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Wieści z gminy 

KAŻDE POKOLENIE MA SWÓJ CZAS… 

U roczystość była piękna, wzruszająca, wyjątkowa. Zwykle 

na takie chwile czeka się niecierpliwie, ale nie tym ra-

zem… Dlaczego? Siódmego czerwca 2019r. oficjalnie zamknię-

te zostało Publiczne Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza 

w Zakrzewie. Tego dnia żegnaliśmy także panią dyrektor Kry-

stynę Smolińską, która zakończyła etap pracy zawodowej, by 

odejść na zasłużoną emeryturę. Wszystko rozpoczęło się w sa-

mo południe. Do szkoły na zaproszenie pani dyrektor przybyło 

wielu gości. Byli to nauczyciele, którzy pracowali w gimnazjum, 

uczniowie oraz absolwenci, dyrektorzy wszystkich szkół podsta-

wowych z terenu gminy Zakrzew, wójt gminy Zakrzew – pan 

Leszek Margas, były wójt gminy Zakrzew – pan Sławomir Biał-

kowski, pani dyrektor Ośrodka Zdrowia, sekretarz gminy – pani 

Marzenna Nosowska oraz Marszałek Województwa Mazowiec-

kiego – pan Rafał Rajkowski (były pracownik gimnazjum), pro-

boszcz parafii Zakrzew – ksiądz Ireneusz Kosecki, były pro-

boszcz parafii Zakrzew – ksiądz Roman Adamczyk oraz były 

wikary parafii Zakrzew – ksiądz Jerzy Adamczyk. Nie zabra-

kło oczywiście gości – przyjaciół szkoły, którzy związani byli 

z zakrzewskim gimnazjum przez lata. Wśród nich znaleźli się 

państwo Elżbieta i Wojciech Pysiakowie, Jan i Grażyna Pluto-

wie, Barbara i Henryk Pysiakowie, pan Zbigniew Kiraga oraz 

kilkoro absolwentów. W roku 2019 Publiczne Gimnazjum ule-

gło, skutkiem reformy, wygaszeniu. W tym także roku przypa-

dło 20 – lecie jego istnienia i tym samym „prowadzenia go” 

przez panią dyrektor – Krystynę Smolińską. W wielu osobach 

silnie związanych z placówką uroczystość wywołała skrajne 

emocje. A najsilniejszą był chyba żal, że wiele się skończyło, 

a jeszcze więcej nie znajdzie swojej kontynuacji. Jednak przy-

gotowując uroczystość, uczniowie obiecali, że będzie ona rado-

snym wspomnieniem, podkreśleniem tego, co przyniosło sukces 

i satysfakcję. I w takim właśnie duchu przebiegła cała uroczy-

stość. Konferansjerzy przypomnieli o najważniejszych zdarze-

niach, osiągnięciach, małych i dużych sukcesach. Opowiedzieli, 

jak szkoła rozwijała się i doskonaliła przez lata, jak piękniała. 

Podkreślali wielokrotnie, że dobrym duchem Gimnazjum była 

zawsze pani Dyrektor. To jej postawa, zaangażowanie i nie-

ustająca energia napędzały szkolną machinę, kształtowały ko-

lejne pokolenia młodzieży, zarażały optymizmem i wiarą w to, 

że wszystko można, jeśli się tylko tego pragnie. Przedstawiona 

przez uczniów historia szkoły została urozmaicona prezentacją 
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multimedialną, która dała dowód na to, jak wiele w gimnazjum 

się działo. Istotną kwestią okazała się też towarzysząca działa-

niom przyjazna aura, tworzona przez Dyrekcję oraz Grono 

Pedagogiczne, wzajemne porozumienie i współpraca.  

Pani Dyrektor, dla której uroczystość w dużej części 

była niespodzianką, nie kryła wzruszenia. A spotęgowały go 

specjalnie przygotowane na tę uroczystość piosenki wykonane 

indywidualnie odśpiewane przez chór. „Chcę tu zostać” – słowa 

te rozbrzmiewały tego dnia w niejednym sercu. I z niejednego 

oka popłynęły łzy.  

Po prezentacji historii szkoły głos zabrała pani Dyrek-

tor Krystyna Smolińska. Ci, którzy znają panią Dyrektor, do-

strzegli wzruszenia na jej twarzy, a oczy nie mogły przecież 

kłamać. Jednak, jak często sama powtarzała, należało stanąć 

na wysokości zadania. „Rozliczenie” 20 lat pracy w roli dyrek-

tora przybrało formę pięknych, ciepłych słów skierowanych do 

uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich osób związanych 

przez lata ze szkołą. To słowa wdzięczności, ale także radości 

i satysfakcji z pracy, której poświęciła się bez reszty, i w której 

mogła realizować swoje życiowe pasje. Za to głównie też pani 

Dyrektor otrzymała podziękowania od zgromadzonych gości. 

Wraz z bukietami kwiatów płynęły do pani Dyrektor słowa 

uznania, wdzięczności i życzenia. 

Wszyscy zabierający głos goście wspominali najważ-

niejsze momenty, sukcesy i przeżycia pani Dyrektor, którymi się 

dzieliła, które często wspominała w ciągu swojej wieloletniej 

pracy w szkole. Goście doskonale zdawali sobie sprawę, że 

praca w szkole nie była dla niej tylko obowiązkiem. Wkładała 

w nią całą swą energię, wdrażała nowe pomysły, pokonywała 

z uśmiechem pojawiające się problemy. Dbała o ucznia, jemu 

starała się zawsze pomóc. Gdy trzeba było, uruchamiała cała 

lawinę „pomocową”, bo nigdy nie pozwalała sobie na obojęt-

ność wobec potrzebujących. Pod jej czujnym okiem doskonaliło 

swój warsztat zawodowy wielu młodych nauczycieli. Dostrzega-

ła w nich potencjał, chwaliła dobre nawyki, pracowała nad 

właściwymi postawami. Uczyła, jak uczyć i wychowywać, by 

znaleźć w uczniu przyjaciela. 

„Każde pokolenie ma swój czas…” – czas Sienkiewi-

czówki był intensywny, piękny, wyjątkowy. Zapadł w pamięci 

i zapisał się w sercach wielu osób. Dowodem tego było choćby 

podziękowanie absolwentki Oli Piasek, która 10 lat temu ukoń-

czyła gimnazjum i w dniu jego zamknięcia powiedziała łamią-

cym się ze wzruszenia głosem, że były to najważniejsze i naj-

piękniejsze lata jej życia. Wspomina jej z rozrzewnieniem i tęsk-

notą.  

Sienkiewiczówka to 20 lat pracy pani Dyrektor i inten-

sywny rozwój szkoły. Minął bardzo szybko, tak szybko, jak to-

czyło się w niej szkolne życie, zawsze na najwyższych obrotach. 

Taką Sienkiewiczówkę zapamiętamy, za taką będziemy tęsk-

nić… 

Edyta Maj 

Foto; zbiory  PG w Zakrzewie 
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P ani Dyrektor Krystyna Smolińska to osoba, która od dwu-

dziestu lat stała na czele Publicznego Gimnazjum w Za-

krzewie, a stając się jego mózgiem i sercem, swoją kreatywno-

ścią,  pracą i poświęceniem – stworzyła szkołę wyjątkową. 

Za swoją działalność Pani Dyrektor otrzymała m.in. 

medal Komisji Edukacji Narodowej, docenił ją także minister 

edukacji i sportu, przyznano Jej odznaczenie „Zasłużona dla 

powiatu radomskiego”, a w czerwcu 2019 roku została Laure-

atką Nagrody Lokalnych Liderów Obszarów Wiejskich Stowa-

rzyszenia „Razem dla Radomki”, wyróżnienia przyznawanego 

osobom szczególnie zasłużonym w podejmowanych przez siebie 

działaniach i inicjatywach skierowanych na rzecz lokalnego 

środowiska. 

Zwieńczeniem dwudziestoletniej pracy na stanowisku 

dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie jest honorowe 

wyróżnienie przyznane przez Marszałka Województwa Mazo-

wieckiego, pana Adama Struzika, który odznaczył Panią Dyrek-

tor medalem „Pro Mazowia” przyznawanym za całokształt 

działalności zawodowej, społecznej, publicznej oraz realizację 

zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego za wybitne 

przyczynienie  się do gospodarczego, kulturalnego i społeczne-

go rozwoju Mazowsza. 

Jednak najbardziej czytelnym świadectwem pracy 

pani Krystyny Smolińskiej jest bez wątpienia dzieło Jej życia – 

Gimnazjum w Zakrzewie – szkoła z tradycjami, wyróżniająca 

się niepowtarzalnym klimatem i atmosferą przyjazną uczniom.  

Dla wielu osób Pani Dyrektor Krystyna Smolińska jest 

i zawsze będzie wzorem – człowieka i pedagoga, osobą, która 

przez lata ukształtowała wiele pokoleń młodych ludzi, wycho-

wanków i współpracowników, ucząc, że warto żyć tak, aby po-

zostawić po sobie dobre wspomnienia.   

To dzięki Pani Dyrektor staliśmy się lepszymi ludźmi, za 

co składamy gorące podziękowania.  

Dorota Pawlikowska 

Foto:  Ewelina Woźniak  

PODZIĘKOWANIE DLA DYREKTOR PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1  
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZAKRZEWIE – PANI KRYSTYNY SMOLIŃSKIEJ 
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K onkurs Gospodarczy Starosty Radomskiego  „Perła Powia-

tu” jest okazją do wspierana działalności gospodarczej 

i rolniczej oraz promowania innowacyjnych przedsięwzięć i roz-

wiązań. Celem konkursu jest wyróżnienie produktów, firm oraz 

gospodarstw rolnych, mających siedzibę na terenie powiatu 

radomskiego, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne 

w 2018 r. 

 Rywalizacja w konkursie odbywa się w pięciu katego-

riach: Mała Firma Roku (zatrudniająca mniej niż 30 pracowni-

ków), Firma Roku (zatrudniająca 30 i więcej pracowników), Pro-

dukt Roku, Małe Gospodarstwo Rolne (powierzchnia mniej niż 

20 ha) oraz Gospodarstwo Rolne (powierzchnia 20 ha i powy-

żej). 

 W tegorocznej  8 już edycji konkursu Gmina Zakrzew 

zgłosiła trzech kandydatów z naszego terenu, wszyscy otrzyma-

li główną nagrodą. Uroczysta Gala Konkursu Gospodarczego 

Starosty Radomskiego „Perła Powiatu” odbyła się w sali Kon-

certowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga 

w Radomiu. Przybyłych gości powitał gospodarz imprezy staro-

sta Waldemar Trelka. Statuetki i dyplomy honorowe wręczali 

m. in. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan, poseł na Sejm RP, 

szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek 

Suski, Poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk, 

posłowie na Sejm RP Anna Kwiecień i Andrzej Kosztowniak oraz 

Kapituła Konkursowa na czele z przewodniczącym, Starostą 

Waldemarem Trelką. 

 Statuetkę Perła Powiatu w kategorii Firma Roku 2018 

otrzymała firma IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o. o. z Milejowic, 

gmina Zakrzew. Jest to przedsiębiorstwo produkujące środki 

wypiekowe od ponad 20 lat. Jako jedne z pierwszych wprowa-

dziły istotne zmiany w technologii produkcji pieczywa, a pionie-

rem tych działań był Zbigniew Prokopowicz. Obecnie firma 

rozwija produkcję lodów oraz uruchomiła laboratorium i mie-

szalnię ziaren. Zatrudniają dużą grupę technologów piekarnic-

twa i cukiernictwa, którzy służą fachową pomocą klientom. 

W kategorii Mała Firma Roku 2018, z pośród sześciu kandyda-

tów, wygrała firma DOORsystem sp. j. Szczepan Szwarczewski 

i Wspólnicy z Milejowic, gmina. Zakrzew. Jest to prężnie rozwi-

jający się producent drzwi zewnętrznych, metalowych, drewnia-

nych oraz wewnętrznych. Prowadzi hurtową dystrybucję drzwi 

wiodących marek na terenie ośmiu województw. Firma posiada 

własne zaplecze biurowo-magazynowe wraz z flotą samocho-

dów dostawczych. Dzięki własnemu serwisowi klienci mogą li-

czyć na szybką reakcję przy każdym zgłoszeniu. 

W kategorii Gospodarstwo Rolne „Perłę Powiatu” otrzymał Jan 

Pluta z Kozinek, który specjalizuje się w produkcji roślinnej 

i zwierzęcej, głównie w uprawie zbóż, roślin strączkowych i ho-

dowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym. Pan Jan jest 

nowoczesnym gospodarzem dbającym nie tylko o jakość swoich 

produktów, ale także o środowisko, ograniczając nawozy 

i opryski. Zajmuje się także dystrybucją materiału siewnego 

i dla zwierząt oraz prowadzi również usługi transportowe, 

głównie na terenie Niemiec. 

Ten wyjątkowy wieczór dla gminy Zakrzew umilał Zespół Ludo-

wy „Skaryszewiacy” oraz gwiazda wieczoru Ryszard Rynkow-

ski. 

Urząd Gminy w Zakrzewie  

Katarzyna Wojcieszak  

Foto: zbiory - Starostwo Powiatowe w Radomiu 

 

PERŁY POWIATU DLA GMINY ZAKRZEW 
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Ś 
więto strażaków i straży pożarnej, chociaż oficjalnie ustano-

wione dopiero w 2002r., od setek lat obchodzone jest 

w Polsce w dniu 4 maja, w dzień patrona tej grupy zawodowej, 

św. Floriana. Święto jest okazją do wyrażenia wdzięczności 

strażakom zawodowym i ochotnikom za ich niebezpieczną 

i ciężką pracę, niejednokrotnie ratującą zdrowie i życie ludzi. 

Często to  ochotnicza straż pożarna jest pierwsza na miejscu 

wypadków, pożarów i innych zdarzeń, gdzie liczy się każda 

minuta. Nie zdajemy sobie sprawy ile uratowali istnień ludzkich 

oraz domostw przed nieszczęściem. 

Gmina Zakrzew postanowiła w wyjątkowy sposób 

uczcić to święto, organizując 5 maja Dzień Strażaka. W gminie 

działa 8 jednostek OSP Zakrzew oraz Dąbrówka Podłężna są 

wpisane do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, Ce-

rekiew, Gulin, Gulinek, Taczów,  Zakrzewska Wola i od nie-

dawna Jaszowice Kolonia. Oddziały z Zakrzewa przodują na 

tle sąsiednich gmin, jeśli chodzi o wyposażenie w wozy ratowni-

cze  oraz sprzęt strażacki. Co roku gmina dokłada wszelkich 

starań, aby pozyskiwać środki zewnętrzne na ich doposażenie. 

Festyn rozpoczęli Strażacy od udziału we Mszy św., 

której przewodniczył ks. proboszcz Ireneusz Kosecki, a homilię 

wygłosił ks. Kamil Kowalski w oprawie muzycznej Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej Moderato z Przytyka. 

Nie zabrakło znakomitych gości. Przybyli Adam Bielan 

Wicemarszałek Senatu RP, posłowie Marek Suski, Anna Kwie-

cień, Andrzej Kosztowniak oraz z ramienia Straży Paweł Kępka, 

Rektor Komendant Szkoły Głównej Straży Pożarnej, Marek 

Krassowski, Komendant Miejski PSP w Radomiu. Podczas uroczy-

stego apelu odznaczeni zostali zasłużeni strażacy, a druhowie 

z OSP w Cerekwi otrzymali samochód ratownictwa technicznego 

od Państwowej Straży Pożarnej, dar odebrał Artur Głowacki, 

naczelnik OSP Cerekiew. Uczestnicy festynu mogli na żywo zo-

baczyć akcje ratowniczo – gaśnicze w wykonaniu ochotników 

z Zakrzewskiej Woli. Dla dzieci zostało przewidziane wiele 

atrakcji: zamki dmuchane, konkursy z nagrodami, malowanie 

twarzy. Czas umilał koncert zespołu Humi Accordion Band, 

a gwiazdą wieczoru był Kabaret Kopydłów. Festyn zakończył 

się zabawą taneczną. 

Katarzyna Wojcieszak 

Urząd Gminy w Zakrzewie 

Foto: Patrycja Piasek 

DZIEŃ STRAŻAKA W ZAKRZEWIE 
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Wieści z biblioteki 

KONCERT BARDOWIE SOLIDARNOŚCI 

26  kwietnia 2019 roku w sali widowiskowej Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Zakrzewie odbył się koncert 

„BARDOWIE SOLIDARNOŚCI”. Usłyszeliśmy pieśni polskich bar-

dów związanych z opozycją demokratyczną – Jacka Kaczmar-

skiego, Jana Krzysztofa Kelusa, Przemysława Gintrowskiego, 

Macieja Pietrzyka, Jana Pietrzaka, Andrzeja Garczarka, Jacka 

Zwoźniaka, Leszka Wójtowicza. W programie znalazły się 

utwory, które nierozerwalnie związane są z politycznymi i spo-

łecznymi wydarzeniami lat 60, 70. i 80. w Polsce i Europie, 

m.in.: Mury, Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał, Modlitwa 

o wschodzie słońca, Ostatnia szychta w kopalni Piast, Ballada 

o Janku Wiśniewskim, Solidarność (Dziesięć ważnych słów), Żeby 

Polska była Polską… 

 Utwory te w czasach przełomu politycznego w Polsce 

stanowiły tzw. drugi obieg, wykonywane były potajemnie 

w kościołach, podczas strajków robotniczych w stoczniach, ko-

palniach i innych zakładach pracy. Pieśni, które swoją tematyką 

i okolicznościami ich wykonywania dodawały otuchy i siły lu-

dziom zaangażowanym w walkę o wolną Polskę 

 Znaczna część koncertu została poświęcona wspomnie-

niom Jacka Kaczmarskiego w 15 rocznicę śmierci artysty. Przy-

pomniano także postać i wiersze Grzegorza Przemyka, war-

szawskiego maturzysty, syna poetki Barbary Sadowskiej, śmier-

telnie pobitego przez milicjantów. 

 Był to piękny, wzruszający wieczór, który wszystkich 

obecnych na koncercie przeniósł do muzycznego świata Karna-

wału Solidarności. Dzięki zaprezentowanym przez zespół pie-

śniom i poezji dla wielu była to emocjonalna podróż w prze-

szłość do historycznych wydarzeń, o których pamięć jest wciąć 

żywa.  

 Koncertu wraz z mieszkańcami gminy Zakrzew wysłuchali 

Adam Bielan, wicemarszałek Senatu RP oraz Leszek Margas, 

Wójt Gminy Zakrzew.    

Wystąpili:  

Zbigniew Murawski – kompozytor, gitarzysta, wokalista,   

pierwszy autor opracowań  nut do utworów nutowych  Jacka 

Kaczmarskiego, 
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SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM 

26  marca 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Zakrzewie odbyło spotkanie z Robertem Gondkiem 

– podróżnikiem i fotografikiem, który w barwny sposób opo-

wiedział o swojej pasji podróżowania, o napotkanych ludziach 

i swojej miłości do Afryki. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie 

Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie ze wraz z opiekunami. 

 Robert Gondek odwiedził 20 afrykańskich krajów. Nale-

ży do Związku Polskich Fotografów Przyrody. Od 2008 roku 

realizuje projekt „W drodze na najwyższe szczyty Afryki”. Jego 

celem jest zdobycie najwyższego szczytu w każdym kraju na 

tym kontynencie. Do kwietnia 2018 roku odwiedził 20 państw w 

Afryce. Za konsekwencję w realizacji projektu w marcu 2017 

roku otrzymał wyróżnienie w kategorii „Wyczyn roku” podczas 

Kolosów 2016 w Gdyni, największego festiwalu podróżniczego 

w Polsce. Organizuje profesjonalne pokazy w całej Polsce, za 

które otrzymywał nagrody podczas festiwali podróżniczych 

Adam Tkaczyk – wokalista, gitarzysta, autor muzyki, lider  zespołu Wyspy Dobrej Nadziei. 

Adam Rakowski – kontrabasista, gitarzysta basowy, muzyk Orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. 

Jacek Michalak – muzyk, akordeonista, producent muzyczny, menadżer kultury. 

Zofia Maj 

Foto: zbiory - Gminna Biblioteka w Zakrzewie 
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w Łodzi, Środzie Wielkopolskiej i Poznaniu. Swoje teksty publi-

kuje w magazynach „Podróże”, „Poznaj Świat” czy „All Inclu-

sive”.  

 W październiku 2017 r. wydał, album fotograficzny pt. 

„W drodze na najwyższe szczyty Afryki”. Jest także organiza-

torem wypraw na afrykański kontynent. W wolnych chwilach 

uczy się języka suahili. 

 „Pierwszy raz w Afryce byłem w roku 2001, gdy skoń-

czyłem studia, taką sobie ufundowałem sobie nagrodę. Spodo-

bało mi się wszystko, wróciłem tam w 2008 roku, gdy już pra-

cowałem. Koledzy namówili mnie wówczas na podróż do Tan-

zanii, a naszym celem było wejście na szczyt Kilimandżaro, czyli 

dach Afryki. I od tego się zaczęło” – mówił Robert Gondek.  

Gość zabrał uczestników spotkania w podróż  do czterech 

państw afrykańskich, Tanzanii, Kenii, Ugandy i Rwandy oraz na 

szczyty górskie. Pokazał bogatą afrykańską przyrodę – florę 

i faunę. Spotkanie i pokaz filmowy były okazją do poznania  

Afryki – wysłuchania wielu ciekawostek o ludziach, zwyczajach 

i życiu codziennym oraz obejrzenia niezwykłych filmów i foto-

grafii przedstawiających afrykańskie krajobrazy, zwierzęta 

i portrety Afrykańczyków. Młodzież z zainteresowaniem oglą-

dała film i słuchała opowieści podróżnika. Po spotkaniu można 

było nabyć album oraz pocztówki o Afryce.  

Zofia Maj 

Foto: zbiory - Gminna Biblioteka w Zakrzewie 

WYSTAWA „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA..” 

W  piątkowy wieczór 22 marca 2019 roku w sali widowi-

skowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie od-

było się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa ks. Stanisława 

Drąga – „Piękna nasza Polska cała”. Wernisażowi towarzyszył 

koncert fortepianowy Roberta Grudnia, wybitnego muzyka 

i kompozytora. 

 Na wystawie zaprezentowane zostały rysunki i malar-

stwo ks. Stanisława Drąga, w sumie ponad 80 prac, ukazują-

cych  piękno naszego kraju, jego architekturę i krajobrazy.  Na 

ekspozycji znalazły się też portrety niezwykłych Polaków, m.in. 

św. Jana Pawła II, Józefa Piłsudskiego czy pary prezydenckiej - 
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Marię i Lecha Kaczyńskich 

oraz autoportret. Wśród 

prezentowanych obrazów 

były akwarele, obrazy olej-

ne, rysunki, szkice.  

 Malowanie jest jed-

nym z ulubionych zajęć ka-

płana. Ks. Drąg maluje 

wszystko, co go otacza, 

z czym spotyka się na co 

dzień. Obrazy zachwycają 

kompozycją i kolorem. 

W swoich obrazach wraca 

do lat dzieciństwa, do wido-

ków i krajobrazu rozległych 

łąk, scen z rodzinnej wsi, 

okolic Ciepielowa. Na wy-

stawie pojawił się także 

niewielki obraz, który został 

namalowany w wieku dzie-

sięciu lat. Jest to widok 

z okna w kuchni domu, 

w którym  ksiądz Stanisław 

się wychował. Już wtedy 

można było zaobserwować 

przejaw wielkiego artyzmu. 

 Ksiądz Drąg twórczością artystyczną zajmuje się od po-

nad pięćdziesięciu lat. Wśród ogromnej ilości prac, jakie wyko-

nał, są rysunki, akwarele, obrazy olejne i niezliczona ilość ikon. 

Jego prace prezentowane były na ponad 100 wystawach. 

W 2001r. został przyjęty w poczet członków Związku Polskich 

Artystów Plastyków, a w roku 2006 została wydana jego książ-

ka pt. „Kolorami pisane Imię Boga”.  

 Wernisaż uświetnił występ Roberta Grudnia, który zad-

bał o wspaniałą oprawę muzyczną. Robert Grudzień  to znako-

mity artysta muzyk (organy, fortepian, klawesyn), kompozytor, 

dyrektor festiwali muzycznych, 

producent muzyczny i teatralny. 

Koncertował na najbardziej presti-

żowych festiwalach muzycznych 

w Polsce, w całej Europie oraz na 

wielu kontynentach.  

 Gratulacje i życzenia dal-

szej udanej pracy artystycznej 

złożyła księdzu Stanisławowi  Ka-

tarzyna Jakubiak z Wydziału Pro-

mocji  i Rozwoju Powiatu ze Staro-

stwa Powiatowego w Radomiu. 

Odczytała również list od Starosty 

Powiatu radomskiego oraz wrę-

czyła kwiaty.  
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Podziękowania i kwiaty dla księdza Stanisława Drąga oraz Roberta Grudnia  złożyli Wójt Gminy Zakrzew – Leszek Margas oraz 

Dyrektor Gminnej Publicznej w Zakrzewie – Zofia Maj. 

Zofia Maj 

Foto: zbiory - Gminna Biblioteka w Zakrzewie 

Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT 

J uż po raz piąty w naszej Bibliotece odbył się finał gminne-

go konkursu ortograficznego ,,Z ortografią za pan brat". 

Organizatorami byli Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana 

Kochanowskiego w Zakrzewie oraz Gminna Biblioteka Publicz-

na w Zakrzewie przy współpracy ze szkołami podstawowymi 

z terenu gminy. Jego celem było podniesienie umiejętności po-

prawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunk-

cyjnym 

 Konkurs odbywał się w dwóch etapach – szkolnym 

i gminnym. Do etapu gminnego kwalifikowało się po trzech 

uczniów klas IV-VI oraz klas VII-VIII z każdej szkoły z terenu 

gminy.   

 Finał gminny odbył się w dniach 29 – 30 kwietnia 2019 

r., wzięło w nim udział 24 uczniów. Konkursowe prace spraw-

dzali nauczyciele poloniści pod okiem jury w składzie: Anna 

Skubisz – Szymanowska - przewodnicząca, Zofia Maj, Anna 

Świątkowska, Agata Brandys - członkowie. 

 Uczniowie biorący udział w konkursie mieli okazję 

sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne. W trudnej rywali-

zacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą zna-

jomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania 

w praktyce 

 Wśród uczniów klas IV-VI Mistrzem Ortografii została 

Wiktoria Lewińska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli 

Taczowskiej, II miejsce zajął Kacper Figura z PSP w Bielisze, 

III miejsce zajęła Maria Orczykowska z PSP w Zakrzewie. 

W kategorii klas VII-VIII tytuł Mistrza Ortografii otrzymała Zu-

zanna Zarychta z PSP w Dąbrówce Podłężnej, II miejsce zajął 

Adam Golus z PSP w Zakrzewie, III miejsce zdobyła Julia Za-

rębska z PSP w Bielisze.  

 Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci ksią-

żek oraz karty upominkowe. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

Zofia Maj 

Foto: zbiory - Gminna Biblioteka w Zakrzewie 
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DZIEŃ DZIECKA W BIBLIOTECE 

2  czerwca 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Za-

krzewie zaprosiła dzieci i rodziców na Dzień Dziecka 

w Bibliotece.  

 Święto dzieci rozpoczęło się od przedstawienia 

„Czerwony Kapturek” w wykonaniu aktorów Teatru Bajlandia 

z Warszawy. „Czerwony Kapturek” to klasyczna baśń, znają ją 

chyba wszyscy. To ponadczasowa opowieść o małej dziewczyn-

ce, która wędrując przez las do chorej babci spotyka na swojej 

drodze groźnego wilka. Spektakl przygotowany  przez Teatr 

Bajlandia zaprezentował baśń w oparciu o tekst Jana Brzechwy 

– opowiedziany lekko, barwnie i z humorem. Dzięki pięknym, 

kolorowym kostiumom, żywej muzyce i ciekawej scenografii 

dzieciom nie straszny był nawet groźny wilk!  Wspaniale za-

grane postaci – Czerwony Kapturek, Wilk, Babcia, Gajowy 

i  Mama Kapturka zostały nagrodzone brawami przez najmłod-

szą widownię. Profesjonalny zespół aktorów – Katarzyna Słom-

ska, Paweł Wiśniewski i Mariola Kuźnik zagwarantował świetną 

zabawę i niezapomniane teatralne przeżycia. 

 Po przedstawieniu aktorzy zaprosili dzieci oraz rodzi-

ców do wspólnej zabawy z postaciami z bajki, przygotowali 

także konkursy z nagrodami, atrakcją był Clown Ferdynand 

Wspaniały. 

 Dzieci chętnie brały też udział w zgadywankach, konkur-

sach  i zabawach  ruchowych prowadzonych przez pracowni-

ków Biblioteki. Jedną z ulubionych atrakcji było malowanie twa-

rzy, które przygotowała Agnieszka Wójcik-Borkowska z Domu 

Ludowego w Cerekwi. Wszystkie dzieci otrzymały drobne upo-

minki, balony i słodycze.  

 Mamy nadzieję, że był to dla dzieci i rodziców czas miło 

spędzony na wspólnym oglądaniu spektaklu i  dobrej zabawie. 

Dziękujemy firmom IREKS Prokopowicz i DoorSystem – sponso-

rom Dnia Dziecka w bibliotece.  

 Zofia Maj 

Foto: zbiory - Gminna Biblioteka w Zakrzewie 
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„KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW I NIE TYLKO…” 

W  marcu 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Za-

krzewie rozpoczął się ,,Kurs komputerowy dla senio-

rów i nie tylko…” .  

 Zajęcia odbywały się w dwóch 7 osobowych grupach.  

Przez 10 tygodni uczestnicy kursu spotykali się w każdy ponie-

działek od godz. 15:00 do 16:00 oraz od 16:00 do 17:00. 

Celem szkolenia było nabycie podstawowych umiejętności 

z obsługi komputera i korzystanie z Internetu. Uczestnicy pod-

czas kursu zapoznali się z elementami zestawu komputerowego 

oraz systemem Windows. Nauczyli się jak uruchomić komputer, 

jak pisać w edytorze tekstu Microsoft Word, poznali zasady 

tworzenie plików tekstowych i katalogów. 

 W programie kursu była też obsługa przenośnych pa-

mięci - pendrive i innych urządzeń do przenoszenia plików mię-

dzy komputerami, kopiowania zdjęć z aparatu fotograficznego 

do komputera. 

 Uczestnicy kursu poznali też  podstawowe zasady poru-

szania się w Internecie, podstawy poczty elektronicznej – zakła-

danie skrzynek e-mail i wysyłanie wiadomości przez Internet. 

Na zakończenie kursu uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy. 

Dla seniorów był to czas spędzony nie tylko na nauce, ale także 

przyjemne spotkania ze znajomymi, dzielenie się doświadcze-

niami. Uczestnicy kursu z ogromną radością przybywali na każ-

de spotkanie i z niecierpliwością czekali na kolejne. Kurs przy-

gotowała i prowadziła Patrycja Piasek. 

Patrycja Piasek 

Foto: zbiory - Gminna Biblioteka w Zakrzewie 
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ZAMYŚLENIA ZAKRZEWSKIEGO PLEBANA 
„Czerwone maki na Monte Cassino”    

Pozdrawiam Panią bardzo gorąco!  

O gorąco, to jest naprawdę, wczoraj było 33° w cieniu. Mamy 

upały jak w południowej Europie.   

Rzeczywiście, jest ciepło, pięknie, wszystko kwitnie. W tym 

roku odnoszę wrażenie, że jest więcej na polach maków.  

Też to zauważyłam. Patrząc na nie, jakoś spontanicznie przypomi-

na mi się pieśń: „Czerwone maki na Monte Cassino”. Kiedy ją sły-

szę, czy sama śpiewam, zawsze się wzruszam! 

Mam to samo. Ta pieśń przypomina o bohaterskich, polskich 

żołnierzach i ich dowódcy gen. Władysławie Andersie, który 

już na zawsze stał się symbolem wolnej i nieujarzmionej 

Polski.  

To rzeczywiście postać niezwykła. Znamy jego bohaterstwo spod 

Monte Cassino, ale myślę, że warto przypomnieć jego dzieciństwo, 

młode lata i udział w I wojnie światowej. Okazją niech będzie 

obchodzona niedawno, 12 maja, 49. rocznica jego śmierci.  

Na początek należy wspomnieć, iż niemiecka rodzina Ander-

sów osiedliła się w Polsce prawdopodobnie w czasach sa-

skich w XVIII wieku. Szybko się spolonizowała. Ojciec przy-

szłego generała, Albert Anders, był z wykształcenia agrono-

mem i pracował jako administrator majątków ziemskich. 

Zarządzał m.in. majątkiem Krośniewice w powiecie kutnow-

skim. Tam w osadzie Błonie, będącej częścią majątku, uro-

dziły się wszystkie dzieci Alberta i jego żony Elżbiety: córka 

Janina i czterej synowie: Władysław, Karol, Jerzy i Tadeusz. 

W 1901 roku ojciec przeniósł się do Taurogów na Żmudzi.  

Ale czytałam, że młody Władysław uczył się w Warszawie. Do 

jakiej szkoły uczęszczał?  

Gdy miał 8 lat, rodzice zapisali go do wstępnej klasy szkoły 

realnej w Warszawie. Uczęszczał do gimnazjum nie klasycz-

nego, tylko realnego, czyli matematyczno - przyrodniczego. 

Miał po jego ukończeniu w perspektywie tylko studia 

z przedmiotów ścisłych. We wspomnianych Taurogach, 

gdzie przeprowadziła się jego rodzina, spędzał letnie waka-

cje.  

Zawsze pociągało go wojsko, ale żeby na ochotnika do carskiej 

armii?  

Takie były realia. Po zdaniu matury, w 1909 roku, 17 - letni 

Władysław postanowił przed rozpoczęciem studiów odbyć 

obowiązkową służbę wojskową. Skierowano go do 3. No-

worosyjskiego Pułku Dragonów stacjonujących w Kownie 

i przydzielono do szkoły podoficerskiej. W 1911 roku Anders 

zapisał się na Politechnikę Ryską i rozpoczął studia z zakre-

su mechaniki. Studiował tam tylko 3 lata. Nie dane mu było 

ich ukończyć, gdyż wybuchła I wojna światowa.  

Podobno Anders kochał konie i był urodzonym kawalerzystą?  

To prawda. Był świetnym jeźdźcem i brał udział w okresie 

międzywojennym w wielu zawodach jeździeckich. Ta umie-

jętność okazała się niezwykłym darem podczas toczonych 

bitew. Warto pamiętać, iż po wstąpieniu do Wojska Polskie-

go Anders wziął udział w powstaniu wielkopolskim, a po-

tem w wojnie polsko - bolszewickiej. Już jako podpułkownik 

dowodził w niej 15. Pułkiem Ułanów Poznańskich.  

Był wybitnym żołnierzem i doskonałym strategiem. Czy zachowały 

się jakieś jego osobiste wspomnienia z tamtych lat?  

Na szczęśćcie tak. O swojej służbie wojennej pisał po latach 

Anders w znanej książce „Bez ostatniego rozdziału” W ciągu 

długich lat poprzedniej wojny 3. Pułk Dragonów, w którym służy-

łem, przewędrował wzdłuż całej linii frontu od Bałtyku po Morze 

Czarne. Bitwy, szarże kawaleryjskie, wypady w błotach pińskich, 

rany, blaski i nędze życia  żołnierskiego. Wreszcie studia w Akade-

mii Wojskowej w Petersburgu.  

A co działo się w jego życiu po jej ukończeniu?  

Anders został szefem sztabu 7. Dywizji Strzelców na najbar-

dziej na południe wysuniętym odcinku frontu – w rumuń-

skiej Dobrudży nad Morzem Czarnym. Następnie służył 

w 1. Pułku Ułanów, skąd został przeniesiony do 1. Dywizji 

Strzelców w Bobrujsku, gdzie został mianowany szefem 

sztabu.  

Jakie były losy Andresa, gdy kończyła się wojna w 1918 roku?  

W lipcu 1918 roku udał do Warszawy, gdzie 6 lipca złożył 

podanie o przyjęcie do podległej Rady Regencyjnej Polskiej 

Siły Zbrojnej. 29 września 1918 r. Anders sfotografował się 

w Warszawie po raz ostatni w rosyjskim mundurze, ze 

wszystkimi odznaczeniami i naszywkami, a miał się czym 

pochwalić, m. in. Ordery: św. Jerzego, św. Włodzimierza, 

św. Anny.   

Nie ma wątpliwości, że był dzielnym żołnierzem, który większość 

swego życia spędził w walce z wrogiem, z miłości do Polski, swej 

Ojczyzny. 

Policzono, że w okresie 1914 - 1917, z 30 miesięcy pobytu 

w carskiej armii Anders aż 22 miesiące spędził na froncie. 

Już w wolnej Polsce został generałem, Naczelnym Wodzem 

i Następcą Prezydenta RP.  

To przepiękny życiorys, którego zwieńczeniem była zwycięska 

bitwa pod Monte Cassino. Warto przypomnieć, że polskie władze 

komunistyczne go nienawidziły, pozbawiły go polskiego obywatel-

stwa i wszelkich godności i odznaczeń.  

Tak, zmarł na wygnaniu – 12 maja 1970 roku w Londynie, 

w 26. rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Tam  też został 

pochowany zgodnie z ostatnią wolą – wśród swoich ponad 

1000 żołnierzy, na polskim cmentarzu u stóp klasztoru bene-

dyktyńskiego. Miałem kiedyś to wielkie szczęście odprawiać 

Mszę św. na tym niezwykłym cmentarzu. 

W tym roku, 18 maja, przypadała 75. rocznica zdobycia wzgó-

rza na Monte Casiino. Cudowna uroczystość, znamienici Goście, 

prezydenci Polski i Włoch i polscy harcerze przy każdym grobie. 

Łzy same cisnęły się do oczu. Bóg dał Polsce wielkich bohaterów, 

jednym z nich był gen. Władysław Anders.  

Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.  

PLEBAN  
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Spotkanie młodych na polach lednickich Foto; Ks. Kamil Kowalski   Wizytacja biskupa Piotra Turzyńskiego, foto zbiory parafii Zakrzew 

Majówka, foto: zbiory parafii Zakrzew I Komunia Święta, foto: Grzegorz Pacocha 

Wieści z parafii Zakrzew 

15 Rowerowa Pielgrzymka do Częstochowy       foto zbiory parafii Zakrzew 
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CAMELOT CATERING ELŻBIETA BIEŃ  
CZŁONKIEM SIECI DZIEDZICTWA KULINARNEGO MAZOWSZE 

I dea Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 

powstała w szwedzkiej Skanii i na duńskiej wy-

spie Bornholm w 1995. Inicjatywa szybko spotkała 

się z dużym zainteresowaniem wielu regionów 

europejskich, które dbają o to, aby zaoferować 

mieszkańcom oraz turystom wyborną w smaku, 

wyjątkową, regionalną żywność. Członkami Euro-

pejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego są regiony 

różnych krajów zrzeszające dziesiątki przedsię-

biorców z Danii, Szwecji, Norwegii, Niemiec, Litwy, 

Łotwy, Ukrainy i Polski. Obecnie do Europejskiej 

Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego nale-

ży 45 regionów i 1524 podmioty z różnych kra-

jów Europy, w których z kolei działają regionalne 

sieci zrzeszające: producentów i przetwórców pro-

duktów rolno-spożywczych, gospodarstwa agrotu-

rystyczne, restauracje i hotele. 

Pani Elżbieta Bień jako specjalistka 

w promowaniu smaków potraw przygotowywa-

nych z naturalnych surowców, według tradycyjnych receptur, 

została Członkiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. 

Takie specjały przyciągają do małych miejscowości coraz wię-

cej konsumentów poszukujących zdrowej żywności. To zwiększo-

ne wykorzystanie i produkcja żywności regionalnej generuje 

rozwój małych firm, co z kolei ma wpływ na turystykę, ochronę 

środowiska, zatrudnienie i zdrowie. 

Pani Ela to prawdziwa pasjonatka gotowania i odkry-

wania nowych smaków. Nieustannie ulepsza znane przepisy, 

a także odświeża te zapomniane. W gotowaniu największą 

radość sprawia jej łączenie nowych smaków i poznawanie kuch-

ni różnych regionów. Pasja Pani Elżbiety Bień to jej sposób na 

życie, dzięki temu jest osobą spełnioną i szczęśliwą, co znajduje 

odzwierciedlenie w smaku przyrządzanych przez nią potraw. 

Oprócz kunsztu gotowania Pani Bień specjalizuje się także 

w produkcji ekologicznych dań w tym Dżemu z Czerwonej Pa-

pryki Przytyckiej, masła z dodatkiem papryki, czy smalcu z do-

datkiem papryki. Pani Elżbieta wykorzystuje do ich wytwarza-

nia m.in. lokalny produkt tradycyjny Paprykę Przytycką. Pani 

Ela współpracuje z Lokalną Grupą Działania "Razem dla Ra-

domki", w obszarze promocji lokalnych produktów rolnych. 

Specjalnością Catering Camelot jest tradycyjna kuchnia 

polska, a posiłki dopasowywane są do charakteru pracy zama-

wiającego, tak aby każdy mógł wybrać coś dla siebie. Camelot 

Catering posiada szerokie doświadczenie (ponad 20 letnie) 

w przygotowywaniu zarówno małych kilkuosobowych spotkań 

firmowych, szkoleń, konferencji oraz innych imprez dla większej 

liczby gości, dla firm, na eventy i garden party. Imprezy mogą 

być zorganizowane w wybranym indywidualnie miejscu 

np. w przydomowym ogrodzie lub na działce czy w środku lasu. 

Malownicze plenery, świeże powietrze, mnóstwo wolnej prze-

strzeni oraz doskonałe jedzenie sprawią, że goście na długo 

zapamiętają taką imprezę. 

Pani Elżbieta Bień była nagradzana Laurem Lokalnej 

Grupy Działania „Razem dla Radomki” w konkursie na Najlep-

szy produkt lokalny w 2012 roku za Dżem z Papryki Przytyc-

kiej, w 2014 roku za Polędwiczki z musem jabłkowo-

żurawinowym oraz wyróżniona w 2016 roku za Ziołowy kołacz 

z ziemniakami. 

Małgorzata Kopycka  

LGD „Razem dla Radomki” 

Foto: zbiory E. Bień 

Kontakt: 

Catering Camelot 

Cerekiew, ul. Radomska47A 

26-652 Zakrzew 

e-mail:camelot@poczta.pl 

http://www.cateringradom.pl/ 

tel. 604 873 991 
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Z KART HISTORII – CIEKAWI LUDZIE 
Władysław Jaworski 

W ładysław Jaworski urodził się 22 kwietnia 1898 roku. Miał troje rodzeń-

stwa – Jana, Rozalię, Weronikę. W wieku dziewięciu lat został sierotą. 

Wychowywali go i jego rodzeństwo kuzyni i wujowie. Jako młody człowiek brał 

udział w I wojnie światowej i walczył w bitwie „Cud nad Wisłą” w 1920 roku. 

W 1921 roku ożenił się z Janiną, z domu Zamkowską, z którą przeżył 58 lat. Na 

50 lecie pożycia małżeńskiego otrzymali medal za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Wychowali  pięcioro dzieci – 3 synów, Mieczysława, Józefa, Henryka oraz 2 córki, 

Stanisławę i Janinę. Doczekali się 13 wnuków, w tym 2 wnuczki.  

Władysław pracował we dworze ostatniego dziedzica Zakrzewa, Jana 

Herniczka. Pracował jako stolarz i cieśla, w czasie pracy miał wypadek z piłą tar-

czową i stracił dwa palce u prawej ręki. 

Miał niezwykłe zdolności techniczne. Sam zrobił sobie warsztat stolarski, 

wszystkie heble, piłki do drewna. Z części do czołgu zrobił kierat, wialnię i wietrznik 

do przesiewania ziarna, krosna do tkania, sanie do zaprzęgu i wiele innych. 

Ponieważ mieszkał blisko lasu, tuż po II wojnie często odwiedzali go party-

zanci. Za rządów władzy ludowej był aresztowany i siedział kilka dni w areszcie. 

We wsi Zakrzewska Wola założył Ochotniczą Straż Pożarną  i przez długie lata 

był jej komendantem. Zmarł 10 marca 1981 roku. 

Paweł Jaworski  

Foto: prywatne zbiory Pawła Jaworskiego 

III MEMORIAŁ IM. WŁADYSŁAWA JAWORSKIEGO 

D nia 9 czerwca 2019 odbył się III memoriał im Władysła-

wa Jaworskiego, pierwszego komendanta OHP w Zakrze-

wie. Organizowany był przez wnuka, Pawła Jaworskiego oraz 

sołtysa wsi Stefanów, Stanisława Sadkowskiego, pod patrona-

tem Wójta Gminy Zakrzew Leszka Margasa przy wsparciu pro-

boszcza parafii w Zakrzewie, ks. Ireneusza Koseckiego. 

Imprezę uświetniła kapela ludowa Jana Tarnowskiego 

z Domaniowa.  

Wzieli w niej udział licznie zgromadzeni mieszkańcy oko-

licznych wsi z gminy Zakrzew, kibicujący swoim faworytom 

w licznych konkurencjach sportowych. Uczestnicy rywalizowali 

na wielu poziomach: przeciąganie liny (dzieci, kobiety, męż-

czyźni), wyciskanie sztangi w leżeniu oraz głównej atrakcji me-

czu piłki nożnej pomiędzy drużyną ze Stefanowa i Zakrzewskiej 

Woli, który zakończył się zwycięstwem 2-1 dla Stefanowa.  

Puchar jednak zdobyła drużyna z Zakrzewskiej Woli przy 

ogólnej punktacji 4-1.  

Na zakończenie dnia odbyło się ognisko przy dźwiękach 

muzyki i wspólnym pieczeniu kiełbasek. 

Paweł Jaworski  

Foto: Video Foto Paweł Jaworski 

 

Wieści ze szkół 

Władysław Jaworski z żoną i dziećmi 

Władysław Jaworski - klęczy przy sikawce Władysław Jaworski - pierwszy z lewej 
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Wieści ze szkół 

I MIEJSCE DLA DRUŻYNY Z PSP W BIELISZE  
W FINALE XVIII REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY  

O KULTURZE ZIEMI RADOMSKIEJ 

 F inał XVIII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Kulturze 

Ziemi Radomskiej pod patronatem Prezydenta Miasta 

i Starostwa Powiatowego w Radomiu odbył się 27 maja 2019 

roku w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii Łaźnia. 

Ideą Konkursu organizowanego od 18 lat przez Stowarzyszenie 

Nauczycieli Polonistów w Radomiu jest przede wszystkim pogłę-

bienie więzi z Radomiem i regionem jego młodych mieszkańców 

oraz propagowanie dorobku kulturalnego regionu, upowszech-

nianie wiedzy o historii Radomia, poszerzanie wiedzy o twór-

cach kultury oraz zabytkach regionu oraz poznawanie historii 

Polski i tradycji niepodległościowych. 

 W tym roku 13 szkół mierzyło się z zadaniami dotyczą-

cymi historii, kultury, środowiska przyrodniczego Radomia oraz 

znajomości historii Republiki Radomskiej. Po dwóch etapach (test 

i zadania terenowe) do finału dotarło 5 drużyn. W finale zma-

gały się one z trudnymi pytaniami dotyczącymi historii Radomia. 

Każda z drużyn miała również za zadanie przedstawić scenkę 

pod tytułem: Radomska droga do niepodległości.  
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 W finale szkół podstawowych pierwsze miej-

sce zajęła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Bielisze pod opieką pani Małgorzaty Małysy, 

Małgorzaty Frąk i Mirosława Moniaka. Drużyna 

w składzie: Małgorzata Motyka, Emilka Wrzesień, 

Hanna Podkańska, Amelia Lipińska i Jarosław Krztuk 

wykazała się dużą wiedzą. Uczniowie z zaangażo-

waniem rozwiązywali zadnia terenowe i odpowia-

dali na pytania podczas quizu. Zachwycili publicz-

ność i jurorów scenką, którą przygotowali 

o płk. Dionizym Czachowskim. Specjalnie na konkurs 

napisana została piosenka o Czachowskim, którą 

odśpiewała uczennica Hanna Podkańska z klasy VI.  

 Najważniejszym celem każdej edycji Konkur-

su jest rozbudzenie zainteresowania szeroko pojętą 

kulturą i historią Ziemi Radomskiej oraz świadomość 

własnych korzeni. Pielęgnowanie tradycji, duma 

z odrębności kulturalnej sprzyjają także budowaniu 

poczucia własnej wartości młodego człowieka, co 

w sytuacji obserwowanej współcześnie nasilonej 

migracji zdaje się być szczególnie ważne. 

Małgorzata Małysa 

Foto: Małgorzata Małysa 

 

PASMO SUKCESÓW UCZNIÓW Z PSP W ZAKRZEWIE 

W  piątek 14 czerwca 2019 roku w Domaniowie odbył 

się już po raz piętnasty Rowerowy Zlot Gwieździsty 

zorganizowany przez Związek Gmin Radomka. W piątkowy 

upalny ranek grupa ómoklasistów z Publicznej Szkoły Podsta-

wowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie z opiekunem 

i organizatorem rajdu panem Radosławem Senatorem oraz 

nauczycielkami: Marią Archabuz, Martą Lis i Barbarą Śliwińską 

z uśmiechem na ustach wyruszyła w drogę do Domaniowa, na 

coroczny piknik rowerowy nad Zalewem. Na polach domaniow-

skich spotakli się cykliści z terenu sześciu gmin: Jedlińska, Przysu-

chy, Przytyka, Wieniawy, Wolanowa i Zakrzewa. 

 W programie imprezy można było podziwiać Grupę 

Artystyczną MixTrial Rowerowy oraz pokaz akrobatyki sporto-

wej w wykonaniu lubelskiej grupy akrobatycznej – Parkour. Dla 

miłośników footbolu został przedstawiony pokaz piłkarskiej 

żonglerki – Freestyle Football.  

 Jak co roku został przeprowadzony konkurs wiedzy na 

temat Związku Gmin Radomka oraz konkurs wiedzy o powiecie 

radomskim. Publiczną Szkołę Podstawową w Zakrzewie repre-

zentowali uczniowie klas VIII: Ilona Kojma z klasy VIII b oraz 

Adam Zieliński z klasy VIII a. Pod czujnym okiem nauczycielki 

języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie pani Beaty Słowik 

uczniowie przez cały miesiąc przygotowywali się do turnieju na 

temat znajomości powiatu radomskiego, jego struktur, funkcjono-

wania Związku Gmin Radomka, jego zadań statutowych oraz 

walorów gmin położonych w dolinie rzeki Radomki.  

 Uczniowie zdeklasowali rywali. Okazali się bezkonku-

rencyjni. W obydwu konkursach zdobyli I miejsca. Adam Zieliń-
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ski otrzymał rower ufundowany przez Przewodniczącego Za-

rządu Związku Gmin Radomka – wójta gminy Przytyk, pana 

Dariusza Wołczyńskiego. Nie mogło zabraknąć Starosty Powia-

tu Radomskiego, pana Waldemara Trelki, który ufundował ro-

wer, za I miejsce w konkursie wiedzy o powiecie, Ilonie Kojmie.  

Choć Zlot Gwieździsty na dobre wpisał się w tradycje Związku 

Gmin Radomka, to miejmy nadzieję, że dobra passa będzie 

kontynuowana przez uczniów podstawówki z Zakrzewa.  

Beata Słowik 

Foto: zbiory PSP w Zakrzewie 
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SUKCESY UCZNIÓW PSP W CEREKWI W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ RADOMSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NA-

UCZYCIELI – RODON. 

F rom Challenge to Passion – to hasło tegorocznego konkursu 

z języka angielskiego, w którym Julia Kalinowska i Julia 

Głogowska, uczennice klasy VII, przeszły szkolne eliminacje 

i reprezentowały naszą szkołę w finale. Główne cele konkursu 

to rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym, 

pobudzanie kreatywności i twórczego myślenia oraz rozwijanie 

uzdolnień i zainteresowań wśród uczniów. Konkurs polegał na 

przygotowaniu ustnego wystąpienia o swojej pasji podpartego 

wizualną prezentacją. Julia Kalinowska opowiedziała o swojej 

muzycznej pasji jaką jest gra na wiolonczeli, a Julia Głogowska 

w kreatywny sposób przedstawiła swoje zamiłowania kulinarne, 

sportowe i językowe. Julia Kalinowska zajęła 3 miejsce a Julia 

Głogowska otrzymała wyróżnienie. Obydwie uczennice przy-

gotowała pani Anna Kozicka. 

 Z kolei do Radomskich Zawodów Geograficznych 

„Z mapą dookoła świata” „Przez morza i oceany - Ocean 

Atlantycki” przystąpili uczniowie klasy VIII. Zawody objęte są 

honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia, a partne-

rem zawodów jest  Polskie Towarzystwo Geograficzne O/

Radom. Zawody mają zasięg międzypowiatowy. Cele zawo-

dów to rozwijanie zainteresowań i uzdolnień geograficznych 

uczniów, popularyzacja geografii i nauk przyrodniczych wśród 

młodzieży, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie 

zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. 

W wyniku eliminacji szkolnych do finału zakwalifikowali się Mi-

kołaj Podymniak i Michał Perkuszewski. W finale uczniowie roz-

wiązywali  test  z  zakresu  merytorycznego,  test  ze  znajomo-

ści  mapy  fizycznej  i  politycznej  świata,  w   tym 60%  obiek-

tów z Oceanu Atlantyckiego oraz quiz multimedialny. Tytuł lau-

reata konkursu otrzymał Mikołaj Podymniak, a tytuł finalisty 

Michał Perkuszewski. Uczniowie przygotowywali się pod opieką 

pani Małgorzaty Koprowskiej. 

 Uroczyste wręczenie nagród dla Laureatów i Finalistów 

odbyło się 20 maja 2019 roku o godzinie 13 w Resursie Oby-

watelskiej ul. Malczewskiego 16. 

Małgorzata Koprowska 

Foto: zbiory PSP w Cerekwi 

 

Wieści z przedszkola 
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Wieści z przedszkola 

„BĄDŹ POZDROWIONY GOŚCIU NASZ” 

14  maja 2019r. w Przedszkolu Samorządowym w Za-

krzewie miała miejsce niecodzienna uroczystość. 

Przedszkolaków i wszystkich pracowników naszego przedszkola 

odwiedził Ksiądz Biskup Piotr Turzyński w towarzystwie Księdza 

Ireneusza Koseckiego, proboszcza Parafii p. w. św. Jana Chrzci-

ciela w Zakrzewie. 

Po uroczystym powitaniu dzieci z grupy „Motylki” oraz 

mali artyści z Dziecięcego Zespołu Ludowego „Małe Zakrzewia-

ki” zaprezentowały niezwykle wzruszający koncert dedykowa-

ny dla Matki Bożej majowej Pani. Dzieci poprzez śpiew modliły 

się w intencji ks. Biskupa za swoje rodziny, Ojczyznę i o pokój 

na świecie. Z wielkim zaangażowaniem,  z całego dziecięcego 

serca, śpiewały tradycyjne pieśni, które szczególnie pięknie 

rozbrzmiewają podczas nabożeństw majowych „Chwalcie łąki 

umajone”, „Była cicha i piękna jak wiosna”, „Ave Maryja”. Nie-

zwykle wzruszający moment nastąpił, gdy dzieci na scenę wnio-

sły obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w przepięknej majowej 

sukni wykonanej przez dzieci. Po odśpiewaniu pieśni „Dobra 

Matko i Królowo z Jasnej Góry” wizerunek Maryi został poda-

rowany ks. Biskupowi. Na zakończenie dzieci poprosiły o błogo-

sławieństwo  a „Małe Zakrzewiaki” zatańczyły Polkę. 

Po występie ks. Biskup podziękował dzieciom, nauczyciel-

kom i wszystkim pracownikom przedszkola za miłą niespodzian-

kę i niezapomniane chwile. Ks. Biskup nie mógł sobie także od-

mówić przyjemności rozmowy z przedszkolakami, które swoją 

dziecięcą szczerością wniosły w spotkanie wiele radości. Nie 

zabrakło także tego co najważniejsze – wspólnej modlitwy 

i pasterskiego błogosławieństwa.  

Wizyta księdza Biskupa Piotra Turzyńskiego na długo po-

zostanie w sercach i pamięci zarówno dzieci jak i wszystkich 

pracowników przedszkola.  

To wspólne spotkanie utwierdziło nas wszystkich w głębo-

kim przekonaniu, że wiara w Boga, wartości chrześcijańskie 

i życie Ewangelią są ogromnym skarbem, o którym nie wolno 

nam zapomnieć. Są wielkim wyzwaniem i dziedzictwem, które 

należy chwalić i które należy przekazywać kolejnym pokole-

niom. 

Anna Baran 

Foto: zbiory Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie 

  

„ŚWIĘTO FLAGI” 

30  kwietnia przedszkolaki z Przedszkola Samorządo-

wego w Zakrzewie uczestniczyły w uroczystym pocho-

dzie z okazji Święta Flagi. 

Wszystkie grupy przedszkolne wraz z Panią Dyrektor Bar-

barą Ślusarczyk oraz wychowawczyniami i pracownikami 

przedszkola zachęcały mieszkańców Zakrzewa do wywieszenia 

flagi 2 maja. 

Dzieci trzymając w rękach biało-czerwone balony napeł-

nione helem i flagi wznosiły radosne okrzyki: „Hip Hip Hura! 

Polska to Ojczyzna ma!”, „Kocham Cię Polsko”, „Polska biało – 

czerwoni”. Przedszkolaki śpiewały także piosenkę 
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„Jesteśmy Polką i Polakiem, 

Dziewczynką fajną i chłopakiem. 

Kochamy Polskę z całych sił, 

chcemy byś również kochał ją Ty. 

Nasz patriotyczny pochód przeszedł obok Urzędu Gminy, 

Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakrzewie, 

a także obok Kościoła i Biblioteki. Wszyscy mieszkańcy Zakrze-

wa z radością i uśmiechem reagowali na świadectwo przed-

szkolnego patriotyzmu. 

Dziękujemy Panu Komendantowi oraz Policjantom z Komi-

sariatu w Zakrzewie za zapewnienie nam eskorty i bezpieczeń-

stwa podczas pochodu, 

Do zobaczenia na ulicach Zakrzewa za rok! Przedszkolaki 

tak bardzo kochają Polskę, że na pewno wyruszą z flagami 

ponownie. 

Agnieszka Musiałek 

Foto: zbiory Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie 

HISTORIA GIMNAZJUM 1999-2019 

G mina Zakrzew znajduje się w dolinie rzeki Radomki, 

przynależy również do Związku Gmin Radomka. Utwo-

rzenie kompleksu ogrodowego przy Publicznym Gimnazjum 

i Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie było możliwe 

dzięki wygranej w konkursie zorganizowanym przez Generalną 

Dyrekcję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Realiza-

cja projektu została zapoczątkowana w sierpniu 2002 roku. 

Po przeanalizowaniu potrzeb szkół, warunków klimatycznych 

i glebowych, po konsultacjach z leśnikami i ogrodnikami przy-

stąpiono do  zagospodarowania terenu wokół szkół. Prace roz-

poczęły się od przygotowania oczka wodnego oraz użyźnienia 

gleby. W ogrodzie posadzono rośliny pochodzące zarówno 

z naturalnych stanowisk jak i ogrodów botanicznych z całego 

świata. 

 Ogród to doskonałe miejsce do badań naukowych, 

umożliwia uczniom poznanie botaniki „na żywo”, a miłośnikom 

przyrody odkrywanie jej tajemnic. Pozwala to osiągnąć bardzo 

ważne cele wychowawcze i dydaktyczne, kształtując odpowie-

dzialność za podejmowane obowiązki, ucząc właściwego sto-

sunku do przyrody, a tym samym uwrażliwiając na piękno ota-

czającego świata. 

 Zawsze zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że decydujący 

głos w sprawie ochrony życia na naszej planecie ma dzisiejsze 

pokolenie i od niego zależy, jaką ziemię zostawi. Uczyliśmy 

i uczymy, że odpowiedzialność za przyszłość przyrody spoczy-

wa na nas, że należy podejmować takie działania, aby tę 

przyrodę ochronić. Stąd pomysł na Ogrody i konieczność ich 

poznania i pokochania. Oryginalne rośliny w naszym ogrodzie 

OGRÓD BOTANICZNY  –  2002 ROK 

„Przyrody nie dostajemy w spadku po naszych przodkach,  

lecz pożyczamy ją od naszych dzieci” 
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to: modrzew europejski, czarna sosna, brzoza płacząca, miło-

rząb dwuklapowy, iglicznia trójcierniowa , karagana syberyj-

ska, klon palmowy i oczar. 

 Rośliny te, wśród kilkudziesięciu pospolitych, pochodzą 

z Azji, Ameryki, Zakaukazia, Europy, Japonii, Kaukazu, Krymu, 

Chin, Korei i Syberii – jednym słowem z całego świata. 

 Ogród Botaniczny, to piękne, wyjątkowe otoczenie szko-

ły, czyni z niej miejsce przyjazne ludziom i światu. 

SIENKIEWICZ JEST NAM CORAZ BLIŻSZY  

– 2005 ROK 

R ok 2005 był dla nas czasem wytężonej pracy przygotowu-

jącej placówkę do nadania imienia, a każde kolejne 

przedsięwzięcie przybliżało nas do tej wyczekiwanej chwili. 

W wyborze patrona szkoły poprzez wypełnienie kwestionariu-

sza ankiety wzięli udział uczniowie wraz z rodzicami oraz na-

uczyciele. Niemal jednogłośnie wybrany został właśnie Henryk 

Sienkiewicz.  

 Przygotowania rozpoczęliśmy od poznania miejsc naj-

bliższych pisarzowi, w tym celu zorganizowaliśmy wycieczkę – 

„Ślady Sienkiewicza na ziemi radomskiej”. Na trasie naszej 

wędrówki znalazły się m.in.: Grotki, gdzie znajdował się dwór 

Sienkiewiczów, w którym Noblista przebywał w dzieciństwie, 

grób jego dziada Józefa Sienkiewicza na cmentarzu parafial-

nym w Bukównie, miejscowość Wrzos, gdzie w kościele pod 

wezwaniem św. Wawrzyńca została ochrzczona siostra pisarza 

Maria Helena Emilia oraz kościół parafialny pod wezwaniem 

św. Marii Magdaleny we Wrzeszczowie, gdzie ochrzczona zo-

stała kolejna siostra Sienkiewicza – Aniela. Podążając śladami 

naszego przyszłego patrona, wzięliśmy udział w zjeździe rodzi-

ny pisarza w Oblęgorku, gdzie poznaliśmy jego wnuki i pra-

wnuki. Spotkanie to zaowocowało kilkukrotnymi wizytami rodzi-

ny Sienkiewiczów w naszym  gimnazjum. Odwiedziliśmy muzea 

w Woli Okrzejskiej, Oblęgorku i Poznaniu, rozpoczęliśmy także 

wspaniałą przygodę ze Zlotami Szkół Sienkiewiczowskich. 

W szkole odbywały się liczne konkursy pozwalające młodzieży 

lepiej poznać sylwetkę pisarza. Zadbaliśmy również o odpo-

wiednie dekoracje. Na holu głównym powstało ogromne drze-

wo genealogiczne rodziny Sienkiewiczów, warto dodać, iż na 

jego tle, podczas jednej z wizyt w naszej szkole, fotografowali 

się oczarowani nim członkowie rodziny Henryka Sienkiewicza. 

Zachwyceni gimnazjum powracali do nas wielokrotnie, zawsze 

zapewniając o swojej przyjaźni i podziwie dla poziomu funkcjo-

nowania szkoły. Z okazji zbliżającej się chwili nadania placów-

ce imienia na ścianach zawisły wspaniałe olejne obrazy przed-

stawiające samego Sienkiewicza, ale także Pałacyk w Oblę-

gorku, dworek w Woli Okrzejskiej, herb rodziny Sienkiewiczów 

– Oszyk, piękna płaskorzeźba ukazująca pisarza oraz jego 

gipsowe popiersie na dębowym cokole. Wiele z wymienionych 

dzieł znalazło się w pracowni nazwanej przez nas Sienkiewi-

czowską, a jej główną ozdobą została ogromna reprodukcja 

obrazu przedstawiająca słynny niedokończony portret Sienkie-

wicza namalowany przez jego przyjaciela Kazimierza Pochwal-

skiego.  

 Wzięliśmy także udział w wielu tematycznych wyciecz-

kach m.in.: do Warszawy w stulecie nadania Henrykowi Sienkie-

wiczowi literackiej Nagrody Nobla, uczestniczyliśmy w wysta-

wie „Nobilitacje” w Muzeum Literatury, a w rocznicę śmierci 

pisarza byliśmy przy jego krypcie w Katedrze św. Jana 

w Warszawie. 

Jesteśmy naprawdę dumni, że to właśnie Henryk Sienkiewicz 

został patronem Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie, człowiek, 

który całym sercem oddany był swojemu narodowi i którego 

największym marzeniem była wolna Polska. Pisarz zmarł 16 

listopada 1916 roku i choć nie dożył chwili odzyskania niepod-

ległości, to całym swoim życiem służył Polsce, będąc jej amba-

sadorem na całym świecie, a dziś wspaniałym wzorem do na-

śladowania dla naszej młodzieży. W Sztokholmie, odbierając 

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury, powiedział do zebra-

nych:  

 Jednakże zaszczyt ten, cenny dla wszystkich, o ileż jeszcze cen-

niejszym być musi dla syna Polski!... Głoszono ją umarłą, a oto 

jeden z tysiącznych dowodów, że ona żyje!... Głoszono ją nie-

zdolną do myślenia i pracy, a oto dowód, że działa!... Głoszono 

ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać! – w 1905 

roku słowa te poruszyły światową elitę, a przez ostatnie 20 

lat… Sienkiewicza pokochała za nie zakrzewska młodzież.   
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NADANIE SZKOLE IMIENIA  

– 12 CZERWCA 2006 ROKU 

12  czerwca 2006 był dla całej społeczności gimnazjal-

nej dniem wyjątkowym. W siódmym roku działalności 

szkoła otrzymała zaszczytne imię Henryka Sienkiewicza. Nie-

trudno było wybrać Patrona. Plebiscyt przeprowadzony wśród 

uczniów, nauczycieli i rodziców wskazał na polskiego pisarza 

pozytywistę. Wybór nie był przypadkowy. Nie tylko ze wzglę-

du na wyjątkowe miejsce w literaturze, a także przyznanie 

Sienkiewiczowi Nagrody Nobla. Uwzględniono przede wszyst-

kim związek Patrona z Ziemia Radomską. Miejscowość Sław-

no ,znajdującą się kiedyś w parafii Cerekiew, posiadał Jan 

Chryzostom Cieciszowski, który był stryjem matki Henryka Sien-

kiewicza. Według metrykalnych akt parafii Bukówno koło Ra-

dzanowa Józef Sienkiewicz – dziad Henryka osiadł w Grotkach 

po zaślubieniu Anny Kolumna Oborskiej. 20 kwietnia 1803 roku 

w Wygnanowie urodziła się młodsza siostra Henryka – Aniela 

Paulina Stefania, zaś 1 marca 1851 roku w Potkannie koło 

Wrzosu przyszła na świat druga siostra – Maria Helena Emilia.   

7 czerwca 2006 roku był pierwszym oficjalnym dniem otwiera-

jącym dwudniowe uroczystości. Niezwykłe chwile związane 

z nadaniem imienia i sztandaru szkole rozpoczęła uroczysta 

Msza święta, której przewodniczył ks. kan. Roman Adamczyk 

w koncelebrze z ks. dr. Jerzym Adamczykiem.  

 Drugim dniem uroczystości był 12 czerwca 2006 roku. 

W murach naszej szkoły gościliśmy: posłów i senatorów Ziemi 

Radomskiej, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Mazowieckiego, przedstawicieli Radomskiej Delega-

tury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, władze Gminy Za-

krzew i jej radnych, poczty sztandarowe, dyrektorów placówek 

oświatowych, darczyńców, przyjaciół i znajomych, rodziców, 

pracowników, nauczycieli i uczniów. 

 Wójt Gminy Zakrzew Sławomir Białkowski przekazał na 

ręce pani dyrektor Krystyny Smolińskiej sztandar. Awers: na 

zielonym tle znajduje się portret Henryka Sienkiewicza z napi-

sem „Znać prawdę boska rzecz, a ludzka jej szukać” oraz po-

większony oryginał podpisu Henryka Sienkiewicza. Rewers: na 

czerwonym tle znajduje się orzeł biały w koronie. Dziób orła 

odwrócony od drzewa oraz napis Publiczne Gimnazjum nr 1 

im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie.  

 Następnie przedstawiciele młodzieży szkolnej złożyli 

przysięgę. W imieniu braci gimnazjalnej zobowiązali się, że 

będą go strzec i dotrzymywać złożonej obietnicy. Honorowymi 

gośćmi naszej uroczystości były Maria Sienkiewicz i Barbara 

Wachowicz.  

 Barbara Wachowicz – to pisarka, autorka książek 

o najsłynniejszych Polakach, fotografik, publicystka, scenarzyst-

ka, inicjatorka wielu społecznych akcji, które mają na celu rato-

wanie polskiej tradycji i kultury. Znana również z wielkiej przy-

jaźni i miłości do dzieci. Barbara Wachowicz opowiedziała 

zebranym niezwykłe historie ze swoich podróży śladami pisarzy 

i poetów. Wspominała również o swojej niechęci do matematy-

ki. Zauważyła, że Sienkiewicz również miał problemy z tym 

przedmiotem, ale nie przeszkodziło mu to zostać wybitnym pi-

sarzem, patriotą i zdobyć Nagrodę Nobla. 

 Nieco podekscytowani powitaliśmy wnuczkę Henryka 

Sienkiewicza, panią Marię Sienkiewicz, córkę jedynego syna 

pisarza – Henryka Józefa. Pani Maria opowiadała nam o swo-

im wielkim przodku, o tym, jak ważna była dla niego ojczyzna. 

Przytoczyła też słowa, które jej dziad wypowiedział przed 

śmiercią: „Ja już wolnej Polski nigdy nie zobaczę”. Za takie sło-

wa Maria Sienkiewicz została nagrodzona gromkimi brawami. 

Po przemówieniach gości, słowach podziękowania, odbył się 

występ młodzieży szkolnej. Uczniowie zaprezentowali program 

artystyczny napisany na podstawie książki Barbary Wachowicz  

pt. „Marie jego życia”. 

Maria Sienkiewicz, Barbara Wachowicz, Krystyna Smolińska 


