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Program  VIII Festynu Rodzinnego 
Rycerze Bogurodzicy w Taczowie 

19 czerwca 2016 roku 
12.00 - Msza polowa z udziałem rycerstwa 
13.00 – Reprezentacyjny Artystyczny Zespół Wojska Polskiego 
14.00 – Spektakl „Kroniki Galla Anonima” (opowieść o Chrzcie Polski) 
14.45 – Pokaz walk  rycerskich 
15.30 – Pokaz konny – turniej rycerski 
16.15 – Pokaz artyleryjski 
17.00 – Pokaz tańców barokowych 
17.30 – Pokaz mody historycznej 
18.00 – Występ kapeli „Pieczarki” z Żywca 
19.00 – Pokaz musztry XVII wiecznej 

W ostatnich dniach marca gościliśmy w naszej gminie 
dyplomatów Unii Europejskiej. Przybyli do nas przedstawicie-
le: Ambasady Królestwa Niderlandów, Francji, Republiki Fe-
deracji Niemiec oraz Wiceminister Rolnictwa i Wicestarosta 
Powiatu Radomskiego Leszka Margasa. 

Dla polityków z Zachodu ważne są informacje zdoby-
wane w bezpośrednich kontaktach z   mieszkańcami różnych 
regionów Polski, zwłaszcza w kontekście wykorzystywania 
unijnych funduszy. Politycy przyjechali, aby zobaczyć jak w 
Gminie Zakrzew wykorzystywane są owe fundusze. Swą wizy-
tę rozpoczęli od  Piekarni „Wacyn”. Za swe osiągnięcia i wy-
różnienia została ona doceniona przez organizatorów wizytą 
dyplomatów. Goście żywo interesowali się wyposażeniem pie-
karni, zaskoczył ich nowoczesny park maszynowy i pełna auto-
matyka. Podczas degustacji pieczywa wyrażali swe zdziwienie 
i zachwyt brakiem dodatków chemicznych oraz wspaniałym 
smakiem, zapachem i wyglądem. 

Przejazd z Wacyna do placówki kulturalno – oświato-
wej był jednocześnie prezentacją ośrodków sportowych, dróg, 
placów zabaw, rozwoju w dziedzinie ekologii. Gmina Zakrzew 
może poszczycić się doskonałymi placówkami oświatowymi. 
Przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum w Zakrzewie 
stwarzają bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju młodego 
pokolenia. Goście nie kryli zachwytu oglądając ogród botanicz-
ny przy gimnazjum z dziesiątkami oryginalnych drzew i krze-

wów. Zwiedzali też Szkolne Muzeum Regionalne, odpoczęli 
spożywając pyszne domowe ciasto z Piekarni Wacyn w kawia-
rence Muzealna. 

Następnie Wójt Sławomir Białkowski oprowadził Go-
ści po Parku Historycznym w Taczowie, gdzie przedstawił hi-
storię powstania obiektu, zaprezentował wzruszającą dioramę 
„Bitwa pod Grunwaldem”, zachwycił opowieścią o powstaniu 
kaplicy Matki Boskiej Taczowskiej. 

 We wczesnych godzinach popołudniowych Ambasado-
rowie zwiedzili z rozmachem wybudowane Muzeum Pożarnic-
twa w Dąbrówce Podłężnej. Z zainteresowaniem obejrzeli cie-
kawe eksponaty muzeum, których po otwarciu znacznie przy-
było. 

W Gminnym Centrum Informacji , Edukacji i Kultury 
swym występem zachwycił ludowy zespół PSP w Zakrzewie 
„Zakrzewiaki”. Uczniowie powitali gości w galowych strojach 
szlacheckich polonezem Ogińskiego i zaprezentowali kilka 
tańców ludowych. Oczarowali Gości, którzy stojąc, brawami 
podziękowali wykonawcom. Zespół „Zakrzewiaki” stał się 
wizytówką naszej gminy, jest już rozpoznawalny poza granica-
mi naszego powiatu.  

Końcowym etapem wizyty było poznanie wzorowego 
gospodarstwa rolnego Elżbiety i Wojciecha Pysiaków. W 
Zdziechowie produkuje się zdrową żywność, którą doceniają 

EUROPEJSKA GMINA ZAKRZEW 
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mieszkańcy gminy i Radomia. Wyroby państwa Pysiaków: 
salceson wizytowy, szynka zdziechowska, zdziechowska kieł-
basa miejska i zakrzewska kiełbasa jałowcowa wpisane zostały 
przez Ministerstwo Rolnictwa na listę produktów tradycyjnych.  
Degustacja wyrobów zdziechowskich w pełni  zadowoliła Go-
ści. Chwalili swoisty smak i najwyższą jakość wędlin.  

 Gmina Zakrzew jest liderem w pozyskiwaniu funduszy 
unijnych. Jest doskonale rozbudowana, wciąż się rozwija i 
zmienia. Zachwyca gospodarnością i mądrością władz. Buduje 
się tu planowo i z rozmachem, tak, aby nowy obiekt mógł słu-
żyć i zaspokajać potrzeby kolejnych pokoleń. 

 Pracownicy ambasad zauważyli bardzo dobre warunki 
do prowadzenia zajęć edukacyjnych, wychowawczych i sporto-

wych. Ilość i jakość obiektów świadczy, że władze gminy dbają 
o swych mieszkańców, stwarzając im bardzo dobre warunki do 
życia i rozwoju. Goście zgodnie stwierdzili, że wszystko co 
zobaczyli daje dobre świadectwo właściwego zrozumienia unij-
nej pomocy i współpracy krajów zrzeszonych w Unii Europej-
skiej.  

 Gospodarz gminy Sławomir Białkowski z satysfakcją 
odebrał gratulacje. Podkreślił, że imponujący rozwój naszej 
małej ojczyzny to przede wszystkim zasługa Rady Gminy i 
pracowników Urzędu Gminy. 

Krystyna Smolińska 

Fotoreportaż str 12-13 

AMBASADORZY Z UNII EUROPEJSKIEJ Z WIZYTĄ  
U LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA RAZEM DLA RADOMKI 

 7 kwietnia 2016 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa-
nia „Razem dla Radomki” na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi gościło na obszarze gmin tworzących LGD 
(gminy: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów i Za-
krzew) uczestników wizyty studyjnej „AGRO TRIP”. Wizyta ta 
przeprowadzona została w różnych miejscach naszego regionu, a 
uczestniczyli w niej oprócz przedstawicieli ambasad: Belgii, Fran-
cji, Hiszpanii, Niemiec, Estonii, Niderlandów, Austrii, Grecji, 
Chorwacji, Gruzji, Litwy, Albanii, Ministerstwa Integracji Euro-
pejskiej Kosowie – reprezentanci LGD i samorządów z naszego 
terenu.  
Głównym celem AGRO TRIP 2016 była wymiana wiedzy i uka-
zanie dobrych praktyk dotyczących znaczenia partnerstwa w kreo-
waniu i zarządzaniu marką turystyki wiejskiej. Uczestnicy wizyty 
studyjnej zwiedzili Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli 
(Gmina Jedlińsk), Park Historyczny w Taczowie - Muzeum Etosu 
Rycerskiego (Gmina Zakrzew), Gospodarstwo Sadownicze Moni-
ki i Tomasza Bankiewiczów w Komorowie - Mistrzów Agroligii 
2013 (Gmina Wieniawa), Dwór Zbożenna (Gmina i Miasto Przy-
sucha). Instytucje zarządzające w/w obiektami w latach ubiegłych 
korzystały ze wsparcia finansowego przekazanego w ramach na-
borów LGD „Razem dla Radomki” ze środków Osi 4 Leader 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dlate-
go wybrane zostały jako przykład najlepszych praktyk we wdraża-
niu środków unijnych na obszarze wiejskim naszego subregionu. 
W trakcie wizyty odbyły się spotkania i dyskusje z przedstawiciela-
mi Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” oraz z przed-
stawicielami władz samorządowych z terenu gmin: Zakrzew, Je-
dlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów. Była to doskona-
ła okazja do przedstawienia najważniejszych osiągnięć w ramach 
wdrażania podejścia LEADER w latach 2009-2015 przez LGD 
„Razem dla Radomki” w zakresie: 

· Sieci dziedzictwa kulinarnego „Razem dla Radomki” – 
przedstawiona została prezentacja idei budowy silnej marki pro-
duktów tradycyjnych i lokalnych na terenie Południowego Ma-
zowsza. 
· Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną – przedsta-
wiona została prezentacja realizacji projektu współpracy pomię-
dzy lokalnymi działaniami z terenu Południowego Mazowsza, 
mająca na celu promocję turystyki i rozwój potencjału turystycz-
nego na obszarze LGD przy wykorzystaniu innowacyjnych me-
tod, w tym produkcji turystycznych aplikacji mobilnych na smart-
fony.  
· Multimedialne Centrum Aktywności Lokalnej – jako przy-
kład efektywnego wdrażania innowacyjnych metod aktywizacji 
mieszkańców na terenie woj. małopolskiego i mazowieckiego.  
· Aktywna Wieś – Dobre Praktyki. Oś 4 Leader Szansą na 
rozwój obszarów wiejskich – przedstawiona została prezentacja 
efektów wdrażania przez LGD działań w ramach PROW2007-
2013 oraz z innych środków unijnych jak przykład dobrych prak-
tyk wpływających na aktywizację mieszkańców obszarów wiej-
skich.  
Poniżej prezentujemy relację fotograficzną przygotowaną w Parku 
Historycznym „Rycerze Bogurodzicy” w Taczowie, Gospodar-
stwie Sadowniczym Moniki i Tomasza Bankiewiczów oraz w Mu-
zeum Gombrowicza we Wsoli. 

Arkadiusz Ostrowski 
 



KONFERENCJA WOLONTARIUSZY SZKOLNEGO 
KOŁA CARITAS DZIAŁAJĄCEGO W PUBLICZNYM 
GIMNAZJUM NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA  

W ZAKRZEWIE 
 W zabieganym współczesnym świecie trudno znaleźć 
czas na wolontariat, na ofiarną pomoc drugiemu człowiekowi, 
za którą co najwyżej można otrzymać uśmiech lub miłe słowo. 
Wolontariat stwarza ogromną możliwość samokształcenia, po-
maga zdobyć doświadczenie i uświadamia, jakie są prawdziwe 
realia naszego współczesnego życia. Od lat wolontariusze przy 
Publicznym Gimnazjum w Zakrzewie uczą się, że nie trzeba 
robić dużo, aby pomagać innym. Dzięki tej pracy zawiązują 
przyjaźnie, zdobywają nowe doświadczenia i uświadamiają 
sobie, że są potrzebni. Uwieńczeniem długoletniej pracy była 
niezwykła uroczystość, w której wzięli udział uczniowie gim-
nazjum  działający w  szkolnym Caritasie i wolontariacie.. 

  21 kwietnia w restauracji „Karo” w Milejowicach odby-
ła się I Konferencja Wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas 
działającego w PG w Zakrzewie. Spotkanie pod hasłem 
„MIŁOSIERNYM BYĆ” zbiegło się z niezwykle ważnymi 
datami i uroczystościami, których rocznica przypada na rok 
2016. Są to: Rok Miłosierdzia, Rok Henryka Sienkiewicza i 
Jubileusz 1050 Rocznicy Chrztu Polski.  

 Konferencja miała na celu spojrzenie na miłosierdzie i 
tradycję chrześcijańską w trzech różnych aspektach: religijnym, 
historycznym i literackim. Spotkanie było również uwieńcze-
niem pracy Szkolnego Koła Caritas, które pod kierunkiem kate-
chetki Pani Beaty Piasek od wielu lat prężnie działa i rozwija 
się w Publicznym Gimnazjum w Zakrzewie. Rok Sienkiewi-
czowski skłania do głębszego spojrzenia na twórczość Sienkie-
wicza - patrona szkoły w poszukiwaniu wartości chrześcijań-
skich i sakralnych.  

 W wyjątkowo pięknym miejscu – Restauracji „Karo” 
zebrało się niemal stu wolontariuszy wraz z dyrektorką szkoły 
Krystyną Smolińską oraz organizatorkami i opiekunkami mło-
dzieży - p. Beatą Piasek, p. Małgorzatą Małysą, p. Anną Wło-
darczyk i p. Magdaleną Sobień. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się: ks. dr Ireneusz. Kosecki, ks. dr Wojciech Wojtyła, 
p. Dorota Wilczyńska - prezes Caritas. Program konferencji 
został podzielony na część oficjalną i rozrywkową. Część 
pierwsza rozpoczęła się punktualnie o 9:00, zebranych gości 
powitała pani dyrektor Krystyna Smolińska, która nie ukrywała 
wzruszenia i radości z możliwości uczestniczenia w tym pod-
niosłym wydarzeniu. Następnie głos zabrali ks. dr Wojciech 
Wojtyła z niezwykle ciekawym wykładem „Być znaczy ko-
chać”, a pani Anna Włodarczyk- pedagog szkolny zaprosiła na 

prelekcją „Cieszmy się z małych rzeczy”. Uczniowie mieli 
możliwość wysłuchanie pięknej bajki o uczuciach oraz o po-
trzebie czynienia dobra, które polega często na zwykłej ludz-
kiej życzliwości i pragnieniu ofiarowania dobra drugiemu czło-
wieka. Wykłady przerywane były panelem dyskusyjnym oraz 
pracą w grupach.  Wolontariusze wspólnie  zastanawiali się 
m.in. nad pytaniami: co sprawia im najwięcej radości w niesie-
niu pomocy innym i co skłania do takiej formy aktywności 
społecznej? Na koniec każda grupa zaśpiewała piosenkę, która 
według nich była najbardziej adekwatna do nastroju i tematyki 
spotkania. Niezwykle przejmujące było wystąpienie młodych 
wolontariuszy, w tym przewodniczącej Caritas Marty Krzyża-
nowskiej oraz uczennicy kl.1 Mileny Kurowskiej.  

-  Praca w Wolontariacie uzależnia i jeśli ktoś poświęci się jej 
bezinteresownie, to już nigdy nie będzie obojętny wobec ludz-
kiej tragedii i cierpienia - podkreśliły Wolontariuszki. Warto 
pomagać w dzisiejszym świecie, w którym to spotykamy na 
swojej drodze tyle niesprawiedliwości i nieszczęścia. Warto 
pomagać, bo dzięki temu czujemy się lepsi oraz świat jest pięk-
niejszy. Dzięki naszej pomocy dzieci mają wiele radości – a 
czy jest coś piękniejsze niż uśmiech dziecka? - podkreśliły 
dziewczyny. 

- Wcześniej nawet nie wiedziałam, jak dużo jest we mnie wraż-
liwości na cierpienie drugiego człowieka. Praca ta sprawia mi 
przyjemność tym większą, że jest z pożytkiem dla innych. 
Dzięki temu czuję się potrzebna i wartościowa- tak podsumo-
wała swoją pracę uczennica klasy 2 Iza Pluta. 

 Po zakończeniu pierwszej części konferencji wszyscy udali się 
na kawę, herbatę i słodki poczęstunek. 

 Drugą część spotkania rozpoczęło wystąpienie ks. wika-
riusza z parafii w Zakrzewie Włodzimierza Tomborka, który 
wspomniał o zbliżających się w lipcu Światowych Dniach Mło-
dzieży i zachęcał wszystkich do aktywnego udziału w tym nie-
zwykłym wydarzeniu. Następnie p. Małgorzata Małysa- nau-
czycielka historii, opowiedziała o obchodach Jubileuszu 1050 
Rocznicy Chrztu Polski, które odbędą się 5 maja w PG w Za-
krzewie i wezmą w nich udział wszyscy uczniowie szkoły. Na-
stąpi wówczas uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, 
Marsz Jubileuszowy oraz zamurowanie kapsuły czasu, która 
dla potomnych może być źródłem wiedzy o tym, jak wyglądało 
życie i działalność w naszym gimnazjum. Na zakończenie kon-



KONFERENCJA WOLONTARIUSZY SZKOLNEGO 
KOŁA CARITAS DZIAŁAJĄCEGO W PUBLICZNYM 
GIMNAZJUM NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA  

W ZAKRZEWIE 
 W zabieganym współczesnym świecie trudno znaleźć 
czas na wolontariat, na ofiarną pomoc drugiemu człowiekowi, 
za którą co najwyżej można otrzymać uśmiech lub miłe słowo. 
Wolontariat stwarza ogromną możliwość samokształcenia, po-
maga zdobyć doświadczenie i uświadamia, jakie są prawdziwe 
realia naszego współczesnego życia. Od lat wolontariusze przy 
Publicznym Gimnazjum w Zakrzewie uczą się, że nie trzeba 
robić dużo, aby pomagać innym. Dzięki tej pracy zawiązują 
przyjaźnie, zdobywają nowe doświadczenia i uświadamiają 
sobie, że są potrzebni. Uwieńczeniem długoletniej pracy była 
niezwykła uroczystość, w której wzięli udział uczniowie gim-
nazjum  działający w  szkolnym Caritasie i wolontariacie.. 

  21 kwietnia w restauracji „Karo” w Milejowicach odby-
ła się I Konferencja Wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas 
działającego w PG w Zakrzewie. Spotkanie pod hasłem 
„MIŁOSIERNYM BYĆ” zbiegło się z niezwykle ważnymi 
datami i uroczystościami, których rocznica przypada na rok 
2016. Są to: Rok Miłosierdzia, Rok Henryka Sienkiewicza i 
Jubileusz 1050 Rocznicy Chrztu Polski.  

 Konferencja miała na celu spojrzenie na miłosierdzie i 
tradycję chrześcijańską w trzech różnych aspektach: religijnym, 
historycznym i literackim. Spotkanie było również uwieńcze-
niem pracy Szkolnego Koła Caritas, które pod kierunkiem kate-
chetki Pani Beaty Piasek od wielu lat prężnie działa i rozwija 
się w Publicznym Gimnazjum w Zakrzewie. Rok Sienkiewi-
czowski skłania do głębszego spojrzenia na twórczość Sienkie-
wicza - patrona szkoły w poszukiwaniu wartości chrześcijań-
skich i sakralnych.  

 W wyjątkowo pięknym miejscu – Restauracji „Karo” 
zebrało się niemal stu wolontariuszy wraz z dyrektorką szkoły 
Krystyną Smolińską oraz organizatorkami i opiekunkami mło-
dzieży - p. Beatą Piasek, p. Małgorzatą Małysą, p. Anną Wło-
darczyk i p. Magdaleną Sobień. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się: ks. dr Ireneusz. Kosecki, ks. dr Wojciech Wojtyła, 
p. Dorota Wilczyńska - prezes Caritas. Program konferencji 
został podzielony na część oficjalną i rozrywkową. Część 
pierwsza rozpoczęła się punktualnie o 9:00, zebranych gości 
powitała pani dyrektor Krystyna Smolińska, która nie ukrywała 
wzruszenia i radości z możliwości uczestniczenia w tym pod-
niosłym wydarzeniu. Następnie głos zabrali ks. dr Wojciech 
Wojtyła z niezwykle ciekawym wykładem „Być znaczy ko-
chać”, a pani Anna Włodarczyk- pedagog szkolny zaprosiła na 

prelekcją „Cieszmy się z małych rzeczy”. Uczniowie mieli 
możliwość wysłuchanie pięknej bajki o uczuciach oraz o po-
trzebie czynienia dobra, które polega często na zwykłej ludz-
kiej życzliwości i pragnieniu ofiarowania dobra drugiemu czło-
wieka. Wykłady przerywane były panelem dyskusyjnym oraz 
pracą w grupach.  Wolontariusze wspólnie  zastanawiali się 
m.in. nad pytaniami: co sprawia im najwięcej radości w niesie-
niu pomocy innym i co skłania do takiej formy aktywności 
społecznej? Na koniec każda grupa zaśpiewała piosenkę, która 
według nich była najbardziej adekwatna do nastroju i tematyki 
spotkania. Niezwykle przejmujące było wystąpienie młodych 
wolontariuszy, w tym przewodniczącej Caritas Marty Krzyża-
nowskiej oraz uczennicy kl.1 Mileny Kurowskiej.  

-  Praca w Wolontariacie uzależnia i jeśli ktoś poświęci się jej 
bezinteresownie, to już nigdy nie będzie obojętny wobec ludz-
kiej tragedii i cierpienia - podkreśliły Wolontariuszki. Warto 
pomagać w dzisiejszym świecie, w którym to spotykamy na 
swojej drodze tyle niesprawiedliwości i nieszczęścia. Warto 
pomagać, bo dzięki temu czujemy się lepsi oraz świat jest pięk-
niejszy. Dzięki naszej pomocy dzieci mają wiele radości – a 
czy jest coś piękniejsze niż uśmiech dziecka? - podkreśliły 
dziewczyny. 

- Wcześniej nawet nie wiedziałam, jak dużo jest we mnie wraż-
liwości na cierpienie drugiego człowieka. Praca ta sprawia mi 
przyjemność tym większą, że jest z pożytkiem dla innych. 
Dzięki temu czuję się potrzebna i wartościowa- tak podsumo-
wała swoją pracę uczennica klasy 2 Iza Pluta. 

 Po zakończeniu pierwszej części konferencji wszyscy udali się 
na kawę, herbatę i słodki poczęstunek. 

 Drugą część spotkania rozpoczęło wystąpienie ks. wika-
riusza z parafii w Zakrzewie Włodzimierza Tomborka, który 
wspomniał o zbliżających się w lipcu Światowych Dniach Mło-
dzieży i zachęcał wszystkich do aktywnego udziału w tym nie-
zwykłym wydarzeniu. Następnie p. Małgorzata Małysa- nau-
czycielka historii, opowiedziała o obchodach Jubileuszu 1050 
Rocznicy Chrztu Polski, które odbędą się 5 maja w PG w Za-
krzewie i wezmą w nich udział wszyscy uczniowie szkoły. Na-
stąpi wówczas uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, 
Marsz Jubileuszowy oraz zamurowanie kapsuły czasu, która 
dla potomnych może być źródłem wiedzy o tym, jak wyglądało 
życie i działalność w naszym gimnazjum. Na zakończenie kon-

ferencji p. Magdalena Sobień - polonistka z PG w Zakrzewie w  
swoim wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na wzorce 
chrześcijańskie obecne w powieściach Patrona Szkoły.  

  - Motywy sakralne przenikają niemal całą twórczość Sienkie-
wicza głęboko osadzoną w korzeniach chrześcijańskich. Boha-
terów swoich książek ukazuje zarówno walczących, jak i zato-
pionych w modlitwie. Motyw pieśni religijnej, kazania, księgi 
świętej, relikwii, będzie pojawiał się w wielu jego utworach. To 
wartości duchowe, uczciwa walka i chrześcijańska moralność 
są elementami charakterystycznymi dla bohaterów sienkiewi-
czowskich, acz nie są bezgrzeszni i nie brak wśród nich ludzi 
słabych. Dlatego z dumą od 10 lat nasze gimnazjum nosi imię 
wielkiego Noblisty i pielęgnuje wartości chrześcijańskie po-
przez działalność Szkolnego Klubu Caritas i pamięć o wielkich 
wydarzeniach historycznych. Możemy być dumni z tego, że z 
naszej szkoły wyjdą młodzi ludzie, którzy nie przejdą obojętnie 
wobec cierpienia drugiego człowieka i zawsze bezinteresownie 
będą służyć innym pomocą. Mamy nadzieję, że wartości, które 
im teraz wpajamy, kiedyś przekażą innym i przekonają się, że 
DOBRO zawsze powraca, a czasem w dwójnasób! 

 Na zakończenie konferencji wszyscy udali się na pyszny 
obiad. Jesteśmy wdzięczni restauracji „Karo” za serdeczne 
przyjęcie. 

Mamy nadzieję, że w następnym roku będziemy mieli również 
możliwość zorganizowania II Konferencji w równie miłym i 
zaszczytnym gronie.  Stanie się to tradycją naszej szkoły i 
uwieńczeniem całorocznej pracy dla innych - zaznaczyła na 
koniec Beata Piasek - prowadząca Szkolne Koło Caritas.  

 Chcąc rozwijać w młodzieży wartości chrześcijańskie, 
nie możemy zapomnieć, kim jest wolontariusz? To na pewno 
osoba, która niczego nie oczekuje za swoją pracę, ma dobre 
serce, jest tolerancyjna, a innych obdarza miłością i życzliwo-
ścią. Wolontariusz rozumie problemy innych i stawia je ponad 
własne. Naszą młodzież uczymy, że taka praca daje satysfak-
cję, lepsze samopoczucie, wiarę w siebie i w to, co robimy. 
Patrząc na naszą młodzież zgromadzoną w sali konferencyjnej, 
zgodnie odniosłyśmy wrażenie, że wiedzą, dlaczego tutaj się 
znaleźli i mają świadomość własnej wartości. Cieszymy się, że 
są, że tyle w nich empatii, wrażliwości i zapału do pracy.  Ży-
wimy nadzieję, że ich działalność nie zakończy się po trzech 
latach w gimnazjum. Takich ludzi jak oni potrzebuje współcze-
sny świat.  

Magdalena Sobień 
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OBCHODY 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI 

Dnia 5 maja 2016r. w Publicznym Gimnazjum w Za-
krzewie odbyła się piękna i wzruszająca uroczystość z okazji 
1050.  rocznicy chrztu Polski. Te niecodzienne obchody po-
przedzone były kilkudniowymi przygotowaniami całej społecz-
ności szkolnej. Na lekcjach religii, historii i języka polskiego 
uczniowie zapoznawali się z najdawniejszą historią naszej oj-
czyzny, która tworzyła się i wzmacniała dzięki sile chrześcijań-
stwa i największych jego wartości. 

Już od wczesnych godzin rannych gimnazjaliści pod 
opieką pani Małgorzaty Małysy i pani Beaty Piasek zabiegali o 
najdrobniejsze szczegóły, dopinali na ostatni guzik przygoto-
waną uroczystość. Zaangażowanie widać było już od progu… 
Wszyscy tego dnia ubrali się na biało lub niebiesko. Około go-
dziny 11 zaczęli przybywać pierwsi goście.  Wśród obecnych 
można było zobaczyć przedstawicieli rodziców, dyrektorów 
oraz nauczycieli zaprzyjaźnionych szkół podstawowych, pro-
boszcza parafii Zakrzew-księdza Ireneusza Koseckiego, wójta 
gminy Zakrzew-pana Sławomira Białkowskiego, przedstawi-
ciela Urzędu Marszałkowskiego -pana Rafała Rajkowskiego. 

Dekoracja sceny tego dnia przybrała barwy narodowe. 
Na kotarze dumnie prezentowały się kontury naszej ojczyzny z 
napisem „1050. rocznica chrztu Polski”. Tuż obok ustawiła się 
grupa chóru szkolnego, a przed nią poczty sztandarowe gimna-

zjum i szkół podstawowych. Po prawej stronie w galowych 
mundurach i ze sztandarami prezentowali się strażacy Ochotni-
czych Straży Pożarnych gminy Zakrzew. 

Uroczystość rozpoczęła wymowna i wzruszająca pieśń 
chóru „966”, zaś po niej konferansjerzy przedstawili historię 
Mieszka 1, który żeniąc się z Dobrawą, nawrócił się i przyjął 
chrzest. Jako dobry władca dał przykład ludowi, który poszedł  
jego śladem. Kronikarz w stroju  średniowiecznego mnicha (w 
tę postać wcielił się uczeń Hubert Popis) odczytał tekst pierw-
szego zachowanego źródła pisanego z XI wieku, które to  
utrwaliło dla potomnych ten niezwykły uczynek księcia Polan. 
Wówczas to oczom wszystkich obecnych ukazała się postać 
Dobrawy- dobrej i miłosiernej wyznawczyni Chrystusa, która 
wszelkimi sposobami zjednała sobie Mieszka, przekonując go 
do wartości chrześcijańskich. Za jej namową Mieszko przyjął 
chrzest i złożył przysięgę, która zawierała ważne zobowiązanie: 
„…choćby świat omamiał mnie, to wiary swej nie zmienię.” 

Mieszko i Dobrawa (w te role wcielili się uczniowie: 
Klaudia Bil, Błażej Piasek), którzy na ziemiach polskich zawar-
li związek małżeński, stali się symbolem tradycji chrześcijań-
skiej, zapoczątkowali ją, dali podwaliny potomnym.  

Kolejnym elementem uroczystości było odnowienie 
przyrzeczenia chrztu świętego. Jako spadkobiercy tradycji 



przodków, na znak trwania w wierze chrześcijańskiej, wszyscy 
zgromadzeni ze wzruszeniem uczestniczyli w pięknym i wznio-
słym akcie, który odczytał proboszcz Kosecki. 

Jedną z wielu konsekwencji chrztu Polski było zjedno-
czenie plemion, które z każdym wiekem stawały się silniejsze. 
Wzmacniały ową jedność wspaniała kultura , bogaty język i 
oryginalna tradycja. A jedna z nich to dzielenie się chlebem. 
Do dziś zwyczaj ten symbolizuje przyjaźń i gościnność wśród 
Polaków. Jako społeczność  chrześcijańska, jako ludzie wiary, 
dumni z własnego chrztu i  przynależności do ogromnej rzeszy 
wyznawców Chrystusa, wszyscy zgromadzeni na uroczystości 
przełamali się chlebem.  Każdy miał możliwość skierować do 
drugiego człowieka kilka miłych, dobrych słów. Nieczęsto ma-
my okazję, by okazać zainteresowanie, porozmawiać, wysłu-
chać. Te kilka minut dały wielu taką szansę, by zauważyć obok 
siebie drugiego człowieka. W tle słuchać zaś było pieśń 
„Dzielmy się wiarą jak chlebem”. Te proste słowa zdradzają 
siłę potrzeb człowieka: potrzeby bycia kimś ważnym dla kogoś 
i  zauważenia innych.  

Konferansjerzy, zapowiadając kolejny etap świętowa-
nia, poprosili Mieszka i Dobrawę o przygotowanie do popro-
wadzenia Marszu Jubileuszowego. Marsz rozpoczęli Ułani ze 
Szwadronu Ziemi Radomskiej z Gulina oraz Mieszko I i Dob-
rawa na koniach. Za jazdą konną ustawiły się obecne poczty 
sztandarowe szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych. Tuż za 
nimi ruszyli gimnazjaliści w strojach sienkiewiczowskich i w 
togach oraz wszyscy zgromadzeni goście, dyrektorzy, nauczy-
ciele, uczniowie i rodzice. Marsz Jubileuszowy udał się w kie-
runku Zakrzewa, Aleją 600-lecia do Figury Świętego Jana 
Chrzciciela i cmentarza. Pochód był bardzo uroczysty, ale także 
radosny. Na twarzach wszystkich widoczny był naprawdę po-
godny nastrój. A pozytywne emocje wzmacniała dodatkowo 
piękna, słoneczna aura. Nad głowami maszerujących powiewa-
ły transparenty z przeróżnymi hasłami, a wszystkich otaczały 
biało-czerwone flagi utworzone przez gimnazjalistów. Na Alei 
600-lecia pieśni jubileuszowe wyśpiewał chór, zaś przy figurze 
św. Jana każdy zanurzył ręce w wodzie na znak osobistego 
podziękowania za własny chrzest. Droga powrotna minęła bły-
skawicznie, ale nie zamknęła uroczystości. Wszyscy uczestnicy 
udali się na plac za szkołą, gdzie nastąpiło zamknięcie tzw. 
„kapsuły czasu”. Obok zaś został posadzony Dąb Jubileuszo-
wy. W miejscu, gdzie umieściliśmy kapsułę, został ustawiony 
kamień z pamiątkową tablicą. Ponieważ jako szkoła mamy 
bogatą historię i ciekawe tradycje, postanowiliśmy przekazać 
informacje o naszych dokonaniach i przedsięwzięciach potom-
nym. W sprawozdaniu wśród różnych działań znalazły się mię-
dzy innymi: utworzenie Szkolnego Muzeum Regionalnego, 
Szkolnej Kawiarenki Muzealnej, książki i albumy o Ziemi Za-
krzewskiej, kwartalnik Wieści, uroczystości i przeróżne działa-
nia dotyczące sfery edukacyjnej , wychowawczej, kulturalnej i 
historycznej utrwalone na fotografiach. Do zamknięcia kapsuły 
zostali zaproszeni następujący goście: pani  dyrektor K. Smo-
lińska, Marszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rasj-

kowski, pan wójt S. Białkowski, proboszcz I. Kosecki, pan T. 
Kępka-przedstawiciel społeczności lokalnej, pani E. Zadęcka- 
przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum, nauczycielki- 
pani M. Małysa i pani B. Piasek oraz przedstawiciele Samorzą-
du Uczniowskiego- Marta Krzyżanowska, Anita Nowak, Wero-
nika Iwańska, Marcin Tomaszewski i Piotr Kołtun.  Na pamiąt-
kowej płycie umieszczona została informacja z rocznicy chrztu 
oraz planowana data otwarcia kapsuły- kwiecień 2066r. , czyli 
w 1100. rocznicę tego ważnego wydarzenia.  

Data otwarcia kapsuły uświadomiła wielu zebranym, 
że być może będą świadkami jej otwarcia. Jednocześnie naro-
dziła się refleksja,  jak wielkie znaczenie w życiu człowieka ma 
upływający czas. I jak jest on cenny, jak bardzo szybko przemi-
ja. Stąd też wniosek, że zawsze warto go właściwie wykorzy-
stać, „chwytając” drobiazgi i doceniając niepowtarzalny urok 
życia. Następujące zmiany, rozwój świata i jego osiągnięć zo-
stanie pewnie zauważony przez tych, którzy odkryją za lat 50 
małą cząstkę wielkiego świata, w którym dziś funkcjonujemy.  

Obchody 1050. rocznicy chrztu Polski przez brać gim-
nazjalną stały się również okazją do wspomnienia o naszym 
wielkim przodku i patronie szkoły- Henryku Sienkiewiczu. W 
roku 2016 przypadają dwie ważne rocznice związane z naszym 
Noblistą. Jest to 170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci 
pisarza. Rok Sienkiewiczowski mobilizuje nas do głębokiego 
spojrzenia na jego twórczość. Warto zauważyć, że przenikają ją  
motywy chrześcijańskie. Przykładem tego są choćby 
„Krzyżacy” i „Quo Vadis”- dwie wielkie znakomite powieści, 
w których rozczytują się nie tylko Polacy, ale także ludzie na 
całym świecie. Sienkiewicz kreuje dziesiątki niezwykłych po-
staci, które wojują mieczem, ale także zatapiają się w modli-
twie, czerpią siłę z wiary, czczą Boga i oddają się w Jego opie-
kę. Dla nas, współczesnych, to kolejny znak tego, że historia 
Polski, również utrwalona w literaturze, ściśle wiąże się z wiarą 
chrześcijańską. Zaś sam akt chrztu to początek naszych dziejów 
na arenie międzynarodowej. Różne potknięcia, niewola, wojny 
nie zniszczyły Polski. Przetrwała ona w dużej mierze właśnie 
dzięki swojej chrześcijańskiej tożsamości. Dlatego bardzo za-
sadne jest stwierdzenie, że data 966 jest jedną z najważniej-
szych dla każdego Polaka. 

Edyta Maj 
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przodków, na znak trwania w wierze chrześcijańskiej, wszyscy 
zgromadzeni ze wzruszeniem uczestniczyli w pięknym i wznio-
słym akcie, który odczytał proboszcz Kosecki. 

Jedną z wielu konsekwencji chrztu Polski było zjedno-
czenie plemion, które z każdym wiekem stawały się silniejsze. 
Wzmacniały ową jedność wspaniała kultura , bogaty język i 
oryginalna tradycja. A jedna z nich to dzielenie się chlebem. 
Do dziś zwyczaj ten symbolizuje przyjaźń i gościnność wśród 
Polaków. Jako społeczność  chrześcijańska, jako ludzie wiary, 
dumni z własnego chrztu i  przynależności do ogromnej rzeszy 
wyznawców Chrystusa, wszyscy zgromadzeni na uroczystości 
przełamali się chlebem.  Każdy miał możliwość skierować do 
drugiego człowieka kilka miłych, dobrych słów. Nieczęsto ma-
my okazję, by okazać zainteresowanie, porozmawiać, wysłu-
chać. Te kilka minut dały wielu taką szansę, by zauważyć obok 
siebie drugiego człowieka. W tle słuchać zaś było pieśń 
„Dzielmy się wiarą jak chlebem”. Te proste słowa zdradzają 
siłę potrzeb człowieka: potrzeby bycia kimś ważnym dla kogoś 
i  zauważenia innych.  

Konferansjerzy, zapowiadając kolejny etap świętowa-
nia, poprosili Mieszka i Dobrawę o przygotowanie do popro-
wadzenia Marszu Jubileuszowego. Marsz rozpoczęli Ułani ze 
Szwadronu Ziemi Radomskiej z Gulina oraz Mieszko I i Dob-
rawa na koniach. Za jazdą konną ustawiły się obecne poczty 
sztandarowe szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych. Tuż za 
nimi ruszyli gimnazjaliści w strojach sienkiewiczowskich i w 
togach oraz wszyscy zgromadzeni goście, dyrektorzy, nauczy-
ciele, uczniowie i rodzice. Marsz Jubileuszowy udał się w kie-
runku Zakrzewa, Aleją 600-lecia do Figury Świętego Jana 
Chrzciciela i cmentarza. Pochód był bardzo uroczysty, ale także 
radosny. Na twarzach wszystkich widoczny był naprawdę po-
godny nastrój. A pozytywne emocje wzmacniała dodatkowo 
piękna, słoneczna aura. Nad głowami maszerujących powiewa-
ły transparenty z przeróżnymi hasłami, a wszystkich otaczały 
biało-czerwone flagi utworzone przez gimnazjalistów. Na Alei 
600-lecia pieśni jubileuszowe wyśpiewał chór, zaś przy figurze 
św. Jana każdy zanurzył ręce w wodzie na znak osobistego 
podziękowania za własny chrzest. Droga powrotna minęła bły-
skawicznie, ale nie zamknęła uroczystości. Wszyscy uczestnicy 
udali się na plac za szkołą, gdzie nastąpiło zamknięcie tzw. 
„kapsuły czasu”. Obok zaś został posadzony Dąb Jubileuszo-
wy. W miejscu, gdzie umieściliśmy kapsułę, został ustawiony 
kamień z pamiątkową tablicą. Ponieważ jako szkoła mamy 
bogatą historię i ciekawe tradycje, postanowiliśmy przekazać 
informacje o naszych dokonaniach i przedsięwzięciach potom-
nym. W sprawozdaniu wśród różnych działań znalazły się mię-
dzy innymi: utworzenie Szkolnego Muzeum Regionalnego, 
Szkolnej Kawiarenki Muzealnej, książki i albumy o Ziemi Za-
krzewskiej, kwartalnik Wieści, uroczystości i przeróżne działa-
nia dotyczące sfery edukacyjnej , wychowawczej, kulturalnej i 
historycznej utrwalone na fotografiach. Do zamknięcia kapsuły 
zostali zaproszeni następujący goście: pani  dyrektor K. Smo-
lińska, Marszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rasj-

kowski, pan wójt S. Białkowski, proboszcz I. Kosecki, pan T. 
Kępka-przedstawiciel społeczności lokalnej, pani E. Zadęcka- 
przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum, nauczycielki- 
pani M. Małysa i pani B. Piasek oraz przedstawiciele Samorzą-
du Uczniowskiego- Marta Krzyżanowska, Anita Nowak, Wero-
nika Iwańska, Marcin Tomaszewski i Piotr Kołtun.  Na pamiąt-
kowej płycie umieszczona została informacja z rocznicy chrztu 
oraz planowana data otwarcia kapsuły- kwiecień 2066r. , czyli 
w 1100. rocznicę tego ważnego wydarzenia.  

Data otwarcia kapsuły uświadomiła wielu zebranym, 
że być może będą świadkami jej otwarcia. Jednocześnie naro-
dziła się refleksja,  jak wielkie znaczenie w życiu człowieka ma 
upływający czas. I jak jest on cenny, jak bardzo szybko przemi-
ja. Stąd też wniosek, że zawsze warto go właściwie wykorzy-
stać, „chwytając” drobiazgi i doceniając niepowtarzalny urok 
życia. Następujące zmiany, rozwój świata i jego osiągnięć zo-
stanie pewnie zauważony przez tych, którzy odkryją za lat 50 
małą cząstkę wielkiego świata, w którym dziś funkcjonujemy.  

Obchody 1050. rocznicy chrztu Polski przez brać gim-
nazjalną stały się również okazją do wspomnienia o naszym 
wielkim przodku i patronie szkoły- Henryku Sienkiewiczu. W 
roku 2016 przypadają dwie ważne rocznice związane z naszym 
Noblistą. Jest to 170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci 
pisarza. Rok Sienkiewiczowski mobilizuje nas do głębokiego 
spojrzenia na jego twórczość. Warto zauważyć, że przenikają ją  
motywy chrześcijańskie. Przykładem tego są choćby 
„Krzyżacy” i „Quo Vadis”- dwie wielkie znakomite powieści, 
w których rozczytują się nie tylko Polacy, ale także ludzie na 
całym świecie. Sienkiewicz kreuje dziesiątki niezwykłych po-
staci, które wojują mieczem, ale także zatapiają się w modli-
twie, czerpią siłę z wiary, czczą Boga i oddają się w Jego opie-
kę. Dla nas, współczesnych, to kolejny znak tego, że historia 
Polski, również utrwalona w literaturze, ściśle wiąże się z wiarą 
chrześcijańską. Zaś sam akt chrztu to początek naszych dziejów 
na arenie międzynarodowej. Różne potknięcia, niewola, wojny 
nie zniszczyły Polski. Przetrwała ona w dużej mierze właśnie 
dzięki swojej chrześcijańskiej tożsamości. Dlatego bardzo za-
sadne jest stwierdzenie, że data 966 jest jedną z najważniej-
szych dla każdego Polaka. 

Edyta Maj 
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ŚWIĘTO STRAŻAKÓW 
15 maja 2016r. w Taczowie swoje święto obchodzili 

strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Zakrzew oraz 
innych miejscowości z powiatu radomskiego i kozienickiego. 
Przybyłych gościpowitali Wójt Gminy Zakrzew Sławomir Biał-
kowski oraz Andrzej Szczych Prezes Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP. Wójt Zakrzewa opowiedział o etapach remontu 
strażnicy w Taczowie oraz rozbudowie Muzeum Etosu Rycer-
skiego, znajdującego się na piętrze budynku siedziby OSP w 
Taczowie. Prezes ZOSP RP przedstawił z kolei historię Ochot-
niczych Straży Pożarnych na ziemi radomskiej. Przybyli goście 
zwiedzili Park Historyczny, po którym oprowadził ich Wójt 
Gminy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji 
strażaków z udziałem pocztów sztandarowych OSP. Po nabo-
żeństwie odbyło się wręczenie odznaczeń i dyplomów najbar-
dziej zasłużonym druhom. Strażacy odebrali nagrody z rąk Sta-
rosty Radomskiego Mirosława Ślifirczyka, Wicestarosty Lesz-
ka Margasa, Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP Andrzej 
Szczycha oraz Wójta Gminy Zakrzew Sławomira Białkowskie-
go. Najważniejszym punktem uroczystości było otwarcie nowo 

wyremontowanej strażnicy OSP w Taczowie i symboliczne 
przecięcie wstęgi.  

Podczas obchodów Dnia Strażaka miał miejsce Powia-
towy Przegląd Kronik OSP. Zaprezentowano kilkanaście kro-
nik dokumentujących historię Ochotniczych Straży z terenu 
gminy Zakrzew oraz powiatu radomskiego i kozienickiego. 
Najstarsze księgi datowane są na początek lat trzydziestych XX 
wieku. Wystawa odbyła się w Muzeum Etosu Rycerskiego, 
cieszyła się ona dużym zainteresowaniem wśród zwiedzają-
cych.  

Atrakcją był również pokaz zbiorów dotyczących po-
żarnictwa kolekcjonera Mieczysława Jańca z Garwolina, który 
zaprezentował m.in. kaski strażackie, odznaki, rzeźby straża-
ków i ich patrona św. Floriana.   

W tym roku obchody Dnia Strażaka miały wyjątkowo 
uroczysty charakter ze względu na 95 rocznicę utworzenia 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce. 

Karolina Witaszek, Izabela Krasińska   

ZAKRZEW ŚW. JANOWI PAWŁOWI II  
 WYSTAWA I WIECZÓR POŚWIĘCONY PAPIEŻOWI 

2 kwietnia 2016 r.  w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Zakrzewie miało miejsce uroczyste zakończenie i podsumo-
wanie wystawy „Polska Światu Papieża Dała - Zakrzew Św. 
Janowi Pawłowi II”. Na ekspozycję składało się trzydzieści 
plakatów upamiętniających pontyfikat Ojca Świętego oraz waż-
ne wydarzenia związane z Jego osobą. Plansze zostały udostęp-
nione bibliotece przez „Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II – 
Społeczne Centrum Dokumentacji Pontyfikatu”. Wystawa była 
dostępna dla czytelników od 1 do 22 kwietnia. Oprócz wspo-
mnianych plakatów, na ekspozycję złożyły się również osobiste 
pamiątki mieszkańców gminy Zakrzew: fotografie, monety i 
znaczki pocztowe z wizerunkiem Ojca Świętego, medale pa-
miątkowe, karty wstępu na Mszę Świętą na radomskim lotnisku 
z 1991 roku,  bursztynowy różaniec pobłogosławiony przez 
Papieża oraz wiele innych przedmiotów.  

 Podczas uroczystego zamknięcia ekspozycji swój referat 
wygłosił Ryszard Zawadowski, prezes „Stowarzyszenia Pamięć 
Jana Pawła II”. Opowiedział on o autorytetach moralnych w 
życiu młodego Karola Wojtyły, które wpłynęły potem na jego 
duchowe i życiowe wybory. Wśród osób, które odegrały ważką 
rolę w życiu Jana Pawła II, znaleźli się przede wszystkim ro-
dzice i  starszy brat późniejszego papieża. Ksiądz Zbigniew 
Kulik przybliżył zgromadzonym słuchaczom sylwetki błogo-
sławionych męczenników beatyfikowanych przez Ojca Święte-
go. Ksiądz Wojciech Wojtyła mówił o czterech duchowych 
wymiarach świętości. Ksiądz Wojtyła jest autorem pracy dok-

torskiej pt. „Znaczenie kategorii uczestnictwa w myśli społecz-
nej Karola Wojtyły – Jana Pawła II”, obronionej na Wydziale 
Filozofii KUL. Refleksjami, związanymi z osobą Ojca Święte-
go, podzielił się proboszcz parafii Zakrzew, ksiądz doktor Ire-
neusz Kosecki. Wspominał on swoje osobiste spotkania z pa-
pieżem, które do dziś stanowią dla niego wspaniałą pamiątkę i 
niezwykłe, duchowe przeżycie. Uroczystość uświetniła schola 
młodzieżowa z parafii Zakrzew pod kierunkiem organisty  Bar-
tłomieja Składanka, która zaśpiewała kilka pieśni, w tym szcze-
gólnie umiłowaną przez papieża, „Barkę”. 

 W czasie uroczystości zgromadzeni goście mogli wysłu-
chać fragmentów homilii papieskich, wygłoszonych przez Jana 
Pawła II w czasie pobytu w Polsce oraz Jego wiersz w interpre-
tacji Jerzego Treli. Wystawa poświęcona papieżowi przypomi-
na również o jego pobycie w Radomiu, który Ojciec Święty 
odwiedził 25 lat temu podczas IV pielgrzymki do ojczyzny.W 
1999 roku uchwała Rady Gminy Zakrzew zadecydowała o na-
daniu Jego Świętobliwości Janowi Pawłowi II tytułu honoro-
wego obywatela Gminy Zakrzew.   

Ekspozycja „Polska Światu Papieża Dała” - Zakrzew 
Św. Janowi Pawłowi II była skierowana do wszystkich miesz-
kańców gminy: tych, którzy doskonale pamiętają papieża oraz 
dzieci i młodzieży, urodzonych już po Jego śmierci. 

 Zofia Maj 



SZOSTAKOWICZ – GROTESKA I TRAGIZM 
12 marca 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej 

odbył się koncert kameralny muzyki Dmitrija Szostakowicza: 
„Szostakowicz – Groteska i tragizm”. Utwory rosyjskiego kom-
pozytora, nazywanego najwybitniejszym symfonikiem XX 
wieku, zaprezentowali studenci i absolwenci Akademii Mu-
zycznej w Łodzi.  Koncert składał się z trzech, zróżnicowanych 
stylowo części. W pierwszej z nich Marcin Bańczyk i Piotr 
Wołowiczwy konali Sonatę d-moll na wiolonczelę i fortepian. 
W drugiej części koncertu, muzycy zagrali Satyry (obrazki z 
przeszłości) Szostakowicza. Utwory te zaśpiewała Joanna Łu-
kowska, której niezwykły sopran wprawił w drżenie serca słu-
chaczy. Artystce towarzyszył na fortepianie Jacek Bondaruk. 
W trzeciej, ostatniej części, muzycy zaprezentowali pełne eks-
presji II Trio e-moll. Na skrzypcach zagrała Karolina Ślemp, na 
wiolonczeli Marcin Bańczyk, przy fortepianie Jacek Bondaruk. 

Młodzi muzycy, którzy odwiedzili bibliotekę w Za-
krzewie, mają na swoim koncie udział w wielu prestiżowych 

konkursach międzynarodowych i kursach mistrzowskich, 
kształcą się pod kierunkiem wybitnych profesorów muzyki i 
wciąż udoskonalają swój warsztat muzyczny.Ich występ w Za-
krzewie spotkał się z zainteresowaniem ze strony słuchaczy. 
Obok publiczności zakrzewskiej koncertu wysłuchali miesz-
kańcy Radomia i okolic – uczniowie szkół muzycznych w Ra-
domiu i Kozienicach oraz ich rodzice. Mieli oni niepowtarzalną 
okazję, by wysłuchać utworów, które zazwyczaj wykonywane 
są w największych salach koncertowych na całym świe-
cie.Mogli też przypomnieć sobie nieco zapomniane utwory 
Dmitrija Szostakowicza oraz poznać jego mniej znane kompo-
zycje. Wprawdzie na koncercie zabrakło słynnego Walca nr 2, 
jednak zgromadzona publiczność opuszczała salę widowiskową 
w pełni usatysfakcjonowana i bogatsza o nowe, ciekawe wraże-
nia muzyczne.  

Zofia Maj 

29 marca 
2016 roku w kościele 
parafialnym we Wsoli 
odbyła się msza święta z 
okazji 100 rocznicy uro-
dzin Pana Józefa Kuchar-
czyka, mieszkańca Kolo-
nii Piaski. W uroczysto-
ści uczestniczyła rodzina 
pana Józefa i znajomi. 

 Stan zdro-
wia nie pozwolił jubilato-
wi wziąć udziału we 
mszy, tak więc wszyscy 
goście spotkali się w jego 
rodzinnym domu. Pan 
Wójt Gminy Zakrzew 
wraz z P. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wręczyli jubila-
towi dyplom okolicznościowy ,kwiaty i złożyli życzenia zdro-
wia i kolejnych wspaniałych jubileuszy. 

W uroczystościach uczestniczył  przedstawiciel 
Urzędu Wojewódzkiego oraz  przedstawiciel Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia w Radomiu.  

Józef Kucharczyk urodził się 29 marca 1916 roku 
w Jankowicach. Ukończył czteroklasową szkołę podstawową w 
Jankowicach. Bardzo wcześnie, bo w wieku zaledwie 39 lat, 
zmarł jego ojciec. Po jego śmierci 11-letni Józef przeprowadził 

się do dziadków w Kolo-
nii Piaski. Jak wspomina, 
były tam lepsze warunki. 
Dziadkowie opiekowali 
się nim, a on z czasem 
coraz więcej pomagał w 
gospodarstwie. W wieku 
20 lat ożenił się z Julianną 
Walczak, która również 
była mieszkanką Kolonii 
Piaski. Przejął po dziad-
kach gospodarstwo poło-
żone w Kolonii Piaski i 
Gustawowie, także żona 
wniosła w posagu kilka 
mórg ziemi. Razem go-
spodarstwo liczyło ponad 

20 mórg, czyli ponad 11 hektarów ziemi.  Pan Józef razem z 
żoną całe swoje życie ciężko pracował na roli. Wychowali troje 
dzieci - synów Zenona i Bogdana oraz córkę Mariannę. Józef 
Kucharczyk ma 6 wnuków, 9 prawnuków i 4 praprawnuków. 
Niestety żona zmarła w 1993 roku, nie żyje także syn Zenon i 
córka Marianna. Panem Józefem opiekuje się syn Bogdan i 
synowa Krystyna oraz mieszkająca obok wnuczka. 

Pan Kucharczyk ma bardzo dobrą pamięć, mimo 
kłopotów ze zdrowiem dzieli się swoimi wspomnieniami. 
Wspomina okres swojej służby wojskowej w Podbrodziu koło 
Wilna w 3 Dywizji Artylerii Konnej. Trafił tam w 1938 roku, a 

100 ROCZNICA URODZIN  
PANA JÓZEFA KUCHARCZYKA 
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Walczak, która również 
była mieszkanką Kolonii 
Piaski. Przejął po dziad-
kach gospodarstwo poło-
żone w Kolonii Piaski i 
Gustawowie, także żona 
wniosła w posagu kilka 
mórg ziemi. Razem go-
spodarstwo liczyło ponad 

20 mórg, czyli ponad 11 hektarów ziemi.  Pan Józef razem z 
żoną całe swoje życie ciężko pracował na roli. Wychowali troje 
dzieci - synów Zenona i Bogdana oraz córkę Mariannę. Józef 
Kucharczyk ma 6 wnuków, 9 prawnuków i 4 praprawnuków. 
Niestety żona zmarła w 1993 roku, nie żyje także syn Zenon i 
córka Marianna. Panem Józefem opiekuje się syn Bogdan i 
synowa Krystyna oraz mieszkająca obok wnuczka. 

Pan Kucharczyk ma bardzo dobrą pamięć, mimo 
kłopotów ze zdrowiem dzieli się swoimi wspomnieniami. 
Wspomina okres swojej służby wojskowej w Podbrodziu koło 
Wilna w 3 Dywizji Artylerii Konnej. Trafił tam w 1938 roku, a 

100 ROCZNICA URODZIN  
PANA JÓZEFA KUCHARCZYKA 

rok później wybuchła wojna. Jego oddział brał udział w kampa-
nii wrześniowej w okolicach Przysuchy. Po kilku dniach został 
rozbity i rozformowany. Pan Józef pamięta dramatyczne chwile 
bombardowań przez niemieckie samoloty małej wsi w  okolicy 
Przytyka, także ostrzał i bombardowanie jego oddziału i obraz 
płonących koni. Na szczęście Józef Kucharczyk przeżył i udało 
mu się wrócić do domu. 

Pan Józef Kucharczyk jest bardzo dumny ze swo-
ich wnuków i prawnuków. Szczególnym powodem dumy jest 

15 letni praprawnuczek 
Wojciech Kucharczyk, 
który jest mistrzem Pol-

ski w motocrossie. Podczas odbywającego się w dniach 30 
kwietnia i 1 maja 2016 r. w Lidzbarku Warmińskim Pucharu 
Polski zajął II miejsce. Pradziadek Józef oraz dziadkowie kibi-
cowali Wojtkowi podczas telewizyjnej relacji na antenie TVP 
Info. 

 W czasie rozmowy pan Józef Kucharczyk zdra-
dził, że w jego rodzinie były osoby długowieczne. Pradziadek 
pana Józefa żył 105 lat, natomiast prababka jego dziadka pra-
wie 120 lat. Panu Józefowi także życzymy długich lat w zdro-
wiu, pogody ducha oraz wielu pięknych jubileuszy. 

Zofia Maj 

Tove Jansson. „Córka 
rzeźbiarza”. Warszawa 
2015. 

Tove Jansson na całym 
świecie znana jako au-
torka cyklu książek dla 
dzieci o Muminkach. 

Wychowała się w rodzinie artystów, ojciec był rzeźbiarzem, 
matka malarką i grafikiem. Jej dzieciństwo miało wielki wpływ 
na jej późniejszą twórczość. Tove Jansson nigdy nie napisała 
klasycznej autobiografii, choć 
przez całe życie tworzyła auto-
portrety – w książkach, listach, 
ilustracjach i obrazach. W 
1959 roku, rok po śmierci uko-
chanego ojca, Victora Jansso-
na, stworzyła kilka krótkich 
tekstów opowiadających o 
dziecku i rodzicach artystach. 
Jesienią 1967 roku pisała w 
liście do przyjaciółki: „Teraz 
nie piszę już dla dzieci, ale o 
pewnym dziecku – dla doro-
słych. Ciężko jest i ekscytują-
co bez pomocy Doliny Mu-
minków”. 

W „Córce rzeźbiarza”Tove Jansson nie kryła już historii ro-
dzinnych pod płaszczem muminkowej metafory, nie wymyślała 
imion dla swoich bohaterów. Opowiadała o zabawach, przygo-
dach, o domu, a przede wszystkim o wspaniałej rodzinie i miło-
ści, bez których z pewnością niełatwo byłoby jej stać się jedną 
z najwybitniejszych artystek XX wieku. 

„To zupełnie inna proza. Tove Jansson, spełniona pisarka, po-
wraca tu do własnego dzieciństwa i otula je dojrzałym, szczę-
śliwym spojrzeniem. Cudowna książka!” –  pisarz Piotr Paziń-
ski. 

Iwona Kaczmarska. „Szlak archi-
tektoniczny Stefana Szyllera. 
Prace na ziemi radomskiej”. Ra-
dom 2015. 

Gmach Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych w Warszawie, bi-
blioteka i brama Uniwersytetu War-
szawskiego, most Poniatowskiego, 
gmach główny Politechniki War-
szawskiej, przebudowa sanktua-
rium na Jasnej Górze to tylko nie-
które z najbardziej znanych realiza-
cji Stefana Szyllera, jednego z naj-
wybitniejszych polskich architek-
tów. 

Utalentowany i nieprawdopodobnie pracowity, pozostawił po 
sobie, jak sam obliczał, ponad 1000 prac. Wśród nich jest ok. 
150 kamienic w Warszawie oraz podobna liczba kościołów w 
całej Polsce; nie tylko nowych, ale także odnawianych i prze-
budowywanych. 

Także w Radomiu i okolicznych miejscowościach powstało 
kilkanaście prac według projektu tego znakomitego architekta. 
Projektował dla różnych zleceniodawców na ziemi radomskiej 
przez około 40 lat – od 1890 do 1931r.  

Według koncepcji Szyllera powstał kościół w radomskiej para-
fii Najświętszego Serca Jezusowego na Glinicach, a także tym-
czasowa kaplica i  dom dla księży. Nic więc dziwnego, że to 
parafia na Glinicach i jej proboszcz ks. Roman Adamczyk po-
stanowili przypomnieć zarówno samego Stefana Szyllera, jak i 
to, co stworzył w Radomiu i okolicach. Tak powstał Szlak Ar-
chitektoniczny Stefana Szyllera. 

Jeden z projektów wybitnego architekta realizowany był także 
na terenie naszej gminy. Stefan Szyller zaprojektował przebu-
dowę kościoła w Cerekwi. Projekt powstał w 1927 roku,  budo-
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wa trwała w latach 1928-1936.  Kościół neorenesansowy z ele-
mentami neobarokowymi, zbudowany z cegły i kamienia pol-
nego, jest przykładem eklektycznego myślenia artysty.  Pier-
wotnie gotycki kościół w Cerekwi, architekt zakomponował 
tak, jakby powstawał etapami w ciągu wieków. 

Publikacja, autorstwa Iwony Kaczmarek została przygotowana 
w ramach projektu „Szlak twórczości architektonicznej Stefana 
Szyllera”, realizowanego w partnerstwie przez Parafię Rzym-
skokatolicką pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu, 
Diecezję Radomską oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich 
o. Radom. Autorka przybliża w swojej pracy sylwetkę Stefana 
Szyllera oraz projekty zrealizowane w Radomiu i okolicach, 
m.in. w Szydłowcu, Jedlni, Białobrzegach Pionkach, Przytyku i 
Cerekwi. Prezentuje także prace , które architekt zaprojektował, 
a które z różnych powodów nie zostały zrealizowane. 

Maria Nurowska. „Bohaterowie są zmęczeni”. Warszawa 
2016. 

Leon Niem-
czyk znany jest 
niemal wszyst-
kim jako wy-
bitny aktor 
filmowy i tea-
tralny. W ciągu 
ponad 50 lat 
kariery zagrał 
w około 400 
filmach pol-
skich i prawie 
150 zagranicz-
nych. Niewiele 
osób zna jego 
niezwykłą bio-
grafię i skom-
plikowane ro-
dzinne losy. 
Podczas wojny służył w batalionie przeciwlotniczym 97. Dywi-
zji Piechoty 3. Armii Stanów Zjednoczonych, dowodzonej 
przez gen. George'a Pattona.Jego braćmi byli skrzypek Wacław 
Niemczyk i Ludwik Niemczyk, żołnierz Armii Krajowej, który 
po wojnie przeprowadzał na Zachód uciekinierów z Polski 

Leon i Ludwik Niemczyk. Słynny aktor i legendarny kurier 
podziemia. Ich skomplikowane losy ukazane na tle równie 
skomplikowanych czasów, są niczym fascynujący 
film.Opowiada o nich najnowsza książka Marii  Nurowskiej. 

 Obydwaj bracia w czasie II wojny światowej walczyli o wol-
ność ojczyzny. Po wojnie Ludwik z narażeniem życia organizo-
wał ucieczki przez zieloną granicę. Podczas jednej z nich na 
zachód postanowił uciec Leon. Jednak podczas próby przekro-
czenia granicy bracia zostali aresztowani. 

 Po krótkim pobycie w więzieniu Leon wyszedł na wolność. 
Rozpoczął aktorską karierę i w ciągu niemal półwiecza zagrał 
w 550 filmach m.in. w nominowanym do Oscara „Nożu w wo-
dzie” Romana Polańskiego. Kochały go kobiety i uwielbiali 
kinomani. Jawił się jako istny król życia. Ludwik przeżył sze-
ścioletnią gehennę w lochach UB, a po wyjściu z nich podjął 
rozpaczliwą próbę ucieczki i wraz z żoną przedostał się na Za-
chód, gdzie dożył sędziwego wieku. 

 Bracia po raz ostatni widzieli się podczas nieudanej próby 
ucieczki. Do końca życia każdy z nich zastanawiał się, kto 
zdradził. I czy zdrajcą nie był brat. Nigdy tych podejrzeń nie 
zweryfikowali. Nigdy nie stanęli twarzą w twarz… 

Krystyna Mirek "Prom do Kopenhagi". Warszawa 2016. 

„Prom do Kopenhagi” to debiut książkowy Krystyny Mirek, 
popularnej autorki literatury kobiecej. Powieść wydana po raz 
pierwszy w 2011 roku, doczekała się wznowienia. 

Weronika i Konrad znają się praktycznie od zawsze, mieszkają 
w małej miejscowości. Weronika straciła mamę mając zaledwie 
osiem lat. Najpiękniejsza dziewczyna w okolicy, za którą wszy-
scy szaleją, wychowy-
wana jest przez za-
mkniętego w sobie ojca. 
Konrad to chłopak po-
chodzący z biednej ro-
dziny. Po traumatycz-
nych przejściach z ojcem
-alkoholikiem, musiał 
szybko dojrzeć i stać się 
głową rodziny.  Mimo 
uczucia, którym się da-
rzą, nie mogą być razem.  
On wyjeżdża do pracy 
do Niemiec. Ona podej-
muje decyzję o wyjeź-
dzie na stałe do Danii. 
Czy ich historia zakoń-
czy się happy endem? 

„Prom do Kopenhagi” to lekka opowieść o miłości i przyjaźni, 
bez większych niespodzianek. To propozycja dla czytelniczek, 
które w książkach szukają relaksu i szczypty romantyzmu. 

Justyna Bednarek. „Niesamowite przygody dziesięciu skar-
petek”. Warszawa 2015. 

"Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" to publikacja, 
która zwyciężyła w konkursie na najlepszą książkę dziecięcą 
"Przecinek i Kropka" 2015. 

Czy nie zastanawiało was, gdzie znikają wrzucone do pralki 
skarpetki? Bo jest faktem, że znikają, skoro wsadzamy je para-
mi, a wyjmujemy pojedyncze. Przynajmniej w domu Małej 
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Basi zwanej Be, skarpetyginą nieu-
stannie. Do pralki wchodzą dwie, a 
często wychodzi tylko jedna. Przez 
lata uzbierał się wór osieroconych i 
co ważniejsze, bezużytecznych 
skarpetek - rodzina ma dość. We-
zwany hydraulik odkrywa pod pral-
ką dziurę. To tamtędy zaginione 
skarpetki ruszają w świat, robią 
zawrotne kariery i mają świetne 
przygody: zostają gwiazdami fil-
mowymi, detektywami, mysimi 

mamami albo po prostu uszczelniają wronie gniazdo. 

Autorką „Niesamowitych przygód dziesięciu skarpetek 
(czterech prawych i sześciu lewych) jest Justyna Bednarek, a 
ilustracje wykonał Daniel de Latour.„Niesamowite przygody 
dziesięciu skarpetek” to książka podzielona na dziesięć roz-
działów. W każdym z nich opowiedziana została historia jednej 
ze skarpetek. Wszystkie historie są mądre, ale też zabaw-
ne.Książka Justyny Bednarek to opowieść uniwersalna, która 
dotrze do kilkuletnich odbiorców, ale i dorosłym da wiele do 
myślenia.  

Poleca 
Zofia Maj  

Organizatorem konkursu „Klasa ze snów” był portal 
Mulimedia w szkole, a patronat honorowy objęło Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. Była to już VI Edycja konkursu. Należało 
spojrzeć na swoją szkołę i wyobrazić sobie klasę ze snów, no-
woczesna salę z urządzeniami, które pomagają docierać do 
informacji i pokonywać bariery. Klasę, w której możesz się 
uczyć i pracować, w której uczeń przygotuje się do życia w 
świecie nasyconym nowymi technologiami. Pragniemy, aby 
najnowsze technologie zagościły w naszym codziennym życiu. 
Wiemy, że codzienność młodych ludzi to szkoła. Szkoła, która 
dobrze przygotuje ich do życia we współczesnym świecie.  
Konkurs „Klasa ze snów” to marzenie idealnej lekcji- zgranym 
zespole uczniów pod wodzą świadomego swojej roli nauczy-
ciela, korzystającego z nowoczesnych technologii dla dobra 
młodych ludzi, którzy poznają i zdobywają świat. 

Pomysł na nagranie filmu przedstawiła nam pani Ewe-
lina Woźniak, nauczycielka  informatyki. Cała klasa 2b podzie-
liła się na grupy. Mieliśmy opracować kilka scenariuszy, które 
następnie przedstawiliśmy na lekcji. Jednogłośnie wybraliśmy 
najciekawszy, najbardziej atrakcyjny scenariusz. 

Wszystkie sceny nagrywaliśmy po lekcjach w ciągu 
dwóch dni. Nagraliśmy ich ponad sto. Dzięki pomocy rodziców 
udało nam się zrobić ujęcie z lotu ptaka. Zabawy i śmiechu 
przy nagrywaniu mieliśmy bardzo wiele. Ale wiemy też, że 
wcale nie jest to łatwe. Mieliśmy sporo powtórek różnych scen. 
W końcu wszystko się udało, dobrnęliśmy do finału. 

Z firmy Full Media  pożyczyliśmy monitor interak-
tywny, z którym nakręciliśmy parę scen z jego wykorzysta-
niem. Praca z tym monitorem to świetna zabawa, o takim 
sprzęcie marzyliśmy. 

GIMNAZJALIŚCI Z ZAKRZEWA DRUDZY W POLSCE! 



Złożeniem całego filmu zajął 
się Igor Pacocha. Wiele razy 
montował filmiki na potrzeby 
szkoły, więc ma w tym wprawę.  

Z całej Polski nadesła-
no około 300 filmów, lecz tylko 
30 doszło do finału. Nam jako 
jednej z wybranych szkół bar-
dzo zależało na wygranej. Gło-
sowanie odbywało się przez 
portal społecznościowy  facebo-
ok, należało polubić oraz sko-
mentować konkursowy filmik.  
Od początku bardzo zaangażo-
waliśmy się w zdobywanie gło-
sów. Zgłaszaliśmy się z prośbą 
o lajki do znajomych. Kiedy przestało to dawać zamierzone 
efekty, zwróciliśmy się do całej szkoły, absolwentów, uczniów, 
pracowników szkoły oraz rodziców, którzy chętnie włączyli się 
w naszą „akcję”. Po kilku dniach rywalizacji wyłoniły się 3 
szkoły, które zdecydowanie prowadziły. Były to szkoły z Wie-
lunia, Łukowa, oraz oczywiście z Zakrzewa. Wielkie podzięko-
wanie kierujemy dla Echa Dnia, które opublikowało prośbę o 
głosy w gazecie. Dużo pomogło udostępnienie naszego filmiku 
przez oficjalny fanpage Radomiaka. Ostatnie dni rywalizacji 
były bardzo nerwowe. Bardzo nas   zbliżyły te dni, integrowała 
się cała społeczność szkolna. Opanował nas niesamowity pło-
mienny entuzjazm, że przecież możemy wygrać. Zdziwiła nas 
samych pewność siebie, że przecież mamy szansę. Wkrótce 
żywioł opanował całą społeczność zakrzewską. 

Prowadzenie prawie setką komentarzy uśpiło naszą 
czujność.  Finalnie zdobyliśmy drugie miejsce (2843 głosy). 

Nasza szkoła zawsze dąży do 
doskonałości, ale 2 miejsce 
również nas zadowala, szcze-
gólnie, że początkowo było aż 
300 szkół.  
Przewodniczący Komisji Kon-
kursowej Marcin Stefanow 
powiedział nam: „Witając 
Państwa w gronie Laureatów 
mam przyjemność przekazać 
nagrodę w postaci zestawu do 
wideokonferencji Aver 
EVC130 PTZ Cam. Konkurs 
„Klasa ze snów” pozwala nie 
tylko wykazać się kreatywno-
ścią, współdziałaniem i umie-

jętnościami przekazywania własnych wizji, ale także stwarza 
możliwość obcowania z najnowszymi technologiami w szkole. 
Służy przeciwdziałaniu cyfrowemu wykluczeniu dzieci i mło-
dzieży. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami. 

Ta nagroda jest dowodem wysokiej oceny, którą uzy-
skaliście Państwo jako społeczność. Nie chodzi tu tylko o czas i 
wysiłek w stworzenie filmu, ale przede wszystkim o wspólne 
realizowanie wytyczonego celu. Nie tylko dla siebie, ale dla 
całej placówki. To bardzo cenne przesłanie dla młodych ludzi, 
którzy w ten sposób uczą partnerstwa i współpracy.” 

Wszystkim, którzy głosowali na nasz film, sympatyzo-
wali i identyfikowali się z nami serdecznie dziękujemy. 

Laureaci z kl. IIb 
PG w Zakrzewie 
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rozwój siatkówki w miastach i gminach regionu wprowadzony 
przez Stowarzyszenie Czarni Radom i właściciela klubu Cerrad 
Czarni Radom. Obok Starostwa Powiatowego w Radomiu w 
projekcie uczestniczyły: Wierzbica, Jedlińsk, Pionki, Przytyk 
Zakrzew, Gózd, Zwoleń i Garbatka, Letnisko. Do projektu 
przystąpiły też miasta i gminy Przysuchy, Iłży, Białobrzegów 
oraz Kozienic. Partnerstwo Regionalne to nowatorski projekt 
nie tylko w skali kraju ale i Europy. 

W ramach tego projektu zorganizowano turniej siat-
karski, który odbył się w sali Publicznego Gimnazjum nr 13 w 
Radomiu. Zaproszenia przyjęli wszyscy partnerzy uczestniczą-
cy w projekcie Partnerstwa Regionalnego Czarni, czyli 13 ekip 
w tym uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Zakrzewie. Poczynaniom na parkiecie przyglą-
dali się trenerzy grup młodzieżowych Radomskiego Centrum 
Siatkarskiego – Gościliśmy około 200 chłopców z regionu. To 
doskonały przegląd kadr. Kilku z jego uczestników ma szansę 

trenować siatkówkę na wyższym poziomie. Oczywiście, jeżeli 
poszerzą systematycznie zajęcia – podkreślił Andrzej Sitkow-
ski, trener Juniorów Czarnych. 

Turniej rozegrano na trzech boiskach równocześnie, w 
trzech grupach. Drużyny prezentowały zróżnicowany poziom, 
ale same zawody dostarczały niezapomnianych wrażeń i emo-
cji. 

Ostatecznie triumfowała reprezentacja Publicznego 
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 z Pionek, przed 
faworyzowaną ekipą Siatkarskich Ośrodków Szkolnych przy 
Publicznym Gimnazjum nr 1 w Przysusze, a z trzeciego miej-
sca cieszyli się chłopcy z Wolanowa. 

Nasi uczniowie, biorący po raz pierwszy udział w tak 
dużym turnieju, zajęli miejsce na miarę swoich możliwości. 
Mimo, że nasi siatkarze nie walczyli o czołową lokatę, to jeden 
z nich zyskał swoją grą uznanie w oczach A. Sitkowskiego i 
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jego nazwisko znalazło się w notesie trenera Czarnych. W na-
grodę najlepsza ekipa odebrała okazały puchar, pozostali 
uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe koszulki oraz dyplo-
my. 

Po uroczystym podsumowaniu zmagań wszyscy 
uczestnicy zjawili się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu I Re-
kreacji, aby wspólnie kibicować siatkarzom Cerrad Czarncyh 
Radom w meczu z MKS-M Będzin.  

Należy podkreślić, że nasza gmina Zakrzew uzyskała 
tytuł Partnera Radomskiej Siatkówki. Będzie miała możliwość 
umieszczenia materiałów promocyjnych dotyczących regionu 
między innymi przed i w trakcie meczów, a nasi uczniowie 
będą mogli „Na żywo” ( bezpłatnie) oglądać zmagania siatka-
rzy Cerrad Czarnych Radom. 

Kontynuacją projektu Partnerstwa Regionalnego stwo-
rzonego przez Cerrad Czarnych Radom był wyjazd pracowni-
ków gminy, uczniów oraz nauczycieli na mecz Cerradu z Ja-
strzębskim Węglem. Organizatorzy zapewnili darmowe bilety, 
przejazd klubowym autokarem na mecz oraz niezapomniane 
emocje, a nasza grupa przygotowała plakaty i przyśpiewki, 
dopingując naszych siatkarzy. Skuteczny był nasz doping, po-
nieważ Czarni wygrali 3:0. Mecz stał na bardzo wysokim po-
ziomie i stał się bodźcem do doskonalenia swoich umiejętności 
przez naszych uczniów. Ukoronowaniem przygody z Partner-
stwem Regionalnym będzie międzyklasowy turniej piłki siatko-
wej dziewcząt i chłopców w naszej szkole.  

Dominik Jakubiak 

Szkolny Wolontariat działa w gimnazjum od początku 
istnienia szkoły, już 17 lat! Od kilku lat w gimnazjum działa 
także Szkolne Koło Caritas. Organizacje te zostały powołane w 
celu zaszczepienia w gimnazjalistach potrzeby niesienia dobro-
wolnej, bezinteresownej pomocy tym, którzy jej potrzebują. 
Prawie każdy człowiek ma taką potrzebę i tu ją realizujemy. 
Poza tym zdobywamy wiele cennych doświadczeń, uczymy się, 
jak wiele pracy potrzeba przy organizacji różnych imprez, akcji 
charytatywnych. To tu nawiązujemy relacje i przyjaźnie. Czu-
jemy się jedną, zżytą grupą. Każdy z nas jest inny, ma inny 
temperament, co innego potrafi. Uczymy się otwartości na sie-
bie, tolerancji, słuchania. 

Myślę, że nie trudno nas - gimnazjalistów namówić do 
działania na rzecz innych. Jestem uczennicą klasy pierwszej 
gimnazjum, ale już wzięłam udział w kilku dużych szkolnych 
akcjach Wolontariatu i Caritasu. Podejmując się pracy jako 
Wolontariuszka, nie oczekiwałam niczego w zamian, ale i tak 
dostaję nagrodę - wielką satysfakcję, radość rozpierającą serce i 
poczucie bycia potrzebną. Zaletą pomagania jest to, że również 
pomagający wiele otrzymuje w zamian. Poznaje siebie i rozwi-
ja w sobie szlachetne cechy. Podejmując się każdej nowej pra-
cy w Wolontariacie, chcę zrobić coś dobrego i pożytecznego 

dla innych. Ale przy okazji sama zdobywam nowe umiejętno-
ści, doświadczam czegoś nowego. Oswajam swój stres, przygo-
towując przedstawienia, śpiewając. Sprawiam innym radość, a 
jednocześnie bardzo dużo czerpię dla siebie. Dla mnie jest to 
też źródło wielu nowych doświadczeń, które mogą przydać się 
w życiu dorosłym. Ciągle spotykam wielu ciekawych ludzi, 
którzy chcą zmienić świat na lepsze. Wolontariat daje mi też 
siłę, odwagę i umacnia mój charakter. Każda wspólna akcja 
daje motywację na dawanie z siebie jeszcze więcej. Chcemy 
pokazać także innym, że nie kosztuje nas to zbyt wiele, a przy-
nosi same korzyści.  

Każdy z nas potrzebuje czasem pomocy i wielu może 
jej udzielić, bo warto pamiętać o innych – nie tylko o sobie. 
Dobro zawsze powraca.  

A na zakończenie chcę powiedzieć, że praca w Wo-
lontariacie uzależnia i jeśli ktoś poświęci się jej bezinteresow-
nie, to już nigdy nie będzie obojętny wobec ludzkiej tragedii i 
cierpienia. Wolontariat jest bardzo ważnym, cennym i niesamo-
witym doświadczeniem w moim życiu. 

Milena Kurowska, kl. 1a 
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  

w Zakrzewie 

WOLONTARIAT TO PIĘKNA WSPÓLNOTA ŁĄCZĄCA LUDZI,  
KTÓRZY CHCĄ NIEŚĆ POMOC 

LUDZIE LISTY PISZA... 

 1050. rocznica Chrztu Polski jest popularnym tematem 
w mediach. W radiu czy w  telewizji są zazwyczaj wypowiedzi 
osób uczonych, a nie ma głosu społeczeństwa, które powinno 
wypowiedzieć się w tej kwestii. Postanowiłam to zmienić i 
oddać głos lokalnej wspólnocie. 

 Przyjęcie chrztu było ważnym elementem kształtującym 
ówczesną Polskę. Był to szczególny moment dla naszego pań-

stwa, dlatego zapytałam mieszkańców naszej gminy, co pamię-
tają z lekcji historii na temat tego wzniosłego wydarzenia. 

 Mimo dużej różnicy wiekowej respondentów, każdy 
starał się odpowiedzieć na zadawane przeze mnie pytania. An-
kietowani chwalili się swoją wiedzą. Nie było osoby, która nie 
odpowiedziałaby na pytania związane z tak ważnym wydarze-
niem. Byłam zaskoczona, że dzieci, które zaczynają swoją 
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przygodę z edukacją szkolną wiedzą, kiedy odbył się chrzest. 
Gdy zapytałam, skąd mają taką wiedzę, odpowiadały, że ze 
szkoły lub rodzice im o tym opowiadali. Słuchając odpowiedzi, 
dowiedziałam się wielu ciekawych informacji. Często podkre-
ślano fakt, ze nie ma pewności co do miejsca oraz dokładnej 
daty chrztu. 

 Najciekawsze wyjaśnienia padały przy pytaniu o to, czy 
decyzja o przyjęciu chrztu była odpowiednia. Każdy opinio-
dawca udzielił pozytywnej odpowiedzi. Uzasadniając, czemu 
było to dobre rozwiązanie, najczęściej odpowiadano, że chrzest 
poprawił sytuację polityczną naszego kraju oraz Polska przy-
stąpiła do kręgu kultury europejskiej. Ankietowani uważali, że 
nastąpił rozwój piśmiennictwa jak również budownictwa sa-
kralnego. Starsi mieszkańcy naszej gminy w swoich wypowie-
dziach podkreślali, że ważne było tworzenie się biskupstw na 
terenie schrystianizowanego państwa. Jedna osoba udzieliła 
odpowiedzi, która się nie powtórzyła. Badany zauważył, że 
dzięki przyjęciu chrztu z rąk czeskich, udało się państwu pol-
skiemu uniknąć przymusowej chrystianizacji ze strony Nie-
miec. 

  Młodsi uczestnicy badania pochwalili się, że brali czyn-
ny udział w obchodach uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski 

zorganizowanej przez Publiczne Gimnazjum w Zakrzewie. 
Było to dla nich wielkie przeżycie, podkreślali, że są dumni, iż 
mogli wziąć udział w tak wyjątkowym jubileuszu. Powiedzieli, 
że czekają na kolejne obchody rocznicy chrztu. Według mło-
dzieży najlepszym sposobem na rozwijanie zainteresowań hi-
storycznych jest uczestnictwo tego typu imprezach. Gimnazja-
liści uważają, że takie ceremonie są potrzebne, aby pobudzić w 
młodych osobach patriotyzm jak i chęć poznawania historii 
naszego państwa. 

 Mieszkańcy naszej gminy bardzo chętnie dzielili się 
swoją wiedzą. Czasami dziwili się i pytali, czemu właśnie z 
nimi chcę na ten temat rozmawiać. Odpowiadałam wtedy, że 
brakuje mi wypowiedzi obywateli, co oni sadzą i jak przeżywa-
ją ważne dla naszego kraju chwile. Jestem pod wrażeniem, że 
już od najmłodszych lat dzieci są uczone o tak wzniosłym wy-
darzeniu.  

 Najważniejsze jest to, abyśmy pamiętali, że gdyby nie 
było chrześcijańskiej Polski, losy naszej małej lokalnej społecz-
ności mogłyby potoczyć się zupełnie inaczej.  

Z wyrazami szacunku  

Magdalena Król 

Tegoroczną „majówkę” grupa 48. parafian wraz ze 
swym proboszczem Ks. Ireneuszem Koseckim, spędziła w nie-
zwykle urokliwej części Polski - na Ziemi Augustowskiej. Wy-
jechali autokarem 2 maja sprzed naszej świątyni, aby ok. 11.30 
rozpoczęć zwiedzanie Suwałk - miasta narodzin Marii Konop-
nickiej. Następnie udali się do pokamedulskiego klasztoru w 
Wigrach, gdzie w czerwcu 1999 r. przebywał pap. Jan Paweł II. 
Zwiedzili eremy, bazylikę i muzeum. Kolejnym punktem  piel-
grzymowania były Sejny, gdzie w przepięknej barokowej bazy-
lice kult odbiera Matka Boża Sejneńska. Przed Jej wizerunkiem 
Mszę św. w intencji pielgrzymów odprawił ks. proboszcz. 
Uczestnicy pielgrzymki zwiedzili także muzeum diecezjalne. 

Na nocleg udali się do „Przewięzi” k/ Augustowa. Drugi dzień 
rozpoczęli od zwiedzania Augustowa, a następnie odbyli rejs 
statkiem do Studzienniczej, tym samym, którym podróżował 
Jan Paweł II 17 lat temu. Tam w kaplicy na wyspie uczestni-
czyli we Mszy św. Ostatnim miejscem, które odwiedzili był 
Białystok. Nawiedzili kościół, w którym spoczywają relikwie 
Bł. ks. Michała Sopoćki - spowiednika św. Faustyny Kowal-
skiej, konkatedrę, obejrzeli ogrody przy Pałacu Branickich, 
odbyli spacer głównym deptakiem Białegostoku. Pielgrzymom 
towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda. Wracając do Zakrzewa 
zgodnie stwierdzili - Polska - to cudowny kraj.     

MAJÓWKA - ŚLADAMI ŚW. JANA PAWŁA II 

16 marca 2016r. Przedszkole Samorządowe w Zakrze-
wie przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego w Radomiu po raz ósmy zorganizowało powiatowy kon-
kurs z wychowania komunikacyjnego pod hasłem 
„Przedszkolak zna przepisy ruchu drogowego i czuje się 
bezpieczny na drodze”. Celem konkursu było popularyzowa-
nie przepisów i zasad bezpiecznego i kulturalnego poruszania 
się po drogach oraz  kształtowanie partnerskich zachowań wo-
bec innych uczestników ruchu drogowego.  

W rywalizacji wzięło udział piętnaście trzyosobowych 
zespołów dzieci 5-6 letnich. Reprezentowały one: Publiczne 
Przedszkole nr 10 im. Jana Brzechwy w Radomiu, Publiczne 
Przedszkole nr 12 w Radomiu gr. I i II, Publiczne Przedszkole 
nr 19 w Radomiu, Publiczne Przedszkole nr 13 w Radomiu, 
Publiczne Przedszkole nr 23 w Radomiu, Publiczne Przedszko-
le nr 25 w Radomiu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Taczowskiej Woli, Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Zakrzewie Filia w Gulinie, Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Zakrzewie Filia w Mleczkowie, Publicz-

VIII POWIATOWY KONKURS 
Z WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO 



na Szkoła Podstawowa w Wacynie, Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Przytyku, Przedszkole Samorządowe w Skaryszewie 
oraz Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie. 

Dzieci rywalizowały w ośmiu konkurencjach. Ich wie-
dza musiała objąć znajomość znaków drogowych, numerów 
alarmowych, sygnalizacji świetlnej, bezpiecznego poruszania 
się po drodze, prawidłowego zapinania pasów bezpieczeństwa.  

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało 
jury pod przewodnictwem przedstawiciela Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu Pana Marcina Dą-
browskiego, dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zakrze-
wie Pani Barbary Ślusarczyk, starszej aspirant Pani Kamili Ad-
amskiej oraz sierżanta sztabowego Pana Pawła Lenarcika z 
wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. 

Mimo iż poziom wiedzy był wyrównany, nieznaczna różnica 
punktów zadecydowała o ostatecznej kolejności: 

I miejsce: Publiczne Przedszkole nr 12 w Radomiu gr. 1 
Publiczne Przedszkole nr 13 w Radomiu 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi 
II miejsce: Publiczne Przedszkole nr 12 w Radomiu gr. 2 
Publiczne Przedszkole nr 19 w Radomiu 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie Filia w Mleczko-
wie 
III miejsce: Publiczne Przedszkole nr 10 w Radomiu 
Publiczne Przedszkole nr 23 w Radomiu 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie Filia w Gulinie 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wacynie 
Przedszkole Samorządowe w Skaryszewie 
Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie 

Podziękowanie za udział w konkursie otrzymali: Pu-
bliczne Przedszkole nr 25 w Radomiu oraz Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Taczowskiej Woli. 

Po ogłoszeniu wyników Jury wręczyło dzieciom pa-
miątkowe dyplomy i wspaniałe nagrody ufundowane przez 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu oraz or-
ganizatora konkursu Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie. 
Na zakończenie Pani dyrektor Barbara Ślusarczyk serdecznie 
podziękowała wszystkim uczestnikom za przybycie oraz wspa-
niałą zabawę. Całość została uwieńczona słodkim poczęstun-
kiem. 

Justyna Golus 
Przedszkole Samorządowe  

w Zakrzewie 

SPOTKANIA DLA RODZICÓW 
W ostatnim czasie w Przedszkolu Samorządowym w 

Zakrzewie odbyły się dwa spotkania dla rodziców. Pierwsze – z 
psycholog Dorotą Ramzią – Kwaśnik z Poradni Psychologicz-
no – Pedagogicznej w Radomiu. Drugie z zastępcą naczelnika 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w 
Radomiu, nadkomisarzem Jarosławem Stolarkiem oraz jego 

współpracownikami: sierż. sztab. Dariuszem Godziną i sierż. 
Renatą Gabryś. 

Spotkanie z Panią psycholog dotyczyło gotowości 
dzieci do podjęcia nauki szkolnej. Pani psycholog wyjaśniła, iż 
gotowość szkolna oznacza osiągnięcie przez dziecko takiego 
stopnia rozwoju społecznego i umysłowego, który pozwoli mu 
sprostać obowiązkom szkolnym. To również gotowość dziecka 
do podjęcia nowych zadań, zdolność przystosowania się do 
nieznanego środowiska, zmienionej sytuacji życiowej. Na goto-
wość szkolną dziecka składają się jego różnorodne doświadcze-
nia w sferze motorycznej (ruchowej), umysłowej, społecznej i 
emocjonalnej. Zależy ona od czynników biologicznych, np. 
stanu zdrowia, rozwoju dziecka, w tym dojrzałości jego układu 
nerwowego, własnej aktywności dziecka, w tym osobistych 
doświadczeń życiowych zbieranych od najwcześniejszych 
okresów życia, oraz czynników społecznych, np. wpływu ro-
dziny, przedszkola, innych instytucji.  



Pani psycholog zwróciła jednak uwagę rodzicom na 
to, iż rzeczywiste przygotowanie dziecka do szkoły zaczyna się 
praktycznie w chwili urodzenia i składa z dwóch etapów: 

 długofalowego, obejmującego cały okres przedszkol-
ny, polegającego na dbałości o prawidłowy, harmonij-
ny i wszechstronny rozwój psychofizyczny dziecka, 
na zapewnieniu mu jak najlepszych warunków życia; 
bezpośredniego, obejmującego ostatni rok przed roz-
poczęciem nauki w szkole. 

Spotkanie z policjantami wynikało z realizowanego w 
przedszkolu programu z wychowania komunikacyjne-
go ,,Przygotowanie dzieci 5,6-letnich do bezpiecznego i kultu-

ralnego uczestnictwa w ruchu drogowym” i dotyczyło bezpie-
czeństwa dziecka jako uczestnika ruchu drogowego. Pan nad-
komisarz przypomniał, a raczej ,,przepytał’’ rodziców z podsta-
wowych zasad ruchu drogowego. Mówił o bezpieczeństwie 
dziecka w samochodzie, na rowerze i jako pieszego. Zaznaczył, 
jak ważne jest noszenie odblasków zarówno przez dorosłych, 
jak i przez dzieci. Przypomniał, jak istotne jest to, jaki przykład 
jako uczestnicy ruchu drogowego dają dzieciom dorośli i że to 
rodzice od najmłodszych lat są najważniejszymi nauczycielami 
dziecka. 

Magdalena Chałubińska-Przybysz 
Przedszkole Samorządowe  

w Zakrzewie 

Dnia 06.04.2016r. w Przedszkolu Samorządowym w 
Zakrzewie po raz drugi odbyła się Gminna Olimpiada Matema-
tyczna pod patronatem honorowym Sekretarz Gminy Zakrzew 
Pani Marzenny Nosowskiej. W rywalizacji wzięło udział osiem 
trzyosobowych zespołów reprezentujących wszystkie placówki 
z oddziałami 6-7-latków z terenu naszej Gminy. Delegacje z 
poszczególnych placówek zmierzyły się z rozwiązywaniu za-
dań matematycznych z zakresu: przeliczania, dodawania, odej-

mowania, klasyfikowania, porównywania, znajomości figur 
geometrycznych, orientacji przestrzennej.   

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało 
jury powołane przez organizatora w składzie: Sekretarz Gminy 
Zakrzew Pani Marzenna Nosowska, Dyrektor Przedszkola Sa-
morządowego w Zakrzewie Pani Barbara Ślusarczyk oraz Pani 
Małgorzata Niestój nauczycielka z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie.  

Dzieci były doskonale przygotowane ze wszyst-
kich dziedzin, jakie  ujęte były w regulaminie. 
Świetnie radziły sobie z każdą konkurencją. 
Dzięki wspólnej pracy w zespołach ich wysiłek 
przyniósł oczekiwane efekty. Konkursowi towa-
rzyszyły ogromne emocje i wiele radości. Opie-
kunowie oraz publiczność mocno trzymali kciuki 
za swoje drużyny. Dzieci wykazały się dużym 
poziomem wiedzy i umiejętności, a także współ-
pracą w zespole. Nieznaczna różnica punktów 
zdecydowała o ostatecznym wyniku, który 
przedstawiał się następująco: 

I miejsce- PSP im. Jana Kochanowskiego w  
Zakrzewie Szkoła Filialna w Gulinie.  

II miejsce ex aequo- PSP im. Jana Pawła II w 
Woli Taczowskiej, Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Wacynie, PSP im. Orła Białego w Dąbrów-
ce Podłężnej oraz Przedszkole Samorządowe w 
Zakrzewie. 

III miejsce ex aequo- PSP w Janiszewie, Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanow-
skiego w Zakrzewie Szkoła Filialna w Mleczko-
wie. 

Wyróżnienie- PSP w  Cerekwi.  

II GMINNA OLIMPIADA MATEMATYCZNA 
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II GMINNA OLIMPIADA MATEMATYCZNA 

Wszyscy uczestnicy II Gminnej Olimpiady Matema-
tycznej otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez organizatora. Dla wszystkich uczestników 
konkursu w sali wielofunkcyjnej przygotowany był słodki po-
częstunek oraz zabawy ruchowe. Czas mijał w bardzo miłej 
atmosferze.   

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulu-
jemy i zapraszamy również za rok na kolejną już III Gminną 
Olimpiadę Matematyczną do naszego Przedszkola.   

Edyta Czwarno 
Przedszkole Samorządowe  

w Zakrzewie 

W dniu 15.03.2016 r. uczniowie Szkoły Filialnej w 
Gulinie wzięli udział w XIII Turnieju Regionalnym pod hasłem 
„Barwy Polskiej Wielkanocy” organizowanym przez Publiczne 
Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku. 

W turnieju uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawo-
wych, którzy prezentowali zwyczajowe scenki charakterystycz-
ne dla polskiej wsi. Podczas zmagań każda szkoła przedstawia-
ła przygotowaną na tę okazję inscenizację, której tematem 
przewodnim było przybliżenie tradycji wielkanocnych oraz 
kartkę wielkanocną wykonaną dowolną techniką na dużym 
brystolu. Nasi młodzi artyści, ubrani w stroje ludowe, wystąpili 

z programem pod hasłem "Jak to dawniej z koguci-
kiem było". Dzieci przybliżyły zapomnianą już tra-
dycję chodzenia z gaikiem i kogutkiem w Ponie-
działek Wielkanocny. Rywalizację oceniało profe-
sjonalne Jury złożone z przedstawicieli: pani dr 
Justyna Górska – etnograf z Muzeum Wsi Radom-
skiej, pani Bożena Zbożyna oraz pani Ewa Kopycka  
- nauczycielka, doradcy metodyczni z MPOD w 
Iłży. W turnieju zwyciężyła drużyna z PSP im. 

Jana Kochanowskiego w Zakrzewie Szkoła Filialna w Guli-
nie. Drugie miejsce zdobyła PSP we Wrzosie, trzecie miejsce 
ex quo uzyskałaPSP we Wrzeszczowie oraz PSP w Przytyku. 
Zwycięska drużyna z Gulina zachwyciła wszystkich niezwy-
kłym talentem aktorskim. Laureaci turnieju otrzymali puchary 
oraz dyplomy.  

Dzieci z turnieju wróciły pełne wrażeń, z większą wiedzą na 
temat tradycji wielkanocnych naszego regionu, ciekawymi 
przeżyciami oraz wspomnieniami. Serdecznie gratulujemy ucz-
niom i dziękujemy organizatorom. 

XIII TURNIEJ REGIONALNY 

Po raz kolejny nasza szkoła otworzyła swoje podwoje 
dla przyszłych uczniów. Dnia 9 marca 2016 r. w Szkole Filial-
nej w Gulinie został zorganizowany Dzień Otwarty dla dzieci 
ubiegających się o przyjęcie do placówki. 

               Rodzice oraz  wrześniowi zerówkowicze mogli prze-
konać się, że szkoła to nie tylko nauka, ale też wspaniała zaba-
wa.Na przyszłych wychowanków czekało wiele atrakcji. Go-

ście mieli możliwość obejrzenia przedstawienia pt. „Rzepka” w 
wykonaniu uczniów klasy pierwszej. Podczas dnia otwartego 
rodzice zapoznali się z ofertą edukacyjną, obejrzeli prezentację 
multimedialną podsumowującą pracę naszej szkoły. Mieli także 
okazję zobaczyć kronikę szkolną, w której znajduje się bogata 
fotogaleria z życia naszej placówki.  Następnie dzieci wraz z 
wybranymi paniami zwiedziły szkołę. Kolejną atrakcją była 
możliwość spędzenia czasu w naszej małej ,,Fantazji”. Przyszli 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY FILIALNEJ W GULINIE 



wychowankowie chętnie włączali się do zajęć zorganizowanych 
przez nauczycielki. Podczas zabaw mogli poznać swoich rówieśni-
ków, oswoić się z nowym miejscem, aby we wrześniu chętnie i bez 
obaw do niego wrócić. Rodzice mieli możliwość rozmowy między 
sobą oraz z nauczycielami. 

                Był to dzień wesoły i pełny wrażeń. Spotkanie zakończy-
ło się słodkim poczęstunkiem i wręczeniem drobnych upominków 
dla najmłodszych. Wszystkim zainteresowanym serdecznie dzięku-
jemy za przybycie do naszej placówki. 

 

 

W Szkole Filialnej w Gulinie od trzech lat nasi ucznio-
wie biorą udział w innowacji  matematycznej przy współpracy 
z panią profesor nauk humanistycznych Edytą Gruszczyk - 
Kolczyńską. Jest ona wieloletnim nauczycielem akademickim, 
autorką monografii naukowych, książek i podręczników dla 
nauczycieli, programów edukacyjnych,  przewodników meto-
dycznych i pakietów środków dydaktycznych dla rodziców i 
nauczycieli z serii „Dziecięca matematyka”. „Dziecięca 
matematyka” to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego 
dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowana tak, aby 
zapewnić im sukcesy w nauce. Istotą wspomagania rozwoju 
jest mądrze organizowany proces uczenia się. Najważniejsze są 
osobiste doświadczenia dziecka i stanowią one budulec, z któ-
rego dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności.  

29 kwietnia 2016r w naszej placówce odbyły się lekcje 
otwarte dla rodziców z innowacji matematycznej. W oddziale 
przedszkolnym prowadziła p. Marzena Chłopecka, w klasie I p. 
Dorota Szałas i w klasie II  p. Małgorzata Stawczyk. Uczniowie 
w czasie różnych zabaw ruchowych, gier, działań praktycznych 
rozwijali: operacyjne myślenie, umiejętność skupiania uwagi 
na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytua-
cjach, liczyły, układały i rozwiązywały zadania z treścią . Har-
towały odporność emocjonalną i rozwijały zdolność do wysiłku 
umysłowego a przede wszystkim świetnie się bawiły. Rodzice 
zaś mieli możliwość wspólnie spędzić czas z dziećmi, obserwo-
wać swoje pociechy w czasie zajęć, zapoznać się z ich osią-
gnięciami, podpatrzeć jak pracować z nimi w domu,  aby po-
móc dziecku osiągać sukces.  

DZIECIĘCA MATEMATYKA 

Dzień Ziemi to coroczne, odbywające się na całym 
świecie wydarzenie proekologiczne. W wielu państwach w 
jeden wiosenny dzień organizowane są akcje mające promować 
przyjazne naturze postawy w społeczeństwie. Na świecie Dzień 
Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynaro-
dowy Dzień Ziemi, jest największym świętem ekologicznym 
obchodzonym od 1970 roku. W Polsce obchody Dnia Ziemi 
zostały zapoczątkowane w 1990 roku. Dzień Ziemi obchodzo-
ny jest w dniu równonocy wiosennej na północy i równonocy 
jesiennej na południu. Organizatorzy Dnia Ziemi podkreślają, 
że to symbol. Cała ludzkość dzieli między siebie planetę, nieza-
leżnie od tego, skąd pochodzi, jaki ma kolor skóry i jaką religię 
wyznaje. 

Celem święta jest promowanie proekologicznych po-
staw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzial-
ności za Ziemię. Tego dnia wiele organizacji ekologicznych, 

władz miast czy placówek edukacyjnych organizuje imprezy 
plenerowe mające na celu promowanie prośrodowiskowych 
zachowań. 

Każdego roku w naszej szkole obchodzimy Światowy 
Dzień Ziemi, który wypada 22 kwietnia. W tym czasie zwraca-
my szczególną uwagę na problemy nękające naszą planetę. 
Tym bardziej, że w największej mierze to człowiek jest odpo-
wiedzialny za jej skażenie, zaśmiecanie. W tym roku szkolnym 
w PSP im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej uczniowie 
wraz z opiekunami panią E. Jaśkiewicz oraz E. Falińską obcho-
dzili Tydzień Ziemi, który trwał od poniedziałku 18 kwietnia 
do 22 kwietnia. Z tej okazji przeprowadzono szereg działań, 
których celem było kształtowanie świadomości ekologicznej 
wśród uczniów. W poniedziałek uczniowie ubrani byli w kolor 
niebieski i pomarańczowy. We wtorek dominował kolor niebie-
ski, uczniowie w tym dniu wykonywali również plakaty pt.: 

TYDZIEŃ ZIEMI W PSP  
IM. ORŁA BIAŁEGO W DĄBRÓWCE PODŁĘŻNEJ 
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dycznych i pakietów środków dydaktycznych dla rodziców i 
nauczycieli z serii „Dziecięca matematyka”. „Dziecięca 
matematyka” to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego 
dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowana tak, aby 
zapewnić im sukcesy w nauce. Istotą wspomagania rozwoju 
jest mądrze organizowany proces uczenia się. Najważniejsze są 
osobiste doświadczenia dziecka i stanowią one budulec, z któ-
rego dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności.  

29 kwietnia 2016r w naszej placówce odbyły się lekcje 
otwarte dla rodziców z innowacji matematycznej. W oddziale 
przedszkolnym prowadziła p. Marzena Chłopecka, w klasie I p. 
Dorota Szałas i w klasie II  p. Małgorzata Stawczyk. Uczniowie 
w czasie różnych zabaw ruchowych, gier, działań praktycznych 
rozwijali: operacyjne myślenie, umiejętność skupiania uwagi 
na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytua-
cjach, liczyły, układały i rozwiązywały zadania z treścią . Har-
towały odporność emocjonalną i rozwijały zdolność do wysiłku 
umysłowego a przede wszystkim świetnie się bawiły. Rodzice 
zaś mieli możliwość wspólnie spędzić czas z dziećmi, obserwo-
wać swoje pociechy w czasie zajęć, zapoznać się z ich osią-
gnięciami, podpatrzeć jak pracować z nimi w domu,  aby po-
móc dziecku osiągać sukces.  

DZIECIĘCA MATEMATYKA 

Dzień Ziemi to coroczne, odbywające się na całym 
świecie wydarzenie proekologiczne. W wielu państwach w 
jeden wiosenny dzień organizowane są akcje mające promować 
przyjazne naturze postawy w społeczeństwie. Na świecie Dzień 
Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynaro-
dowy Dzień Ziemi, jest największym świętem ekologicznym 
obchodzonym od 1970 roku. W Polsce obchody Dnia Ziemi 
zostały zapoczątkowane w 1990 roku. Dzień Ziemi obchodzo-
ny jest w dniu równonocy wiosennej na północy i równonocy 
jesiennej na południu. Organizatorzy Dnia Ziemi podkreślają, 
że to symbol. Cała ludzkość dzieli między siebie planetę, nieza-
leżnie od tego, skąd pochodzi, jaki ma kolor skóry i jaką religię 
wyznaje. 

Celem święta jest promowanie proekologicznych po-
staw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzial-
ności za Ziemię. Tego dnia wiele organizacji ekologicznych, 

władz miast czy placówek edukacyjnych organizuje imprezy 
plenerowe mające na celu promowanie prośrodowiskowych 
zachowań. 

Każdego roku w naszej szkole obchodzimy Światowy 
Dzień Ziemi, który wypada 22 kwietnia. W tym czasie zwraca-
my szczególną uwagę na problemy nękające naszą planetę. 
Tym bardziej, że w największej mierze to człowiek jest odpo-
wiedzialny za jej skażenie, zaśmiecanie. W tym roku szkolnym 
w PSP im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej uczniowie 
wraz z opiekunami panią E. Jaśkiewicz oraz E. Falińską obcho-
dzili Tydzień Ziemi, który trwał od poniedziałku 18 kwietnia 
do 22 kwietnia. Z tej okazji przeprowadzono szereg działań, 
których celem było kształtowanie świadomości ekologicznej 
wśród uczniów. W poniedziałek uczniowie ubrani byli w kolor 
niebieski i pomarańczowy. We wtorek dominował kolor niebie-
ski, uczniowie w tym dniu wykonywali również plakaty pt.: 

TYDZIEŃ ZIEMI W PSP  
IM. ORŁA BIAŁEGO W DĄBRÓWCE PODŁĘŻNEJ 

„Chrońmy naszą planetę”. Środa to kolor czerwony, zaś czwar-
tek żółty. W środę uczniowie wykonywali również zabawkę 
ekologiczną z kartonów nakrętek oraz innych surowców wtór-
nych. W piątek uczniowie ubrani byli na zielono, był to dzień, 
w którym rozstrzygnięto konkursy. Okazało się że najbardziej 
kolorową klasą, która codziennie zaskakiwała nauczycieli swo-
im strojem była klasa pierwsza. Ludzka wyobraźnia nie zna 
granic. A już wyobraźnia młodego człowieka przekracza wszel-
kie granice. Przekonać się o tym można było podczas rozstrzy-
gnięcia konkursu na projekt i wykonanie stroju ekologicznego 
oraz ekologicznego nakrycia głowy zorganizowanego dla 
uczniów naszej szkoły. W kategorii klas IV – VI zwyciężył 
strój W. Fijałkoskiej, drugie miejsce zajęła suknia ślubna za-
projektowana przez W. Karaś. Wśród nagrodzonych nie zabra-
kło również męskiego pomysłu, jak na kreatora mody przystało 
– trzecie miejsce zajął projekt D. Gierczaka z klasy VI. W kate-
gorii klas I – III  rozstrzygnięto konkurs na ekologiczne nakry-
cie głowy. Wśród nakryć głowy królowały kapelusze, choć nie 
zabrakło też oryginalnych pomysłów. Liczyły się pomysło-
wość, inwencja twórcza oraz ilość zużytych materiałów I miej-
sce zajęła uczennica klasy I A. Kucharska, której kapelusz zo-
stał wykonany w całości z gazety. II miejsce zajęła J. Wróbel z 
oddziału „0” oraz K. Traczewski z klasy II.  III miejsce przypa-
dło uczennicom klasy II P. Gołębioskiej i III O. Kot.  

Samochód z kartonu, lalki z plastikowych butelek, 
domek dla lalek… takie zabawki można zrobić z odpadów, z 
przetwarzalnych śmieci, które zamiast trafić do kosza, do utyli-
zacji, będą jeszcze służyć. Jury miało nielada zadanie, gdyż 
pomysły na zabawki były bardzo interesujące. Prace oceniane 
były w dwóch kategoriach 0 – III oraz IV – VI. W kategorii 0 – 
III I miejsce zajął chłopiec z klasy „0” wykonując samochód 
straży pożarnej, II miejsce zajęła również uczennica klasy „0” 
wykonując lalkę, oraz uczennica klasy I.  III miejsce zaś ucznia 
klasy I i dziewcząt z klasy II. 

W kategorii klas IV – VI  można był podziwiać domki 
dla lalek (III miejsce  - uczennice z klasy V), bohaterów popu-
larnych bajek „minionek” (II miejsce uczennica klasy V) oraz 
roboty (I miejsce uczennica klasy IV). 

Uczniowie mogli pochwalić się swoją wiedzą  oraz 
umiejętnościami podczas konkursu prezentacji pogody. Ucz-
niowie wcielali się w Jarosława Kreta, panią Pogodynkę ale nie 
zabrakło również własnych interpretacji prezentacji prognozy 
pogody, jak również prezentacji prognozy w formie wiersza. 
Na koniec obchodów Tygodnia Ziemi w PSP im. Orła Białego 
w Dąbrówce Podłężnej Pan dyrektor Mirosław Kowalik wrę-
czył laureatom dyplomy oraz słodkie upominki. 

Edyta Falińska 
Edyta Jaśkiewicz 
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1050 lat Chrztu Polski – 
Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość 

18 czerwca 2016 r. godz. 15.00  
Muzeum Etosu Rycerskiego w Taczowie 

Sesja I  
Prowadzi: ks. dr Wojciech Wojtyła (KULJPII) 

Ks. dr Rafał Piekarski (KULJPII) –Chrzest i chrystianizacja Polski w świetle źródeł pisa-
nych i archeologii 

Ks. dr Zbigniew Niemirski (KULJPII) – Od Chlodwiga do Mieszka 
Ks. dr hab.  Marek Jagodziński (KULJPII) –Komunijna wizja sakramentu chrztu 

 
Sesja II 
Prowadzi: ks. dr Zbigniew Niemirski (KULJPII) 

Dr Kazimierz Łyszcz (UTH) –Motywy chrześcijańskie w malarstwie polskim XIX wieku.  
Dr hab. Krzysztof Ćwikliński, prof. UTH – Zagadka Niemcewicza. Dlaczego Chrztu Pol-

ski nie ma w ,,Śpiewach historycznych”.  
Ks. dr Wojciech Wojtyła (KULJPII) - Jana Pawła II idea polskości 
 


