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 Niech czas Świąt Wielkiej Nocy utrzyma wszystkie marzenia w mocy!  Życzymy, 

aby nie zabrakło wzajemnej życzliwości, abyście Państwo przez życie kroczyli  

z radością i wiarą w jego sens, a chwile spędzone w gronie najbliższych obfitowały 

w wiarę, nadzieję i miłość. Niech ten szczególny czas będzie dla Państwa okresem 

zadumy, wyciszenia, wypoczynku i radości. 

Redakcja Wieści 
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G ratuluję wygranych wyborów, 

a ponieważ jest to nasz pierwszy 

wywiad, zapytam Pana, czy kampania była 

trudna i jak się Pan czuje w tej nowej roli? 

Serdecznie dziękuję za gratulacje. 

Czy była to trudna kampania? 

W ciągu trzech tygodni, teoretycznie urlopu 

wypoczynkowego, schudłem 5 kg i w ob-

wodzie „zrzuciłem” 5 cm. Oczywiście, 

kampania wyczerpująca, każdy dzień roz-

poczynałem ok. godz. 5.00 od wystawienia 

„mobilnej reklamy”, od godz. 8.00 już moż-

na było mnie spotkać na rowerze rozwożą-

cego ulotki, a nadmienię, że dokładałem 

starań, aby dotarła do każdego domu, nato-

miast o godz. 18.00 spotykałem się z wyborcami. Muszę przy-

znać, że formuła spotkań, przy udziale niemal wszystkich kan-

dydatów na wójta, była trafna, a przy tym, pomimo że byliśmy 

rywalami, zachowywaliśmy się wobec siebie z szacunkiem. 

Nowa rola to kierowanie urzędem, zarządzanie dużym 

zespołem pracowników, wytyczanie kierunków rozwoju gminą. 

W minionych czterech latach pełniłem podobną funkcję, byłem 

przecież Wicestarostą Radomskim, teraz to ja podejmuję decy-

zje. Mam świadomość dużej odpowiedzialności, bardzo dużych 

oczekiwań i zdobycia zaufania mieszkańców. Nie mogę za-

wieść. 

Niebawem minie czwarty miesiąc Pana pracy na stanowisku 

wójta. Czy zapoznał się już Pan ze sprawami gminy? 

W ciągu ostatnich 12 lat, będąc radnym powiatu, sys-

tematycznie uczestniczyłem w sesjach rady gminy, w corocz-

nych zebraniach z mieszkańcami i strażakami. Można powie-

dzieć, że byłem na bieżąco zorientowany w sprawach naszej 

gminy. 

Kim powinien być wójt przede wszystkim. Politykiem, ekono-

mistą czy dobrym organizatorem? 

Prawdę mówiąc każdym po trosze, ale nade wszystko 

dobrym gospodarzem. Nie jest tajemnicą, że warto, a nawet 

trzeba mieć dobre kontakty z politykami, chociaż osobiście 

zawsze powtarzałem, że jestem samorządowcem. 

Jakie są Pana plany na najbliższe lata 

i jakie największe problemy mieszkań-

ców gminy, które podczas rozpoczynają-

cej się kadencji będzie się Pan starał 

rozwiązać? 

Odwołam się w tym momencie do listu, 

jaki adresowałem do Mieszkańców Gmi-

ny w trakcie kampanii: dużym wyzwa-

niem przed jakim stajemy, jest komunika-

cja autobusowa, brak sal gimnastycznych 

w szkołach w Cerekwi i Woli Taczow-

skiej, kontynuacja budowy sieci kanaliza-

cyjnej, modernizacja przepompowni pod-

ciśnieniowej w Milejowicach, miejsca 

w przedszkolach. Dzisiaj muszę dodać 

konieczność modernizacji szkoły w Za-

krzewie, w której dach ma już 25 lat, nie posiada termomoder-

nizacji. No i oczywiście drogi. Drogi, które trzeba budować, ale 

trzeba dostrzegać też te, które zostały wybudowane przed pięt-

nastu laty i dziś wymagają przebudowy. Wyzwań, przed który-

mi staję wspólnie z radą gminy, jest dużo. 

Przejmuje Pan projekt budżetu przygotowany przez Pana po-

przednika, wójta Sławomira Białkowskiego. Czy przewiduje 

Pan w nim jakieś zmiany? 

Zaproponowałem Radzie Gminy przyjęcie projektu 

budżetu przygotowanego bez zmian. Podyktowane to było tym, 

że projekt budżetu posiadał wymaganą opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Umówiliśmy się na wprowadzanie zmian na 

przełomie stycznia i lutego, wówczas będziemy też mieć więk-

szą wiedzę na temat stanu wykonania budżetu w tym jego dłu-

gu. Trzeba też pamiętać, że są inwestycje, które musimy reali-

zować, ponieważ są podpisane na nie umowy. 

Czy jako wójt skorzysta Pan z możliwości stworzenia nowego 

zespołu pracowników? Jakie zmiany zajdą w urzędzie? 

Wiem, że pracownicy mieli obawy związane ze zmia-

ną przełożonego. Jednak moją dewizą jest ewolucja, a nie re-

wolucja. Zresztą, można zapytać o opinię na mój temat urzęd-

ników starostwa. Z pewnością nie muszę się o nią obawiać. 

Szacunkiem i wyrozumiałością dużo więcej można osiągnąć. 

WYWIAD Z PANEM LESZKIEM MARGASEM,  

WÓJTEM GMINY ZAKRZEW 



3 

 

Dostrzegam dużą potrzebę zmian organizacyjnych, 

zresztą one już się dzieją. Zmiany mają służyć mieszkańcom, 

a jednocześnie ułatwiać pracę w urzędzie. To oczywiście nie 

wszystko, ale zachowajmy zdrowy rozsądek. 

Jakie najważniejsze zadania czekają wójta w najbliższym cza-

sie, czym zajmie się Pan w pierwszej kolejności? 

Już pracuję nad zorganizowaniem w dni robocze  wie-

czornego  kursu autobusu z Radomia do Zakrzewskiej Woli. 

Doskonale rozumiem osoby pracujące na zmiany i brak możli-

wości powrotu do domu po godzinie 22.00. Prace są zaawanso-

wane i zakładam, że niebawem będzie sfinalizujemy sprawę. 

Drugim ważnym zadaniem jest przygotowanie dokumentacji 

technicznej budowy sali gimnastycznej przy szkole w Cerekwi. 

Przeprowadziłem rozmowę z wykonawcą, ustaliliśmy, że zosta-

nie wykonana do 15 marca. Dlaczego takie tempo? Jest możli-

wość ubiegania  się o dofinansowanie budowy ze środków Mi-

nisterstwa Sportu. Do złożenia wniosku niezbędna jest doku-

mentacja projektowa z pozwoleniem na budowę. Proszę trzy-

mać kciuki. 

Jakie kierunki rozwoju gminy za Pana kadencji będą promo-

wane? 

Moim zdaniem ważny jest zrównoważony rozwój we 

wszystkich dziedzinach: oświata, infrastruktura komunalna 

(drogi, wodociągi, kanalizacja), bezpieczeństwo publiczne. 

Przez naszą gminę przechodzi nowa droga S7. Czy nie obawia 

się Pan osłabienia budownictwa jednorodzinnego i osłabienia 

„osiedlania się” nowych mieszkańców? 

Nowa droga S7, warto dodać długo oczekiwana 

w regionie, spowodowała wiele utrudnień. Przede wszystkim 

wzmożony ruch na drodze wojewódzkiej nr 740 w kierunku 

Radomia jak również Potworowa. Mieszkańcom doskwiera 

zbyt mała ilość ekranów dźwiękochłonnych. Zwróciłem się do 

Marszałka Województwa o powrót do prac nad nowym prze-

biegiem drogi 740 w kierunku Radomia. Wskazałem ewentual-

ny jej przebieg w kierunku ul. Wolanowskiej. Moim zdaniem, 

idąc tym śladem, inwestor uniknie wyburzeń, a poza tym,  

uatrakcyjni tereny południowe Milejowic i Bielichy. Jestem 

przekonany, że w bardzo krótkim czasie ten obszar będzie za-

budowany. 

Dziękuję za rozmowę.  

Życzę realizacji wszystkich planów i satysfakcji z pracy. 

Krystyna Smolińska 

W  miejscowości Janiszew został zakończony pierwszy 

etap budowy sieci kanalizacji grawitacyjno-

ciśnieniowej wraz z przepompowniami. Inwestycja jest realizo-

wana z projektu pn. „Rozbudowa systemu wodno-

kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom”. 

W ramach pierwszego etapu zostało wybudowane 12,45 km 

sieci kanalizacyjnej. Ogólny koszt zrealizowanych robót bu-

dowlanych to około 5,5 mln  zł, z czego kwotę  prawie  3,5 mln 

zł Gmina Zakrzew pozyskała ze  środków unijnych w ramach  

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 

2020 zł.  Obecnie mieszkańcy, którzy zostali ujęci w dokumen-

tacji technicznej do podłączenia swoich budynków do wybudo-

wanej sieci kanalizacyjnej, składają wnioski o wydanie warun-

ków technicznych na ich przyłączenie. 

W dniu 11-09-2018r. Gmina Zakrzew podpisała 

z NFOŚiGW aneks do umowy o dofinansowanie na rozszerze-

nie w ramach drugiego etapu budowy odcinków sieci kanaliza-

cyjnej dla gospodarstw domowych, których właściciele wyrazi-

li zainteresowanie na ich podłączenie do wybudowanej kanali-

zacji. Długość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej w ramach 

drugiego etapu wynosi około 2,5 km. Koszt realizacji zadania 

to około 2 miliony złotych. Nakłady finansowe na realizację w/

w zadania zostały pozyskane z zaoszczędzonych środków fi-

nansowych w ramach przeprowadzonych przetargów na wyło-

nienie wykonawców robót budowlanych dla  pierwszego etapu 

budowy. Obecnie trwają procedury przetargowe na wyłonienie 

wykonawców robót budowlanych dla drugiego etapu. Planowa-

ny termin zakończenia robót budowlanych przewidziany jest na 

koniec sierpnia 2019 r.  

Urząd Gminy w Zakrzewie 

Kazimierz Łabęcki 

Katarzyna Wojcieszak  

PIERWSZY ETAP BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  

W MIEJSCOWOŚCI JANISZEW - ZAKOŃCZONY 
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W igilia i Święta Bożego Narodzenia należą do najpięk-

niejszych dni w roku. Zapach choinki, blask lampek 

odbijających się w kolorowych bombkach, atmosfera przygoto-

wań i oczekiwanie na pierwszą 

gwiazdkę, stół nakryty białym obru-

sem, opłatek. Najcenniejsze, najmil-

sze wspomnienia z rodzinnego do-

mu, z dzieciństwa. Prawdziwie wy-

jątkowy to wieczór, święta i jedyna 

noc w roku. Cichną waśnie i spory. 

Ludzkość staje się jakby jedną wielką, miłującą się rodziną.  

Taki magiczny czas towarzyszył nam 18 grudnia 2018 

roku w niedzielny wieczór, kiedy przy wspólnym posiłku, 

w blasku świec i przy dźwiękach kolęd mieszkańcy Gminy 

Zakrzew spotkali się na uroczystej wieczerzy wigilijnej. Orga-

nizowane coroczne spotkania opłatkowe przez Wójta i Radę 

Gminy Zakrzew stało się okazją do integracji wszystkich 

mieszkańców gminy.  

Oprócz władz lokalnych, Wójta Gminy Zakrzew Lesz-

ka Margasa i Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Staw-

czyka, na spotkanie przybyli przedstawiciele władz samorządo-

wych, powiatowych i wojewódzkich, m.in.: Anna Maria Biał-

kowska, Andrzej Kosztowniak, Rafał Rajkowski, Lucyna Wi-

śniewska, proboszcz Parafii Zakrzew ks. Ireneusz Kosecki, 

dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych, kierownicy 

jednostek organizacyjnych gminy, radni oraz sołtysi. 

Na wstępie ksiądz proboszcz Irene-

usz Kosecki odmówił wraz z zebra-

nymi krótką modlitwę i zaprosił do 

wspólnego łamania się opłatkiem. 

W świąteczny nastrój wprowadził 

obecnych koncert bożonarodzenio-

wy „Spod anielskich skrzydeł...”. 

I rzeczywiście spod skrzydeł prześlicznych aniołów sypały się 

i białe piórka, i kolędy, i pieśni świąteczne, i pastorałki w wy-

konaniu Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Zakrzewiaki” 

i Małych „Zakrzewiaków”. Słychać było dźwięk dzwonków – 

tych, którymi potrząsały roztańczone elfy i tych, na których 

aniołki wygrywały anielskie melodie... „Anielskie piórko wdło-

ni od złego cię obroni...”, a mali artyści tańczyli skocznie 

i pięknie tak, że aż łzy wzruszenia pojawiły się w oczach przy-

byłych gości. Podczas koncertu zabrzmiały m.in. utwory:. 

„Złota Jerozolima”, „Idzie na Ziemię Jezusek”, „Pospieszcie 

pastuszki”, „Święta, święta”... przygotowane przez uczniów 

Szkoły Podstawowej w Zakrzewie i przedszkolaków z Przed-

Jest taki dzień: bardzo ciepły, choć grudniowy; 

Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. 

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. 

Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. 

   (sł. Krzysztof Dzikowski) 

„SPOD ANIELSKICH SKRZYDEŁ...” 
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szkola Samorządowego w Zakrzewie pod okiem pani Graży-

ny Magiery i pana Lucjana Krzyśka. 

Wójt Gminy Zakrzew Leszek Margas oraz Przewod-

niczący Rady Gminy pan, Janusz Stawczyk, dziękując arty-

stom za wprowadzenie w świąteczny nastrój, złożyli wszyst-

kim obecnym serdeczne życzenia bożonarodzeniowe. Gospo-

darz gminy wyraził także wdzięczność gościom i mieszkań-

com, którzy w odpowiedzi na zaproszenie na spotkanie opłat-

kowe, tak licznie przybyli do Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Zakrzewie. Zaproszeni goście w krótkich wystąpieniach nie 

szczędzili słów uznania dla talentów, jakie prezentowali nasi 

mali artyści oraz złożyli świąteczne i noworoczne życzenia 

mieszkańcom Gminy Zakrzew.  

Nasz staropolski zwyczaj dzielenia się opłatkiem jest 

tą szczególną okazją, aby w takiej właśnie wspólnocie za-

krzewskiej – naszej Małej Ojczyźnie, wyrazić w pełnej pro-

stocie i szczerości głębię naszej misji dzielenia się dobrem... 

Opiekunowie Dziecięcego Zespołu  

Pieśni i Tańca „Zakrzewiaki” 

Foto: Katarzyna Wojcieszak 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 

W ójt Gminy Zakrzew informuje, że od dnia 4 marca 2019 roku zostaje uruchomiony kurs komunikacji 

pasażerskiej w dni robocze o godzinie 22.30 na trasie Radom – Zakrzewska Wola. Trasa przejazdu 

obejmuje Radom (dworzec)  ul. Traugutta – ul. Malczewskiego – ul. Wernera – ul. Okulickiego – droga woje-

wódzka nr 740 – Zakrzewska Wola (pętla autobusowa) i z powrotem do Radomia. 

Wykonawcą kursu jest firma RAF-AL. 

P aństwo Kowal z Cerekwi 20 lutego 2019 

roku w pożarze domu stracili cały swój do-

bytek. Nigdy nie prosili o pomoc, sami dobrze 

sobie radzili, wychowując sześcioro wspaniałych 

dzieci. Pożar z nocy 20 lutego zmienił ich życie. 

Dom był po remoncie, w lato 2018 roku, czyli 

zaledwie kilka miesięcy przed pożarem. Z racji 

tego rodzina nie posiada oszczędności, ponieważ 

wszystkie włożyli w remont, który wykonywali 

własnymi rękoma. Apelujemy o pomoc. Zebrane 

pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę. 

Zbiórka pieniędzy prowadzona jest na portalu  

pomagam.pl; https://pomagam.pl/ohzycr4i  

Można też wpłacać pieniądze bezpośrednio na konto 

pani Celiny Kowal.  

Dane do przelewu: 

Odbiorca: Celina Kowal 

Adres: Cerekiew, ul. Dębowa 2  

26-652 Zakrzew  

Numer konta: 26 1160 2202 0000 0002 0141 2688 

Tytuł przelewu: Darowizna 

APEL  
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11  marca to w kalendarzu wyjątkowa data. Tego dnia 

obchodzony jest Dzień Sołtysa. W tym roku w Za-

krzewie po raz pierwszy zorganizowano  Dzień Sołtysa, na 

który zaproszono sołtysów z całej gminy. Zaproszenie przyjął 

Andrzej Kosztowniak, poseł na sejm, byli też przedstawiciele 

gminy Zakrzew oraz radni. Uroczystość rozpoczął Leszek Mar-

gas, Wójt Gminy, wręczając podziękowania sześciu sołtysom 

minionej kadencji, a gratulacje przyjęli nowo wybrani. Sołtysi 

nie tylko pobierają opłaty za podatek od nieruchomości, inter-

weniują także w sprawach mieszkańców, pomagają im oraz 

integrują. Dzielnie walczą o pieniądze na inwestycje w swoim 

sołectwie. Była to także okazja do rozmowy o problemach 

i kolejnych pomysłach. Sołtysi za swoją pracę otrzymali po-

dziękowania i drobne upominki. Podczas uroczystości wystąpił 

Zespół Śpiewaczy z Bieniędzic wraz z  Kapelą Czesława Go-

lińskiego z Wawrzyszowa, umilając rozmowy przy herbacie 

i słodkościach. Gmina Zakrzew liczy 22 sołectwa. 

Urząd Gminy w Zakrzewie 

Katarzyna Wojcieszak 

Foto: Katarzyna Wojcieszak 

DZIEŃ SOŁTYSA W GMINIE ZAKRZEW 
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J uż po raz trzeci -  6 stycznia 2019r. w Zakrzewie 

wyruszył Orszak Trzech Króli pod hasłem: 

,,Odnowi oblicze ziemi”. W tym roku obchodzimy 40 rocznicę 

I pielgrzymki papieża Jana Pawła II do naszej Ojczyzny. 40 lat 

temu Ojciec Święty wypowiedział do Polaków bardzo zna-

mienne słowa :,,Wołam, ja syn polskiej ziemi, zarazem ja, Jan 

Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam 

wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstą-

pi Duch Twój! I odnowi oblicze Ziemi!...Tej Ziemi!” Dziś po 

czterdziestu latach od tamtej chwili, chcieliśmy przypomnieć 

słowa Wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II i ponownie się 

nad nimi zastanowić. Obchody Uroczystości Objawienia Pań-

skiego rozpoczęliśmy Mszą świętą w kościele p.w. św. Jana 

Chrzciciela w Zakrzewie o godz. 11.00, a po jej zakończeniu 

zgromadziliśmy się licznie przed Urzędem Gminy, aby stamtąd 

wyruszyć w drogę w poszukiwaniu Nowonarodzonego Dzie-

ciątka Jezus. Wszyscy uczestnicy Orszaku otrzymali korony 

i śpiewniki z kolędami. Patronat medialny objęła gazeta ,,Gość 

Niedzielny” i Radio Plus Radom.  

W radosnym nastroju rozpoczęliśmy formowanie barw-

nego, trójkolorowego orszaku, na czele którego stanęli Dowód-

cy kolumn z flagami, Tablicowi z nazwami kontynentów, Cho-

rążowie, Wojownicy i Dwórki z trzech kontynentów: Azji, 

Afryki i Europy, w których role wcielili się uczniowie i rodzice 

z Publicznej Szkoły Podstawowej, Przedszkola Samorządowe-

go i Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie.  

Trzej Królowie,  reprezentujący trzy pokolenia i  trzy 

kontynenty, przybyli pięknie przystrojoną bryczką, użyczoną 

przez Michała Wolskiego, właściciela stajni Carino w Gulinie 

i dołączyli do swoich orszaków. Jeden z Królów to młodzie-

niec, który staje na początku swojej drogi życiowej. Drugi Król 

jest mężczyzną w sile wieku, żonaty – reprezentował mężów 

i ojców  poszukujących Jezusa i właściwej drogi dla siebie 

i swoich rodzin. Trzeci Król był starcem, który dopiero u schył-

ku swego życia, bogaty w doświadczenie, odnajduje gwiazdę 

i drogę do Jezusa.  

Po usłyszeniu głosu Papieża wraz z Trzema Królami,  

wyruszyliśmy w drogę, aby zanieść do Stajenki nasze pragnie-

nia odnowy oblicza Ziemi, odnowy oblicza naszej Ojczyzny 

oraz odnowy serca każdego z nas. Spotkaliśmy na drodze nie-

nawistnego Heroda, który próbował nas zatrzymać w swoim 

pełnym pychy, złości i zazdrości pałacu, w którym odmiana 

oblicza kojarzy się jedynie ze zmianami powierzchownymi.  

Minęliśmy Gospodę, która ,,nie chciała otworzyć drzwi 

Chrystusowi”, ale namawiała nas do życia w brudzie i moral-

nym bałaganie.  

 Jak co roku byliśmy świadkami walki dobra ze złem. 

Diabły próbowały nas przekonać, abyśmy dalej trwali w grze-

chach, nie pracowali nad sobą, odrzucili postanowienia popra-

wy. Ale na szczęście dobro zwyciężyło. Głos Papieża, który był 

słyszany przy każdej scenie, dodawał nam sił i odwagi, aby iść 

dalej, by szukać prawdziwego Króla, Króla prawdy i miłości. 

Słowa piosenki ,,I z Duchem Twoim”, wyśpiewane przez dzie-

ci, jeszcze bardziej utwierdziły nas w przekonaniu, że z Du-

chem Świętym nasza przemiana jest możliwa.  

 Ze śpiewem na ustach, któremu przewodniczyła para-

fialna schola oraz kapela ludowa Kalina, dotarliśmy 

do ,,Zakrzewskiej Stajenki”. Pierwsi swój pokłon oddali paste-

rze, w których role wcieliły się przedszkolaki ze swoimi rodzi-

cami, przynosząc Jezusowi dary w postaci mleka, chleba i ko-

żuszka.  

 Trzej Królowie złożyli pokłon i symboliczne dary: złoto, 

kadzidło i mirrę, a wraz z nimi przyrzeczenie odnowienia na-

szych serc i odnowy naszej Ojczyzny. Pokłon Świętej Rodzinie 

złożyli także ułani Ochotniczej Kawalerii przy stajni Carino 

w Gulinie, harcerze ze szkoły podstawowej w Zakrzewie oraz 

wszyscy uczestnicy Orszaku Trzech Króli.  

Na zakończenie po raz ostatni usłyszeliśmy głos papieża 

św. Jana Pawła II, który udzielił nam uroczystego  błogosła-

wieństwa.  

Gospodarz orszaku – ks. proboszcz Ireneusz Kosecki 

podziękował wszystkim aktorom, współorganizatorom, Dyrek-

cji Publicznej Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum, 

Przedszkola, Straży Pożarnej za zaangażowanie w organizację 

uroczystości, a uczestnikom za udział. Na koniec zaprosił 

wszystkich na gorący bigos i herbatę, a najmłodszych uczestni-

ków na ulubione przez Papieża kremówki. W rytmie poloneza, 

przy kolędzie ,,Bóg się rodzi”, wszyscy udali się na poczęstu-

nek.  

Mamy nadzieję, że równie licznym gronie spotkamy się 

za rok.  

Bożena Chłopecka  

Foto: Ewelina Woźniak 

 

W DRODZE DO ,,ZAKRZEWSKIEGO BETLEJEM”  

Z JANEM PAWŁEM II 
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W itam Panią serdecznie i ciepło, choć jeszcze zima.   

Niech już idzie do morza! Nie mogę doczekać się wio-

sny. Ona jest wspaniała, wszystko budzi się do życia, rośnie, 

kwitnie - żyć się chce! Człowiek staje się radosny, uśmiechnię-

ty, śpiewa razem z przyrodą. 

A propos śpiewania. Lubi Pani śpiewać nasz hymn narodo-

wy?   

Oczywiście, bardzo lubię i zawsze się wzruszam, gdy go śpie-

wam podczas wielkich wydarzeń sportowych czy patriotycz-

nych. Muszę się pochwalić - znam na pamięć wszystkie cztery 

zwrotki!  

Gratuluję! Cieszę się, że coraz więcej Polaków, także tych 

młodych, zna hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.  

A co ksiądz dzisiaj tak o hymnie? Jakiś mecz Polacy grają?    

Chyba nie, ale chciałem się pochwalić, że byłem kiedyś 

w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, miejscu uro-

dzin Józefa Wybickiego. Przepiękne miejsce i urocze mu-

zeum. Przyznam się, że dzięki temu moja wiedza historycz-

na trochę się poszerzyła.  

Od kiedy „Mazurek Dąbrowskiego” jest naszym hymnem?  

Oficjalnie od 26 lutego 1927 r.  W latach niewoli Polakom 

towarzyszyło wiele innych pieśni, które pełniły 

(nieoficjalnie) funkcję hymnów: „Bogurodzica”, „Hymn do 

miłości ojczyzny” - Ignacego Krasickiego, Hymn „Boże! coś 

Polskę” – Alojzego Felińskiego, „Rota” – Marii Konopnic-

kiej czy „Marsz Pierwszej Brygady” – Andrzeja Hałaciń-

skiego i Tadeusza Biernackiego.  

To pokazuje jak burzliwa, trudna i bolesna była historia naszej 

Ojczyzny. Ale wracając do naszego Hymnu państwowego. Mó-

wimy „Mazurek Dąbrowskiego”, a przecież autorem jest Józef 

Wybicki. O co chodzi?  

Słuszna uwaga! Musimy wrócić do historii. Tekst został 

stworzony w lipcu 1797 roku dla Legionów Polskich, formo-

wanych w Lombardii. Napisał go Józef Wybicki, w postaci 

sześciu zwrotek poprzedzielanych refrenem, do melodii lu-

dowego mazurka. W refrenie autor nawiązuje do gen. J.H. 

Dąbrowskiego i stąd nazwa „Mazurek Dąbrowskiego”.  

To chyba nawiązanie do czasów po upadku powstania kościusz-

kowskiego, Legionów Polskich we Włoszech i gen. Napoleona 

Bonaparte.  

Słyszę, że nauka historii w szkole nie poszła w las. Jan Hen-

ryk Dąbrowski, były powstaniec kościuszkowski, emigrant, 

był przyjacielem autora hymnu Józefa Wybickiego. To oni 

wraz z gen. Karolem Kniaziewiczem tworzyli Legiony Pol-

skie we Włoszech, a dokładnie w Republice Lombardzkiej. 

Ich inicjatorem był francuski generał Napoleon Bonaparte. 

Polacy liczyli, że u boku Francji pokonają zaborców Au-

strię i Prusy.  

To stąd ta tęsknota powrotu z ziemi włoskiej do polskiej. Sporo 

w tym „Mazurku” archaicznych słów: „złączym się”, „za two-

im przewodem”. 

Tak, język się zmienia. Może warto, choć krótko, poddać 

interpretacji kolejne strofy hymnu?  

Chętnie, tym bardziej, że pierwotnie było sześć strof, a dzisiaj 

są tylko cztery. 

Dziś śpiewamy hymn w wersji uwspółcześnionej. W pierw-

szej strofie: „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy...” 

to nawiązanie do czasów, kiedy Polska utraciła niepodle-

głość i nie istniała na mapach Europy. To dodanie otuchy 

rodakom,  że dopóki oni żyją, istnieje też Ojczyzna, obecna 

w ich sercach i marzeniach.  

A druga do czego nawiązuje?  

W drugiej strofie: „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

będziem Polakami, dał nam przykład Bonaparte, jak zwy-

ciężać mamy” – to zapowiedź trasy legionistów, którzy ma-

ją powrócić z Włoch na ziemie polskie, z południa Europy, 

znad Adriatyku, na północ, przy wsparciu Napoleona.    

Z tego co pamiętam, trzecia sięga do czasów „zaboru szwedz-

kiego”.  

Tak, zostaje w niej przywołany kolejny bohater narodowy, 

Stefan Czarniecki: „Jak Czarniecki do Poznania po szwedz-

kim zaborze, dla ojczyzny ratowania wrócim się przez mo-

rze”. Był on wielkim patriotą i niezwykle skutecznym do-

wódcą z czasów potopu szwedzkiego. Opisana sytuacja 

„wrócim się przez morze” prawdopodobnie nawiązuje do 

wyczynu Czarnieckiego  z czasów bitwy duńsko - szwedz-

kiej w 1658 roku, w cieśninie morskiej Als Sund. Gdy Szwe-

dzi zajęli duńską wyspę, Czarniecki z sukcesem poprowa-

dził konnych jeźdźców przez cieśninę.  

Chyba najbardziej chwytająca za serce jest czwarta strofa?  

Być może. Przenosi nas ona ze świata wojen wielkich wo-

dzów, bitew do kameralnego, rodzinnego świata polskiego 

domu: „Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany – słu-

chaj jeno, pono nasi biją w tarabany”. Nie wiemy, o jaką 

Basię chodzi i kto był jej ojcem. Oboje nasłuchują dźwię-

ków, nadchodzących polskich wojsk. Ojciec płacze, jest 

wzruszony.  

Czytałam gdzieś, że ta Basia, to ukochana Józefa Wybickiego.  

Niektórzy sądzą, iż chodzi o Barbarę,  z domu Chłapowską, 

późniejszą żonę Wybickiego. Inni odrzucają tę wersję, gdyż 

jak twierdzą, autor „Mazurka Dąbrowskiego” nie znał jesz-

cze swej wybranki, kiedy tworzył słowa pieśni.  

ZAMYŚLENIA ZAKRZEWSKIEGO PLEBANA 

„MAZUREK DĄBROWSKIEGO” 
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Pierwotnie było sześć zwrotek hymnu. Co się stało z dwoma 

pozostałymi?  

Rzeczywiście, dwóch zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego” 

dzisiaj się nie śpiewa. Pierwsza z nich brzmiała: „Niemiec, 

Moskal nie osiędzie, gdy jąwszy pałasza, hasłem wszystkich 

zgoda będzie i ojczyzna nasza”. Ta zwrotka  wzywa do zgo-

dy narodowej. Sugeruje, że żaden z zaborców nie zadomowi 

się w Polsce, jeśli wszyscy Polacy będą prawdziwymi patrio-

tami, a to zakłada zgodę i porzucenie wszelkich sporów. 

Wydaje się, że słowa te są wciąż aktualne!  

A druga nieśpiewana dziś zwrotka?  

Dawniej ostatnia brzmiała: „Na to wszystkie jedne głosy: 

dosyć tej niewoli, mamy racławickie kosy, Kościuszkę Bóg 

pozwoli”. Zapowiadała nowy zryw niepodległościowy i wiel-

kiego wodza Tadeusza Kościuszkę. Racławickie kosy stały 

się symbolem walki przeciw zaborcom oraz zwycięstwa. 

Kościuszko początkowo nic nie wiedział o tworzeniu Legio-

nów, a potem odmówił objęcia dowództwa, mimo próśb 

samego generała Dąbrowskiego.  

Tak myślę sobie, że w naszym hymnie narodowym jest zawarta 

dusza Polaka, jego mentalność, ukochanie wolności, poświęce-

nie dla Ojczyzny nawet własnego życia.  

Zgadza się. O tej pieśni wspomina także Adam Mickiewicz, 

w „Panu Tadeuszu”, w Księdze I i Księdze XII. W domu 

Sędziego Soplicy - wielkiego patrioty, stary zegar kuranto-

wy wygrywa melodię „Mazurka Dąbrowskiego”, jak w wie-

lu patriotycznych domach szlacheckich.  

Może właśnie dlatego hymn państwowy śpiewamy z tak wielkim 

szacunkiem, w postawie stojącej, gdy mężczyźni zdejmują na-

krycia głowy, umundurowani wojskowi – salutują, a poczty 

sztandarowe pochylają sztandar. To nasza świętość! 

Pięknie to Pani podsumowała. Kochajmy naszą Ojczyznę. 

Do zobaczenia.     

PLEBAN 

N asi ministranci w kategorii lektorzy starsi wzięli udział 

XVIII Diecezjalnych Mistrzostw Ministrantów w Halo-

wej Piłce Nożnej. Po wygranych kwalifikacjach przyszedł czas 

na udział w finałach, które odbyły się w Radomiu. Nasza dru-

żyna, zajmując pierwsze miejsce w grupie, zakwalifikowała się 

do półfinału, w którym rozegrała mecz z parafią pod wezwa-

niem św. Andrzeja Boboli w Małęczynie. Po wygranej 2:0 nasi 

ministranci zakwalifi-

kowali się do finału, 

gdzie ponownie zmie-

rzyli się z drużyną 

z parafii bł. Annuarity 

w Radomiu. Mecz 

zakończył się naszą 

wygraną 2:0. Mini-

stranci naszej parafii 

obronili tytuł Mi-

strzów z ubiegłego 

roku i w ten sposób 

reprezentować będą 

diecezję radomską 

w majowych Mistrzo-

stwach Polski LSO 

w Piłce Nożnej Halo-

wej o Puchar „KnC”. 

Najlepszym strzelcem 

w rozgrywkach został nasz parafianin Jakub Rdzanek. Gratulu-

jemy naszym ministrantom i życzymy sukcesu w rozrywkach 

w Skierniewicach i Sochaczewie. Serdeczne podziękowania 

składamy na ręce wikariusza ks. Kamila Kowalskiego, który 

jest dla  ministrantów zarówno selekcjonerem jak i znakomitym 

opiekunem duchowym.   

Foto: zbiory parafii Zakrzew 

OBRONILI MISTRZOSTWO! 
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Konkurs kolęd i pastorałek Roraty z Duchem Świętym    fot. M. Jaworski 

Opłatek u Bonifacego  

Białe szaleństwo - szkoła narciarska 
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W  piątkowy wieczór, 8 marca 2019 roku, w murach 

Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu odbyła się 

X Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego. Gościem ho-

norowym uroczystości, który nadał rangę temu wydarzeniu, był 

Artur Partyka, lekkoatleta, wicemistrz olimpijski z Atlanty 

w skoku wzwyż. 

Galę rozpoczął występ dziecięcego zespołu Zakrze-

wiaki z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie. Ale to 

nie jedyny akcent, gdzie w głównej roli wystąpili mieszkańcy 

naszej gminy.  

Wszystkich zaproszonych gości w osobach przedsta-

wicieli władz powiatowych, gminnych, działaczy, sportowców, 

trenerów i rodziców powitał Starosta Radomski Waldemar 

Trelka. Jak co roku, spośród ponad 100 zgłoszeń, Powiatowa 

Rada Sportu nagrodziła sportowców oraz trenerów z powiatu 

radomskiego.  

Nominację do nagrody Starosty Radomskiego z terenu 

gminy Zakrzew w I kategorii wiekowej – „Rok urodzenia 2003 

i młodsi” uzyskali: Martyna Gałek, Kamil Dawidowski, Zuzan-

na Głowacka, Anna Rdzanek, Daria Wieteska. Wyróżnienie 

w tej kategorii otrzymała Martyna Gałek, uczennica VII klasy 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi. Martyna od 8 lat 

trenuje judo i reprezentuje Klub Sportowy Start Radom.  

W drugiej kategorii wiekowej „Rok urodzenia 2002 

i starsi” nominację do nagrody otrzymali: Michał Golus, Jakub 

Rdzanek, Hubert Wiśniewski. Wyróżnienie w tej kategorii 

otrzymał Michał Golus, mieszkaniec Gulina, złoty medalista 

Mistrzostw Europy w pływaniu w 2018 roku, zawodnik Wod-

nika Radom.  

Za najlepszego trenera gminy został uznany Jacek 

Kępczyński - trener z 30-letnim stażem, wychowawca wielu 

piłkarzy z powiatu radomskiego. Z juniorami klubu Powała 

Taczów awansował do I ligi mazowieckiej.  

Wszyscy nominowani i wyróżnieni sportowcy otrzy-

mali upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ra-

domiu w postaci toreb i odzieży sportowej.   

Uroczystość uświetnił również występ Młodzieżowej 

Radomskiej Orkiestry „Grandiozo”, której szeregi zasilają 

uczennice Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie.  

Monika Rdzanek  

Foto: Grzegorz Pacocha 

X GALA MISTRZÓW SPORTU POWIATU RADOMSKIEGO 

21 lutego w Hotelu Aviator odbyła się Gala Mistrzów Sportu, 

zorganizowana przez Urząd Miejski w Radomiu. W Złotej 

Dziesiątce Sportowców znalazł się Michał Golus. Gratulujemy! 

Foto:  źródło https://www.facebook.com/profile.php?

id=100000345279267  

po lewj stronie Maryna Gałek  

Michał Golus 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000345279267
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000345279267
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Magdalena Sobień.: Od jak dawna interesuje się Pan historią 

naszego regionu? 

Przemysław Bednarczyk: Już od wielu lat zajmuję się poszu-

kiwaniem śladów wielkiej historii, która przeszła przez nasz 

region. Mówiąc „wielka historia”,  mam na myśli takie procesy 

czy wydarzenia, które obejmowały swym zasięgiem obszar 

całej Polski a nawet Europy, a których epizody rozgrywały się 

na polach, w lasach lub we wsiach i miasteczkach naszego re-

gionu. 

M.S.: Czy ta wielka historia „zahaczyła” również o Ziemię 

Zakrzewską? 

P.B.: Szczęście do takich epizodów wielkiej historii miały 

zwykle miejscowości leżące przy ważnych szlakach komunika-

cyjnych: traktach, drogach, liniach kolejowych czy rzekach 

spławnych. Zakrzew, leżący przy takim właśnie ważnym trak-

cie, ze Wschodu na Zachód, miał owo szczęście, by doświad-

czać wielkiej historii… choć to słowo nie jest tu zbyt fortunne. 

Należy przecież mieć świadomość, że droga, dająca w czasach 

pokoju korzyści wynikające z łatwego kontaktu ze światem, 

możliwości wymiany handlowej, a przez to czerpania zysku 

i bogacenia się mieszkańców, w czasach wojny, była przekleń-

stwem. To takimi właśnie trakta-

mi ciągnęły wojska swoje i obce, 

a każdy ich przemarsz niósł ze 

sobą rekwizycje, grabieże czy 

zniszczenia spowodowane przy-

padkowymi lub zamierzonymi 

pożarami. Niejednokrotnie miej-

scowości leżące przy takich trak-

tach stawały się miejscem bitew 

i potyczek, pomiędzy prowadzą-

cymi wojnę stronami. Wtedy 

mieszkańcy takich miejscowości, 

w tym mieszkańcy Zakrzewa 

zapewne nie byli szczęśliwi, że zawitała do nich „wielka histo-

ria.” 

M.S.: Skąd zaczerpnął Pan informacje na temat tych wyda-

rzeń? 

P.B.: Często ze względu na szczupłość źródeł pisanych,  jedy-

nym śladem takich historii jest pokoleniowy przekaz ustny. 

Szczególnie dotyczy to czasów odległych. Często jest to prze-

kaz  bardzo ciekawy, ale też zwykle mocno zmitologizowany 

lub przesadzony. Nie znaczy to jednak, że  jest bezwartościowy, 

przeciwnie. Biorąc za dobrą monetę stare porzekadło, mówiące, 

że w każdej legendzie jest ziarno prawdy, warto słuchać tych 

opowieści i próbować je weryfikować w oparciu o dostępną 

wiedzę historyczną. 

M.S.: Czy może Pan opowiedzieć czytelnikom „Wieści” jakieś 

odległe i nieznane wydarzenia z naszego regionu? 

P.B.: Proszę bardzo, spójrzmy na przykład na czasy „potopu 

szwedzkiego” z lat 1655-1656. W naszym regionie istnieje wie-

le miejsc, z którymi wiążą się podania o epizodach z tamtego 

okresu. Często w krajobrazie lokalnym znajdziemy miejsca  

nazywane przez miejscowych np. „szwedzką górką” czy 

„szwedzkim kopcem”, co wskazywać może na istniejące tu 

mogiły najeźdźców. Takie wła-

śnie ludowe podania, dotyczące 

zmagań ze Szwedami między 

Radomiem, Zakrzewem i Przyty-

kiem, znalazły  niedawno swoje 

potwierdzenie w szwedzkich 

archiwach. Natrafiono tam na 

mapkę przedstawiającą starcie 

wojsk polskich i szwedzkich, 

która była ilustracją raportu 

szwedzkiego oficera ze stoczonej 

w Zakrzewie potyczki. 

M.S.: To bardzo odległe czasy, 

czy oprócz tego szwedzkiego 

WYWIAD Z PRZEMYSŁAWEM BEDNARCZYKIEM  

N 
ieznane dzieje naszego regionu – wywiad z historykiem, panem Przemysławem Bednarczykiem 

Od wielu lat na łamach naszego kwartalnika odkrywamy historię naszego regionu i bohaterów, o których należy pamię-

tać. O najstarsze dzieje Ziemi Zakrzewskiej , wydarzenia mniej znane, które warto poznać i utrwalić w pamięci przyszłych pokoleń 

zapytałam pana Przemysława Bednarczyka – znanego radomskiego historyka, twórcę widowisk, inscenizacji i filmów o tematyce 

historycznej, współautora programów telewizyjnych. 
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epizodu możemy natrafić na równie ciekawe wydarzenia 

z innego okresu historii Polski? 

P.B.: Oczywiście, przez Zakrzew przetoczyły się też wydarze-

nia innych wielkich wojen i kampanii. W czerwcu 1809 roku 

mieszkańcy tych stron byli świadkami pochodu wojsk austriac-

kich, które starły się z Wojskiem Polskim pod nieodległymi 

Jankowicami i dalej pod Jedlińskiem. Podczas Powstania 

Styczniowego często zaglądają do Zakrzewa zarówno oddziały 

powstańcze jak i tropiące ich kolumny pościgowe wojsk rosyj-

skich. W sierpniu 1863 roku zapewne widzieli mieszkańcy sil-

ny oddział rosyjskich dragonów i artylerii, który został wysłany 

z Radomia w kierunku Przytyka, by dopaść pod Wirem i rozbić 

oddział płk. Władysława Eminowicza. Podczas I wojny świato-

wej działania wojenne przetaczają się przez te strony dwukrot-

nie. Najpierw jesienią 1914,  a potem latem 1915 roku. Pierw-

szym razem Zakrzew znalazł się na bezpośrednim zapleczu 

frontu rosyjskiego, którego linie biegły przez tereny sąsiednich 

gminy Wolanów i Przytyk. I znów mieszkańcy doświadczyli 

dramatu czasów wojny, gdy przewalające się wojska rosyjskie, 

austro-węgierskie i niemieckie pustoszyły okolicę, rabując do-

bytek mieszkańców. 

M.S.: A czasy nam bliższe, wydarzenia z okresu II wojny świa-

towej? Czy tu też rozgrywały się wydarzenia, które powinni-

śmy znać? 

P.B.: Tak, to właśnie  najbardziej bolesne obrazy wojny zapa-

dły w pamięci mieszkańców Zakrzewa i okolic w latach 1939-

1945, gdy również dwa razy front zawitał w te strony. Od 

pierwszych dni września 1939 roku przez Zakrzew ciągnęły 

niekończące się kolumny uchodźców, którzy uciekali przed 

wojskami niemieckimi na Wschód. Oprócz cywilów, przez 

Zakrzew przedzierały się też jednostki Wojska Polskiego. Zmę-

czeni żołnierze przyjmowani byli w zagrodach, gdzie częstowa-

no ich mlekiem, chlebem czy choćby garnuszkiem wody. Jak 

wspominali świadkowie, widok tego wojska był przygnębiają-

cy. Żołnierze byli bardzo zmęczeni, wśród nich było wielu ran-

nych. Byli i tacy, którzy po rozbiciu ich jednostek zakończyli tu 

swój udział w wojnie i nie widząc sensu dalszej walki, przebie-

rali się w ofiarowane przez mieszkańców Zakrzewa cywilne 

ubrania, aby móc bezpiecznie wrócić do swoich domów. W ten 

sposób w okolicy pozostało dużo broni i ekwipunku wojskowe-

go.  Przez Zakrzew przetaczały się wojska piechoty, artylerii 

i kawalerii, m.in. fragmenty Wileńskiej Brygady Kawalerii, 

która poniosła duże straty w wyniku niemieckiego bombardo-

wania pod Przytykiem. Potem mieszkańcy Zakrzewa mogli 

oglądać pochód zwycięskiego Wehrmachtu, gdy niemieckie 

kolumny wojskowe, w tym pojazdy pancerne, ciągnęły na Ra-

dom. Jeden z  mieszkańców wspominał, że robiło to ogromne, 

przytłaczające wrażenie. Niemieccy żołnierze na samochodach, 

motocyklach i w czołgach sprawiali wrażenie niezwyciężonej 

armii. 

M.S.: To faktycznie czasy bardzo trudne i  niespokojne dla 

całego narodu polskiego. A jak wyglądał schyłek wojny wi-

dziany oczami mieszkańca Zakrzewa? 

P.B.: Kilka lat później, ci sami ludzie widzieli zgoła odmienne 

obrazy. Gdy Armia Czerwona 16 stycznia zajęła Radom, przez 

Zakrzew wycofywały się liczne 

wojska niemieckie, w tym jednostki 

artylerii i czołgów. I właśnie na 

polach gminy Zakrzew dochodziło 

do bojów spotkaniowych pomiędzy 

wycofującymi się jednostkami nie-

mieckimi i ścigającymi ich Sowieta-

mi. Walki w okolicy były krótko-

trwałe, ale gwałtowne, w wielu 

miejscach pozostały po nich rozbite 

pojazdy niemieckie i polegli bądź 

rozstrzelani żołnierze. Mieszkańcy 

zapamiętali, że wielu zabitych leża-

ło na polu nieopodal cmentarza, ale 

też na polach sąsiednich wsi. 
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M.S.: To musiał być przerażający widok. Czy te wy-

darzenia i inne wspominali po latach mieszkańcy 

naszego rejonu? 

P.B.: Tak, jeden z mieszkańców Gulina opowiadał mi 

o tym, jak na otwartym polu pomiędzy wsiami Ta-

czów i Gulin doszło do masakry grupy wycofujących 

się Niemców. Na otwartym terenie dostali się oni pod 

ogień sowieckich czołgów, które wysunęły się na 

skraj lasu od strony Taczowa i ogniem z armat oraz 

karabinów maszynowych ostrzelały wycofujących się 

Niemców. Jak wspominał świadek, następnego dnia 

przechodził przez to pole i widział wiele ciał niemiec-

kich żołnierzy. Ten sam człowiek, był też świadkiem 

rozstrzelania przez Rosjan kilkunastu schwytanych 

Niemców w pobliżu młyna w Gulinie. Po egzekucji 

sowieccy żołnierze kazali mieszkańcom zakopać ciała 

rozstrzelanych. Do takich egzekucji dochodziło 

w okolicy w wielu miejscach, gdyż tu w ręce Sowie-

tów dostało się wielu niemieckich jeńców. Jedna 

z takich mogił znajdowała się m.in. na terenie lasu na 

południowy zachód od Zakrzewa. 

M.S.: To dla mieszkańców – zwykłych ludzi – było 

zapewne ogromnym przeżyciem? 

P.B.: Na pewno, wśród mieszkańców istnieją jeszcze, 

choć, niestety, coraz rzadziej powtarzane i zacierające 

się wspomnienia o drobnych epizodach, które rozgry-

wały się dosłownie na terenie konkretnych gospodarstw. 

W jednym z nich zatrzymał się niemiecki ciągnik artyleryjski 

z armatą 88 milimetrów. Ponieważ skończyło się paliwo, a Ro-

sjanie byli blisko, dowódca rozkazał podpalić pojazd, po czym 

podziękował załodze za wspólną walkę i dalej wycofali się 

pieszo. Można przypuszczać, że i oni podzielili los wielu 

schwytanych przez Rosjan żołnierzy niemieckich. Wzdłuż dróg 

biegnących przez gminę Zakrzew stały rozbite wozy bojowe, 

działa pancerne i inny sprzęt. Rozmaite części pojazdów i broni 

przez wiele lat po wojnie znajdowały jeszcze zastosowanie 

w gospodarstwach, a z czasem trafiały zwykle na złom. 

Czy świadkowie tych wydarzeń wciąż jeszcze żyją? 

P.B.: Niestety, niewielu pozostało w Zakrzewie świadków tam-

tej historii, a niespisane przekazy szybko się zacierają, gubią 

szczegóły, aż w końcu zupełnie znikają. 

M.S.: A widoczne ślady tamtych wydarzeń, jakieś miejsca, 

budynki? 

P.B.: Niewiele też zachowało się budynków z tamtych czasów 

poza starym Kościołem parafialnym, którego mury wiele by 

mogły opowiedzieć, gdyby mówić umiały. A jak mawiał prof. 

Wiktor Zin, w tych starych murach, przydrożnych figurach 

i najstarszych drzewach wciąż zaklęta jest historia, którą żyli 

nasi dziadowie, a której nie dane było widzieć naszym 

oczom… dlatego dbajmy o takie pamiątki i spisujmy rodzinne 

przekazy. 

M.S.: To niezwykle cenne i wartościowe dla mieszkańców 

naszej gminy wspomnienie. Dziękuję, że dzięki wnikliwej ana-

lizie dziejów historycznych, badaniom, które Pan przeprowa-

dził, możemy je poznać,  przekazać potomnym i poczuć dumę 

z faktu, że jesteśmy mieszkańcami Ziemi Zakrzewskiej. Jesz-

cze raz dziękuję za poświęcony mi czas. 

Magdalena Sobień 

Foto: Ewelina Woźniak 
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8  lutego 2019 roku w sali widowiskowej 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrze-

wie odbył się koncert noworoczno-

karnawałowy. Wystąpili znakomici muzycy, 

soliści polskich scen muzycznych: Sylwia 

Strugińska – sopran oraz Robert Grudzień – 

piano.  

Muzycy są absolwentami Akademii 

Muzycznej w Łodzi, koncertują w zespołach 

kameralnych oraz z orkiestrami symfoniczny-

mi. Występowali wspólnie z Krzysztofem 

Pendereckim, Jerzym Maksymiukiem, Anną 

Seniuk, Jerzym Zelnikiem i Olgierdem Łuka-

szewiczem. Koncertują w całej Europie. Na-

grania radiowe i telewizyjne. 

Sylwia Strugińska jest solistką Teatru 

Muzycznego w Łodzi. Współpracowała z Fil-

harmonią Łódzką im. A. Rubinsteina. Bierze 

udział w koncertach kameralnych. Ma w re-

pertuarze także partie operowe i piosenki mu-

sicalowe. 

Robert Grudzień to jeden z najchęt-

niej zapraszanych artystów w Polsce. Kompo-

zytor, organista, pianista, producent prestiżo-

wych koncertów, spektakli i festiwali muzycz-

nych. Koncertował m.in. z Teresą Żylis-Garą, 

Małgorzatą Walewską, Alicją Węgorzewską, 

Wiesławem Ochmanem, Markiem Torzew-

skim, realizował wspólne projekty z Krzysztofem Kolberge-

rem, Jerzym Trelą i Zbigniewem Zapasiewiczem.  

W programie koncertu znalazły się utwory Stanisława 

Moniuszki i Fryderyka Chopina. Licznie zgromadzona publicz-

ność mogła wysłuchać najpiękniejszych pieśni naszych najwy-

bitniejszych kompozytorów, m.in. „Wiosna”, „Śliczny chło-

piec” czy „Prząśniczka”. Robert Grudzień zagrał też kilka 

utworów fortepianowych. Koncert był zapowiedzią tegoroczne-

go projektu „Stanisław Moniuszko i jego czasy”, który R. Gru-

dzień przygotowuje z okazji ogłoszonego Roku Stanisława 

Moniuszki w 200 rocznicę urodzin kompozytora.  

Robert Grudzień od kilku lat współpracuje z dziecię-

cym zespołem „Zakrzewiaki”. Koncertowi towarzyszyła wysta-

wa fotografii dokumentująca tę współpracę. Zespół wystąpił 

w kilku ogólnopolskich projektach kompozytora. Pierwszy 

wspólny występ R. Grudnia i „Zakrzewiaków” miał miejsce 

w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Cere-

kwi. Była to premiera na ziemi radomskiej. Oratorium „Bóg 

ciebie ochrzcił, Bóg dał Ci siłę”, które kompozytor napisał 

z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Polski. Zespół Zakrzewiaki 

KONCERT NOWOROCZNO-KARNAWAŁOWY. 

WYSTAWA FOTOGRAFII  

ROBERT GRUDZIEŃ I ZAKRZEWIAKI - 

 WSPÓŁPRACA  ARTYSTYCZNA 
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wystąpił z R. Grudniem również na Świętym Krzyżu, w War-

szawie,  Gogolinie, Radomiu, Zwoleniu i Zakrzewie. Dzieci 

wystąpiły u boku znakomitych muzyków Filharmonii Lubel-

skiej oraz wielkich aktorów – Jerzego Zelnika, Anny Seniuk 

i Olgierda Łukaszewicza.  

Otwierając wystawę Robert Grudzień podziękował 

opiekunom i nauczycielom „Zakrzewiaków” oraz rodzicom, 

a także władzom gminy – byłemu i obecnemu Wójtowi za 

wsparcie zespołu i współpracę.   

Wystawa była prezentowana w Bibliotece oraz w ko-

ściele Ojców Bernardynów w Radomiu. 

Zofia Maj 

Foto: zbiory Publiczne j Biblioteki w Zakrzewie 

G minna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie zorganizowała 

po raz kolejny ferie zimowe dla dzieci. W każdy ponie-

działek, od 9:00 do 11:00, nasi najmłodsi czytelnicy uczestni-

czyli w zabawach ruchowych, ćwiczyli swoją spostrzegaw-

czość, kreatywność i zręczność.  

W pierwszym tygodniu ferii podczas zajęć w bibliote-

ce odwiedził nas Teatr Blaszany Bębenek ze spektaklem 

pt. „Pinokio”. Najmłodsi uczyli się poprzez zabawę, dlaczego 

należy słuchać starszych od siebie osób i przede wszystkim, 

dlaczego nie należy kłamać. Podczas spektaklu dzieci uczestni-

czyły we wspólnym tańcu, pomagały gospodarzowi przy pracy 

oraz odpowiadały na pytania niesfornego Pinokia, co przyspo-

rzyło im wiele radości i śmiechu. Po teatrzyku dzieci uczestni-

czyły w grach i zabawach ruchowych. W zajęciach wzięły 

udział dzieci z Samorządowego Przedszkola w Zakrzewie, Nie-

publicznego Przedszkola ,,Hania”, uczniowie PSP w Zakrzewie 

biorący udział w zimowisku oraz dzieci wraz z rodzicami 

z terenu gminy Zakrzew. 

W drugim tygodniu ferii z biblioteką weszliśmy 

w czas karnawału. Zajęcia były poświęcone pracom plastycz-

nym, ich celem było wykonywanie masek karnawałowych róż-

nymi technikami – od kredek po brokaty, kolorowe piórka, 

cekiny. Dzieci wykonywały maski w stylu weneckim, ale rów-

nież w kształcie zwierzątek. Nie zabrakło także zabaw na inte-

raktywnym dywanie, które bardzo podobały się dzieciom. 

Na koniec zajęć powstało pamiątkowe zdjęcie we własnoręcz-

nie zrobionych maskach. 

Ferie zimowe dla najmłodszych czytelników odbywa-

ły się także w filii bibliotecznej w Wacynie. Filia w Gulinku 

razem z Domem Ludowym zorganizowały bal karnawałowy 

dla dzieci. 

Patrycja Piasek 

Foto: zbiory Publiczne j Biblioteki w Zakrzewie 

FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE 
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WIOSENNE WYPALANIE TRAW JEST KARALNE! 

N iestety, jak co roku, na wiosnę, powtarza się utarty już 

scenariusz: rolnik wypala trawę na swej łące, myśląc, że 

poprawi tym samym żyzność gleby oraz zniszczy chwasty. Nic 

bardziej mylnego. Wypalenie wierzchniej czyli najżyźniejszej 

próchniczej warstwy gleby pociąga za sobą obniżenie jej warto-

ści użytkowej nawet na kilka lat! 

Zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu pozo-

stałości roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna war-

stwa gleby. Wysoka temperatura niszczy korzenie roślin, po-

woduje degradację gleby i stanowi poważne zagrożenie dla 

zwierząt (szczególnie tych najmniejszych), czyli po prostu nisz-

czy łąkowy ekosystem. 

Ponadto rolnik, wypalając trawę na łące, myśli, że panu-

je nad ogniem. W mgnieniu oka może się on rozprzestrzenić na 

zabudowania czy pobliskie  lasy i pożar gotowy. Wiosenne 

wypalanie traw jest karalne! 

Kary za wypalanie traw:  

Wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu 

wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości 

nawet do 5000 zł. 

 Z kodeksu karnego wynika, że wypalanie traw, które 

skończy się pożarem okolicznych zabudowań, który za-

graża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wiel-

kich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 

roku do lat 10. Sprowadzanie bezpośredniego niebezpie-

czeństwa wskazanych zdarzeń jest zagrożone karą pozba-

wienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.  

 Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, kto wypala łąki, 

pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kole-

jowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu 

albo grzywny. 

 Również ustawa o lasach zabrania wypalania traw. Mówi 

ona dokładnie, że w lasach i terenach śródleśnych, jak 

również w odległości 100 metrów od granicy lasu, zabra-

nia się działań i czynności mogących wywołać niebezpie-

czeństwo, a w szczególności: 

1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego 

celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, 

2. korzystania z otwartego płomienia, 

3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości ro-

ślinnych. 

Kary od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

Agencja może nałożyć na rolnika, wypalającego trawy, 

karę na podstawie nieprzestrzegania dobrej kultury rolnej. Owa 

dobra kultura jest wymagana przy uzyskiwaniu dopłat bezpo-

średnich. Karą za wypalanie traw może być zatem zmniejszenie 

dopłat przysługujących za dany rok o ok. 3%. Sankcja ta nie 

jest jednak stała i zostaje określona indywidualnie przy każdym 

przypadku wypalania traw. W zależności od stopnia winy rolni-

ka, może być podwyższona nawet do 5% lub obniżona do 1%. 

Jeżeli rolnik uporczywie i celowo wypala trawy, ARiMR może 

całkowicie pozbawić rolnika dopłat bezpośrednich za dany rok. 

Na podstawie danych pozyskanych ze strony internetowej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Radomiu wypalanie traw rozpoczę-

to już  1 lutego. Do dnia 12 marca , na terenie powiatu radom-

skiego było już 370 pożarów!  Średnio 9 pożarów dziennie!  

Warto nadmienić, że poza sezonem wypalania traw straż gasi 2, 

3 pożary dziennie. 

Małgorzata Białkowska 

Foto: Elżbieta Malecińska 
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HISTORIA GIMNAZJUM 1999-2019 

P ubliczne Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Za-

krzewie rozpoczęło działalność w roku 1999. Data ta dała 

początek 20 lat pracy placówki, która powstała po wprowadzo-

nej reformie oświaty polegającej na reorganizacji szczebli na-

uczania. Pierwszym etapem prac przy powstaniu szkoły była jej 

organizacja, założenie rozwoju i określenie roli jaką miała speł-

niać. Zanim progi szkoły przekroczyli uczniowie, szkoła dys-

ponowała pracowniami przedmiotowymi wraz z bazą material-

ną niezbędną w procesie kształcenia. Były to pracownie poloni-

styczne, językowe, geograficzna, biologiczna, fizyczno-

chemiczna, informatyczna i katechetyczna. Oprócz materialnej 

strony pracy dydaktycznej na uwagę zasługuje fakt, że gimna-

zjum zakrzewskie wprowadziło naukę dwóch języków obcych: 

angielskiego i niemieckiego. Oprócz realizacji programów na-

uczania na niektórych przedmiotach realizowane były ścieżki 

edukacyjne: regionalna, ekologiczna i filozoficzna. Wszyscy 

przedmiotowcy prowadzili koła zainteresowań, prężnie działały 

też koło teatralne i filozoficzne. Dzięki tym wszystkim czynni-

kom, obecnym w szkole już od pierwszego roku jej istnienia, 

uczniowie odnosili sukcesy w konkursach  przedmiotowych, 

recytatorskich i sportowych.  

Misją gimnazjum było stworzenie szkoły, która wyróż-

niałaby się spośród innych niepowtarzalnym klimatem i trady-

cjami. Aby to osiągnąć, staraliśmy się w swojej pracy odnosić 

realnie do łacińskiej sentencji: Sapere, aude, incipe! - Odważ 

się być mądrym, zacznij! Motto to przyświecało nam nie tylko 

w sferze edukacyjnej. Szczególnie zależało nam na tym, by 

uczniowie potrafili mądrze pokierować swoim życiem, aby 

rozumnie stawiali czoło rzeczywistości. Nie uznawaliśmy za 

sukces przekazywanie teorii, definicji, danych. Do tego zawsze 

można sięgnąć. Skupiliśmy się raczej na kształtowaniu osobo-

wości poprzez działania. Dzięki wycieczkom, licznym wyj-

ściom do teatru i kina, imprezom patriotycznym, świętom oko-

licznościowym, konkursom, dawaliśmy uczniom nieustające 

szanse na pełny, harmonijny rozwój ich osobowości. Nasza 

placówka umiejscowiona na prowincji zaprzeczyła swym roz-

wojem stereotypowemu obrazowi szkoły, która z racji swego 

położenia nie ma szans na sukces. Udowodniliśmy niejedno-

krotnie, że myślimy i działamy na wysokim poziomie, dorów-

nujemy, a nawet prześcigamy w swoich pomysłach osiągnięcia 

tych, którzy z prowincją nie mają nic wspólnego. 

Bo: „Prowincja to nie miejsce, lecz sposób myślenia. Z dala od 

stolicy też żyją Europejczycy, którym można pozazdrościć suk-

cesów i mądrego organizowania sobie życia”. Te słowa anali-

zowaliśmy w odniesieniu do nas samych i naszych uczniów. 

Nie myśleliśmy „prowincjonalnie”, ale rozwijaliśmy skrzydła, 

szanując tradycję i chłonąc nowoczesność.  

Zreformowany system edukacyjny wymagał wzmożonej 

pracy. Należało odnaleźć się w nowej szkolnej rzeczywistości 

i sprostać wyzwaniom szkoły XXI wieku. Był to czas prób, 

niespodziewanych trudności, ale i pierwszych sukcesów, drob-

nych, ale jakże ważnych osiągnięć. Z optymizmem patrzyliśmy 

w przyszłość i pełni radości przystąpiliśmy do pracy. W nowej 

szkole do grona pedagogicznego należało 11 nauczycieli, a 128 

uczniów rozpoczęło naukę w klasie pierwszej. Z biegiem lat 

grono nauczycielskie znacznie się powiększyło, najliczniejsze 

pracowało w 2008/2009 roku w liczbie 41 osób. W roku 2006-

/2007 odnotowaliśmy najliczniejszą grupę uczniów - 498 gim-

nazjalistów. 

Każdy kolejny rok to nowe wyzwania, nowe pomysły 
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i stałe podejmowanie wysiłku, by je zrealizować. Młodzież 

chętnie uczestniczyła w życiu szkoły, angażowała się w działa-

nia Samorządu Uczniowskiego, wolontariatu, redakcji gazetki 

szkolnej „Szuflada”. Z roku na rok tworzyła się tradycja szko-

ły. Z dumą i przejęciem organizowaliśmy szkolne uroczystości 

patriotyczne, celebrowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej, włą-

czyliśmy się w śpiew kolęd Bożonarodzeniowych w czasie 

Jasełek. Jesienią i wiosną wyjeżdżaliśmy, by zwiedzać i podzi-

wiać bliższe i dalsze zakątki naszej pięknej ojczyzny. W karna-

wale bawiliśmy się na dyskotekach szkolnych, a w czerwcu już 

w trzecim roku pracy szkoły zorganizowaliśmy Bal Gimnazjal-

ny. Zycie w szkole tętniło, bo określenie „trwało” zupełnie nie 

oddawało klimatu placówki. Często harmonogram imprez 

i uroczystości bywał mocno napięty i należało go bieżąco mo-

dyfikować, bo rzeczy ważnych było wciąż tak wiele. Zaledwie 

po pięciu latach pracy nowego gimnazjum padł pomysł szkole 

imienia. Dosłownie „za chwilę” powstało Stowarzyszenie 

„Brać Sienkiewiczowska”. Ponieważ każdego roku realizowa-

nych było bardzo wiele inicjatyw, postanowiliśmy je uporząd-

kować, by te nam bardzo bliskie, w które zaangażowaliśmy się 

całym sercem utrwalić, zapamiętać. 

20 lat pracy w gimnazjum zakrzewskm to dla wielu tu 

pracujących osób czas rozwoju zawodowego i wdrażania się do 

pracy pedagogicznej. Dzięki intensywnej współpracy grona 

pedagogicznego, dyrekcji i pracowników obsługi szkoła pięk-

niała i doskonaliła się. Wkrótce lata doświadczeń dały właści-

we umiejętności radzenia sobie z trudnościami. One także się 

pojawiały, w szkole dorastała przecież młodzież o niesłabnącej 

energii i wybuchowym czasem temperamencie. Sięgaliśmy 

zatem po takie środki, aby wykorzystać zapał i młodzieńczą 

werwę. Gimnazjaliści brali udział w Konkursie Piosenki An-

gielskiej, Pokazach Akrobatycznych, radiowęźle, sprzątaniu 

świata, Rajdzie Gwieździstym… 

Dziś te wydarzenia stały się wspomnieniem. Bardzo 

nam  drogim, ważnym. Zapadły głęboko w pamięć i w chwi-

lach refleksji wracają w barwnych obrazach. Ponieważ czas 

zaciera pewne szczegóły, które wtedy mocno przeżywaliśmy, 

chcieliśmy zapisać ten niezwykły czas w krótkich opisach 

i fotografiach. Powstała w ten sposób historia gimnazjum jest 

częścią życia każdego z nas. 

Szkolne Muzeum Regionalne - 15.12.2000 

Otwarcie Muzeum poprzedzone było trzema latami 

przygotowań. Pojawiły się pierwsze eksponaty, pozornie znisz-

czone i bezużyteczne przedmioty użytku codziennego. Zacieka-

wieni tym uczniowie, zaangażowali się w poszukiwanie staroci. 

Już wkrótce zbiór okazał się naprawdę spory. Były to żelazka, 

maglownice, kijanki, naczynia, proste narzędzia, ławy 

i kołowrotki, z tygodnia na tydzień eksponatów przybywało, 

więc nauczyciele z uczniami dokonywali wstępnej segregacji 

i renowacji. Do akcji pozyskiwania ciekawych eksponatów 

włączali się także rodzice i dziadkowie uczniów. To od nich 

otrzymaliśmy radio „Pionier”, maszynę „Singer”, przedwojen-

ny mebel parafialny, rzeźbioną umywalkę z marmurowym bla-

tem. Od państwa Wojtyłów z Marianowic otrzymaliśmy obrus 

ręcznie tkany, szkatułkę i wiele starych fotografii. 

Jednocześnie ze stałą renowacją napływających pamią-

tek rozpoczęła się praca w dwóch pomieszczeniach. W jednym 

dla dodania autentyczności ubito glinianą podłogę. Część głów-

na sali została zaprojektowana na wzór wiejskiej chałupy. 

W rogu stoi drewniane łóżko, kołyska, stary kufer oraz mały 

ołtarzyk. Na ścianach wiszą obrazy z postaciami świętych. Do 

najcenniejszych należy Matka Boska z Błotnicy podarowana 

przez mieszkankę Wieniawy. W części kuchennej główne miej-

sce zajmuje piec kaflowy z lepką. Wybudował go miejscowy 

zdun – pan Marian Mortka (dziadek jednego z uczniów). Poje-

dyncze kafle pochodziły ze zbiórki, a najstarsze z nich mają 
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ponad 100 lat. Kuchnie uzupełniają ponadto niecki, łopaty do 

chleba, beczki do kiszenia kapusty i kosze wiklinowe. Naprze-

ciw kuchni umieszczone zostały przedmioty imitujące domowe 

obejścia gospodarskie. Obowiązkowo, wśród podstawowych 

narzędzi służących do pracy, w każdym gospodarstwie musiała 

być uprzęż końska, dlatego też nie mogło zabraknąć jej w Mu-

zeum. Kilkanaście miesięcy trwało uporządkowywanie ekspo-

natów. Radą służyli nam ci, którzy używali ich na co dzień. 

W ostatecznym ich ustawieniu i opisie pomocna okazała się 

ekspertka w tej dziedzinie – pani Małgorzata Jurecka – ówcze-

sną dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej. W efekcie końcowym 

udostępniliśmy kilkaset eksponatów. 15 grudnia 2000 roku 

odbyło się uroczyste otwarcie. Nie zabrakło zdziwienia, ale 

przede wszystkim wzruszeń i podziękowań. Te otrzymaliśmy 

od najstarszych mieszkańców gminy, którzy przeżyli w Mu-

zeum chwile wspomnień i refleksji. Uczniowie, wbrew krzyw-

dzącym czasem stereotypom, tego dnia poczuli się dumni 

i ważni. To głównie dzięki nim pokazaliśmy piękno naszego 

regionu, które na nowo odżyło i przypomniało o swej ważno-

ści. 

Dziś o randze Muzeum może świadczyć fakt, że znala-

zło się na mapie placówek muzealnych woj. mazowieckiego. 

Kawiarenka Muzealna – Na dziś, na jutro, na zawsze  

 - 3 czerwca 2002r. 

Pomysł powstania kawiarenki wiązał się z bieżącymi 

potrzebami uczniów. Już po dwóch latach funkcjonowania 

Gimnazjum zaczęliśmy poszukiwać miejsca dla spotkań klaso-

wych, obchodzenia uroczystości, które „wymagały” odpowied-

niego miejsca - ze specyficznym klimatem. Miejsca, gdzie przy 

herbatce mogłyby toczyć się ważne dyskusje i zapadać niezwy-

kłe decyzje. Realizacja pomysłu rozpoczęła się od wyremonto-

wania dwóch pomieszczeń w piwnicy szkoły. Potrzebowaliśmy 

pomocy rodziców, dzięki którym dwa pomieszczenia połączo-

no i wymalowano. Kolejnym etapem była drewniana podłoga. 

Następnie zaczęły pojawiać się meble wyszukane na strychach, 

odkryte w piwnicach. Wspólnie z uczniami czyściliśmy je 

i podjęliśmy próbę pierwszej aranżacji pomieszczeń. Stylem 

kawiarenka miała nawiązywać do otwartego niedawno Mu-

zeum Regionalnego - stare kredensy, półki, krzesła i okrągłe 

stoły ozdobione serwetami i obrusami wydzierganymi na szy-

dełku. Na ścianach zawisły obrazki i ramki z wierszami i sen-

tencjami. Całości dopełniły drobiazgi - świece, dzbanki i inne 

ozdobne naczynia. Co do nazwy nikt nie miał już wątpliwości. 

Zwyciężyła bezkonkurencyjnie „Muzealna”. 

Kawiarenka cieszyła się przez lata dużym powodze-

niem. Tu odbywały się urodziny, mikołajki, klasowe uroczysto-

ści z okazji Dnia Kobiet i Dnia Chłopaka. Wychowawcy chęt-

nie przeprowadzali w Muzealnej lekcje języka polskiego, histo-

rii, wychowawcze i spotkania świąteczne. Po kilku latach poja-

wiła się możliwość odnowienia pomieszczeń i wymiany niektó-

rych mebli. Dzięki zrealizowanemu przez nauczycieli gimna-

zjum projektowi  „Muzealna – dziedzictwo kulturowe” pozy-

skaliśmy fundusze na zakup farb, lakierów, tapety, oświetlenia. 

W 2014 roku kawiarenka zyskała świeże oblicze i nadal 

jej drzwi stoją otworem przed uczniami i  gośćmi. 
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Muzealna to zaciszne, klimatyczne miejsce w gwarnej 

szkole. Do takiego miejsca chętnie się zagląda, aby zrelakso-

wać się, wyciszyć, zapomnieć. 

Mona-Miejsce Oczekiwania na Autobusy  

15 czerwca 2004r. 

Od początku istnienia placówki dyrekcja oraz grono 

pedagogiczne zdawało sobie sprawę z tego, jak istotne jest za-

angażowanie uczniów w życie szkoły. Aktywność, atrakcyj-

ność i wyjątkowość szkoły w dużej mierze zależały od zaanga-

żowania uczniów. Uaktywnienie młodych ludzi, motywowanie 

ich do działania okazały się dość sporym wyzwaniem. Świetną 

do tego okazją był program aktywizujący uczniów, na który 

gimnazjum otrzymało 10 tys. zł grantu od Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dzięki temu w szkole od-

były się weekendowe warsztaty budzenia aktywności i rozwoju 

osobowości. Prowadzili je pracownicy Wyższej Szkoły Peda-

gogiki Specjalnej dla blisko 80% uczniów gimnazjum. Poza 

tym amerykańska fundacja ogłosiła konkurs „Równać szanse 

2003 – szkoły aktywne”. Jego celem było zmniejszenie różnic 

edukacyjnych między uczniami z miast i wsi. Do konkursu 

mogły przystąpić szkoły ponadpodstawowe, które uzyskały 

tytuł „Szkoły z klasą”. Nadesłano ponad 300 projektów ze 

szkół z całej Polski. Czterdzieści cztery placówki dostały ak-

ceptację na zrealizowanie własnych projektów. Wśród tych 

szkół znalazło się Publiczne Gimnazjum z Zakrzewa. Nasz 

projekt był jedynym nadesłanym z powiatu radomskiego. Nasz 

tytuł Projektu brzmiał „Nie ma samorządności bez aktywności, 

czyli co zrobić, żeby nie przespać życia”. W ten oto sposób 

mogliśmy wspólnie decydować o przyznanych 10 tysiącach 

złotych. Decyzja o przeznaczeniu tej znacznej kwoty nie przy-

niosła konfliktów. Już wkrótce zapadła decyzja o powstaniu 

MONY- czyli miejsca oczekiwania na autobusy. Projekt 

uczniowski zakładał zagospodarowanie małej części terenu 

przylegającego do ogrodu i parkingu. To tu stanęły zadaszone 

stoły i ławy, gdzie uczniowie mogli bezpiecznie oczekiwać na 

przyjazd ich autobusów. Wcześniej o pomoc prosiliśmy rodzi-

ców, którzy zaangażowali się w transport drewna, jego docin-

kę, lakierowanie i składanie. Pracy było sporo, ale satysfakcji 

jeszcze więcej. MONA służy przez wszystkie lata. Uczniowie 

nie oczekiwali na przyjazd autobusów na parkingu, nie utrud-

niali ruchu swoją obecnością podjeżdżającym autom. Czekali, 

rozmawiając ze sobą pod osłoną zgrabnych daszków, chronią-

cych przed deszczem lub zbyt ostrym słońcem. Do MONY 

chętnie wychodzili też uczniowie w gorące dni na lekcje wy-

chowawcze, aby zaczerpnąć świeżego powietrza. Nazwa tego 

miejsca bardzo szybko weszła do codziennego języka uczniow-

skiego: w Monie, do Mony… MONA – to element gimnazjum, 

jego integralna część.       

Krystyna Smolińska 

Edyta Maj 

Beata Słowik 

Foto: zbiory Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie 
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J uż po raz kolejny 

Gmina Zakrzew 

i Stowarzyszenie 

Czarni Radom konty-

nuują współpracę 

w ramach Partnerstwa 

Regionalnego. Projekt 

wspiera rozwój siat-

kówki w miastach 

i gminach regionu 

radomskiego. 

W ramach 

projektu i dobrej 

współpracy uczniowie 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielisze zostali zaproszeni 

na mecz w ramach Pucharu Polski w Radomiu, gdzie Cerrad 

Czarni Radom podejmowali Aluron Virtu Warta Zawiercie. 

Partnerem regionalnym tego spotkania była gmina Zakrzew. 

Nasi uczniowie już po raz kolejny zasiedli na trybunach, chęt-

nie kibicując swojej drużynie. Organizator zapewnił bilety, 

przejazd autokarem na mecz oraz niezapomniane emocje. Po 

meczu uczniowie mieli możliwość zrobienia zdjęcia ze spor-

towcami. W ramach kontynuacji projektu siatkarze Cerradu 

Czarni Radom przyjechali do Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Bielisze, w której zorganizowano wyjątkową lekcję wycho-

wania fizycznego. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy 

ósmej, którzy potraktowali tę okoliczność jako wyróżnienie. 

Najpierw zawodnicy przeprowadzili rozgrzewkę, następnie 

rozegrano pasjonujący mecz. 

Wszyscy zgromadzeni z zapartym tchem przyglądali 

się rywalizacji sportowców, jednocześnie gorąco im kibicując. 

Po zakończonym meczu zawodnicy drużyny Cerrad 

rozdawali autografy i pozowali do pamiątkowych zdjęć. Na-

stępnie uczniowie zasypali naszych gości gradem pytań. Za-

wodnicy z ogromną cierpliwością odpowiadali na pytania doty-

czące początków kariery, największych sukcesów, cech dobre-

go sportowca. 

Spotkanie z zawodnikami drużyny Cerrad Czarni Ra-

dom było dla uczniów naszej szkoły niezapomnianym przeży-

ciem. 

Tomasz Turczyk     

Foto: źródło WKSCZARNI.PL 

PARTNERSTWO REGIONALNE GMINA ZAKRZEW 

STOWARZYSZENIE CZARNI RADOM 

T ak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś 

największa jest miłość (1 Kor 13,13). 

Takimi słowami zaczerpniętymi z Biblii rozpoczął się Mię-

dzyszkolny Konkurs Recytatorski zorganizowany w ramach 

obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w PSP 

w Bielisze. Jego głównym celem było rozbudzanie wrażliwości 

uczniów na piękno poezji, promowanie talentów recytatorskich, 

popularyzacja utworów lirycznych.  

To właśnie te trzy cnoty: wiara, nadzieja i miłość od zawsze są 

tematem podejmowanym przez pisarzy i poetów wszystkich 

epok literackich. Są bliskie każdemu człowiekowi i w każdym 

wieku. Zmuszają do zadumy nad sensem świata i życiem czło-

wieka, dają radość, przynoszą ulgę i pocieszenie w trudnych 

momentach. 

W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych 

z terenu gminy Zakrzew.  Zaprezentowali wiersze polskich 

i zagranicznych poetów, którzy podjęli w swojej twórczości 

trudną tematykę związana z wiarą, nadzieją, miłością i ukazali 

różne  aspekty tych wartości. 

Występy uczniów oceniało szacowne jury w składzie: 

 zastępca Dyrektora PSP w Bielisze, Anna Młynarczyk, 

 nauczyciel PSP w Dąbrówce Podłężnej, Marzena Jakubow-

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI W PSP W BIELISZE 
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ska, 

 nauczyciel PSP w Zakrzewie, Karina Musiał, 

 nauczyciel PSP w Woli Taczowskiej, Małgorzata Zając. 

Różnorodność utworów i niezwykły talent recytatorów sprawi-

ły, iż  wszyscy obecni uczestniczyli w swoistej uczcie dla du-

cha. Jury udało się na obrady, a uczniowie z klasy 6 PSP 

w Bielisze w ramach innowacji pedagogicznej zaprezentowali 

ortograficzne piosenki. Po burzliwych obradach przewodniczą-

ca jury ogłosiła werdykt. 

W kategorii kl. IV- VI:  

I miejsce: Marcel Górka (PSP w Dąbrówce Podłężnej) 

II miejsce:  Ilona Pacocha (PSP w Zakrzewie) 

III miejsce: Maja Lament (PSP w Bielisze). 

Wyróżnienie: Hanna Pachniak (PSP w Zakrzewie) 

W kategorii kl. VII- VIII: 

I miejsce: Dominika Sobień ( PSP w Zakrzewie) 

II miejsce: Kamila Popis (PSP w Dąbrówce Podłężnej) 

III miejsce: Szymon Starnawski (PSP w Bielisze) 

Wyróżnienie: Paweł Olszewski (PSP w Bielisze) 

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy

- pamiątkowe dyplomy. 

Pani Anna Młynarczyk podziękowała uczestnikom za wspania-

łą recytację, życząc jednocześnie dalszych sukcesów. Słowa 

uznania skierowała także do nauczycieli, dziękując im za przy-

gotowanie uczniów. 

Małgorzata Frąk, 

Martyna Górka, 

Magdalena Sobień  

 

W  okresie ferii zimowych, od 26 stycznia do 31 stycznia 

2019r., Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie zor-

ganizowało półzimowisko dla dzieci z terenu Gminy Zakrzew 

z klas młodszych. 

W wypoczynku uczestniczyła grupa 25 dzieci. Leszek 

Margas Wójt Gminy Zakrzew zapewnił bezpłatny środek trans-

portu na wycieczki, natomiast wyżywienie – sponsorzy: Piekar-

nia „Wacyn” oraz Zakład Masarski „Krawczyk”, posiłki zosta-

ły przygotowane przez pracowników kuchni Przedszkola Sa-

morządowego w Zakrzewie. Opiekę nad dziećmi sprawowały:  

Barbara Ślusarczyk - Dyrektor Przedszkola oraz nauczycielki 

wychowania przedszkolnego: Anna Baran i Joanna Sawczuk. 

Program półzimowiska przedstawiał się następująco: 

26 stycznia dzieci wzięły udział w całodniowej wyciecz-

ce do Wieliczki. Zwiedziły szlak turystyczny w Kopalni Soli 

w Wieliczce, poznały historię zabytkowej Kopalni, tradycje 

i obyczaje wielickich górników, legendę o św. Kindze. Ogrom-

ne wrażenie zrobiły na dzieciach cuda wykonane z soli.  

28 stycznia zabawa rozpoczęła się w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Zakrzewie. Dzieci obejrzały spektakl 

pt.: „Pinokio” Teatru Blaszany Bębenek, który wszystkim bar-

dzo się podobał, a następnie uczestniczyły w zabawach integra-

cyjnych i multimedialnych. Dziękujemy Dyrektor Zofii Maj za 

zaproszenie. Dzieci wzięły również udział w warsztatach kuli-

narnych w przedszkolu. Każde dziecko przygotowało pizzę. 

Tego dnia czekała kolejna niespodzianka, a mianowicie zajęcia 

taneczne, które poprowadziła instruktorka ze Szkoły Muzycz-

nej „Frajda” z Radomia. Następnie odbył się konkurs wiedzy 

FERIE ZIMOWE W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM  W ZAKRZEWIE 
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o Gminie Zakrzew, Powiecie Radomskim i Ziemi Radomskiej, 

przeprowadzony przez Włodzimierza Bojarskiego i  Katarzynę 

Jakubiak. Dzieci wykazały się ogromną wiedzą, otrzymały 

wspaniałe nagrody ufundowane przez Starostę Radomskiego, 

Romana Frąka. 

29 stycznia dzieci obejrzały bajkę „Ralph Demolka 2” 

w Multikinie w Radomiu. Udaliśmy się nastepnie do Akademii 

Robotyki Lego w Radomiu. Dzieci rozwijały konstruktorskie 

zdolności tworzenia małych obiektów oraz budowli z popular-

nych klocków Lego. Takie klocki to super zabawa, która po-

chłonęła wszystkich . Z prostych elementów można stworzyć 

bardzo ciekawą budowlę.  

30 stycznia uczestnicy zimowiska zwiedzili Stadion 

Narodowy w Warszawie. Oglądali szatnie piłkarzy, wysłuchali 

wielu ciekawostek o reprezentacji Polski. Następnie udali się 

na Grób Nieznanego Żołnierza, oddali hołd wszystkim niezna-

nym z imienia i nazwiska żołnierzom, którzy złożyli ofiarę 

w imię wolności i miłości Ojczyzny. Na koniec dzieci zwiedzi-

ły Muzeum Ewolucji w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 

Obejrzały wiele eksponatów, m.in. oryginalne kości 

(najnowsze odkrycie naszych paleontologów) – olbrzymiego 

gada ssakokształtnego. Były pod wielkim wrażeniem. 

31 stycznia odbył się wyjazd do Teatru Lalki i Aktora 

w Kielcach, gdzie obejrzano spektakl teatralny pt.: „Pod Adre-

sem Marzeń”. Następnie zwiedziły Muzeum Zabawek i Zaba-

wy w Kielcach. Podziwiały zabawki historyczne i ludowe, lalki  

z całego świata, modele samochodów, samolotów, statków, 

kolejki elektrycznej oraz poznały ciekawe historie o zabaw-

kach, którymi bawiły się dawniej dzieci.   

Rodzice dziękowali nam za zorganizowanie półzimowi-

ska, mówiąc, że to bardzo dobry pomysł, a dla maluchów moż-

liwość uczestnictwa w ciekawych wycieczkach oraz zawarcia 

nowych znajomości.  

Bardzo dziękujemy wszystkim wymienionym wyżej 

osobom za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. 

Anna Baran 

Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie 

12  grudnia 2018 r. odbył się XIV  Gminny Kon-

kurs Szopek Bożonarodzeniowych i Ozdób 

Świątecznych, którego organizatorem było Przedszkole Samo-

rządo we w Zakrzewie. Do udziału w konkursie zostały zapro-

szone wszystkie oddziały przedszkolne z terenu Gminy Za-

krzew. 

W dzień rozstrzygnięcia konkursu w przedszkolu zgroma-

dziło się wielu gości, aby podziwiać prace konkursowe, który-

mi w tym roku były przepiękne choinki, udekorowane ozdoba-

mi wykonanymi przez dzieci. Wśród zebranych gości były 

trzyosobowe delegacje dzieci z każdej placówki wraz z nauczy-

cielami. 

XIV GMINNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 

 I OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH 
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G mina Zakrzew  zaprasza mieszkańców do udziału 

w szkoleniach dla osób dorosłych w ramach projek-

tu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie roz-

woju kompetencji cyfrowych”. Jest to program bezpłatnych 

szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji cyfro-

wych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały 

one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu za-

wodowym i prywatnym. 

W ramach realizacji Projektu zorganizowane zostaną szkolenia 

z następujących modułów tematycznych: 

1) Rodzic w Internecie  

2) Moje finanse i transakcje w sieci  

3) Tworzę własną stronę internetową (blog)  

Planowany termin realizacji szkoleń: luty 2019 – maj 2019. 

Jedno szkolenie trwa 12 godzin zegarowych, a odbywać się 

będzie w formie 2 spotkań po 6 godzin (2 soboty lub sobota, 

niedziela) organizowanych w Publicznych Szkołach Podstawo-

wych na terenie gminy Zakrzew. 

Uczestnicy szkolenia: osoby powyżej 25 roku mieszkający na 

terenie gminy Zakrzew, bez górnej granicy wieku, zarówno 

kobiety jak i mężczyźni, pracujący i bezrobotni, a także osoby 

z niepełnosprawnościami. Wszystkim uczestnikom zapewnia-

my catering i materiały edukacyjne. 

Nabór uczestników szkoleń odbywać się będzie do 12 lutego 

2019 r. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Jeden uczestnik może skorzystać tylko z jednego modułu szko-

leniowego. 

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy  wypełnić i podpisać 

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Zgłoszenia będą przyjmo-

wane  w Urzędzie Gminy w Zakrzewie  pok. 22 (2 piętro) Za-

krzew 51, 26-652 Zakrzew. 

Więcej informacji pod nr tel: 48 610 51 22 wew. 25, email: 

jawinternecie@zakrzew.pl 

O wynikach naboru będziemy powiadamiać telefonicznie. 

 

Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w internecie? 

Internet, to jedno z głównych źródeł wiedzy i rozrywki, jed-

nocześnie może być pułapką i zagrożeniem dla najmłod-

szych użytkowników. Rodzicom często brakuje wiedzy, jak 

chronić swoje dzieci w świecie online. Sytuację tę mogą 

BEZPŁATNE SZKOLENIA „JA W INTERNECIE” 

Po przywitaniu wszystkich przybyłych gości oraz Jury kon-

kursowego, w którego skład wchodzili: Sekretarz Gminy Za-

krzew, Marzenna Nosowska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Zakrzewie, Zofia Maj i Dyrektor Przedszkola Samo-

rządowego w Zakrzewie, Barbara Ślusarczyk. Wszystkich go-

ści zaproszono na występ jasełkowy w wykonaniu starszaków 

z grupy ,,Delfinki”. Po występie Jury w wyniku obrad wyłoniło 

najpiękniejsze, najbardziej kreatywne prace dzieci, co było 

niezwykle trudne, ponieważ wszystkie prace były wyjątkowe. 

Podczas gdy grono Jury z uwagą oceniało prace, zgromadzone 

dzieci zaproszono do wspólnej zabawy.  

W napięciu oczekiwano na werdykt Jury, aż w końcu ogło-

szono wyniki: 

I miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Woli Taczowskiej. 

II miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego 

w Dąbrówce Podłężnej grupa ,,B” 

III miejsce: Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie. 

Wyróżnienia otrzymały: PSP im. Jana Kochanowskiego 

w Zakrzewie, w Mleczkowie, Gulinie, PSP w Bielisze, PSP 

w Cerekwi, PSP im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej gru-

pa ,,A”.  

Nagrodzone zostały wszystkie prace, które wzięły udział 

w konkursie. Wśród nagród były klocki, piłki, lalki, gry plan-

szowe, samochody, puzzle ufundowane przez firmę Ireks Pro-

kopowicz. Na zakończenie delegacja dzieci wręczyła upominki 

dla Jury konkursowego, następnie wszyscy goście zostali za-

proszeni na słodki poczęstunek . 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie 

i udział w naszym konkursie i zapraszamy za rok. 

Magdalena Korcz 

Anna Tomczyk 

Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie 

Foto: zbiory Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie 
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zmienić bezpłatne szkolenia z cyklu „Ja w internecie”, które 

z unijnych środków organizuje Gmina Zakrzew z Partne-

rem - Stowarzyszeniem Agrolinia. Wśród tematów szkoleń, 

między innymi temat „Rodzic w internecie”, który przybli-

ży temat bezpiecznego korzystania z sieci przez najmłod-

szych użytkowników i rodziców. 

Dzieci w sieci 

W 2016 roku tylko 18% rodziców odpowiedziało zdecydowa-

nie tak” na pytanie, czy mają dostateczną wiedzę na temat za-

grożeń w sieci. 17% przyznaje, że „raczej nie ma” tej wiedzy, 

a 5%, że zdecydowanie jej nie posiada - czytamy w Raporcie 

Dzieci się liczą 2017. Nieco ponad połowa rodziców (53%) 

ustaliła z dziećmi zasady korzystania z Internetu, dotyczą one 

głównie czasu spędzanego w sieci (57%), rzadziej zasad komu-

nikowania się z obcymi (38%) i serwisów, z których dziecko 

może korzystać (36%). Rodzice rzadko kontrolują urządzenia 

elektroniczne, którymi posługują się ich dzieci i bardzo mało 

wiedzą o treściach, jakie zawierają gry komputerowe. 

Rodzic w sieci 

Szkolenie „Rodzic w Internecie” w szeroki i różnorodny spo-

sób podejmuje kwestie bezpieczeństwa w sieci. Uczy wychwy-

tywania treści, które wpływają negatywnie na emocje czy psy-

chikę dziecka i pokazuje, jak na nie reagować. Daje wskazów-

ki, jak odróżnić treści legalne od nielegalnych, jak korzystać 

z cyfrowych zasobów kultury i źródeł internetowych. Pokazuje, 

jak poruszać się w e-administracji: 

 złożyć wniosek Rodzina 500+, 

 uzyskać Kartę Dużej Rodziny, 

 korzystać z usług związanych ze zdrowiem. 

Trenerzy szkoleń zwracają również uwagę na aspekty prowa-

dzenia profilu w mediach społecznościowych i konieczność 

dbania o dobry wizerunek dziecka. Pokazują też, jak reagować 

na hejt, trolling i kradzież treści. Szkolenie „Rodzic w Interne-

cie” porusza też kwestie rozmów video, korzystania ze smartfo-

nów, banków zdjęć/klipów/dźwięków, ochrony przed złośli-

wym oprogramowaniem i korzystania z narzędzi kontroli rodzi-

cielskiej na komputerach i smartfonach. 

Jest możliwość wzięcia udziału także w szkoleniach: 

 moje finanse i transakcje w sieci, a także 

 tworzę własną stronę internetową (blog). 

Moje finanse i transakcje w sieci 

Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone 

jest dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swo-

je sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednic-

twem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik 

będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem banko-

wym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować 

podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podsta-

wowych usług e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadcze-

nia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób 

elektroniczny, szybko i bezpiecznie. Ponadto udział w szkole-

niu umożliwi uczestnikom podniesienie kompetencji w za-

kresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych 

w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier 

społecznych i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu. 

Tworzę własną stronę internetową (blog) 

Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową (blog)” przezna-

czone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowa-

dzić własną stronę internetową lub bloga. Uczestnicy szkolenia 

zyskają podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć 

swoje miejsce w sieci, zarządzać nim, opracowywać i dodawać 

do niego nowe treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe) 

zgodnie z prawem autorskim. Nauczą się również rozpo-

wszechniać generowany przez siebie materiał oraz monitoro-

wać jego oddziaływanie, wykorzystując dostępne mechanizmy 

analityki internetowej. Dowiedzą się również jakich formalno-

ści należy dopełnić w związku z prowadzeniem strony interne-

towej, a także, jak korzystać z podstawowych usług e-

administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu za-

ufanego. 

Program „Ja w Internecie” zarządzany przez Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwo-

ju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest 

operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga 

pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację 

działań szkoleniowych na terenie gmin. 

Dodatkowe materiały: 

Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Pol-

sce – Dzieci się liczą 2017.  

Raport, pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka, przygotowa-

ła Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - http://fdds.pl/problem/

dzieci-sie-licza-2017/  

http://fdds.pl/problem/dzieci-sie-licza-2017/
http://fdds.pl/problem/dzieci-sie-licza-2017/
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