęła się w naszej parafii o godz. 6.00. Przewodniczył
jej proboszcz, ks. Ireneusz Kosecki. W procesji uczestniczyli
członkowie Kół Żywego Różańca, asysta ministrantów, strażacy z poszczególnych jednostek OSP, osoby niosące chorągwie, feretrony, różaniec. Trzykrotnie okrążając świątynię,
przy akompaniamencie bijących dzwonów, wyraziliśmy naszą
radość z Jezusowego Zmartwychwstania. Po zakończonej procesji rozpoczęła się Msza św. sprawowana w intencji naszej
parafii, a w sposób szczególny w intencji zmarłych strażaków.
W homilii ks. proboszcz przypomniał, iż Chrystus liczy na nas,
ufa nam, że prawdę o Jego zmartwychwstaniu zaniesiemy do
naszych rodzin, miejsc pracy, gdzie z odwagą i radością będziemy świadczyli o naszym chrześcijańskim powołaniu.
Kropla krwi
Regularnie, co dwa miesiące, odbywa się w naszej parafii zbiórka krwi. W niedzielę – 19 kwietnia odbyła się po
raz kolejny. Mimo niesprzyjającej pogody 27 osób podzieliło
się tym najcenniejszym darem. Bardzo cieszy, iż jest stała grupa krwiodawców, którzy czują w sobie wewnętrzną potrzebę
oddania cząstki siebie – tej najcenniejszej; czyniąc to tylko
i wyłącznie z pobudek altruistycznych. Chwała i podziękowanie naszym krwiodawcom!
Niedziela Dobrego Pasterza
IV Niedziela Wielkanocna, zwana Niedzielą Dobrego
Pasterza, rozpoczyna Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Tego dnia do naszej parafii przyjechali przedstawiciele Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.
Klerycy z pierwszego i czwartego roku przybyli ze swym
opiekunem ks. dr. Sławomirem Molendowskim. W głoszonym
Słowie Bożym ks. Sławomir przypomniał o naszej wspólnej
odpowiedzialności za powołania kapłańskie, zakonne i mi27

syjne. Realizuje się ona przede wszystkim poprzez modlitwę,
zarówno tę indywidualną jak i wspólnotową. Jako ludzie wierzący w Chrystusa mamy obowiązek modlić się o odwagę dla
młodych ludzi w przyjęciu daru powołania. Powołania rodzą
się w konkretnych rodzinach, dlatego tak ważna jest troska
o właściwą atmosferę rodzinną, która sprzyja otwieraniu się na
głos Dobrego Pasterza. Po Mszy św. o godz. 9.00 klerycy przybliżyli poprzez montaż słowno – muzyczny codzienność życia
seminaryjnego. Nasi parafianie ofiarami zebranymi na tacę
wsparli materialnie nasze radomskie Seminarium Duchowne.
15-lecie Oazy Rodzin
25 kwietnia 2015 r. członkowie Oazy Rodzin – Domowego
Kościoła świętowali 15-lecie swojego istnienia. Uroczystości
rozpoczęły się o godz. 16.00 Mszą św., której przewodniczył ks.
Maciej Korczyński – główny moderator Domowego Kościoła
diecezji radomskiej. Homilię wygłosił ks. Roman Adamczyk
– założyciel i pierwszy moderator Oazy Rodzin w parafii

Zakrzew. Przypomniał poszczególne etapy ludzkiego życia,
poprzez które Boże Słowo kształtuje ludzkie serce, otwiera
na działanie Ducha św. i łaski płynące z przyjęcia poszczególnych sakramentów. Niezwykle wzruszającym momentem
liturgii było odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, podczas
których mężowie wręczyli swoim żonom róże – znak miłości i wdzięczności. Na zakończenie Eucharystii proboszcz ks.
Ireneusz Kosecki, aktualny moderator Oazy Rodzin, podziękował zgromadzonym kapłanom i wszystkim uczestnikom za
przygotowanie uroczystości i wierne trwanie przy Chrystusie
w małżeńskich zobowiązaniach. W szczególny sposób zwrócił
się do pary łącznikowej – Małgorzaty i Pawła Majów, którzy
przyjęli na siebie trud czuwania nad całością przygotowań
zarówno tej uczty dla duszy, jak i dla ciała. Wyraził swoją
wdzięczność tym wszystkim, którzy ich wspierali w przygotowaniach kryształowych godów. Po zakończonej Eucharystii
wszyscy udali się do naszej „stodoły”, aby tam przeżyć oazową „Agapę”.

TO ŻADNA NOWOŚĆ ANI ODKRYCIE – SPORT TO ZDROWIE
Zdrowie jest najcenniejszym darem, jaki mamy. To od
niego uzależnione jest całe nasze życie – wygląd, samopoczucie, kondycja i wiele innych czynników. Warto więc dbać o nie
już od najmłodszych lat.
Najprostszą receptą na zdrowie jest uprawianie sportu.
Nie chodzi tu o wyczynowe uprawianie kolarstwa czy biegi
w maratonach, ale przystosowaną do naszego trybu życia aktywność fizyczną. Rozwój współczesnej cywilizacji nie sprzyja aktywności. Wiele wynalazków i udogodnień eliminuje
każdy zbędny ruch, coraz mniej wysiłku fizycznego wymaga
od nas codzienne życie. Przełom dwudziestego i dwudziestego
pierwszego wieku upływa nam na siedząco.
Rozwijanie zamiłowania do aktywności fizycznej i wypracowanie w dziecku potrzeby ruchu jest szczególnie ważne w procesie wychowania. Ważne, by od najmłodszych lat
uzmysłowić dziecku, że aktywność fizyczna i uprawianie
sportu są najprostszą drogą do poprawy samopoczucia i kondycji, a przede wszystkim zachowania zdrowia.
Zalet aktywności sportowej jest wiele. Odpowiednio dobrany rodzaj sportu pozwoli dziecku na prawidłowy rozwój fizyczny. Rozwinie jego sprawność i zmysł równowagi, wzmocni mięśnie, zapewni prawidłową koordynację równowagi, ich
zwinność, harmonię i precyzję, a co najważniejsze zapewni
dziecku zwiększoną odporność przed chorobami. Zajęcia
sportowe równie pozytywnie wpływają na rozwój psychiczny. Uczą dzieci wytrwałości i systematyczności w osiąganiu
zamierzonego celu, pobudzają ambicje, uczą pracy w zespole
oraz odpowiedzialności. Sport jest doskonałym narzędziem do
wypracowania w dziecku własnej wartości, walki ze słabościami i pobudzania wiary w siebie.
Rozpoczęcie uprawiania sportu w młodym wieku uczy
dzieci zasad zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa. Dzięki
tak wypracowanym regułom dzieci wchodzą z bogatym bagażem doświadczeń w dorosłe życie i łatwiej jest im przystosować się do różnych sytuacji. Uprawianie sportu pozwala rów28

nież poznać własne ciało, uczy je kontrolować i reagować na
znaki, jakie nam daje. Im wcześniej dziecko rozpocznie przygodę ze sportem, tym łatwiej mu będzie pokonywać własne
słabości i rozwijać się prawidłowo.
Dzieci aktywne fizycznie rzadziej chorują, są radośniejsze i bardziej otwarte na świat. Warto o tym pamiętać, organizując czas wolny naszym pociechom. Nie należy jednak
zmuszać dziecka do uprawiania określonej aktywności. Sport
w okresie dziecięcym i dorastania ma przede wszystkim sprawiać przyjemność i wyzwalać pozytywną energię. Wybór konkretnej dziedziny sportu powinien wypływać bezpośrednio od
dziecka, wynikać z jego zainteresowań i predyspozycji.
Ważne jest, by uzmysłowić sobie i dziecku, że o wiele
prostsze i tańsze jest posyłanie dziecka na basen, gimnastykę czy tańce, niż odwiedzanie lekarza i aptek. Pamiętajmy, że
sport jest najlepszym lekarstwem na różne dolegliwości – i co
ważne- dostępny bez recepty.
Nie piszmy zwolnień (usprawiedliwień) dzieciom z lekcji
w-f! Zaufajcie szkole, dajcie szansę nauczycielom wychowania fizycznego.
W PG nr 1 im. Henryka Sienkiewicza nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą systematyczna edukację prozdrowotną. Oprócz zajęć teoretycznych, jak aktywnie spędzać
wolny czas, jak się odżywiać, dlaczego unikać używek m.in.
proponując uczniom szeroki wachlarz aktywności sportowej.
Uczniowie poznają podstawy zasad techniki i taktyki, nabywając umiejętności w grach zespołowych, doskonalą indywidualne zdolności w LA, w tenisie stołowym, jeździe na rowerze
(BRD). Wśród dziewczyn popularny jest robiący furorę aerobik prowadzony ostatnio przez panią Annę Młynarczyk, czy
Nordic Walking. Dostępna jest mini siłownia.
Uczniowie mają możliwość sprawdzić swoje umiejętności w zawodach wewnątrzszkolnych, międzyklasowych,
a najlepsi w międzygminnych, międzypowiatowych. Ulubioną
formą rekreacji jest jazda na rowerze. Nasi uczniowie syste-

matycznie uczestniczą w zawodach BRD (z sukcesami), a rajd
do Domaniowa cieszy się ogromną popularnością, uczestniczy
w nim około 80 osób.
Nauczyciele w-f współpracują ze stowarzyszeniem
„Biegam Radom”, organizując wspólnie dla młodzieży i społeczności lokalnej akcje: Cala Polska Biega, Festyn Rycerzy
Bogurodzicy, Radomski Maraton Trzeźwości, Bieg Kazików.
Bardzo popularny jest rozgrywany w PG nr 1 tradycyjny Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy
Zakrzew drużyn Sołeckich.

Bardzo ważnym zadaniem, które stawiają sobie nauczyciele, jest przekonanie młodzieży szkolnej do powszechnego
uczestnictwa w lekcjach w-f oraz do innej pozaszkolnej aktywności fizycznej.
Co ważne, zespół przedmiotowy w-f modyfikuje program
wychowania fizycznego tak, by uwzględniał w większym stopniu naukę różnych umiejętności sportowych i turystycznych,
dobrze przysposabiających do uczestnictwa w kulturze fizycznej i turystycznej przez całe życie.
Włodzimierz Andrzejewski

ZAKRZEW WYGRYWA
MOJE SPOTKANIE Z TWÓRCZOŚCIĄ FILMOWĄ ANDRZEJA WAJDY
Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów
Westerplatte w Radomiu ogłosił konkurs grafiki komputerowej „Moje spotkanie z twórczością filmową Andrzeja
Wajdy”. Celem konkursu jest propagowanie kształcenia
informatycznego, rozwijanie zainteresowań graficznych
uczniów i budowanie tożsamości regionalnej oraz poznanie
twórczości Andrzeja Wajdy.
Andrzej Wajda jest jednym z najwybitniejszych i najpopularniejszych polskich reżyserów oraz współtwórcą
polskiej szkoły filmowej. Wielu wybitnych ludzi filmu
właśnie jemu zawdzięcza swoją karierę i sukcesy. Urodził
się 6 marca 1926 roku w Suwałkach. Studiował malarstwo
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a następnie reżyserię w państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi,
którą ukończył w 1953 roku. Jest twórcą wielu filmów
nagradzanych prestiżowymi nagrodami. Otrzymał dziesiątki odznaczeń i orderów krajowych i zagranicznych.
Uniwersytety w: Waszyngtonie, Bolonii, Warszawie, Łodzi,
Gdańsku przyznały Andrzejowi Wajdzie doktoraty honoris
causa. Spośród kilkudziesięciu wybitnych filmów wymienię te, których nie sposób zapomnieć, pozostały w sercach
i umysłach wielu odbiorców. Są to: „Pokolenie”, „Kanał”,
„Popiół i diament”, „Brzezina”, „Wesele”, „Ziemia obiecana”, „Pan Tadeusz”, „Katyń”.
W 2000 roku hollywoodzka Akademia Filmowa przyznała Andrzejowi Wajdzie honorowego OSCARA za całokształt twórczości. Odbierając tę nagrodę w Los Angeles,
reżyser powiedział: Gorąco pragnę, aby jedynym ogniem,
którego doświadcza człowiek, był ogień wielkich uczuć
– miłości, wdzięczności i solidarności.
Konkurs grafiki organizowany jest w dwóch kategoriach – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Tematem
konkursu było zaprojektowanie plakatu do wybranego filmu z dorobku Andrzeja Wajdy.
Komisja konkursowa zakwalifikował do finału po 12
uczestników z każdej kategorii, biorąc pod uwagę kryterium wartości artystycznej pracy, wykonanie techniczne,
pomysłowość, oryginalność i kreatywność. Zawody finałowe przeprowadzono w pracowniach komputerowych

w dniu 10 kwietnia i w tymże dniu ogłoszono laureatów
konkursu.
Miło mi poinformować Państwa, że w kategorii
gimnazjów pierwsze miejsce zdobyła Kinga Stawczyk
– uczennica Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Zakrzewie, druga była uczennica z gimnazjum w Jedlińsku, trzecie miejsce zajął uczeń z radomskiego gimnazjum nr 22.
Wybitny reżyser Andrzej Wajda był gościem młodzieży z Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. Osobiście
wręczał Kindze nagrody i dyplomy. Chętnie odpowiadał
na pytania widzów. Podzielił się refleksjami na temat prac:
„Byłem ciekawy, jak młodzi ludzie podejdą do moich filmów. To, co widzę, cieszy mnie jeszcze więcej. Nie są to
plakaty tylko piękne grafiki”. Żona mistrza, pani Krystyna
Zachwatowicz, dodała, że są to tak dobre prace, iż mogłyby
konkurować z profesjonalistami podczas wyboru plakatu
do filmu.
Na pytanie, który z filmów jest reżyserowi najbliższy,
odpowiedział, że „Katyń”, z którym jest związany rodzinnie, ponieważ ojciec zginął w Katyniu.
Chętnie odpowiedział na pytania o stosunek do
Radomia. „Nie urodziłem się tu, ale przeżyłem dzieciństwo i młodość. Tu ojciec, oficer 72 Pułku Piechoty, uczył
mnie jazdy na swoim koniu, który nazywał się Burza. We
wrześniu 1939 roku ojciec poszedł na wojnę i nie wrócił
z Katynia, a ja musiałem podjąć pracę. Jak zwykle jestem
wzruszony powrotem do miasta, w którym spędziłem dzieciństwo i młodość. Zawsze te powroty są zdecydowanie
piękne”.
Andrzej Wajda serdecznie pogratulował wszystkim
laureatom, wręczył osobiście prezenty, rozdając autografy,
z wdziękiem i uśmiechem pozował do wspólnych fotografii.
To było niezwykłe spotkanie , przepełnione serdecznością i obopólną sympatią. Pan Andrzej Wajda pozostaje
w naszej pamięci jako wspaniały twórca oraz ciepły i otwarty człowiek.
Krystyna Smolińska
zdjęcia: Magdalena Stopka
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XVI TURNIEJ WIEDZY O POWIECIE RADOMSKIM
Finał XVI Turnieju Wiedzy o Powiecie Radomskim
odbył się tradycyjnie w Publicznym Gimnazjum Gminnym
w Iłży. W eliminacjach do turnieju, które odbyły się 27 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu,
uczestniczyli uczniowie ze szkół gimnazjalnych powiatu
radomskiego, którzy rozwiązywali pisemny test z zakresu
wiedzy o samorządzie powiatowym, jego działalności oraz
instytucjach powiatu. Do finału, który odbył sie 17 kwietnia, zakwalifikowały się drużyny z najlepszymi wynikami:
z PG w Myśliszewicach, PG w Parznicach, PGP w Iłży, PG
w Wierzbicy oraz PG w Zakrzewie.
Podczas zmagań finałowych, każda z trzyosobowych drużyn prezentowała przygotowane na tę okazję dwie inscenizacje, których tematem przewodnim była promocja regionu oraz
realizacja zadań samorządów gminnych z wykorzystaniem funduszy unijnych. Przeprowadzono również konkurencję, tzw.
„Niespodziankę” z wiedzy o samorządzie. Rywalizację oceniało Jury złożone z przedstawicieli Starostwa Powiatowego
pod przewodnictwem pani Renaty Mazur, sekretarza powiatu.

Zwyciężyła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie w składzie: Anna
Kurowska, Beata Kurowska oraz Natalia Centka pod opieką pani Małgorzaty Koprowskiej. Drugie miejsce zajęła
drużyna z Iłży w składzie: Sylwia Leśkiewicz, Izabela Madej
oraz Michał Pomykała pod opieką nauczycieli: pana Marcina
Jabłońskiego, pani Małgorzaty Smagieł – Occhipinti i pani
Justyny Chudyby. Miejsce trzecie uzyskała drużyna z Wierzbicy w składzie: Paulina Konwa, Joanna Wziątek oraz Olaf
Śliwa pod opieką pani Ilony Nogaj.
Zwycięska drużyna z Zakrzewa zachwyciła wszystkich nie tylko wiedzą merytoryczną, ale również niezwykłym talentem aktorskim oraz ogromną muzykalnością.
Wszystkie drużyny były bardzo dobrze przygotowane i świetnie poradziły sobie z zadaniami konkursu. Każdy uczestnik
finału otrzymał dyplom i upominek. Serdecznie gratulujemy
uczniom i dziękujemy organizatorom.
Małgorzata Koprowska
zdjęcia pobrane ze strony www.dkilza.pl

WYŚPIEWALI ZWYCIĘSTWO – SĄ NAJLEPSI W POLSCE
Dwa razy modli się ten, kto śpiewa, ale ile razy modli
się ten, kto pisze pieśni, żeby inni mogli je śpiewać? To kryterium nie zostało jeszcze przez nikogo określone. Jednak jako
uczestniczka i obserwatorka procesu powstawania pewnej
ważnej dla Polski i świata pieśni chętnie opowiem, jak ta kwestia wygląda z bliska.
Na początek fakt: 21 lutego Diakonia Muzyczna Ruchu
Światło – Życie diecezji radomskiej zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie na Piosenkę Roku 2015/2016 pod hasłem
„W mocy Ducha Świętego”. Wbrew pozorom, temat ten nie
powinien wydawać się Mieszkańcom naszej gminy odległym
ani nieistotnym. Już wyjaśniam.
W Zakrzewie od 2000r. działają grupy Ruchu Światło
– Życie, popularnie zwanego Oazą. Dziesiątki małżeństw
oraz młodych ludzi rokrocznie uczestniczy w wakacyjnych
wyjazdach oazowych i spotkaniach formacyjnych w ciągu
roku. Inicjatywa powstania grup oazowych wyszła od ks. kan.
Romana Adamczyka, dzięki któremu również ja rozpoczęłam
trwającą do dziś piękną przygodę z Ruchem. Po tej nitce doszliśmy do kłębka, czyli wyżej wspomnianego sukcesu Diakonii
Muzycznej. Jako odpowiedzialna za tę grupę mam zaszczyt
podzielić się ze wszystkimi Mieszkańcami gminy Zakrzew radosną wiadomością, że ten ogólnopolski sukces dotyczy nas
wszystkich.
Piosenka Roku, która już niebawem zabrzmi w radomsko-zakrzewskim tonie, to wyjątkowy śpiew w Ruchu
Światło – Życie. Zgodnie z nazwą, oddaje istotę tematu całorocznej pracy formacyjnej. Wybiera się ją drogą konkursową. Czasu na przygotowania jest dużo – od ogłoszenia konkursu w listopadzie do stycznia, kiedy upływa termin nadsyłania propozycji. W tym roku z 27 utworów pochodzących
z całej Polski to właśnie nasz został najbardziej doceniony
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przez Komisję. Tym sposobem Piosenka Roku 2015/2016
pt. „W mocy Ducha Świętego” będzie w całym Ruchu (nie
tylko w Polsce, ale, jak już wspomniałam, także na świecie) towarzyszyć wszystkim rekolekcjom i ważnym wydarzeniom. Ogłoszenie wyników nastąpiło w Częstochowie
w obecności ponad 2000 uczestników 40. Kongregacji
Odpowiedzialnych. Nasze zwycięstwo to już oficjalnie potwierdzona informacja.
Ogromny szacunek należy się bezpośrednim autorom
piosenki. Tekst stworzyła animatorka muzyczna Karolina
Swend z par. św. Łukasza w Radomiu. Podstawą jej pracy stała
się książka założyciela Ruchu, ks. Franciszka Blachnickiego,
pt. „Oblicza Ducha”. Muzyką zajęła się Otylia Brendel, była
odpowiedzialna Diakonii Muzycznej, z par. bł. Annuarity
w Radomiu. Strona techniczna objęła też konsultację z wykształconym muzykiem, profesjonalne nagranie w studio, teledysk oraz zebranie grupy instrumentalistów i wokalistów.
W diecezjalnej Oazie nie brak młodych i zdolnych animatorów muzycznych, na których patrzyłam z wielką dumą, jak
pracują i swoim talentem dzielą się na chwałę Boga. W sumie
w przedsięwzięciu wzięło udział 9 członków i sympatyków
Diakonii Muzycznej.
Skoro niniejszy kwartalnik dedykowany jest naszej gminie, na koniec chciałabym skierować słowo wdzięczności także
do tych, którzy byli lub są z nią związani. Księdzu Romanowi
Adamczykowi za to, że pokazał mi Oazę, zmotywował do
nauki grania na gitarze i wprowadził w posługę muzyczną.
Wszystkim Animatorkom, które dbały o mój rozwój duchowy,
a które dziś są już żonami, matkami, kobietami pracującymi.
Wszystkie osoby zaangażowane w zakończony zwycięstwem
konkurs, z pewnością też ciepło myślą o tych, dzięki którym są
dziś w tym miejscu.

Dobre owoce rodzą się na drzewie o solidnych korzeniach. Niech więc dzieło Ruchu Światło – Życie w naszej parafii i gminie nadal kwitnie, nie tylko ze względu na prężne
początki, ale na przyszłe pokolenia młodych i całe rodziny,

które będą pełne radości, pasji i miłości. Tego życzę sobie
i wszystkim twórcom Piosenki Roku 2015/2016.
Karolina Włodarczyk

CO SIĘ DZIEJE U NAJMŁODSZYCH?
WIELKANOCNE OBYCZAJE
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa. Z tej okazji
31 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Cerekwi odbyła się uroczystość związana z obchodami Świąt Wielkanocnych.
Uczestniczyli w niej zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele
i uczniowie. W radosny nastrój Świąt wprowadziło wszystkich
przedstawienie pt. ,,Wielkanocne obyczaje” w wykonaniu uczniów klasy Ia oraz dzieci z oddziału przedszkolnego, przygotowane pod kierunkiem pań: Wioletty Jareckiej i Ewy Słomki.
Stara ludowa prawda głosi, że „co kraj, to obyczaj”. Dlatego
też mali aktorzy przypomnieli zwyczaje wielkanocne oraz tradycje, które w wielu domach już dawno zostały zapomniane.

Doskonałą grę aktorską dzieci uzupełniły fantastycznie dobrane stroje i przepiękna, świąteczna scenografia. Pisanki, kolorowe palmy oraz baby wielkanocne królowały podczas programu
artystycznego. Przedszkolaki przebrane za koguty, baranki,
zające i kurczątka wspaniale odegrały swoje role. Na scenie
pojawili się także dyngusiarze z kurkiem dyngusowym, którzy,
aby tradycji stało się zadość, pokropili publiczność odrobiną
wody. Wywołało to ogromny entuzjazm, szczególnie wśród
najmłodszych widzów. Nie zabrakło również ludowych tańców
oraz głośnego, radosnego śpiewu. Publiczność z zachwytem
podziwiała popisy taneczne pierwszaków i przedszkolaków
ubranych w barwne, ludowe stroje.
,,Wielkanoc, Wielkanoc to radość w wielu domach, na
wielu kontynentach. Wielkanoc to radosne i bardzo piękne
święta!”. Tymi słowami piosenki mali artyści zakończyli
przedstawienie. Wszyscy otrzymali gromkie brawa!
Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły pani
Elżbieta Kumięga złożyła życzenia świąteczne zebranym
gościom i całej szkolnej społeczności. Jak co roku odbyło
się także symboliczne dzielenie jajkiem. Po występie, pełni wrażeń artystycznych uczniowie i rodzice, zasiedli przy
wspólnym wielkanocnym stole. Jest to bowiem nieodłączny
element naszych świątecznych spotkań szkolnych.
W. Jarecka

MOZAIKOWA PISANKA
Ozdabianie i malowanie pisanek to jedna z tradycji Świąt
Wielkanocnych. Jajko jest symbolem życia, a więc idealnie wpasowuje się w symbolikę Zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. Wielkanocne pisanki mają różną postać. Są to pisanki farbowane barwnikami, kraszanki, oklejanki, nalepianki
czy drapanki. W wielkanocnym koszyczku nie może przecież
zabraknąć kolorowych pisanek, a te wykonane własnoręcznie
dają dużo satysfakcji i zadowolenia, dlatego też 1 kwietnia
Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie zorganizowało konkurs plastyczny w duecie dziecko – rodzic pt. Mozaikowa pisanka, który polegał na wykonaniu wielkanocnej mozaikowej
pisanki w formie przestrzennej, z wykorzystaniem różnych
technik plastycznych. Prace zostały wykonane w domu przez
dzieci oraz ich rodziców, a następnie przyniesione do przedszkola. Do konkursu zgłoszono 44 prace. W gronie jury zasiadły Pani Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie
Barbara Ślusarczyk oraz Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki
w Zakrzewie Zofia Maj.
Wszystkie pisanki były piękne, kilka z nich wyróżniało
się nie tylko pomysłowymi wzorami, ale także oryginalnym

wykonaniem. W ocenie prac były brane pod uwagę dwie kategorie wiekowe: grupy młodsze (3–4-latki) oraz grupy starsze
(5–6-latki). Wśród przedszkolaków z grupy młodszej pierwsze
miejsce zajęli: Jakub Szwed oraz Blanka Podgórska, drugie
miejsce: Mikołaj Firlej oraz Aleksandra Stępień, trzecie miejsce: Zuzanna Gołębiowska i Kalina Łyczak, natomiast w grupie starszej Oliwia Radek oraz Nikola Sowa, drugie miejsce:
Michalina Głowacka i Filip Firlej, trzecie miejsce: Oliwia
Kaszuba oraz Paulina Duda.
Dzięki uprzejmości rodziców wszystkie prace zostały oddane na kiermasz charytatywny na rzecz podopiecznej
Przedszkola, która choruje na serce. Zebrane pieniądze zostały
przekazane dziewczynce i jej rodzicom.
Duże zainteresowanie kiermaszem ze strony dzieci i rodziców w bieżącym roku zachęci organizatorów w przyszłym
roku szkolnym do takich samych lub podobnych działań.
Dziękuję za udział uczestnikom konkursu oraz za miłe
przedświąteczne spotkanie podczas rozstrzygnięcia konkursu
plastycznego.
Anna Chałubińska-Skorża
Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
W dniach 19–20 marca Przedszkole Samorządowe
w Zakrzewie było organizatorem kursu ,,Metoda Ruchu
Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – poziom I”. Celem
szkolenia skierowanego do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, WF, fizjoterapeutów,
pracowników świetlic, ośrodków szkolno-wychowawczych
było przekazanie wiedzy i praktycznego doświadczenia w zakresie posługiwania się ruchem jako narzędziem wspomagania
rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju,
jak i zastosowania ruchu w terapii zaburzeń rozwojowych.
Prowadzącym kurs był Dariusz Okrzesik jeden z siedmiu trenerów w Polsce uprawnionych przez Interanational
Sherborne Cooperation do realizacji szkoleń z zakresu Metody
Ruchu, międzynarodowy lider Metody Ruchu Rozwijającego.
Od 18 lat prowadzi grupy dzieci, młodzieży i dorosłych w tym
niepełnosprawnych. Podczas dwudniowych warsztatów
30 osobowa grupa nauczycieli wzięła udział w sesji teoretycznej i sesji ruchowej.
Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) w ciągu ostatnich trzydziestu lat stała się w Polsce metodą stosowaną po-

wszechnie podczas zajęć z dziećmi. Stworzona została przez
Weronikę Sherborne, angielską nauczycielkę tańca i ruchu,
w oparciu o wczesnodziecięce zabawy rodziców z dziećmi.
Stosowana jest przede wszystkim w celu wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci oraz w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, jednak możliwości korzystania
z niej są praktycznie nieograniczone. W MRR równie ważnym
elementem jak ruch, dostarczający doznań kinestetycznych
i odczuwania równowagi, jest kontakt fizyczny, będący źródłem doznań dotykowych. Wprawdzie nazwa metody wskazuje
na ruch jako główny cel, ale raczej jest to środek oddziaływania, za pomocą którego rozwija się dojrzałość emocjonalna
i społeczna, kształtuje osobowość uczestników zajęć.
W roku szkolnym 2015/2016 Przedszkole planuje organizację kolejnego, II stopnia kursu. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
Magdalena Chałubińska-Przybysz
Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie

VII POWIATOWY KONKURS Z WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO
W tym roku po raz siódmy Przedszkole Samorządowe
w Zakrzewie przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Radomiu zorganizowało powiatowy
konkurs z wychowania komunikacyjnego „Przedszkolak zna
przepisy ruchu drogowego i czuje się bezpieczny na drodze”.
Celem konkursu jest popularyzowanie przepisów i zasad
bezpiecznego i kulturalnego poruszania się po drogach oraz
kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego. W rywalizacji wzięło udział sześć
trzyosobowych zespołów. Reprezentowały one: Publiczne
Przedszkole Nr 19 w Radomiu, Publiczne Przedszkole Nr 13
w Radomiu, Publiczną Szkołę Podstawową w Jedlińsku,
Publiczne Przedszkole w Przytyku, PSP w Zakrzewie
Szkoła Filialna w Mleczkowie, Przedszkole Samorządowe
w Zakrzewie.
Dzieci rywalizowały w ośmiu konkurencjach. Ich
wiedza musiała objąć znajomość znaków drogowych bezpiecznego poruszania się po drodze, sygnalizacji świetlnej,
dźwięków wydawanych przez różne pojazdy, numerów alarmowych. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało
jury pod przewodnictwem: Wicedyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu – pana Zbigniewa
Mazurkiewicza, Dyrektora Przedszkola Samorządowego

w Zakrzewie – pani Barbary Ślusarczyk, podkomisarza
Mariusza Wulczyńskiego i sierżanta Michała Roszczyka
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Radomiu. Konkursowi towarzyszyły duże emocje. Dzieci
żywo reagowały na kolejne pytania i doskonale radziły sobie z wykonywaniem zadań. Mimo iż poziom wiedzy był
wyrównany, nieznaczna różnica punktów zadecydowała
o ostatecznej kolejności:
I miejsce – Publiczne Przedszkole Nr 13 w Radomiu
i Publiczne Przedszkole w Przytyku;
II miejsce – Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie;
III miejsce – Publiczne Przedszkole Nr 19 w Radomiu
i Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku;
IV miejsce – PSP w Zakrzewie Szkoła Filialna
w Mleczkowie.
Po otrzymaniu pamiątkowych dyplomów i wspaniałych nagród ufundowanych przez Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Radomiu i Przedszkole Samorządowe
w Zakrzewie, dzieci mogły udać się na słodki poczęstunek.
Justyna Golus
Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie
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