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Rozbudowa Szkoły w Cerekwi  

wspaniałym prezentem z okazji Dnia Dziecka! 

 Udało się! Gmina Zakrzew rozpoczyna rozbudowę Szkoły Podstawowej w Cerekwi z 7 miliono-

wym wsparciem - to już kolejna inwestycja gminy w oświatę i z pewnością wielki sukces Wójta Gminy 

Leszka Margasa, który skutecznie zabiegał o wsparcie szkoły w Cerekwi środkami z budżetu państwa.  

7 mln dotacji na rozbudowę  

Publicznej Szkoły Podstawowej  w Cerekwi 

1 września otwarcie Przedszkola Samorządowego w Bielisze! 
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W  ubiegłym roku Wójt Gminy podjął starania, ubiegając 

się o dofinansowanie zadania do Wojewody Mazo-

wieckiego. To właśnie 1 czerwca 2020 r. dotarła do Urzędu 

Gminy w Zakrzewie decyzja z Ministerstwa Finansów o otrzy-

maniu z rezerw budżetu państwa dotacji w kwocie 

7 151 200,00 zł na realizację rozbudowy budynku Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Cerekwi, co stanowi 50% wartości in-

westycji. Jest to odważne i zakrojone na szeroką skalę przedsię-

wzięcie, dzięki któremu placówka już niebawem zmieni swoje 

oblicze,  to także wielki gest zrozumienia dla potrzeb lokalnych 

społeczności. Szkoła w Cerekwi od lat jest wizytówką Gminy 

w Zakrzewie - uczniowie osiągają wspaniałe wyniki podczas 

egzaminów, teraz stanie się także jej ozdobą. 

Placówka powstała w 1928 r.,  po parcelacji majątku 

ziemskiego dziedzica Wietrzykowskiego, w dworku z XVIII 

wieku. Budynek przez lata ewaluował poprzez dobudowę 

skrzydła z zaimprowizowaną salą gimnastyczną, salami lekcyj-

nymi oraz pomieszczeniami sanitarnymi i gospodarczymi. 

Rozbudowa szkoły jest szczególnie potrzebna z uwagi 

na rosnącą liczbę uczniów. Obecnie uczęszcza do niej 221 dzie-

ci, które realizują program nauczania od przedszkola do 8 klasy 

w 11 oddziałach. Placówka posiada dwie kondygnacje  o po-

wierzchni ok. 760 m2, na których znajduje się 9 sal lekcyjnych 

oraz niewielka,  bo zaledwie sześćdziesięciometrowa, sala gim-

nastyczna, która w sposób oczywisty nie spełnia  norm  po-

wierzchniowych ani wysokościowych. Miejsca brakuje tak 

naprawdę wszędzie: brak stołówki, małe szatnie, wąskie, prze-

pełnione podczas przerw korytarze.  

Szkoła podstawowa jest sercem Cerekwi. Poza lekcjami 

odbywają się w niej apele i  akademie szkolne, różne uroczy-

stości środowiskowe, często jednak nie mogą w nich uczestni-

czyć wszyscy rodzice, gdyż po prostu brakuje miejsca. Nowa 

sala gimnastyczna z pewnością da odpowiednią oprawę dla 

corocznie organizowanych imprez: licznych występów i kon-

kursów recytatorskich, tanecznych i piosenkarskich oraz po-

zwoli na dalszy rozwój szkolnego sportu, który mimo braku 

własnej infrastruktury stoi na bardzo wysokim poziomie. 

Odnowiona, powiększona i dostosowana do współcze-

snych wymogów szkoła, znacząco zwiększy komfort pracy 

uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. 

 Rozbudowa szkoły jest  konieczna także dlatego, że 

w tej części gminy ciągle przybywa mieszkańców. Sukcesyw-

nie powstają nowe domy jednorodzinne, miejscowość się rozra-

sta. Cerekiew jest bez wątpienia atrakcyjnym miejscem nie 

tylko dla osób tu żyjących, ale i tych z Radomia. 

 Głównym celem projektu jest poprawa warunków 

i jakości kształcenia poprzez stworzenie nowoczesnej bazy 

lokalowej o wysokim standardzie. Bezpośrednimi benefi-

cjentami projektu są dzieci i młodzież z Gminy Zakrzew. 

 Inwestycja polega na rozbudowie istniejącej szkoły. 

Nowa część budynku będzie posiadać 3 kondygnacje i zostanie 

połączona  z istniejącą częścią łącznikiem znajdującym się na 

II piętrze. W projektowanym budynku znajdują się następujące 

pomieszczenia:  3 sale lekcyjne, szatnia przeznaczona na 112 

osób, gabinet psychologa, logopedy, pielęgniarki, sekretariat 

oraz gabinet dyrektora. W nowej części budynku znajduje się 

winda pozwalająca na dostęp osób niepełnosprawnych. Szkoła 

będzie miała również kuchnię ze stołówką wraz z pomieszcze-

niami gospodarczymi. Pierwsze piętro to część sportowa inwe-

stycji. Znajduje się tam sala gimnastyczna z pomieszczeniem 

dla trenerów, 4 szatnie z zapleczem sanitarnym przeznaczone 

na 25 osób każda.  Projektowana powierzchnia użytkowa wy-
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D obiega końca budowa nowego przedszkola na terenie 

gminy Zakrzew, w miejscowości Bielicha. Placówka 

powstała przy bezpośrednim sąsiedztwie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Bielisze. Budowa rozpoczęła się w 2018 r., 

głównym wykonawcą wyłonionym w przetargu jest radomska 

firma „ZBIG-BET” S. C. Zgodnie z aktualnym harmonogra-

mem realizacja inwestycji zakończyła się w maju 2020 roku.  

Na przełomie lipca i sierpnia przedszkole zostanie wyposażone 

w meble, sprzęt komputerowy oraz  pomoce dydaktyczne. 

Od września br. naukę może w nim rozpocząć 125 maluchów. 

Przedszkole to budynek jednokondygnacyjny wyposażo-

ny w 5 sal dydaktycznych, salę wielofunkcyjną, zaplecze admi-

nistracyjno-socjalne, kuchnię, jadalnię, szatnię,  kotłownię. 

Pomieszczenia rozmieszczono w taki sposób, aby jak 

najlepiej naświetlić sale, w których będą przebywać dzieci. 

Dlatego usytuowano je od strony południowej i wschodniej. 

Strefę wejściową (szatnie, administrację, salę wielofunkcyjną) 

zlokalizowano od strony zachodniej i północnej. Od strony 

północnej znajdują się również część kuchenna oraz technicz-

na. 

Przedstawione rozwiązanie budynku zapewnia bezpie-

czeństwo dzieci oraz komfort dla pracowników i rodziców 

przychodzących z przedszkolakami. Przy wejściu głównym 

znajduje się duży hol, w którym osoby przychodzące po dzieci 

oczekują na nie. Bezpośrednio z holu zaplanowano wejście do 

części administracyjnej oraz pokojów dyrektora, logopedy 

i wychowawców – ułatwia to kontakt rodziców i opiekunów 

z kadrą przedszkola. Z holu głównego jest również dostęp do 

ogólnodostępnej toalety dostosowanej dla osób niepełnospraw-

nych. Po przeciwnej stronie holu wejściowego umiejscowiono 

szatnie dla dzieci, stanowisko ochrony oraz wc dla dzieci – 

zlokalizowane tuż przy wejściu. Przez szatnię wyjść można na 

teren rekreacyjny przedszkola. Zaraz za częścią administracyj-

ną znajduje się sala wielofunkcyjna dostępna zarówno z holu 

wejściowego, jak i z wewnętrznej części przedszkola przezna-

czonej jedynie dla dzieci i pracowników obiektu. Dzięki temu 

poza codziennym wykorzystaniem pomieszczenia na zajęcia  

takie jak: rytmika, gimnastyka, teatrzyki, bale karnawałowe 

mogą odbywać się tu również występy przedszkolaków. 

Dalej umiejscowiona jest część zamknięta przedszkola 

z kontrolą dostępu – również przy odbieraniu dzieci z placów-

ki. Znajduje się w niej pięć sal oddziałów przedszkolnych, 

ZAKOŃCZENIE BUDOWY  

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BIELISZE 

nosi  1655 m2, która ze stanem istniejącym 

będzie wynosić ponad 2400 m2. 

Zwarty układ przestrzenny pozwala 

na optymalne wykorzystanie wielkości tere-

nu przeznaczonego pod zabudowę 

i prawidłowe rozmieszczenie funkcji użyt-

kowych. W ramach realizowanej termomo-

dernizacji i rozbudowy ujednolicona zosta-

nie także elewacja całej szkoły tak, by stare 

i nowe skrzydła budynku współgrały ze so-

bą, tworząc jedną - estetyczną i nowoczesną 

całość.  

Obecnie trwają prace nad postępowaniem przetargowym 

w celu wyłonienia wykonawcy. Zadanie zaplanowane jest 

w budżecie na dwa lata. Pierwsze prace budowlane rozpoczną 

się jeszcze w tym roku. 

Rozbudowa szkoły to, zgodnie z obietnicami wyborczy-

mi, przemyślana  inwestycja Wójta Gminy Leszka Margasa 

w nowe pokolenie oraz w edukację. 

Podsumowując, nowy budynek pozwoli Szkole Podsta-

wowej w Cerekwi jeszcze lepiej realizować Jej misję, a Urzę-

dowi Gminy w Zakrzewie - urzeczywistniać wspaniałą wizję 

edukacji. 

Katarzyna Wojcieszak, 

 Dorota Pawlikowska 
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a w każdej z nich łazienka i magazyn na leżaki i pościel. Z każ-

dej sali jest bezpośrednie wyjście na zewnętrzny taras i dalej na 

plac zabaw. W tej części budynku znajduje się również kuchnia 

z potrzebnym zapleczem oraz pomieszczenia techniczne, m.in. 

kotłownia na gaz ziemny. 

Na zewnątrz przedszkola teren został zagospodarowany  

zielenią oraz wybudowany jest plac zabaw. Jest on niewątpli-

wie atrakcyjnym miejscem do spotkań na świeżym powietrzu, 

odpoczynku i kreatywnych zabaw nie tylko na urządzeniach 

zabawowych ale też w ich otoczeniu. Plac sprzyjał będzie inte-

gracji dzieci i zachęcał do zabaw kreatywnych, pobudzających 

wyobraźnię. Plac zabaw został podzielony na mniejsze prze-

strzenie ułatwiające organizację pracy w grupach i dające wra-

żenie kameralności przy jednoczesnej dobrej widoczności 

i przejrzystości terenu. Trzy piaskownice i układ zieleni uła-

twiają orientację w przestrzeni, stanowiąc punkty odniesienia. 

Przed każdym tarasem przy budynku przedszkola znajduje się 

trawiasty plac, który daje możliwość organizacji zabaw grupo-

wych.  

Katarzyna Wojcieszak  

fot. Katarzyna Wojcieszak 

Urząd Gminy Zakrzew 
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M ieszkańcy Milejowic mogą cieszyć się wyremontowa-

ną drogą Alei Kasztanowej. Po obu stronach drogi  

znajduje się szpaler zabytkowych drzew, głównie kasztanow-

ców i jesionów, usadowionych bardzo blisko drogi, przy któ-

rym nawierzchnia uległa znacznemu zniszczeniu na skutek 

intensywnej eksploatacji. Występowały liczne wyłomy i ubytki 

w nawierzchni, które stanowią zagrożenie dla użytkowników 

drogi, szczególnie  brak chodnika dla pieszych.  

W ramach przebudowy drogi powstała nawierzchnia 

utwardzona o powierzchni 1882,50 m2, chodnik o długości 

238,6 mb, zjazdy z kostki betonowej o powierzchni 235,0 m2 

oraz oznakowanie. Realizacja zadania znacznie ułatwiła komu-

nikację mieszkańcom oraz poprawiła bezpieczeństwo  prze-

chodniom, głównie dzieciom uczęszczającym do pobliskiego 

Domu Lodowego oraz na plac zabaw. 

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych  w kwocie 350 014,00 zł, cała wartość 

inwestycji wyniosła ponad 530 tys. zł. 

Katarzyna Wojcieszak 

fot.  Katarzyna Wojcieszak 

Urząd Gminy w Zakrzewie 

 

ALEJA KASZTANOWA W MILEJOWICACH  

Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ 
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R ozumiejąc bardzo trudną sytuację w radomskich szpitalach, spowodo-

waną wprowadzeniem stanu epidemii, władze Gminy Zakrzew podjęły 

decyzję o wsparciu walki z pandemią. Za pełną akceptacją Radnych Gminy 

Zakrzew Wójt Gminy, Leszek Margas, zaproponował dyrekcji Radomskiego 

Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu wsparcie 

w postaci zakupu sprzętu niezbędnego do ratowania zdrowia i życia pacjentów 

przebywających 

w placówce 

w z wi ą z k u 

z zarażeniem 

koronawirusem 

SARS-CoV-2. Dyrektor RSS, pan Marek Pacyna zwrócił się z prośbą 

o sfinansowanie zakupu czterech kardiomonitorów o wartości 80 ty-

sięcy zł. Szpital wskazał przedmiot zamówienia, a Gmina Zakrzew 

zamówiła i sfinansowała zakup sprzętu, który został przekazany szpi-

talowi w ubiegłym tygodniu i służy osobom chorym na COVID-19.  

 

GMINA ZAKRZEW PRZEKAZAŁA KARDIOMONITORY  

ZA KWOTĘ 80 TYSIĘCY ZŁ RADOMSKIEMU SZPITALOWI  

SPECJALISTYCZNEMU 

W  związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego 

w wielu domach pojawił się problem z brakiem odpo-

wiedniego sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia lekcji onli-

ne. 

Gmina Zakrzew przystąpiła do projektu grantowego 

„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

w systemie kształcenia zdalnego”, dzięki współfinansowaniu ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20-

14-2020. 

Samorząd otrzymał dotację 70 tysięcy złotych z prze-

znaczeniem na zakup 28 laptopów wraz z oprogramowaniem, 

umożliwiającym bezprzewodowe łączenie się z internatem. 

Gmina Zakrzew przestąpiła również do kolejnego pro-

gramu „Zdalna szkoła +” skierowanego bezpośred-

nio do uczniów z rodzin wielodzietnych, z którego 

udało się pozyskać 105 tys. zł. Zakupiono kolejne 

39 laptopów z pełnym oprogramowaniem goto-

wych do nauki. 

 Wójt Gminy Zakrzew, Leszek Margas, przy 

współpracy z dyrektorami poszczególnych placó-

wek oświatowych, udostępni je najbardziej potrze-

bującym rodzinom z terenu gminy, dzięki czemu 

uczniowie będą mogli w pełni realizować zdalne 

nauczanie. 

GMINA ZAKRZEW OTRZYMAŁA 175 TYSIĘCY ZŁOTYCH  

NA ZAKUP KOMPUTERÓW  
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G minna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie otrzyma dofi-

nansowanie projektu „Jak za dawnych lat” – Aktywiza-

cja i integracja zakrzewskich seniorów. Projekt został  wybrany 

w konkursie zatytułowanym „Start-upy na inicjatywy lokalne”. 

Grant przyznany przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla 

Radomki” wynosi 6 948,00 zł. Wsparcie finansowe zostało 

przyznane w ramach funduszy unijnych dla Poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Progra-

mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Projekt „Jak za dawnych lat” – Aktywizacja i integracja 

zakrzewskich seniorów polega na organizacji „Zakrzewskiego 

Dnia Seniora” – Koncertu muzycznego oraz spotkania integra-

cyjnego seniorów z terenu gminy Zakrzew. Skierowany jest do 

osób w wieku 

powyżej 50 roku 

życia. Drugą czę-

ścią projektu bę-

dzie wystawa 

f o t o g r a f i c z n a 

złożona ze starych fotografii ślubnych „Ślubne historie”. 

Jej celem jest poznanie i utrwalenie dawnych zwyczajów we-

selnych z okolic Zakrzewa oraz wzmacnianie więzi społecz-

nych i  międzypokoleniowych. Na wystawie znajdzie się około 

50 dawnych fotografii ślubnych udostępnionych przez miesz-

kańców gminy Zakrzew. 

Projekt będzie realizowany od września do grudnia 2020r.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie otrzyma także 

dotację z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Roz-

woju Czytelnictwa” w ramach Priorytetu 1 – Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych. Celem Programu jest 

poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli 

bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecz-

nego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Dota-

cja w roku 2020 wynosi 14 000,00 zł i umożliwia zakup ksią-

żek, multimediów, publikacji nutowych, kartograficznych oraz 

bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych. 

Zofia Maj 

 

DOTACJE I GRANTY DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI  

PUBLICZNEJ W ZAKRZEWIE 

Grażyna Jeromin Gałuszka, Aksamitka, Prószyński i S-ka – 

Prószyński Media, 2020 

Czwarty tom sagi „Dwieście wiosen”, barwnej i trzymającej 

w napięciu opowieści o mieszkańcach folwarku i młyna. Dal-

szy ciąg losów rodzin Odolańskich, Konarskich i Bohdanowi-

czów, to okres komunizmu, kiedy bohaterowie sagi, postawieni 

wobec zupełnie nowej rzeczywistości, z różnym skutkiem usi-

łują się w niej odnaleźć. 

Jest rok 1945 – wyczekiwany koniec niemieckiej okupacji. 

Radość z wyzwolenia trwa krótko, gdy okazuje się, że stary 

terror bardzo szybko zastępuje nowy, dla niektórych równie 

dotkliwy. Folwark w pięknej dolinie, zapewniający dotąd tylu 

pokoleniom dobre i wygodne życie, to teraz tylko trochę więk-

sze gospodarstwo, młyn zostaje upaństwowiony - dawny świat 

bezpowrotnie przechodzi do historii. Na tle burzliwych dziejów 

komunizmu w Polsce, rozgrywają się dalsze losy rodziny Ko-

narskich i prowadzonego przez nich folwarku. Bohaterowie 

starają się w jakiś spo-

sób dostosować do no-

wych, trudnych czasów. 

Próbują przy tym zacho-

wać godność i pozostać 

wierni przyświecającym 

im wartościom: miłości 

i lojalności. Czy uda się 

to kolejnemu pokoleniu? 

Na cykl składają się 

następujące powieści: 

„Folwark Konstancji”, 

„Niebieska sukienka”, 

„Spóźnione powroty”, „Aksamitka”. 

Grażyna Jeromin-Gałuszka jest mieszkanką naszej gminy, jej 

kolejne powieści powstają w Sosnowicy, malowniczej wsi nad 

Radomką.  

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE 
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Chris Cander, Ciężar piani-

na, Wydawnictwo Czarna 

Owca, 2020 

„Ciężar pianina” to pierwsza 

powieść Chris Cander, która 

ukazała się w Polsce. Składa 

się z dwóch opowiadanych 

naprzemiennie historii, 

w których tytułowy instru-

ment odgrywa bardzo istotną 

rolę. 

W latach sześćdziesiątych 

XX wieku w ZSRR dziew-

czynka o imieniu Katia 

otrzymuje wyjątkowy prezent – pianino, które natychmiast 

staje się jej najlepszym przyjacielem. Katia dorasta. Studiuje 

w konserwatorium i coraz bardziej kocha muzykę. Gdy jako 

młoda kobieta wychodzi za mąż, wraz z rodziną wyjeżdża do 

Ameryki, a jej instrument ginie.  

Druga historia toczy się w czasach współczesnych w USA. 

Poznajemy dwudziestosześcioletnią Clarę, która pracuje 

w warsztacie samochodowym. Właśnie rozstała się z chłopa-

kiem i musi wyprowadzić się z jego mieszkania. Problemem 

jest pianino, które dostała od ojca na dwunaste urodziny, krótko 

przed tym, jak jej matka zginęła w pożarze domu. Postanawia 

go sprzedać... 

Główne bohaterki dzieli bardzo wiele – żyją w różnych czasach 

i pochodzą z różnych krajów, mają odmienne charaktery i hi-

storie. Cander pokazuje jednak, że pewne doświadczenia – jak 

konieczność zmierzenia się z utratą kogoś lub czegoś bliskiego, 

samotność – są uniwersalne, łączą nawet zupełnie niepodob-

nych do siebie ludzi. Dwie historie splatają się w przejmującą 

opowieść o ludziach, którzy 

z różnych powodów nie mogą 

być szczęśliwi, będziemy 

świadkami odkrywania bole-

snych sekretów, które rzucają 

nowe światło na pozornie do-

brze znaną przeszłość.  

Jacek Cygan, Odnawiam 

dusze. Piosenki, ludzie, czas, 

Wydawnictwo Znak,  2019 

Jacek Cygan to jeden z najpo-

pularniejszych autorów tek-

stów w naszym kraju. Jego 

piosenki śpiewali i śpiewają najwybitniejsi polscy wykonawcy 

– Maryla Rodowicz, Ryszard Rynkowski, Edyta Geppert, An-

drzej Zaucha, Ewa Bem, Edyta Górniak Hanna Banaszak, Kry-

styna Prońko, Zbigniew Wodecki i wielu innych. Czas nas uczy 

pogody, Jaka róża, taki cierń. C’est La Vie – Paryż z pocztówki  

Dary losu, Łatwopalni, To nie ja byłam Ewą, Wypijmy za błędy, 

to tylko kilka tytułów z bardzo długiej listy piosenek z tekstami 

Jacka Cygana. Wszyscy je znamy, ale za ich powstaniem czę-

sto kryją się tajemnice, które teraz możemy odkryć. 

Przewija się tu mnóstwo postaci z  polskiej sceny muzycznej, 

wspominanych z wielką serdecznością. W książce znajdziemy 

bardzo osobiste wspomnienie o Zbigniewie Wodeckim, nie-

zwykłe historie o tym, jak na prośbę Anny Dymnej pan Jacek 

napisał piosenkę specjalnie dla Ewy Błaszczyk albo jak dla 

Grzegorza Markowskiego w jedną noc stworzył jeden z naj-

większych przebojów Perfectu. 

Seweryna Szmaglewska, 

Dymy nad Birkenau, Pró-

szyński i  S-ka - Prószyń-

ski Media, 2020 

Jedno z najważniejszych 

świadectw losu więźniów 

i ofiar obozu Auschwitz-

Birkenau i jednocześnie 

jedna z pierwszych literac-

kich relacji z piekła na zie-

mi.  

Seweryna Szmaglewska po 

aresztowaniu przez gestapo spędziła dwa i pół roku w obozie 

Auschwitz-Birkenau, gdzie doświadczyła wyczerpującej pracy 

fizycznej i kilku ciężkich chorób. Gdy w styczniu 1945 r. więź-

niów obozu pognano w marszu śmierci, udało jej się uciec. 

Od pierwszych dni wolności przystąpiła do opisania tego, co 

niewyobrażalne. Tak w ciągu kilku miesięcy powstał pierwszy 

dokument o niemieckiej machinie zagłady. Książka „Dymy nad 

Birkenau” ukazała się przed końcem 1945 roku. Autorka opisa-

ła w niej swoje obozowe przeżycia. W lutym 1946 książka zo-

stała włączona jako materiał dowodowy przed Międzynarodo-

wym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. Seweryna 

Szmaglewska jako jedyna Polka została zaproszona do złożenia 

zeznań w procesie norymberskim. 

„Pisałam w obawie, że hitlerowcy umiejący w mistrzowski 

sposób zacierać ślady swoich zbrodni zdołają zatrzeć je tak, by 

uniknąć kary. Pisałam jednym tchem, jak zeznanie świadka 

przed sądem, niemal akt oskarżenia, w przekonaniu, że uzupeł-
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niony innymi dowodami, natchnie on narody wolą unieszkodli-

wienia mordercy”. - Seweryna Szmaglewska.  

Jest to świadectwo szczególnie ważne dziś, gdy próbuje się zmie-

niać i relatywizować historię, a winą obarczać ofiary niemieckiej 

okupacji. 

Renata Piątkowska, Po pro-

stu Mama, Wydawnictwo 

Literatura, 2020 

Mama – to często pierwsze 

słowo, dla dziecka najważniej-

sza osoba. 

W książce Renaty Piątkow-

skiej „Po prostu Mama” znaj-

dziemy siedem opowiadań, 

siedem wzruszających historii, 

w których poznajemy zwykłe – niezwykłe mamy. Są to historie 

matek, których miłość do swoich dzieci jest tak ogromna i silna, 

że może pokonać wszelkie przeciwności losu. Jest mama samot-

nie wychowująca dziecko, jest mama dziecka niepełnosprawne-

go, jest mama wcześniaka cierpiącego na bezdech, czy mama 

dziewczynki, zmagająca się ze skutkami chemioterapii. Mama, 

która czuwa przy łóżku chorego dziecka, lub pomaga walczyć 

z tremą. Po prostu mama! 

 „Bycie matką oznacza, że twoje serce nie jest już twoje. Wędru-

je tam, gdzie znajdują się twoje dzieci” pisał George Bernard 

Shaw. 

Książka przeznaczona dla dzieci od lat 6, ale także dla rodziców. 

 

Poleca  

Zofia Maj 

FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE 

W  dniach 3 i 17 lutego 2020 roku Gminna Biblioteka 

Publiczna w Zakrzewie w ramach ferii zimowych 

zorganizowała zajęcia dla dzieci. W pierwszy poniedziałek ferii 

dla najmłodszych czytelników przygotowane zostały zimowe 

rozmaitości – gry, zabawy integracyjne, ruchowe oraz plastycz-

ne. Zajęcia prowadzone były przez Patrycję Piasek i Agnieszką 

Popławską  

W drugi poniedziałek ferii zaprosiliśmy dzieci i rodzi-

ców na spektakl Podróże Baltazara Gąbki w wykonaniu Teatru 

Blaszany Bębenek. Przedstawienie powstało na motywach 

książki Stanisława Pagaczewskiego. Jest to, znana także z ad-

aptacji filmowej, historia Smoka Wawelskiego, który na pole-

cenie króla Kraka wyrusza do krainy deszczowców, aby odszu-

kać porwanego naukowca Baltazara Gąbkę. W podróż wraz ze 

smokiem wyrusza kucharz Bartłomiej Bartolini. Spektakl te-

atralny miał innowa-

cyjną – interaktywną 

formę. Dzieci nie tyl-

ko z zainteresowa-

niem śledziły losy 

bohaterów, ale też 

aktywnie w nim 
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uczestniczyły, pomagając bohaterom pokonywać przeszkody. 

Mogły współtworzyć przedstawienie, a także uczyć się zasad, 

którymi należy kierować się w życiu. Spektakl wzbogacony 

został o autorskie utwory zaśpiewane na żywo oraz zmieniającą 

się, unikalną scenografię. 

Po spektaklu dzieci mogły wziąć udział w ćwiczeniach, 

zabawach ruchowych oraz grach edukacyjnych z zestawem 

treści multimedialnych z wykorzystaniem dywanu interaktyw-

nego oraz dotykowego monitora. Dużym zainteresowaniem 

cieszyły się też zajęcia plastyczne. 

W tegorocznych zajęciach wzięło udział około 70 dzieci 

z terenu gminy Zakrzew. 

Zofia Maj fot. zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie  

D wudziestego szóstego stycznia 2020r. w Gminnej Bi-

bliotece Publicznej w Zakrzewie odbył się koncert kar-

nawały w wykonaniu zespołu Triple Triangle Trio. W jego 

skład wchodzą profesjonalni i doświadczeni muzycy: flecistka 

Katarzyna Wojszczyk, perkusista Damian Drzymała i pianista 

Jakub Czekierda. Wszyscy są absolwentami akademii muzycz-

nych – Katarzyna Wojszczyk ukończyła studia w Krakowie, 

Damian Drzymała i Jakub Czekierda w Katowicach. Muzycy 

są laureatami konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzyna-

rodowym, współpracują z Narodową Orkiestrą Symfoniczną 

Polskiego Radia w Katowicach i Filharmonią Śląską. 

Zespół Triple Triangle Trio tworzą artyści bardzo 

wszechstronni, odnajdujący się w każdym gatunku muzycz-

nym. Wykonują utwory muzyki klasycznej, kompozycje 

filmowe, jazzowe, rock czy rock’n’roll. I taki muzycznie 

różnorodny repertuar  zaprezentowali podczas koncertu 

w Zakrzewie. Wśród wielu zagranych przez zespół utworów 

zabrzmiały m.in. walc z filmu „Trędowata”, słynne 

„Libertango” Astora Piazzolli, „Blue star” i „Rock toccata” 

Krzysztofa Zgrai czy kompozycja „Time to say goodbye”, 

którą wykonywał włoski tenor Andrea Bocelli. 

Triple Triangle Trio to jedyna polska grupa muzyczna, 

która specjalizuje się w repertuarze Claude’a Bollinga, le-

gendy jazzu i jednego z najwybitniejszych współczesnych 

pianistów i kompozytorów. Jego kompozycje przypominają 

muzyczne suity. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć frag-

menty suity jazzowej na flet i trio jazzowe.  

Muzycy, prezentując słynne utwory muzyki klasycznej 

KONCERT KARNAWAŁOWY 
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i jazzowej, nietuzinkowe aranżacje 

dzieł znanych z filmów i seriali, świa-

towe przeboje opery i operetki, dostar-

czyli wielu niezapomnianych muzycz-

nych przeżyć. Dać je może jedynie 

uczestnictwo w koncertach granych na 

żywo, mogła się o tym przekonać pu-

bliczność obecna na naszym koncercie.  

Organizatorami wydarzenia byli Wójt 

Gminy Zakrzew oraz Gminna Biblio-

teka Publiczna w Zakrzewie. 

Zofia Maj 

fot. zbiory Gminnej Biblioteki  

Publicznej w Zakrzewie  

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W GULINKU 

J uż po raz kolejny dzieci z Gulinka 

świętowały Dzień Babci i Dziadka. 

Pogoda i mili goście nam dopisali. Dzie-

ci przygotowały specjalny program arty-

styczny. Wierszykami dziękowały uko-

chanym babciom i dziadkom za cierpli-

wość, opiekę i czas, jaki poświęcają 

swoim wnukom oraz ogrom bezintere-

sownej miłości. Piosenkami zachęcały 

do wspólnej zabawy.  

To były naprawdę wyjątkowe 

i wzruszające chwile,  pełne radości 

i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione 

twarze babć i dziadków po raz kolejny 

pokazały nam, jak ważne są takie spo-

tkania i wspólne chwile spędzone 

z wnukami. Po części artystycznej rad-

na, pani Halina Lewandowska,  podzię-

kowała dzieciom za przygotowaną część 

artystyczną i poczęstowała słodyczami. 

Dzieci wręczyły babciom i dziadkom 

pięknie przygotowane laurki. Uroczy-

stość zakończyliśmy wspólną gościną 

przy stole zastawionym domowym cia-

stem przygotowanym przez rodziców.  

Dziękuję wszystkim rodzicom, któ-

rzy zaangażowali się w organizację tej uroczystości. 

Małgorzata Niemirska 

fot. Małgorzata Niemirska 
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PREZYDENT ANDRZEJ DUDA  ODWIEDZIŁ  

GOSPODARSTWO ROLNE ELŻBIETY I WOJCIECHA  

PYSIAKÓW W ZDZIECHOWIE W GMINIE ZAKRZEW 

D nia 17 stycznia w miejscowości Zdziechów gościł Pre-

zydent Polski Andrzej Duda. Głowę państwa powitali 

Elżbieta i Wojciech Pysiak, Mistrzowie Polski konkursu Agro-

liga 2008 wraz z rodziną, minister Marek Suski, Wójt Gminy 

Zakrzew, Leszek Margas oraz starosta radomski, Waldemar 

Trelka. 

Podczas wizyty w gospodarstwie Prezydent Polski zwie-

dził przydomową masarnię, która jest niekwestionowanym ser-

cem gospodarstwa. Był pod wrażeniem tradycyjnych wędzarni 

opalanych drzewem olchy, które nadają intensywny ciemny 

kolor kiełbasie lub drzewem dębowym nadającym barwę złoci-

stego odcienia wędzonkom. Co ciekawe, rolnicy pokazali Panu 

Prezydentowi, jak wygląda ich codzienna praca, gdyż podczas 

wizytacji osoby pracujące w masarni wykonywały swoją stan-

dardowe obowiązki.  

Po zwizytowaniu gospodarstwa państwo Pysiak zaprosili 

Andrzeja Dudę do swojego domu, gdzie został poczęstowany 

regionalnymi produktami. 

Gospodarstwo rolne istnieje od 1856 roku. Wciąż znaj-

duje się ono w tym samym miejscu, prowadzone jest nieprze-

rwalnie przez Pysiaków i dziedziczone z ojca na syna. Piątym 

z kolei rolnikiem jest Wojciech Pysiak, który  prowadzi gospo-

darstwo metodą od pola do stołu. W początkowej fazie rolnik 

uprawia pole, z którego powstaje pasza dla trzody chlewnej 

hodowanej w gospodarstwie. Świnie te trafiają do ubojni, 

a następnie do masarni, gdzie produkuje się wędlinę i mięso. 

Wyroby te dostarczane są do pięciu sklepów na terenie miasta 

Radom, gdzie sprzedawane są klientowi detalicznemu. Posiada-

ją wysoką jakość w umiarkowanych cenach, są to produkty 

naturalne z wieloletnią i niezmienioną recepturą. Szynka Zdzie-

chowska, Salceson wizytowy, Zdziechowska kiełbasa wiejska 

oraz Jałowcowa kiełbasa Zakrzewska zostały wpisane na listę 

produktów tradycyjnych przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-

woju Wsi. Wyżej wspomniana metoda pomija pośredników 

oraz pozwala na kontrolę od momentu powstania surowca do 

produktu finalnego. Dzięki tej metodzie gospodarstwo zostało 

zauważone we wspomnianym konkursie Agroliga i otrzymało 

tytuł Mistrza Polski Agroliga 2008.  

Aleksandra Pysiak-Sułecka  

fot. Krzysztof Sitkowski /KPRP/https://

www.facebook.com/prezydentpl/photos/  

 

https://www.facebook.com/prezydentpl/photos/a.1047630201978789/3414726751935777/?type=3&theater
https://www.facebook.com/prezydentpl/photos/a.1047630201978789/3414726751935777/?type=3&theater
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WIECZÓR WIGILIJNY W GMINIE ZAKRZEW 

W  niedzielę, 15 grudnia 2019 r., w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Zakrzewie mieszkańcy gminy Za-

krzew zgromadzili się, by wspólnie świętować narodziny Chry-

stusa. 

Część artystyczną wigilii uświetnił zespół wokalno – 

instrumentalny GAUDEAMUS, który działa przy kościele 

św. Trójcy w Radomiu na czele z założycielem i kierownikiem 

zespołu, panią Danielą Czerwińską, wprowadzając zebranych 

w  magiczną atmosferę świąt. 

Ks. Ireneusz Kosecki podczas wspólnej modlitwy przy-

pomniał o dobroci, jaka kryje się w naszych sercach, a Wójt 

Gminy, Leszek Margas i Przewodniczący Rady, Janusz Staw-

czyk złożyli najlepsze życzenia  z okazji nadchodzących świąt 

Bożego Narodzenia i Nowego Roku.  

Licznie przybyli mieszkańcy składali sobie serdeczne 

życzenia, łamiąc się opłatkiem oraz kosztowali tradycyjnych 

wigilijnych potraw. 

Katarzyna Wojcieszak 

fot. Katarzyna Wojcieszak 
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CUDA , CUDA OGŁASZAJĄ 

6  stycznia 2020r. w Zakrzewie po raz czwarty  wyruszył 

Orszak Trzech Króli, którego tradycją jest dzielenie się 

radością z narodzenia Zbawiciela, a także  śpiewanie kolęd. 

Rozgrzewają one nasze serca podczas Świąt Bożego Narodze-

nia, są pięknym zabytkiem naszego języka i naszej kultury, 

przynoszą wszystkim radość i nadzieję. Scenariusz tegoroczne-

go orszaku w całości został oparty na tekstach polskich kolęd 

i pastorałek.   

Obchody Uroczystości Objawienia Pańskiego rozpoczę-

liśmy Mszą świętą w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Za-

krzewie o godz. 11.00, a po jej zakończeniu zgromadziliśmy się 

licznie przed Urzędem Gminy, aby stamtąd wyruszyć w drogę 

w poszukiwaniu nowonarodzonego Dzieciątka Jezus. Wszyscy 

uczestnicy orszaku otrzymali korony i śpiewniki z kolędami. 

Patronat medialny, jak co roku, objęła gazeta ,,Gość Niedziel-

ny” 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 i  Przedszkola Samorządo-

wego w Zakrzewie oraz mieszkańcy poszczególnych wiosek 

naszej parafii. 

Trzej Królowie wraz ze swymi Darowymi, reprezentują-

cy trzy kontynenty, przybyli na koniach, których użyczył nam  

właściciel stajni Carino  w Gulinie, Michał Wolski i  dołączyli 

do swoich orszaków. 

Na scenie, przed budynkiem Urzędu Gminy, pojawiła 

się brzemienna Maryja i Józef poszukujący miejsca narodzin 

naszego Zbawiciela. Św. Józef uchylił nam rąbka tajemnicy, 

gdzie narodzi się Dziecię Jezus, że będzie to żydowskie Betle-

jem. Święta Rodzina wyruszyła w drogę przy śpiewie kolędy 

Do Betlejem, do Betlejem, a zaraz po niej, z radosnym śpie-

wem i błogosławieństwem ks. proboszcza, ruszył cały orszak. 

Dotarliśmy do dworu króla Heroda, który wraz ze swymi dwo-

rzanami zasypał aniołów i królów mnóstwem pytań, na które 

szybko otrzymał odpowiedź, zachęcającą nas do dalszej drogi 

w kierunku Betle-

jem. Ruszyliśmy, 

aby dalej szukać 

prawdziwego Króla 

- Króla naszych 

serc, Króla prawdy 

i miłości. Niestety, 

na naszej drodze 

napotkaliśmy na 

kolejną przeszkodę, 

której cel, to od-

wieść nas od dal-

szego poszukiwania 

Zbawiciela. Diabły 
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próbowały sobie kpić z Jezusa, z miejsca, w którym się urodził, 

ale z pomocą aniołów nas to nie odstraszyło. Aniołowie wska-

zali nam drogę wprost do ubogiej stajenki, przy której czuwali 

już pasterze. W ich role wcieliły  się dzieci z przedszkola wraz 

ze swymi rodzicami. Ogrzewając się przy ognisku, pastuszko-

wie opowiedzieli nam o nowonarodzonym Dzieciątku Jezus 

i razem z nimi i Trzema Królami oddaliśmy pokłon naszemu 

Zbawicielowi. Pasterze w darze przynieśli białego gołąbka – 

symbol pokoju, którego dzisiejszy świat tak bardzo potrzebuje, 

a Królowie złożyli w darze złoto, kadzidło i mirrę, uznając Je-

zusa za Króla, Proroka i Kapłana. 

Po złożeniu pokłonu dzieci z  zespołu Zakrzewiaki za-

śpiewały Panu Jezusowi do snu piękną kołysankę Zaśnij Dzie-

cino.  

Gospodarz orszaku – ks. proboszcz Ireneusz Kosecki 

podziękował wszystkim aktorom, współorganizatorom, Dyrek-

cji Publicznej Szkoły Podstawowej, Przedszkola, członkiniom 

Koła Gospodyń Wiejskich z Zakrzewa, Straży Pożarnej, scholi 

parafialnej za zaangażowanie w organizację uroczystości, 

a uczestnikom za udział. Cieszymy się bardzo, że nasz orszak 

przyciąga nie tylko rodziny naszej parafii, ale także mieszkań-

ców innych miejscowości spoza terenu naszej gminy. Na za-

kończenie orszakowego spotkania wszyscy uczestnicy zostali 

zaproszeni na gorący bigos i herbatkę, przy której jeszcze długo 

toczyły się pełne radości i wspomnień rozmowy.  

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się jesz-

cze w większym gronie i w równie miłej atmosferze.  

Bożena Chłopecka  

fot. Grzegorz Pacocha/http://www.parafiazakrzew.pl 

 

http://www.parafiazakrzew.pl/galerie/kategoria/mnazwa/orszak-trzech-kroli-2020/mid/37/idGalerii/1/idKategorii/70
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BETLEJEM POLSKIE 

Hola, hola, pasterze z pola! 

Idźcie Pana witajcie, 

A co macie, to dajcie, 

Wołają aniołowie: 

Pójdźcie mili bratkowie. 

Gloria, gloria, gloria! 

Niech żyje Pan Jezus dziecina!  

T radycyjnie już w okresie Świąt Bożego Narodzenia Dzie-

cięcy Zespół Pieśni i Tańca Zakrzewiaki przygotowuje 

występ bożonarodzeniowy. Tym razem wybrano ponad stulet-

nie dzieło Lucjana Rydla pod tytułem Betlejem Polskie. Dzieło 

zostało napisane w 1904 roku dla pokrzepienia serc. Sztuka 

przez lata zaborów i komunizmu była zdjęta z artystycznego 

afisza ze względu na swoją propatriotyczną treść.   

Fabuła tego bożonarodzeniowego jasełkowego przedsta-

wienia dzieje się w Polsce, a maleńki Jezusek, według autora, 

urodził się w mroźną zimę, w szopie z widokiem na Wawel. 

W spektaklu pojawiają się postaci ważne w polskiej historii. 

Herodem jest u niego car Rosji, a trzej królowie to władcy Pol-

ski: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski. 

Lucjan Rydel naszkicował obraz skomplikowanych losów Oj-

czyzny. W zakrzewskiej interpretacji tekstu pojawiły się rów-

nież motywy ludowe. Widzieliśmy Maryję i Józefa w strojach 

zakrzewskich, a do szopy przyszli Kuby, Maćki, Bartki, przy-

nosząc ze sobą to, co mogli dać  od siebie nowonarodzonemu 

Dziecięciu. 

W przedstawieniu usłyszeliśmy kilka pięknych kolęd 

i pastorałek, wśród nich: Dzisiaj w Betlejem, Bóg się rodzi, 

Mizerna cicha, jak również ponad stupięćdziesięcioletnią kolę-

dę żołnierską Idzie wiarus stary.  

Nie sposób wyróżnić któregoś z artystów grających role 

oraz wykonujących partie wokalne czy choreograficzne, gdyż 

w przedstawieniu wzięło udział osiemdziesięcioro dzieci i każ-

de z nich swoim udziałem przyczyniło się do sukcesu spekta-

klu. Pomysłem iście świątecznym było zorganizowanie kwesty 

dla chorej z rejonu Gminy Zakrzew, podczas której tajemniczy 

dziad z dzwoneczkiem nie tylko wzbudził ogromne zaintereso-

wanie wśród widzów, ale przede wszystkim poruszył nasze 

serca, skłaniając do ofiarności.     

Betlejem w wykonaniu Dziecięcego Zespołu Pieśni 

i Tańca Zakrzewiaki to przede wszystkim roztańczone i roz-

śpiewane magiczne widowisko utrzymane w klimacie świątecz-

nej zabawy, przepełnione mądrym tekstem, wątkami historycz-

nymi i piękną muzyką. Mamy nadzieję, że ta barwna i zróżni-

cowana opowieść przypadła do gustu zarówno starszym, jak 

i najmłodszym widzom. Przedstawienie miało bawić, wzruszać 

i nakłaniać do refleksji… 

Opiekunowie Dziecięcego  

Zespołu Pieśni i Tańca Zakrzewiaki 

fot. pobrane ze strony: http://www.parafiazakrzew.pl/ 

 

http://www.parafiazakrzew.pl/betlejem-polskie,pa1,505,34
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ZŁOTE GODY W GMINIE ZAKRZEW 

K ażdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote 

Gody to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są lu-

dzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Tegoroczna uroczystość 

miała miejsce w niedzielę, 23 lutego br. 

To jedyne odznaczenie rangi państwowej nadawane 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które można otrzy-

mać wyłącznie we dwoje – nagroda za wytrwałość w miłości 

i wierności złożonej 50 lat wstecz. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele para-

fialnym w Zakrzewie. 

Po uroczystości kościelnej Jubilaci i ich rodziny udali się 

do Szkoły Podstawowej w Zakrzewie. 

Wszystkich zaproszonych powitała Elżbieta Bilska – 

Kierownik Urzędu Stany Cywilnego, a dekoracji dostojnych 

Jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy, dokonał Wójt Gminy Zakrzew, Leszek Margas 

i przewodniczący Rady Gminy Zakrzew, Janusz Stawczyk. 

Po ceremonii odbyła się część artystyczna. Wystąpił  

Zespół Ludowy Kalina. Występ zespołu przyjęto entuzjastycz-

nie i nagrodzono gromkimi brawami. 

Po części artystycznej Dostojni Goście i ich rodziny po-

zostali na słodkim poczęstunku, wypełnionym wieloma miłymi 

wspomnieniami oraz gromkim odśpiewaniem sto lat. 

Elżbieta Bilska 

fot. zbiory Urzędu Gminy w Zakrzewie 

 

Drodzy Jubilaci! 

Pragniemy złożyć Państwu z serca płynące gratulacje i życzenia.  

Życzymy Wam, Drodzy Jubilaci, wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności.  

Życzymy spokoju i życzliwości ludzkiej,  

a także tego, byście doczekali wspólnie kolejnych pięknych jubileuszy. 
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ZAMYŚLENIA ZAKRZEWSKIEGO PLEBANA 

„Wypełnić powołanie… do końca”       

W idzę i słyszę Panią doskonale!    

Jakich to dożyliśmy czasów, że musimy się posiłkować 

techniką, i spotykamy się na telekonferencji!   

Inaczej nie można - stan epidemii.   

Ludzie się boją o swoje zdrowie, życie, lękają się o swoich naj-

bliższych. A ksiądz się nie boi?   

Trochę się boję, ale nie za bardzo! Ksiądz jak lekarz; kiedy 

potrzeba musi stanąć na pierwszej linii frontu. To ryzyko 

jest wpisane w powołanie - służyć ludziom, zawsze, w każ-

dych warunkach, także wtedy, kiedy  jest narażony na utra-

tę swojego zdrowia a nawet życia.    

I warto się narażać? Życie jest takie piękne, żal umierać!  

Każdy chce żyć, ale powołanie kapłańskie to także wypeł-

nienie słów Chrystusa: „Nikt nie ma większej miłości od tej, 

gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.  

 Nie wszystkich na to stać, to przecież heroizm.  

To wielki dar od Boga. Historia Kościoła katolickiego ma 

w swych archiwach wiele przykładów takich kapłanów, 

którzy miłość bliźniego przedkładali nad miłość własną. To 

święci.  

Czytałam kiedyś o św. Szymonie z Lipnicy, pomagał chorym, 

zaraził się od nich i zmarł.  

Niezwykły kapłan, zakonnik - bernardyn. W Krakowie 

w latach 80. XV wieku wybuchła epidemia cholery. On 

i jego współbracia spieszyli z pomocą do chorych, zdając 

sobie sprawę, że narażają swoje zdrowie i życie. Byli jednak 

głęboko przekonani, iż niesienie im pomocy duchowej, sa-

kramentów świętych – to ich kapłańska powinność.  

Przy tamtym stanie medycyny ryzykował bardzo! Warto było?  

Kochał ludzi, inaczej nie umiał. Gdy umierał 18 lipca 1482 

r. z wielkim spokojem wpatrywał się w krzyż Jezusa Chry-

stusa. Kroniki z tamtych czasów mówią o licznych uzdro-

wieniach za jego przyczyną. Jeszcze po śmierci Bóg przez 

jego osobę czynił cuda! Kochać zawsze warto! 

Obecny czas, gdy panuje w świecie epidemia koronawirusa, są 

kapłani, którzy narażają swoje życie. Śledzę relacje w telewizji, 

Internecie, najgorzej jest chyba we Włoszech.  

Do tej pory umarło w tym kraju 50 kapłanów; większość 

starszych, ale wciąż posługujących w domach opieki spo-

łecznej, domach starców. Zmarło też kilku młodych księży, 

którzy zarazili się, posługując chorym. To tak jakby oddać 

życie na polu walki, to świętość wypełniona w sposób dosko-

nały.  

Przypomniała mi się historia księdza, który posługiwał do koń-

ca na Titanicu, ale nie pamiętam jego imienia i nazwiska.  

To był Roussel Davids Byles, urodził się w 1870 r. w Leeds, 

w rodzinie protestanckiej. Był niezwykle zdolnym dziec-

kiem; studiował matematykę, historię i teologię. Szukał od-

powiedzi na dręczące go pytania. W pismach św. Tomasza 

z Akwinu znalazł drogę do Chrystusa. Mając 24 lata 

w oxfordzkim kościele św. Alojzego Gonzagi przyjął chrzest 

w obrządku katolickim, przyjmując imię Thomas. Święce-

nia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1902 r. w bazylice św. 

Apolinarego w Rzymie.  

Rodzice nie wyrażali sprzeciwu?  

Nawet wielki. Szczególnie matka prosiła go, by powrócił do 

Kościoła kongregacyjnego. Ale był nieugięty. Jego brat za-

prosił go do Nowego Jorku, by udzielił mu sakramentu mał-

żeństwa. Kupił mu nawet bilet drugiej klasy na Titanica.  

No to miał wielkiego pecha!  

Bóg ma swoje plany; kapłan w tragicznych okolicznościach 

okazał piękno człowieczeństwa i kapłaństwa. 42-letni ksiądz 

Byles wsiadł w Southamptom na pokład transatlantyku. 

Posługiwał na pokładzie, odprawiając Eucharystię dla pasa-

żerów. Głosił kazania w języku angielskim i francuskim, 

mówiąc o modlitwie i sakramentach jako pasach ratunko-

wych dla duszy.  

Jak przeżył noc z 14 na 15 kwietnia, gdy Titanic zderzył się 

z górą lodową?  

Tej nocy ks. Thomas Byles nie spał. Mimo zimna spacero-

wał po jednym z górnych pokładów, odmawiając brewiarz. 

Widział dokładnie zderzenie z górą lodową. Na pokładzie 

statku dochodziło do scen, które rozdzierały serce. Do sza-

lup, zgodnie z rozkazem kapitana, ewakuowano w pierw-

szej kolejności kobiety i dzieci. W tej sytuacji, mimo iż je-

den z oficerów dwukrotnie proponował mu zejście do szalu-

py, postanowił zostać wśród pasażerów nie mających żad-

nych szans na ratunek.  

Jak go zapamiętali ci, którzy się uratowali?  

Na długo w pamięci pozostał pasażerom trzeciej klasy jego 

spokojny głos i znak krzyża, który kreślił w powietrzu. Po 

raz ostatni widziano go na wynurzającej się z lodowatej 

wody rufie Titanica. Wokół niego skupiła się rzesza pasaże-

rów, którzy odmawiali Różaniec. Wierny kapłan do końca 

udzielał im rozgrzeszenia w obliczu śmierci. Była druga 

dwadzieścia, gdy niezatapialny Titanic zatonął i spoczął na 

dnie Oceanu Atlantyckiego, pociągając za sobą 1500 osób.  

Czy znaleziono ciało ks. Thomasa Bylesa?  

Niestety, nie. Jego brat z narzeczoną po skromnej ceremonii 

ślubnej w Nowym Jorku wybrali się do Rzymu. Na audien-

cji przyjął ich pap. Pius X. Pobłogosławił młode małżeństwo 
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i nazwał tragicznie zmarłego księdza Bylesa męczennikiem 

za Kościół. Od kwietnia 2015 roku trwa jego proces beatyfi-

kacyjny. 103 lata po katastrofie.  

To rzeczywiście niezwykły kapłan, był wierny powołaniu do 

końca. Oby Bóg i na nasze trudne czasy dawał nam takich ka-

płanów.  

Daj Boże!  

Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia 

          PLEBAN   

Z ŻYCIA PARAFII ZAKRZEW  styczeń - marzec 

Imieniny i urodziny ks. proboszcza Ireneusza Koseckiego. 

 fot. Waldemar Skorza  

Bal Karnawałowy.  fot. ks. Ireneusz Kosecki  

Obóz narciarski 2020,  fot. ks. Kamil Kowalski 
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BOŻE CIAŁO  

UWIELBIENIE NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII  

W  czwartek - 11 czerwca br., obchodziliśmy Uroczy-

stość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną 

w tradycji Kościoła Bożym Ciałem. Mimo wciąż trwającej 

epidemii, pragnęliśmy, by odbyła się ona zgodnie z wielowie-

kową tradycją. Rozpoczęła się Mszą św. o godz. 11.00, którą 

w intencji całej parafii odprawił proboszcz ks. Ireneusz Kosec-

ki.  Liturgię swoim pięknym śpiewem ubogaciła schola para-

fialna. Ks. Kamil Kowalski w homilii zachęcał, by każdy z nas 

jak najczęściej, z czystym sercem, przyjmował Jezusa Chrystu-

sa, obecnego w Eucharystii, by On był w naszych rodzinach, 

nie tyle Gościem, co członkiem naszej rodziny; by Jego obec-

ność uświęcała naszą codzienność - pracę, naukę i wypoczy-

nek. Po Mszy św. ruszyła procesja do czterech ołtarzy. Pierw-

szy przygotowali członkowie Kół Żywego Różańca, z naczelną 

zelatorką, Emilią Tkaczyk. Drugi ołtarz ustawiony był obok 

zakrzewskiej strażnicy, a przygotowali go druhowie z OSP 

z Zakrzewa wraz z prezesem Sławomirem Pachniakiem. Trzeci 

znajdował się przy domu Krystyny i Kazimierza Królów, 

czwarty zaś przy posesji Doroty i Sławomira Żyłów. Mieszkań-

cy Zakrzewa i Kolonii Zakrzew wyjątkowo pięknie ubrali całą 

trasę procesji. Procesję swoją obecnością ubogacili: dziewczyn-

ki sypiące kwiaty, ministranci wszystkich grup wiekowych, 

schola młodzieżowa wraz z organistą Bartłomiejem Składan-

kiem, strażacy z pocztami sztandarowymi, ze wszystkich jed-

nostek OSP naszej  parafii: Zakrzewa, Gulina, Gulinka i Za-

krzewskiej Woli, panie z Kół Żywego Różańca, panowie niosą-

cy  chorągwie i feretrony, ułani Kawalerii Ochotniczej 

w barwach 11 pułku Ułanów Legionowych przy stadninie Cari-

no w Gulinie. Było to świadectwo żywej wiary w Chrystusa 

obecnego w Najświętszym Sakramencie. Procesja zakończyła 

się w świątyni, gdzie proboszcz udzielił wiernym błogosła-

wieństwa Najświętszym Sakramentem, dziękując wszystkim za 

liczny udział i wspólną modlitwę.  

Ks. Ireneusz Kosecki 

fot. Waldemar Skorza 
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Z ŻYCIA PARAFII ZAKRZEW  kwiecień - czerwiec 

Grób Pański w zakrzewskim kościele, 

fot. Ks. Ireneusz Kosecki 

Wielka Sobota w parafii Zakrzew,  fot. Waldemar Skorza 

Wieczór Uwielbienia za dar Ducha  Świętego, fot. Ks. Ireneusz Kosecki 

Majówkowe śpiewanie na Kolonii Zakrzew, fot. Monika Rdzanek 

Nowi ministranci przyjęci do Służby Litur-

gicznej Ołtarza, fot. Waldemar Skorza 
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HERBATKA DLA BABCI I DZIADKA 

B abcie i dziadkowie to pełni troski i miłości mądrzy lu-

dzie, którzy mają ogromny wpływ na życie swych wnu-

ków. U wielu z nas postać babci i dziadka budzi najcieplejsze 

wspomnienia. To miłość jaką trudno wyrazić słowami.  

W Kole Gospodyń Wiejskich LuXbabki zrodził się po-

mysł zorganizowania radosnego spotkania z okazji Dnia Bab-

ci  i Dziadka przy herbatce. Od pomysłu przeszłyśmy szybko 

do działania. Zaangażowałyśmy również do pracy nasze dzieci, 

które przygotowały zabawny skecz dla seniorów pt. Facebook 

dla dziadka. Ciekawe, trafne dialogi i świetna gra młodych ak-

torów sprawiły wiele radości naszym gościom. Całości spotka-

nia towarzyszyła wspaniała atmosfera. Nie zabrakło również 

słodkości przygotowanych przez członkinie naszego Koła. Była 

to dobra okazja do spotkań i rozmów. Babcie i dziadkowie wy-

chodzili ze spotkania nie tylko ze słodkim upominkiem, ale 

również z wzruszeniem, radością i podziękowaniami za ten 

wspaniały czas. 

Poprzez swoją działalność i podejmowane inicjatywy 

staramy się łączyć pokolenia, uczyć od najlepszych, dawać 

przykład naszym dzieciom, kto jest w życiu najważniejszy. 

Było to już drugie spotkanie międzypokoleniowe w historii 

naszej krótkiej działalności. Pierwszym było międzypokolenio-

we śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji święta odzyskania 

niepodległości. Podczas tych spotkań dzieci, młodzież, rodzice 

i dziadkowie mają okazję do wymiany wzajemnych doświad-

czeń, pokazania swoich pasji i talentów, rozmów o dawnych 

czasach oraz planach na przyszłość. 

Kochani Seniorzy, jesteście ostoją bezpieczeństwa. Ob-

darzeni cierpliwością, dajecie nam poczucie ciepła i spokoju. 

Życzymy Wam zdrowia i radości z codziennych obowiązków 

oraz dużo czasu spędzanego z kochanymi wnukami. 

Małgorzata Małysa 

Monika Rdzanek 

Szanowni Czytelnicy „Wieści”! 

W tym szczególnie trudnym czasie zwracamy się do Państwa z apelem o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Włączmy się 

wszyscy do walki z epidemią, która może dotknąć każdego, nie lekceważmy żadnych zaleceń ani zakazów. Uniknięcie zachorowania jest tym bar-

dziej możliwe, im bardziej restrykcyjnie potraktujemy możliwe zachowania bezpieczeństwa. 

 Jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu, unikajcie kontaktu z innymi, odłóżcie plany poważnych zakupów. Dostosujcie się do odpo-

wiednich wskazówek wystosowanych przez różne instytucje: szpitale, urzędy, gabinety lekarskie, sklepy .Do załatwienia niezbędnych spraw wy-

korzystajcie drogę elektroniczną lub telefoniczną.  Osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym  służy pomocą Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, do którego możecie Państwo dzwonić przez cały tydzień:  (48) 610 54 88, 514 754 034. 

 W razie wątpliwości  co do własnego zdrowia, podejrzenia zakażeniem koronawirusem należy korzystać z infolinii NFZ, tel. 80-

0 190 590. 

Tylko rozsądne, mądre postępowanie daje szansę na zatrzymanie epidemii. Liczymy na Państwa odpowiedzialność i dyscyplinę. Pozdra-

wiamy  serdecznie w tym wyjątkowo trudnym czasie i życzymy zdrowia i wytrwałości! 

                                                        Redakcja Wieści 
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Uroczystości w Radomiu upamiętniające  120. rocznicę urodzenia  

Damy Orderu VIRTUTI MILITARI 

TERESA GRODZIŃSKA URODZIŁA SIĘ 20 GRUDNIA 1899 

W JASZOWICACH, GMINA ZAKRZEW 

ZMARŁA 1 WRZEŚNIA 1920 ROKU  W CZARTOWICACH KOŁO 

HRUBIESZOWA 

W  dniach 13 i 15 grudnia w Radomiu odbyły się uroczy-

stości upamiętniające rocznicę urodzenia radomskiej 

sanitariuszki Teresy Grodzińskiej, zamordowanej 1 września 

1920 roku przez bolszewików. Teresa była pierwszą kobietą 

odznaczoną przez II Rzeczpospolitą Orderem Virtuti Militari 

i jedną z dwu kobiet odznaczonych nim w czasie trwania woj-

ny. Obchody miały charakter patriotyczno-religijny. Uroczy-

stość rozpoczęła się o godzinie 10 od złożenia kwiatów na gro-

bie sanitariuszki, który znajduje się na cmentarzu rzymskokato-

lickim przy ulicy Limanowskiego w Radomiu. Pierwsza część 

uroczystości odbyła się 13 grudnia. W Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Radomiu wykład zatytułowany „Wspomnienie 

o bohaterce wojny 1920 roku Teresie Grodzińskiej” wygłosił 

dr Adam Duszyk.  

Liturgię Eucharystii rozpoczęło wprowadzenie pocztu 

sztandarowego 42. Bazy Lotnictwa Szkoleniowego w Rado-

miu. Przybyłych na tę uroczystość powitał ks. podpułkownik 

Kryspin Rak, proboszcz parafii wojskowej i kapelan radom-

skiego garnizonu. Przed Mszą świętą dr Adam Duszyk przed-

stawił biogram Teresy Grodzińskiej. Pochowano ją w Radomiu 

bez instytucjonalnych nakazów. Radomianie sami ogłosili żało-

bę i tłumnie pożegnali sanitariuszkę. 

O godzinie 12 w kościele garnizonowym  pw. św. Stani-

sława Biskupa w Radomiu odprawiona została Msza święta 

w intencji bohaterskiej sanitariuszki, której przewodniczył Bi-

skup Polowy Wojska Polskiego, generał brygady, dr Józef Guz-

dek. W homilii Biskup podkreślił, że lekarze i pielęgniarki 

zawsze spieszyli żołnierzom z pomocą, często płacąc najwyż-

szą cenę. „Tak było również w czasie wojny polsko-rosyjskiej 

w 1920 roku. W tym kontekście łatwiej można zrozumieć 

i pozytywnie ocenić szlachetną ideę modlitwy i podjęcie wielu 

działań w celu upamiętnienia sto dwudziestej rocznicy urodzin 

bohaterskiej sanitariuszki, Teresy Grodzińskiej” – powiedział. 

Ordynariusz Wojskowy podkreślił, że choć „Teresa mogła 

wieść w miarę dostatnie  i spokojne życie w ziemiańskiej rodzi-

nie w kręgu najbliższych i przyjaciół, nie chciała żyć wyłącznie 

dla siebie. Dzięki patriotycznemu wychowaniu, jakie wyniosła 

z domu rodzinnego, bliska jej była idea służby Bogu i ojczyź-

nie.” We Mszy świętej uczestniczyli członkowie rodziny Tere-

sy, parlamentarzyści ziemi radomskiej, przedstawiciele wojska, 

wiceprezydent Karol Semik oraz mieszkańcy Radomia i Za-

krzewa. Po uroczystej mszy nastąpiły okolicznościowe przemó-

wienia. W imieniu rodziny głos zabrała Joanna Potocka, 

wnuczka siostry Teresy, która powiedziała, że przywrócenie 

pamięci jej ciotecznej babci jest ważne nie tylko dla rodziny. 

Jej niezwykła postawa, dojrzałość i odwaga powinny stanowić 

wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń.  

„Moja prababcia Bronisława, matka Teresy, dowiedziała 

się o śmierci córki na lubelskim dworcu, gdyż ruszyła za swo-

imi dziećmi, które poszły na wojnę. To był dla niej wielki cios. 

Inni członkowie rodziny udali się do Chełma, gdzie pierwotnie 

pochowano Teresę. Jej ciało było straszliwie zmasakrowane, 

tak że najbliżsi członkowie rodziny mogli rozpoznać ją tylko 

po inicjałach na fartuchu. Prababcia nigdy nie dowiedziała się, 

w jakich okolicznościach zginęła Teresa. Oszczędzono tego 

bólu sercu matki”. Joanna Potocka przywołała wspomnienia 

Marii Zdziarskiej-Zaleskiej, kuzynki sanitariuszki, również 

biorącej udział w wojnie polsko-bolszewickiej. „Bohaterska 

obrona i tragiczna śmierć wyniosła Terenię do symbolu Polki”. 

Stwierdzając  głośno i zdecydowanie, że  „Polka kochająca swą 

Ojczyznę w każdej chwili jest gotowa oddać dla kraju życie 

swe, ale nie swoją cześć”. 

Krystyna  Smolińska 

fot. Bogusław Bek – IPN Radom 
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TERESA GRODZIŃSKA – DOM RODZINNY 

N ikt nie przychodzi na ten świat bohaterem, ale możemy 

stać się nim w jednej chwili naszego życia. Bohaterstwo 

to odwaga, siła, godność, walka i zwyczajna potrzeba, aby 

w określonej sytuacji zachować się tak jak trzeba – honorowo. 

Bohaterstwo to również nasza wewnętrzna siła, wrodzone pre-

dyspozycje, przyzwoitość i człowieczeństwo. Ogromny wpływ 

na to ma z pewnością sposób wychowania młodego człowieka, 

nauka, którą przekazują dziecku rodzice. Równie ważna jest 

atmosfera domu rodzinnego, w którym uczymy się żyć. Żeby 

stać się pewnego dnia bohaterem i wzorem dla potomnych, 

trzeba nie tylko kochać drugiego człowieka, ale znaleźć w so-

bie siłę, aby bez względu na okoliczności, tę miłość pokazać 

światu. Bez wątpienia taką bohaterką cichą i skromną, ale po-

nad wszystko miłującą drugiego człowieka, była Teresa Gro-

dzińska. To o niej na wiele lat zapomniał świat, chociaż ona 

sama nie zapomniała, by to człowieczeństwo i wartości przeka-

zane przez dom rodzinny, pokazać światu, który tak okrutnie 

potraktował ją i próbował  wymazać ze swojej historii. 

 Poznając losy Teresy Grodzińskiej, nie trudno oprzeć się 

wrażeniu, że to, kim była i kim stała się, zawdzięcza domowi 

rodzinnemu i starannemu wychowaniu w duchu patriotyzmu 

i miłości do Ojczyzny. Warto poznać jej korzenie, by z jeszcze 

większym szacunkiem odnieść się do tej wyjątkowej kobiety, 

oraz drogi, jaką wybrała w swoim krótkim życiu i ceny, jaką za 

swoje bohaterstwo musiała zapłacić. 

 Dziadkiem Teresy Grodzińskiej był Władysław, herbu 

Paprzyca, urodzony 15 kwietnia 1823 roku, właściciel majątku 

Zakrzew i Jaszowice w powiecie radomskim, bankowiec. 

W wieku siedemnastu lat ukończył z wyróżnieniem osiem klas 

i trzyletni kurs prawa. Dostał pracę  w Banku Polskim w War-
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szawie, którą zakończył w roku 1852 

w stopniu młodszego sekretarza i prze-

niósł się do Dąbrowic, jako dzierżawca 

swego ojca. W 1856 roku kupił majątek 

Zakrzew, a w parę lat później majątek 

Jaszowice. Od 1880 do 1908 zamieszkał 

w Radomiu, zyskując szacunek i uznanie 

mieszkańców, którzy w 1862 roku wybra-

li go radcą, a od 1889 roku prezesem Dy-

rekcji Szczegółowej Radomskiego Towa-

rzystwa Kredytowego Ziemskiego. Funk-

cję tę sprawował do śmierci. Władysław 

Grodziński piastował wiele innych godno-

ści, m.in. w 1863 roku był członkiem 

obieralnej Rady Powiatowej Radomskiej, 

od 1896 roku prezesem, a od 1901 roku 

członkiem honorowym Towarzystwa Śpie-

waczego „Lutnia”, od 1903 prezesem To-

warzystwa Wzajemnego Kredytu. Co cie-

kawe, był również jednym z założycieli 

Resursy Radomskiej w 1867 roku i zastęp-

cą prezesa.  Dziadek Teresy był nie tylko społecznikiem i pro-

motorem kultury, ale również angażował się w życie politycz-

ne. Wśród pamiątek rodzinnych i dokumentów, które zaginęły 

w czasie Powstania Warszawskiego, znajdowały się przemó-

wienia inauguracyjne na zebraniach wyborczych do I i II Du-

my, na których przewodniczył. Tymczasem majątkiem rodzin-

nym zajęli się synowie, którzy go zadłużyli. Zakrzew został 

sprzedany w 1898 roku, a Jaszowice, dzięki posagowi żony 

przejął Feliks – ojciec Teresy. Władysław Grodziński zmarł 

w Radomiu 28.03.1908, został pochowany przy kościele Ber-

nardynów. W ogrodzeniu kościoła znajduje się poświęcona mu 

kamienna tablica pamiątkowa.  

 Jednym z ośmiorga dzieci Władysława i Lucyny z Ka-

mockich,  herbu Jelita, był Feliks – ojciec 

naszej Bohaterki. Urodził się w maju 1861 

roku. Od młodości interesował się mecha-

niką, ale wybrał studia rolnicze i ukończył 

Wydział Maszynoznawstwa Instytutu Rol-

niczego w Puławach. Gospodarował 

w majątku Jaszowice i w tych trudnych 

czasach, dzięki wytrwałej pracy i skrajnej 

oszczędności, udało mu się utrzymać ojco-

wiznę. Prowadził bardzo nowoczesne go-

spodarstwo, sprowadzał maszyny rolnicze, 

stosował sztuczne nawozy, które znacznie 

podniosły plony i spowodowały rewolucję 

w rolnictwie. Feliks hodował również 

z zamiłowania konie półkrwi arabskiej. 

Oprócz prowadzenia i zarządzania mająt-

kiem, Feliks również angażował się, jak jego 

ojciec, w życie społeczne i polityczne. Był 

wieloletnim Radcą  TKZ, a także sędzią po-

koju wybieranym przez kolejne 18 lat. Pod-

czas I wojny światowej, na skutek poniesio-

nych strat, musiał część Jaszowic sprzedać. Ocalał zabytkowy 

dwór i spichlerz, reszta zabudowań uległa zniszczeniu i spale-

niu. Feliks wraz z rodziną przeniósł się do Radomia i tam 

11.02.1923 roku zmarł, został pochowany w grobie rodzinnym. 

Żoną Feliksa od 1887 roku była Bronisława z Arkuszewskich, 

z którą miał sześcioro dzieci.  Najstarsza córka Irena, w tajnej 

szkole polskiej założonej przez matkę, uczyła dzieci i doro-

słych analfabetów ze wsi Jaszowice, Felicja była żoną Jana 

Slaskiego, syn Jerzy studiował chemię na Politechnice we 

Lwowie, a później po śmierci ojca wraz z matką gospodarował 

w Jaszowicach do 1941 roku. Maria Łucja była jak Teresa ab-

solwentką kursów ogrodniczych w Warszawie i żoną Stanisła-

wa Zdziarskiego , zaś ostatnia z rodzeństwa Anula zmarła 

w wieku niespełna dwóch lat. Teresa była pią-

tym w kolejności dzieckiem właścicieli Jaszo-

wic. Bez wątpienia ogromny wpływ na jej 

przyszłość miała matka.  

 Bronisława z Arkuszewskich, herbu 

Jastrzębiec, urodziła się 18.08.1868 roku. Była 

współwłaścicielką majątku Jaszowice. Ukoń-

czyła szkołę prywatną Henryki Czarnockiej 

w Warszawie. Była bardzo dobrą uczennicą, 

szkołę ukończyła z wyróżnieniem. Wychowana 

w duchu patriotyzmu i dużej świadomości spo-

Feliks Grodziński /1861 - 1923/. Ziemianin. 

CDV. Fotografia anonimowa. Na rewersie 

napis ołówkiem - Feliks Grodziński. Zdjęcie 

prawdopodobnie zostało wykonane w Rado-

miu, gdyż Grodziński miał majątek w pobliżu 

Radomia.  

Dwór w Jaszowicach (szczęsny Kleczyński, 1972) 
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łeczno – politycznej wartości te z powodzeniem zaszczepiła 

w piątce swoich dzieci. Nauczyła je prawdy i odpowiedzialno-

ści za swoje słowa i czyny. W domu Bronisławy ogromną wagę 

przywiązywano do tradycji narodowej, modlitwy oraz prze-

strzegania głębokich zasad religijnych. W 1904 roku zorganizo-

wała tajną szkołę polską dla dzieci i starszych analfabetów ze 

wsi Jaszowice, gdzie uczyła religii, polskiego, matematyki, 

prowadziła rozmowy na różne tematy. Uczniowie bezpłatnie 

otrzymywali książki i zeszyty. Na szczególne uznanie zasługi-

wały organizowane we dworze niedzielne spotkania, na których 

głośno czytano książki polskich autorów, zwłaszcza Sienkiewi-

cza. Bronisława często odwiedzała chorych ze wsi, niosąc im 

pomoc i lekarstwa. Ta inicjatywa matki na pewno miała ogrom-

ny wpływ na wybory życiowe córki Teresy – przyszłej sanita-

riuszki. Bronisława Grodzińska była również założycielką 

i przewodniczącą radomskiego Koła Ziemianek. Opiekowała 

się młodzieżą, zachęcając ją do specjalizacji w rzemiośle. Do 

końca interesowała się życiem społecznym i problemami 

w kraju, co zachowało się w licznej korespondencji prowadzo-

nej w tym okresie z córką Felicją Slaską. Zmarła w Jaszowi-

cach, została pochowana w grobie rodzinnym w Radomiu.  

 To w takim domu rodzinnym, wśród prawdziwych pa-

triotów, ludzi zaangażowanych społecznie, kochających polską 

ziemię i wrażliwych na ludzką niedolę wychowała się mała 

Tereska, oddana sanitariuszka, odważna młoda kobieta, dumna 

Polka i przyszła Bohaterka.  

Magdalena Sobień 

Małgorzata Małysa 

Opracowano na podstawie: „Ziemianie Polscy XX wie-

ku”, Słownik Biograficzny cz.2, Warszawa 1994. 

 

 

90 LAT DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

W CEREKWI O HISTORII POWSTANIA OCHOTNICZEJ  

STRAŻY POŻARNEJ W CEREKWI.  

DZIAŁALNOŚĆ W LATACH 1930 – 1939 

H istoria powstania tej jednostki ściśle łączy się z losami 

odbudowującej się Polski po odzyskaniu niepodległości. 

Od 1924 roku zaczyna się rozbudowa centrum wsi Cere-

kiew, tzn. zostaje postawiona nowa murowana plebania, kilka 

lat później – w 1929 r. zostaje poświęcony kamień węgielny 

pod budowę nowego murowanego kościoła, którego prace wy-

kończeniowe trwają aż do 1937/38 r.  

Od 1928 roku działa Szkoła Powszechna w Cerekwi. 

Były to również lata zasiedleń w Cerekwi, kiedy to męż-

czyźni powracali z frontów I wojny światowej. Możliwość od-

kupienia ziemi od gminy wskutek kasacji majątku ziemskiego 

dziedziców Cerekwi (1927) pozwala miejscowym mieszkań-

com jak i osiedleńcom poprawić swoją sytuację bytową. 

Wraz z rozwojem miejscowości, wzrosło również ryzyko 

zagrożeń pożarowych ,dlatego też pod koniec 1930 roku zawią-

zała się grupa inicjatorów powstania jednostki, do której nale-

żeli: ks. Adam Popkiewicz (50 lat) – proboszcz Parafii Cere-

kiew, Bolesław Smoliński (33 lata) – rolnik (syn rządcy dwor-

skiego Antoniego Smolińskiego), Józef Michalski (35 lat) – 

rolnik, Franciszek Wrzesień (16 lat), który reprezentował mło-

de pokolenie. Przypuszczam, że w grupie inicjatorów OSP Ce-

rekiew mogło być jeszcze więcej osób. Wszyscy współzałoży-

ciele byli mieszkańcami Cerekwi. W tym samym roku (1930) 

grupa działaczy na rzecz powstania jednostki ukonstytuowała 

się, został powołany pierwszy Zarząd Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Cerekwi, której Prezesem został: ks. Adam Popkie-

wicz, funkcję Komendanta objął Bolesław Smoliński, funkcję 

Skarbnika mógł objąć Józef Michalski, zaś Franciszek Wrze-

sień – Członek Zarządu. 

Tego roku jednocześnie zostaje zbudowana pierwsza 
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drewniana strażnica, która znajdowała się w centrum wsi – 

blisko kościoła, plebanii, organistówki i szkoły. Informacja 

o budowie remizy zamieszczona jest w kronice OSP Cere-

kiew cz. I. Wiemy, że pierwotnym źródłem tej informacji była 

kronika parafialna, która została skradziona. Przypuszczam, że 

do budowy remizy strażackiej został wykorzystany materiał 

z budowy kościoła. 

W archiwalnych dokumentach z 25.IV. 1930 roku: Okól-

niki i zarządzenia Związku Straży Pożarnych odnalazłam rejo-

nizację Okręgu Radomskiego z tego okresu. Rejon gm. Za-

krzew jeszcze nie istniał, natomiast działające ochotnicze straże 

pożarne naszej gminy takie jak: Zakrzew i Zakrzewska Wola 

przyporządkowane zostały do Rejonu VIII – Przytyka. 

Przypuszczam, że w tym roku – w taki sposób, również 

wskutek tworzenia się grup inicjatywnych na terenie gminy 

Zakrzew, oprócz Cerekwi – po ukonstytuowaniu się Zarządów 

powstały: Ochotnicza Straż Pożarna w Taczowie i Dąbrówce 

Podłężnej.  

Nie znalazłam dokumentów świadczących o tym, czy 

w 1931 roku nastąpiła nowa rejonizacja okręgu ale logicznie 

myśląc - jednostki, które dokonały rejestracji statutu (Zarząd 

Związku Straży Pożarnych RP Okręgu Radomskiego ponaglał 

dokonywania rejestracji statutu nowych jednostek) – musiały 

być przyporządkowane do jakiegoś rejonu. 

Od 24 stycznia 1933 roku (brak danych z 1931 i 1932 

roku) nastąpiła nowa rejonizacja Okręgu Radomskiego: Rejon 

XII – Zakrzew, Naczelnikiem został dh Bolesław Smoliński – 

Komendant OSP Cerekiew. Do rejonu zakrzewskiego należały 

straże: OSP Zakrzew, OSP Zakrzewska 

Wola, OSP Cerekiew, OSP Taczów. 

Natomiast jednostka z naszej gminy – Dą-

brówka Podłężna, dołączyła do – Rejonu II, 

który objął następujące gminy: gm. Radom, 

gm. Kozłów, gm. Wielogóra. Do tego rejo-

nu należały straże: OSP Natolin, OSP 

Szkoła Rolnicza Wacyn, OSP Lesiów, OSP 

Jastrzębia, OSP Wsola, OSP Dąbrówka 

Podłężna. Naczelnikiem został dh Jan 

Szpaderski z OSP Natolin. 

27 marca 1931 roku nastąpiła oficjalna 

rejestracja statutu Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Cerekwi w Oddziale Związku 

Straży Pożarnych Okręgu Radomskiego. 

Rejestracja statutu każdej jednostki OSP 

jest wytyczną w wyliczaniu lat działalno-

ści, lecz co z udokumentowaną działalnością przed rejestracją? 

Czy logicznym byłoby oficjalne utworzenie jednostki 

(rejestracja statutu) – nie posiadając remizy, mundurów, sprzę-

tu pożarniczego. 

Taki stan rzeczy rzutowałby na działalność wszystkich 

Odpis rejestracji statutu OSP Cerekiew- 27.III.1931 r. 

Rachunek zakupu sprzętu gaśniczego ze Lwowa-15.IX.1931 r. 
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jednostek OSP, co za tym idzie na Zarząd Oddziału Związku 

Straży Pożarnych RP Okręgu Radomskiego. Przypuszczam, że 

w ten sposób organizowała się większość jednostek OSP z dzi-

siejszego terenu Powiatu Radomskiego. Jeśli pomija się miesią-

ce działalności OSP sprzed rejestracji statutu, kiedy to jednost-

ki posiadają ukonstytuowany Zarząd, sprzęt pożarniczy, straż-

nicę – taka ocena jednostek jest krzywdząca. 

Niewiele zachowało się dokumentów z najstarszego 

okresu działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerekwi, 

jednak te najcenniejsze takie jak: odpis rejestracji statutu OSP 

Cerekiew (1931 r.), rachunki za zakupione wyposażenie dla 

jednostki (1931 r.), rachunki okolicznościowe (np. za posiłek 

lub za przejazd pociągiem), świadczą o przemyślanym działa-

niu Prezesa, ks. Adama Popkiewicza i ekonomicznym rozwią-

zaniu budowy zarówno plebanii, kościoła i remizy strażackiej 

prawie jednocześnie. Należy podkreślić fakt ,że w latach 1929-

1930 światowy kryzys ekonomiczny objął także Radom, do 

50% spadła produkcja, zamknięto przedsiębiorstwa, a na bruku 

znalazło się kilka tysięcy robotników. Podjęcie się budowy 

kilku obiektów na raz w dobie kryzysu świadczy o sile charak-

teru  ks. Adama Popkiewicza.  

Dzięki zachowanym źródłom historycznym o początkach 

działalności OSP Cerekiew wiemy również, że przed zareje-

strowaniem statutu OSP Zarząd jednostki już dokonywał zaku-

pów i tak przed 27 marca zakupiono: 1 pas kolalicyjny 

(2.III.1931 r.), 1 gwizdek(3.III.1931 r.); 16 szt. pasów bojo-

wych, dorobiono jeszcze 4 szt., 1 szt. (na jednym rachunku 

z 7.III.1931 r.); 26 szt. mundurów (23.III.1931 r.); 3 szt. pasów 

strażackich i jeden dla KOMENDANTA (26.III.1931 r.). 

Z relacji mieszkańców Cerekwi wynika, że zakup sprzętu 

pożarniczego i innych potrzebnych narzędzi, mundurów był 

możliwy dzięki datkom mieszkańców całej parafii, kwestowa-

niu przez strażaków na rzecz zakupu niezbędnego wyposaże-

nia, zbieraniu tzw. placowego od kramarzy stojących pod ko-

ściołem i na placu przy remizie. 

Można zatem przypuszczać, że obszar działań operacyj-

nych również miał obejmować  

całą Parafię Cerekiew, czyli miejscowości: Kierzków, 

Ślepowron, Halinów, Milejowice, Zatopolice, Golędzin, Jaszo-

wice, Kolonie Jaszowice, Dąbrówka Podłężna, Dąbrówka Na-

górna, Taczów, Mleczków, Kolonia Mleczków, Bielicha, Legę-

zów, Jeżowa Wola.  

Kolejnych zakupów dokonano już po rejestracji , czyli po 

27 marca 1931 r.: 1 osęk, 4 drążki (28.III.1931 r.), 1 mundur 

strażacki (31.III.1931 r.), 6 szt. puszek blaszanych do zbiera-

nia ofiar (21.IV.1931 r.) – istnieje również dokument opisany 

ręcznie z wykazem nazwisk strażaków, którzy kwestowali na 

rzecz rozwoju jednostki, zbierając ofiarowane pieniądze do 

woreczków, skrupulatnie rozliczając. Dokument ten jest po-

twierdzeniem relacji mieszkańców Cerekwi  o kwestowaniu 

strażaków na rzecz dalszego rozwoju jednostki. 

Następnie zakupiono: 2 szt. drabin (27.IV.1931 r.), 

7 toporów i okucie 2 drabin, 2 gaśnice (30.IV.1931 r.) na jed-

nym z rachunków z tego samego dnia 30.IV – OSP Cerekiew 

odbiera własne stemple kauczukowe, 1 pas koalicyjny 

(7.V.1931 r), jeszcze jeden mundur strażacki (27.V.1931r.), 

1 mundur (27.VI.1931 r.). 

Ciekawostką jest dokument – zamówienie zakupu już 

bardziej specjalistycznego sprzętu przez OSP w odległym Lwo-

wie, złożone drogą pocztową w dn. 7 września 1931 r. Przesył-

kę z zakupionym sprzętem odebrano dn.15.IX.1931 a były to: – 

sikawka przenośna warszawska, wąż ssawny, węże prądowe. 

Można przypuszczać, że większość zakupionych sprzę-

tów OSP Cerekiew nabywała sama. W 1931 r. członkowie OSP 

Cerekiew byli już ubezpieczeni w Powszechnym Zakładzie 

Pierwszy Prezes OSP Cerekiew-ks. Adam Popkiewicz-zdj. pod 

plebanią - 1934 r. 
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Ubezpieczeń Wzajemnych (oryginalne potwierdzenie wpłaty 

z dn. 19.VIII.1931 r.) oraz opłacali składki członkowskie do 

Zarządu.  

Nie posiadamy żadnych informacji na temat działań ope-

racyjnych z tego okresu. 

Na ślad współpracy z Zarządem Oddziału Związku Stra-

ży Pożarnej RP Okręgu Radomskiego natrafiamy w pierwszym 

tomie kroniki OSP Cerekiew. W 1932 r. Zarząd funduje jedno-

stce nowy wóz na żelaznych kołach z ręczną pompą 

(prawdopodobnie była to pompa Treocter Varsovia).  

Pierwotnym źródłem tej informacji również była kronika 

parafialna. Zapewne było to duże wydarzenie dla jednostki 

i mieszkańców Cerekwi. Ten pierwszy wóz strażacki służył 

jednostce aż do lat sześćdziesiątych. 

Jeśli chodzi o szkolenia strażaków i współpracę z Od-

działem Związku Straży Pożarnych RP Okręgu Radomskiego, 

to współpraca istniała na tych samych zasadach jak dzisiaj, 

ponieważ Komendant OSP Cerekiew, dh Bolesław Smoliński 

jako Naczelnik Rejonu bywał na Okręgowych Odprawach Na-

czelników.  

Zarząd jednostki składał również podania do Powszech-

nego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (1933 r.) o zasiłki 

i zapomogi na sprzęt. Wiemy również, że w okresie wiosennym 

i letnim jednostki naszego obwodu podlegały ścisłym kontro-

lom gotowości bojowej i biurowości przez Członków Zarządu 

Okręgu . 

W kontrolach brali udział m. inn.: dh Karol Jakóbiec – 

Kapitan 72 p. p. i Komendant Obwodu P.W. i W.F. i Referent 

Wychowania Obywatelskiego – dh Jan Szpaderski – Naczelnik 

OSP Natolin. 

Przymusowe również były kursy I i II – stopnia, które 

trzeba było złożyć w przeciągu roku, nieukończenie takiego 

szkolenia groziło pozbawieniem zajmowanego stanowiska 

w straży.  

Tyczyło się to przede wszystkim druhów w stopniu ofi-

cerskim.  

Zarząd Oddziału Związku Straży Pożarnych RP Okręgu 

Radomskiego pilnował przestrzegania regulaminów, zarządzeń 

i planów. Dlatego przypuszczam, że współpraca w tych latach 

z Zarządem we wszystkich jednostkach rejonu była taka sama. 

Zarząd korygował nawet po przeprowadzanych kontrolach 

w jednostkach sposób oddawania honoru członkom wyższej 

rangi. 

Układał plan ćwiczeń fizycznych dla strażaków.   

W 1938 roku Zarząd Oddziału Związku Straży Pożar-

nych RP Okręgu Radomskiego przy pomocy wysyłanych 

w teren instruktorów prowadził akcję szkoleniową, mającą na 

celu podniesienie sprawności oddziałów. 

Zdawali sobie sprawę, że wiele jednostek OSP dopiero 

rozpoczęło swoją działalność  i pracy o zachowanie godności 

strażackiej było przed nimi dużo. 

W 1933 roku w powiecie radomskim zanotowano czyn-

nych jednostek – 76 oddziałów i 1760 strażaków. 

W latach tych Ochotnicza Straż Pożarna tworzy zwartą 

organizację w powiecie, a straże grupują najbardziej uświado-

miony społecznie element wsi. Nie było w powiecie innej orga-

nizacji społecznej, w której członkowie strażacy nie braliby 

udziału.    

W 1933 roku, 31 maja, zawody rejonowe np. odbywały 

się w Szkole Rolniczej w Wacynie, gdzie OSP Cerekiew i inne 

jednostki, takie jak: Wacyn, Natolin, Lesiów, Jastrzębia, Wso-

la, Dąbrówka Podłężna, Zakrzewska Wola, Zakrzew, Taczów, 

Jeżowa Wola rywalizowały ze sobą, a Komendantem Zjazdu 

Rejonowego był dh Jan Szpaderski z OSP Natolin. 

Nie wiemy, które miejsce zajęła OSP Cerekiew. W tym 

roku przeprowadzono 8 zawodów rejonowych, do których sta-

wało 60 oddziałów straży. 

W 1934 roku nastąpił rozkwit jednostek na terenie po-

wiatu – sięgnął liczby 88 oddziałów i 2362 członków. Widmo 

nadchodzącej wojny zmusiło również Zarząd Okręgowy do 

podjęcia kroków w kierunku szkoleń i organizacji obrony gazo-

wej i przeciwlotniczej. We wszystkich jednostkach przeprowa-

dzano szkolenia z zakresu ochrony przeciwlotniczej, gazowej 

aż do wybuchu wojny. 

Od tego roku również(1934) Zarząd Okręgowy zapocząt-

kował grupowanie bibliotek i prowadzenie zajęć świetlico-

wych. 

Rejonizacja okręgu radomskiego  - 1933 r. 
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OSP Cerekiew posiadała małą remizę ale z pewnością 

zgodnie z zarządzeniem odgórnym musiała posiadać materiały 

szkoleniowe w postaci książek, podnoszących wiedzę o pożar-

nictwie. 

Obowiązkowym kalendarzem był terminarz Ligi Mor-

skiej i Kolonialnej, który ściśle wpisany był w życie jednostek. 

Prężnie działające stowarzyszenie Ligi Morskiej i Kolonialnej 

z Prezesem Zarządu Okręgu Radomsko – Kieleckiego  

Z. Maćkowskim, Starostą Radomskim, miało siedzibę w Rado-

miu przy ul. Sienkiewicza 5. Liga organizowała w całym po-

wiecie wycieczki nad polskie morze.  

Nie dotarłam do informacji, czy członkowie OSP Cere-

kiew brali udział w tych wycieczkach.    

W 1936 r., 10 maja, zawody rejonowe odbywały się 

w Przytyku. Brały w nich udział jednostki: Potworów, Ulów, 

Kostrzyn, Radzanów, Bukówno, Przytyk, Suków, Kaszów, 

Wrzeszczów, Wygnanów, Goszczewice, Podkanów, Doma-

niów, Zakrzów, Cerekiew, Zakrzewska Wola, Taczewska Wo-

la, Wolanów, Jarosławice, Mniszek, Wieniawa, Plec, Żuków, 

Konary. Tutaj  Komendantem Zjazdu został dh Naczelnik Re-

jonu, Marian Pietrzykowski, sąd konkursowy stanowili: 

dh K. Piekarski, dh J. Jagielski, A. Karaś. 

Natomiast w 1937 roku, 5 września, OSP Cerekiew brała 

udział w zawodach powiatowych, gdzie przyznano trzy I – 

miejsca; OSP Radom; otrzymała 20 m. węża gumowego z łącz-

nikami, OSP Przytyk; 30 m. węża parcianego, 

OSP Cerekiew syrenę pneuma-

tyczną „Tyfon”. 

Rok przed wybuchem II wojny 

światowej w powiecie radom-

skim zanotowano 77 oddziałów 

Ochotniczych Straży Pożarnych 

i 2000 strażaków. 

Trudno jest odtworzyć historię 

jednostki od momentu jej po-

wstania, dlatego część podawa-

nych przeze mnie informacji 

o działalności OSP pochodzą 

z relacji mieszkańców Cerekwi, 

którzy pamiętali nazwiska lub 

nawet fragmenty wyrwane 

z pamięci o tamtych czasach. 

Ciężko było zorientować w cza-

sie pozyskane zdjęcia. 

Przepiękną tradycją zapamiętaną przez mieszkańców 

było uczestnictwo strażaków w święcie Bożego Ciała. Nie by-

łoby nic w tym nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że strażacy 

w Cerekwi opiekowali się jednym z czterech ołtarzy i zawsze 

był to ołtarz strażacki, który był ubierany pod remizą. Czuwa-

nie druhów przy grobie Zmartwychwstałego i procesja rezurek-

cyjna też wpisała się głęboko w pamięć ludzi.  

Wiemy, że Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów w Ra-

domiu wydawał zezwolenia wszystkim zainteresowanym jed-

nostkom straży na urządzenie loterii fantowej, podanie w urzę-

dzie trzeba było złożyć 14 dni wcześniej przed zaplanowaną 

loterią .Koncesja na tamte lata wynosiła 10% od ogólnej warto-

ści biletów. 

Nie dotarłam do źródeł, czy w tych latach OSP Cerekiew 

taką loterię organizowała, strażacy mieli przydzielone dyżury, 

pomagając  przy wywożeniu gruzu, sprzątając plac wokół ko-

ścioła. 

Czy znaleźli czas na organizację takiego przedsięwzię-

cia? 

Społeczna postawa strażaków wpływała również na całe 

środowisko Cerekwi. 

W tych latach ograniczona była działalność kulturalna ze 

względu na budowę kościoła. 

Były to trudne ekonomicznie czasy dla ludzi, żyjących na 

wsi, jak i w mieście. Ciężko było zapracować na tzw. kromkę 

chleba. Większość gospodarzy z Cerekwi, którzy posiadali 

przychówek, sprzedawali w Radomiu mleko, sery, jajka. Wyra-

1950 r. – Cerekiew – widok na kościół, plebanię  
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biali kosze, miotły, grabie, pędzle z prosa, szmaciaki.  

Życie toczyło się od wiosny do wiosny a jedynym ośrod-

kiem kultury była właśnie straż pożarna. 

 

3.PIERWSZY SKŁAD JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ 

STRAŻY POŻARNEJ W CEREKWI 

W LATACH  1930 – 1931 

MÓGŁ WYGLĄDAĆ TAK: 

Smoliński Bolesław  ( 1897-1949) – w 1930/31 – lat 33 – 

KOMENDANT 

Popkiewicz Adam (1880-1953) - / - 50 l. – PREZES   

Boniatowski J. – nikt z mieszkańców nie pamięta takiego na-

zwiska. 

Dębicki Feliks (1881-1962) - / - 49 l. 

Głowacki  Stanisław ( 1910-1997) - / - 20 l. 

Jabłoński Władysław (1900-1943) - / - 30 l. (mieszkaniec  

Ślepowronia) 

Janiszewski Julian (1910-1981) - / - 20 l. 

Kaim Stanisław (1901-1981) - / - 29 l. Kaim Tadeusz (1915-

1943) - / -16 l. 

Kęska Władysław(1911-1995) - / - 19 l. 

Kilijan Antoni (1900-1962) - / - 30 l. 

Kucharski Tadeusz (1913-1992) - / - 17 l. 

Kurpik Marek (1901-1986) - / - 29 l. 

Maleciński Adam (1895-1976) -/ - 35 l. – uczestnik kampanii 

kijowskiej, sierżant Wojskowej Straży Kolejowej Dyrekcji 

Radomskiej 1919-1920  

Michalski Józef (1895-1940) - / - 35 l. 

Mokosa Józef (1910-1990) - / - 20 l. 

Owczarek Stefan (1911-1983) - / - 19 l. 

Porzyczka Stefan (1913-1977) -/ - 17 l. 

Porzyczka Wacław (1914-1998) -/ - 16 l. 

Sadowski Marian (1910- 1986) - / - 20 l. 

Smoliński Zygmunt (1905- 1985) -/ - 25 l. 

Smoliński Antoni (1862-1938) - / - 68 l. – SENIOR (ojciec 

Bolesława i Zygmunta) 

Tomczyk Stefan (1915- 2000) -/ - 16 l. 

Wrzesień Franciszek (1914-1939) - / - 16 l. – CZŁONEK ZA-

RZĄDU 

Elżbieta Malecińska  

Wszystkie zdjęcia straży to własność Archiwum OSP Cerekiew 

 

 

MOTOCYKLOWE PODRÓŻE  

WIELKĄ PASJĄ MIESZKAŃCA MILEJOWIC 

K. Smolińska:  Proszę  powiedzieć, od czego się zaczęło? 

Piotr Gierasiński:  Motocyklowe podróże od zawsze były mo-

ją pasją.  Obowiązki nie pozwalały mi zająć się podróżami 

i rozwijać tę pasję. W 2004 odbyłem z rodziną samochodową 

wycieczkę do Chorwacji. Zrozumiałem wtedy,  że organizowa-

nie wyjazdów  nie jest trudne i niebezpieczne. Odkryłem, że nie 

muszę się bać samotnych podróży. Wystarczy tylko dobrze 

zaplanować wyjazd, porządnie przygotować motocykl, zorgani-

zować  żywność i uwierzyć, że wszystko się uda. Zawsze ma-

rzyłem o kupnie  motocykla. Pierwszy, który kupiłem, był  zbyt  

mały, jeździłem nim po polskich górach. One fascynowały  

mnie zawsze. 

K.S.: Od którego roku zaczął Pan podróżować? 

P.G.: Motocyklem podróżuję od 2008 roku. Zacząłem od pol-

skich gór. Były to Tatry, Bieszczady, Sudety, później Mazury. 

I przepadłem na dobre. Mocno zaraziłem  się turystyką. Kupi-

łem turystyczny motocykl Honda Varadero z silnikiem o po-

jemności 1000 centymetrów sześciennych. To na nim zwiedzi-

łem Europę. Z rozrzewnieniem wspominam pierwszą wyciecz-

kę zagraniczną na najwyższą austriacką drogę widokową. Prze-

jechałem najwyższe alpejskie przełęcze położone na terenie 

Austrii, Włoch, Szwajcarii i Francji. Były jeszcze  Bałkany, 

Albania, greckie Meteory i Rumunia. Potem odbyłem podróż 

do Hiszpanii i Portugalii, gdzie każdego dnia pokonywałem 

około 500 kilometrów. Często zbaczałem z trasy, aby zobaczyć 

mniej popularne zakątki. Pireneje zachwyciły mnie swym pięk-

nem.  

K.S.: Gdzie odbył Pan kolejne podróże? 

P.G.: Przejechałam kraje Beneluxu (Belgia, Holandia, Luksem-

burg) i Francję. Nie zwiedzam miast, unikam zatłoczonych 

P iotr Gierasiński to motocyklista, który samotnie odbywa podróże. Ma na swoim koncie wyprawy do 37 krajów Europy. 

Zwiedził  już Przylądek Północny (Nordkapp) w Norwegii, Bałkany, Alpy oraz Karpaty Ukraińskie. Odbył  również samot-

ną wyprawę motocyklową do Azji Centralnej i w Góry Pamir. Piotr Gierasiński  mieszka w Milejowicach. Z zawodu  jest  elektry-

kiem. Jest  żonaty, ma trzy córki oraz wnuczek. 
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aglomeracji. Lubię jeździć górskimi trasami widokowymi. Tym 

razem zapragnąłem zwiedzić miasta i zobaczyć ich zabytki. 

Wróciłem przez Paryż, Szwajcarię, Lichtenstein. Marzyłem, 

aby przejechać przez rondo przy Łuku Triumfalnym, ale wiel-

kość paryskich korków skutecznie mnie zniechęciła, więc 

z bólem zrezygnowałem.  

K.S.: Co zaplanował Pan w kolejnym roku? 

P.G.: Tym razem była to Skandynawia. Podczas podróży poko-

nałem 8 tysięcy kilometrów. Wyruszyłem z Radomia, przeje-

chałem kraje nadbałtyckie (Litwę, Łotwę, Estonię), całą Finlan-

dię, dotarłem do Rovaniemi, wioski świętego Mikołaja, gdzie 

przekracza się koło podbiegunowe. Dotarłem do Nordkapp, 

najbardziej wysuniętego na północ punktu Europy. Pokonałem 

trasę w dwa tygodnie. 

K.S.: Proszę opowiedzieć o swojej egzotycznej wyprawie  przez 

Europę i Azję. 

P.G.: Po Europie zapragnąłem  zobaczyć inny kontynent. Bar-

dzo ciekawy i ekstremalny był kierunek, który wybrałem. Tam 

byłem naprawdę sam.  

Nie bałem się, ale przyznaję, że to był wyczyn. Samotnie prze-

jechałem całą trasę, dałem radę, choć bywało ciężko. Odwie-

dziłem 8 krajów: Rosję, Ukrainę, Kazachstan, Uzbekistan, Ta-

dżykistan, Kirgistan, Łotwę i Litwę. Pierwszy raz zetknąłem się 

z kulturą i religią muzułmańską. Przebyłem 13 tysięcy kilome-

trów. Kiedy wjechałem do Kazachstanu, przeżyłem szok. Poko-

nywałem ogromne odległości, wokół pustkowie, wszędzie ste-

py. Wielką atrakcją było dla mnie zwiedzanie Muzeum Bitwy 

Stalingradzkiej. 

K.S.: Jakie wrażenia i emocje pozo-

stały po podróżach? 

P.G.: Każda moja wyprawa uczy, do-

starcza wielu wrażeń i emocji. Pozna-

łem codzienne życie mieszkańców 

żyjących przy Pamirskim Trakcie 

(Pamir Highway), piłem herbatę 

i jadłem posiłki przyrządzone na 

kuchniach opalanych wyschniętymi 

odchodami jaków. Byłem wewnątrz 

kirgijskiej jurty, widziałem swobodnie 

biegające po stepie dwugarbne wiel-

błądy, choć w pamięci mam jeszcze 

dziko żyjące skandynawskie renifery. 

Pamiętam radość, która mnie ogarnia-

ła z realizacji kolejnego punktu planu. 

Nigdy nie zapomnę wzruszenia, które 

towarzyszyło mi podczas zdobycia skrajnego punkty naszego 

kontynentu Cabo da Roca w Portugali i Tarifę w Hiszpanii. Są 

to najbardziej wysunięte na zachód i południe cyple kontynen-

talnej Europy, czy przejazd przez Cime de la Bonette, najwyż-

szą asfaltową drogę Europy. 

Główną atrakcją w Tadżykistanie jest Trakt, który jest najwyż-

szym i najbardziej ekstremalnym odcinkiem dawnego Jedwab-

nego Szlaku. Pamir Highway to ponad tysiąc kilometrów. Prze-

łęcz Okbajtal jest najwyższym punktem na wysokości 4655 

metrów i to był główny cel mojej podróży. Jedzie się wzdłuż 

granicy z Chinami ,kraje oddzielone są płotem z drutu kolcza-

stego. Wioski są bez prądu, łazienek, z jedną studnią na środku 

wsi. Mieszkańcy pompują wodę, niosą ją wiadrami do domu. 

Nie znają elektryczności. Żyją bardzo skromnie, wręcz ubogo. 

K.S.: Proszę opowiedzieć o ostatniej wyprawie. 

P.G.: Ekspedycja odbyła się w czerwcu 2019 roku, a jej trasa 

wyniosła 13 tysięcy kilometrów. Pierwszą atrakcją wyjazdu 

było odwiedzenie jednego z najwyższych pomników świata 

Matka Ojczyzna Wzywa w Wołgogradzie (były Stalingrad), 

który upamiętnia jedną z najważniejszych bitew drugiej wojny 

światowej. Następnie wjechałem w bezkresne Stepy Kazachsta-

nu, gdzie częściej spotkać można wielbłądy czy dzikie konie 

niż ludzi. W Uzbekistanie zwiedzałem miasta leżące na byłym 

jedwabnym szlaku: Sziwę, Bucharę i Samarkandę. 

Przemierzyłem kilkusetkilometrowe trasy przez pustynię Kuzyl 

– Kum. Jechałem kilkaset kilometrów wzdłuż rzeki Pandż, na-

turalnej granicy między Tadżykistanem a Afganistanem, obser-

wowałem biedne wioski i codzienne życie Afgańczyków. Do-
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tarłem wreszcie do Pamir Highway, drugiej co do wysokości 

utwardzonej drogi świata. Pamir Highway to zbudowana na 

początku dwudziestego wieku przez radzieckich inżynierów 

wojskowych droga, która biegnie najwyższym i najbardziej 

ekstremalnym odcinkiem jedwabnego szlaku. Przez prawie 

tysiąc kilometrów droga biegnie na wysokości ponad cztery 

tysiące metrów nad poziomem morza, a otaczające ją szczyty 

sięgają ponad siedem tysięcy metrów. Nocowałem tam w wio-

skach, w których od prawie trzydziestu lat nie ma elektryczno-

ści, a jedynym opałem jest łajno jaków. Benzynę tankuje się 

z plastikowych baniek i pojemników po wodzie. Domy z pła-

skimi dachami budowane są z gliny wymieszanej z trawą. Na 

wysokości czterech tysięcy metrów nad poziomem morza nie 

rosną drzewa i nie ma też ptaków, a woda wrze w temperaturze 

85 stopni. Miasto Murgob, które leży w połowie Pamirskiego 

Traktu, jest najwyżej położonym miastem Tadżykistanu i byłe-

go Związku Radzieckiego. Jadąc pamirskim traktem zdobyłem 

najwyższy punkt wyprawy – przełęcz Okbajtal 4655m.n.p.m. 

Dojechałem też do granicy z Chińską Republiką Ludową, po-

konałem kilkadziesiąt kilometrów wzdłuż płotu granicznego. 

Z Pamiru wjechałem do Kirgistanu, przejechałem przez góry 

Tien-szan. W drodze powrotnej przez Kazachstan podjechałem 

pod bramę Rosyjskiej Stacji Kosmicznej Bajkonur. Odwiedzi-

łem też Aralsk i port nad wyschniętym Jeziorem Aralskim. 

Ogromne wrażenie wywarła na mnie Moskwa, po której opro-

wadził mnie poznany przez facebooka Igor.  

Odwiedziliśmy też słynny rosyjski klub motocyklowy Nocne 

wilki. 

K.S.: Dlaczego podróżuje Pan sam? 

P.G.: Lubię samotność, lubię też wyzwania. Kocham góry 

i ludzi gór. Fascynuje mnie chodzenie po górach. Spotkani pod-

czas wędrówek ludzie, zawsze serdeczniej witają i przyjmują 

samotnego mężczyznę. Gdziekolwiek zatrzymuję się sam, je-

stem radośniej witany, tubylcy nawiązują ze mną bliższe rela-

cje, nie wyczuwam w kontaktach niepokoju. Widok kilku mo-

tocyklistów wywołuje stres, być może boją się agresji i kłopo-

tów. 

K.S.: Jak postrzega Pan Polaków – turystów? 

P.G.: Przejechałem prawie wszystkie kraje Europy. Byłem 

w odludnej Skandynawii, jeździłem po niemieckich autostra-

dach, po ukraińskich Karpatach. Powiem szczerze, że najbar-

dziej niebezpieczne są nasze drogi. Jeździmy źle, brawurowo, 

agresywnie.  

K.S.: Czy Polacy, których spotyka Pan na trasie, są wsparciem 

dla podróżnika ? 
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P.G.: Niestety, Polacy rzadko są pomocni. Ludzie na wschodzie 

przeciwnie, zainteresowani są samotnym podróżnikiem. Jecha-

łem prawie 400 kilometrów przez pustynię, podczas drogi nie 

widziałem idącego człowieka. W przeciwnym kierunku rzadko 

przejeżdżały samochody, ale zawsze każdy mijający kierowca 

gestem ręki pytał, czy wszystko u mnie w porządku. Kiedy 

zatrzymywałem się, żeby odpocząć, zrobić zdjęcia, czy napić 

się, stawano i pytano, w czym mi pomóc. 

K.S.: Gdzie i kiedy następna wyprawa? 

P.G.: Raczej w 2020 roku długiego wyjazdu nie planuję. Mu-

szę zgromadzić środki finansowe, zaoszczędzić urlop. Nie mam 

sponsorów, wszystko finansuję sam. Moje nisko budżetowe 

podróże nie są dla mnie łatwym przedsięwzięciem. Sypiam na 

kempingach, bywa,  że biwakuję samotnie, ale zawsze w bez-

piecznych miejscach.  

K.S.: Proszę opowiedzieć czytelnikom Wieści przygodę, która 

stała się ciepłym wspomnieniem z podróży. 

P.G.: Jadąc przez pustynię, zatrzymałem się, aby zrobić zdję-

cia. Wyciągam aparat, coś zapisuję i widzę samochód osobowy. 

Wygląda niecodziennie. Wiozą na nim ogromny bagaż, na da-

chu samochodu znajdują się: trzy lodówki, rower, sprzęt gospo-

darstwa domowego i dziesiątki przedmiotów, które trudno na-

zwać. Zatrzymują się, ofiarowują pomoc, są życzliwi i serdecz-

ni. Robią sobie zdjęcia z podróżnikiem z dalekiego kraju. Pa-

miętam ich uśmiechnięte twarze i przyjazne gesty.  

K.S.: Jak przygotowuje się Pan do podróży? 

P.G.: Zawsze sam przygotowuję wyprawę. Wymaga to ode 

mnie wielu logistycznych wyzwań. Dużo czytam, zbieram ma-

teriały, kompletuję niezbędne artykuły. Priorytetem w przygo-

towaniach zawsze jest bezpieczeństwo. Przygotowanie motocy-

kla do takiej wyprawy musi być perfekcyjne i jest dość kosz-

towne. Uczę się też budowy motocykla. Podczas podróży mogą 

przytrafić się drobne naprawy pojazdu, wtedy radzę sobie sam.  

K.S.: Czy zdarzyły się trudne sytuacje? 

P.G.: Na szczęście poważnej awarii nie miałem. Zdarzyły się 

niegroźne wywrotki, delikatne otarcia, ale to nic poważnego. 

Zawsze wszystko, co zaplanowałem, odbywało się bez zakłó-

ceń.  

K.S.: Jak Pan radzi sobie ze słabościami? 

P.G.: Przygotowuję się do wyjazdu całą zimę. Kompletuję ma-

teriały, umiem naprawić motocykl, więc nie boję się awarii, one 

zdarzają się sporadycznie. Najtrudniejsza jest  tęsknota za ro-

dziną. Po tygodniu następuje  punkt krytyczny. Na szczęście 

możliwość  codziennego kontaktowania się z rodziną  dostępna 

jest prawie wszędzie. 

K.S.: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę realizacji ma-

rzeń. 

Zainteresowanych podróżami Pan Piotr zaprasza na profil: 

https://www.facebook.com/piotr.gierasinski 

Krystyna Smolińska 

fot.. prywatne zbiory Piotra Gierasińskiego 

 

NOWA PRACOWNIA W PUBLICZNEJ SZKOLE  

PODSTAWOWEJ W CEREKWI 

W  bieżącym roku szkolnym pracownia przyrodnicza 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi została 

doposażona we wspaniałe pomoce dydaktyczne do lekcji che-

mii, fizyki, geografii, biologii i przyrody na łączną kwotę 

65 688,89 zł sfinansowaną z subwencji ogólnej na rok 2019.  

Otrzymaliśmy m.in.:  

4 monitory interaktywne, 4 laptopy z oprogramowaniem dla 

szkół; szkło i sprzęt laboratoryjny (zlewki, kolby, cylindry, 

probówki, palniki spirytusowe, łapy, lejki, pęsety, parownice, 

trójnogi, statywy); wagi elektroniczne; termometry, zestawy 

soczewek i pryzmatów; zestawy magnesów; plansze i mapy; 

atlasy multimedialne; zestaw filmów DVD Planeta Ziemia; 

zestaw minerałów i skał; kompasy; lupy i lornetki; modele  

człowieka, oka ludzkiego; modele DNA i RNA; naturalne 

szkielety ryby, królika, ropuchy; mikroskopy wraz z zestawami 

preparatów; fartuchy laboratoryjne. 

https://www.facebook.com/piotr.gierasinski
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Dzięki nowym pomocom nasze lekcje są  jeszcze ciekawsze, a uczniowie mogą w sposób aktywny rozwijać swoje zaintereso-

wania przyrodnicze na zajęciach pozalekcyjnych. 

O KONDYCJI WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY, O ZAPALE, 

KTÓREMU NIESTRASZNY BYŁ DESZCZ I ŚNIEŻYCA – 

W ROZMOWIE Z PANIĄ BARBARĄ BANASZEK,  

PEDAGOGIEM Z CZTERDZIESTOLETNIM STAŻEM,  

NAUCZYCIELKĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

W PSP W CEREKWI 

D orota Pawlikowska: Zgodziła się Pani na tę rozmowę 

po wielu namowach… jednym z powodów są liczne 

sukcesy Pani podopiecznych z Publicznej Szkoły Podstawo-

wej w Cerekwi. Niedawno byliście o włos od wywalczenia 

udziału w finale Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkol-

nej… 

Barbara Banaszek: Troszkę się pogubiłam w tych podziałach 

rozgrywek przez Szkolny Związek Sportowy – gminne, mię-

dzygminne, powiatowe, międzypowiatowe… Całe Mazowsze 

zostało podzielone na regiony, te z kolei na grupy, itd. Przystę-

pując pięciokrotnie do rozgrywek eliminacyjnych, czułam się 

tak, jakby dziewczęta walczyły o finał województwa. Elimina-

cje międzypowiatowe były podwójne. Najpierw  rozgrywane 

były w grupach A, B i C. Nasza grupa walczyła o wyjście 

z grupy A (powiat radomski, przysuski i szydłowiecki). Później 

odbył się finał grup, w którym moje uczennice zdobyły II miej-

sce. Z tych eliminacji tylko jedna drużyna przechodziła do dal-

szych rozgrywek. Dziewczętom, które osiągnęły tak wiele, 

należą się ogromne brawa. 

D.P.: I to wszystko bez odpowiedniego zaplecza…  

B.B.: Tak, to prawda, ale zaplecze to nie tylko budynek, hala. 

Według mnie to przede wszystkim zapał, chęci, ale także pre-

dyspozycje uczniów oraz dostrzeżenie tego przez nauczyciela. 

Nie z każdą klasą czy grupą wiekową nauczyciel może osiągać 

sukcesy. Dzisiejsze dzieci i młodzież trzeba odpowiednio za-

chęcić, zmotywować do większego wysiłku. I nie chodzi tylko 

o wysiłek fizyczny. Żeby cos osiągnąć, niekiedy trzeba zrezy-

gnować z wolnego czasu, spotkania ze znajomymi, oglądania 

ulubionych seriali czy gier komputerowych. Tu często napoty-

kamy przeszkody. Poza tym coraz mniej dzieci potrafi aktyw-

nie spędzać czas. Najczęściej jest to system „kanapowo-

fotelowy” ze smartfonem, tabletem w dłoniach. A wracając do 

pytania… Mam przyjemność pracować z grupą dziewcząt, któ-

re są otwarte na wszystkie wyzwania stawiane w sporcie szkol-

nym. One nie mówią, że nie mogą, że im się nie chce. Potrafią 

się zorganizować również w godzinach popołudniowych czy 

w weekendy, żeby poćwiczyć technikę czy taktykę danej dys-

cypliny. Ich pierwsze osiągnięcia w sporcie szkolnym mogli-

śmy poznać dwa lata temu, kiedy także w piłce nożnej dotarły 

do finału powiatu i zdobyły 2 miejsce, później odnosiły sukce-

sy w piłce ręcznej w ramach spotkań towarzyskich, część 

dziewcząt startowała w rozgrywkach w tenisie stołowym oraz 

w zawodach lekkoatletycznych. W tym roku dziewczyny szły 

jak burza. Czterokrotnie wygrywały eliminacje, awansując do 
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dalszych rozgrywek. Zdobyły II miejsce. Warto w tym miejscu 

przypomnieć sobie naszą bazę lokalową i zadać ważne pytanie: 

Tylko… czy aż II miejsce? W czasie tych rozgrywek opiekun 

drużyny z Grójca stawiał na „czarnego konia”, którym według 

niego była nasza drużyna. To, że możemy startować w wielu 

zawodach, jest także zasługą dyrektor szkoły, która nie tylko 

motywuje uczniów do walki, ale potrafi zachęcić do współpra-

cy ich rodziców, dzięki którym na każde zawody mamy zapew-

niony transport. 

D.P.: Jest Pani jednym z nauczycieli o najdłuższym stażu 

zawodowym w naszej gminie. Od prawie 40 lat jest Pani 

związana ze Szkołą w Cerekwi. Czy nadal Pani wierzy, że 

uczniowie z Cerekwi otrzymają swoją wymarzoną salę gim-

nastyczną? 

B.B.: Na pewno najdłużej pracującym w tej szkole…, czy 

w gminie? Nie wiem…  Czy wierzę? Jak każdy mam marzenia, 

wierzę, że się spełnią, tylko już raczej nie moje, jeśli chodzi 

o bazę sportową tej szkoły. Chociaż… 

D.P.: Jak wspomina Pani swój WF z dzieciństwa? 

B.B.: Od najmłodszych lat było mnie wszędzie pełno, byłam 

w ciągłym ruchu. Swoje zainteresowania sportem rozwijałam 

jako uczennica PSP nr 33 w Radomiu. Wtedy obowiązywały 

2 godziny zajęć tygodniowo, dla mnie stanowczo za mało. Po-

nieważ starsza o 2 lata siostra uczęszczała na zajęcia SKS, 

przez kilka miesięcy naprzykrzałam się pani od wf-u, aż ta po-

zwoliła mi na te zajęcia przychodzić. Byłam dumna, że mogę 

reprezentować szkołę na zawodach sportowych w lekkiej atle-

tyce, piłce ręcznej czy koszykówce. Będąc w klasie VI, dosta-

łam propozycję sprawdzenia się w koszykówce w KS 

„Budowlani” Radom. Przez osiem lat zajmowałam się tym 

sportem wyczynowo. W moich czasach brak stroju na zajęciach 

był rzadkością. Wszyscy chętnie ćwiczyli, pomagali, motywo-

wali innych do podnoszenia sprawności fizycznej. Była w nas 

chęć walki, sprawdzenia się, sportowej rywalizacji. 

D.P.: Co Pani sądzi o sprawności fizycznej dzisiejszej mło-

dzieży?  

B.B.: Jestem załamana. Z roku na rok  sprawność ogólna jest 

coraz niższa. Coraz więcej dzieci i młodzieży ma wady posta-

wy. Zastanawiam się, gdzie tkwi błąd. Na pewno nie chodzi 

o system edukacji, ten daje możliwość wszechstronnego rozwo-

ju dziecka czy to na etapie przedszkolnym, czy szkolnym.  

Gdzieś na „górze” też dostrzeżono problem, i zwiększono licz-

bę godzin na wychowanie fizyczne. Niestety, dzieci w tym wie-

ku są już tak „sztywne”, że ciężko je rozruszać. Moim zada-

niem źródło tkwi na poziomie wieku przedszkolnego. Wtedy, 

kiedy dziecko przejawia największą ruchliwość, w wielu przy-

padkach jest „hamowane” przez środowisko rodzinne. Brak 

czasu na wspólne zabawy, brak zgody na spróbowanie czegoś 

nowego, np. robienia „fikołka”, „gwiazdy”, grania w piłkę 

w domu czy na powietrzu, bez względu na pogodę. Rodzice 

drżą o swoje pociechy, najchętniej „chowaliby je pod klo-

szem”. Często, aby mieć „święty spokój”, włączają dziecku 

bajkę. Hamowany jest naturalny rozwój motoryki dziecka. Ma-

łe dziecko siedzące przed telewizorem to często spotykany ob-

razek w polskiej rodzinie.  

Obserwuję naszych uczniów, którzy do szkoły muszą dojechać. 

Autobus, auto, niekiedy rower. Nawet Ci, którzy mieszkają 

w odległości 1-2 kilometrów, czekają na rodziców i transport. 

Kiedyś… maszerowali na piechotę mali i duzi, nawet w deszcz 

i śnieżycę. Byli zahartowani, nie chorowali. Nikt nie przynosił 

zwolnienia z wychowania fizycznego. Każdy na te zajęcia cze-

kał. Razem z uczniami równałam boisko, stawiałam słupki do 
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siatkówki z palików sosnowych czy zbijałam z desek tablice do 

kosza. Budowałam odskocznię i piaskownicę do skoku wzwyż 

i w dal. Była taka potrzeba, uczniowie chcieli poznawać różne 

dyscypliny sportowe, a brak boiska nie był dla nich przeszkodą. 

Z zawodów organizowanych na terenie gminy wracaliśmy czę-

sto na piechotę, bo albo zbyt długo musielibyśmy czekać na 

autobus PKS-u, albo po prostu już żadnego kursu nie było.  

Nikt nie mówił, że nie ma sił, że następnym razem nie będzie 

reprezentował szkoły. Teraz, niestety, takie słowa można usły-

szeć. Nie chcę, bo mi się nie chce, nie mogę, bo rodzice mi nie 

pozwalają, muszę się uczyć itp. 

D.P.: Jak Pani sądzi, w jaki sposób można zachęcić mło-

dych ludzi do uprawiania sportu?  

B.B.: Myślę, że to jest przede wszystkim rola rodziców. Jeśli 

od najmłodszych lat nie zaszczepi się dziecku aktywnego wy-

poczynku, nie będzie się rozmawiać na temat sportu i jego 

wpływu na zdrowie, to coraz większy odsetek młodzieży bę-

dzie borykał się z wadami postawy. 

Dla malucha to rodzic jest autorytetem. Jeśli mama czy tata 

ciągle siedzi przed telewizorem lub rozmawia przez telefon, 

dziecko w czasie swoich zabaw będzie ich naśladować. Jeśli 

rodzice będą z maluchem grać w piłkę, pływać, chodzić na 

spacery, jeździć na rowerze, to będzie on kontynuował tę ak-

tywność w następnych latach. 

D.P.: A co Panią najbardziej motywuje do działania? 

B.B.: Uśmiech na twarzach uczniów i ich radość z osiąganych 

sukcesów. Należę do osób, którym ciężko usiedzieć w miejscu. 

Obieram jakiś cel i staram się go zrealizować. W warunkach 

szkolnych są to starty w zawodach sportowych czy też przygo-

towanie do konkursów, ale też rozwiązywanie problemów dzie-

ci i młodzieży, służenie radą młodszym koleżankom i kolegom. 

Czuję się wtedy potrzebna.  

D.P.: Jakie cechy charakteru pomagają, a jakie przeszka-

dzają w zawodzie nauczyciela? 

B.B.: Z pewnością pomagają: wyrozumiałość, cierpliwość, 

otwartość, chęć działania, kreatywność, konsekwencja… 

a przeszkadzają: egoizm, klapki na oczach, brak umiejętności 

działania w grupie, niedostrzeganie drugiego człowieka, mate-

rializm itd. 

D.P.: Jaki nauczyciel to dobry nauczyciel? 

B.B.: Bardzo trudne pytanie, szczególnie dzisiaj. Według mnie 

taki, który ma szacunek wśród dzieci i rodziców, który potrafi 

dostosować się do każdej sytuacji, wnieść coś nowego. Taki, 

który potrafi zaszczepić swoim wychowankom bakcyla do bez-

interesownego pomagania innym, który pomimo wielkiego 

hejtu na tę grupę zawodową potrafi w dalszym ciągu z odda-

niem pracować…  

D.P.: Jako nauczycielka wf-u jest Pani autorką wielu sukce-

sów uczniowskich. Z których jest Pani najbardziej dumna? 

B.B.: Myślę, że najbardziej w pamięci zapadły mi  konkursy 

ogólnopolskie, na których musieliśmy wyjaśniać, gdzie znajdu-

je się Cerekiew. Był to przełom  XX i XXI wieku. Pod koniec 

lat dziewięćdziesiątych zaczęłam startować w konkursach 

z bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Każdy składał się z kilku 

etapów: gminny, powiatowy, rejonowy, wojewódzki, ogólno-

polski. Dwukrotnie nasi wychowankowie reprezentowali woje-

wództwo mazowieckie na etapie ogólnopolskim. Za pierwszym 

razem zajęliśmy „najgorsze” miejsce tzw. „za pudłem”, czyli 

IV. Przegraliśmy tylko 2 punktami…  

Za każdym razem na sukces pracowaliśmy kilka miesięcy. Naj-

gorętszy okres przygotowań rozpoczynał się w marcu, kwiet-

niu. Nie zwracaliśmy uwagi na przerwę świąteczną. W wolne 

dni ćwiczyliśmy, doskonaliliśmy swoje umiejętności - przejazd 

po miasteczku, torze przeszkód, znajomość przepisów ruchu 

drogowego oraz umiejętność rozwiazywania testów i pierwszą 

pomoc przedmedyczną. Miło było później stać na podium wraz 

ze swoimi zawodnikami, odbierać dyplomy, puchary. I tak 

przez kilka lat. Ponownie reprezentowaliśmy  województwo 

mazowieckie w 2004, wtedy zajęliśmy IX miejsce. 

Wszystkie zawody sportowe były dla mnie motywacją do dal-

szej pracy, utwierdzały w przekonaniu, że to, co robię, daje 

radość i zadowolenie nie tylko mnie, ale przede wszystkim 

moim uczniom. 

D.P.:, Czego obecnie uczniowie oczekują od lekcji wycho-

wania fizycznego? 

B.B.: Wyżycia się, robienia tylko tego, co lubią. Niektórzy 

„nicnierobienia”. Ponieważ zajęcia te są koedukacyjne, trudno 

sprostać oczekiwaniom wszystkich. Bardziej „pokrzywdzone” 

są dziewczęta, nie ma na zajęciach np. gimnastyki artystycznej, 

są ignorowane przez kolegów na zajęciach z piłki nożnej itp. 

W miarę możliwości, warunków i pogody staram się urozma-

icać lekcje. Uczniowie poznają zasady gry   w ringo, rugby tag, 

tenisie stołowym, w okresie zimy szaleją na śniegu. Jest to uza-

leżnione od grupy ćwiczebnej i jej możliwości. Z jedną można 

zrobić wszystko, w innej, co druga osoba boi się piłki. 

D.P.: Jak zachęcić uczniów do ćwiczeń? 

B.B.: Większość zajęć w klasach młodszych należy prowadzić 

w formie zabawowej, dającej możliwość wyżycia się, zwięk-

szenia koordynacji ruchowej, co prowadzi do podniesienia 

ogólnej sprawności fizycznej, ale także pozwala nauczyć pew-



38 

 

nych elementów technicznych, takich jak podanie, chwyt piłki, 

kozłowanie, rzuty czy strzały do celu i na odległość. Dopiero 

później należy wprowadzać ćwiczenia bardziej skomplikowane 

czy technikę gier zespołowych. Dzieci muszą na zajęciach czuć 

radość, chęć uczestnictwa, nauczyć się współdziałania w gru-

pie. Ważne jest, aby potrafiły cieszyć się ze zwycięstwa i god-

nie znosiły porażki. Należy uczyć ich zasad fair play oraz tego, 

jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie. 

D.P.: A teraz prywatne pytanie: Czy synowie podzielają 

Pani zamiłowanie do sportu? 

B.B.: Ich pasją od najmłodszych lat była muzyka i w tym kie-

runku zdobyli wyksztalcenie, i realizują swoje pasje. Jednak od 

zawsze aktywnie spędzali czas, najczęściej grając w piłkę noż-

ną, jeżdżąc na rowerze. Młodszy syn jeszcze na studiach grał 

w piłkę na pozycji bramkarza. Przyjeżdżając do Radomia, spo-

tyka się z kolegami i gra rekreacyjnie. W czasie studiów repre-

zentował uczelnię w rozgrywkach w tej dyscyplinie.   

Starszy syn preferował wycieczki, chodzenie po górach, space-

ry, wędkarstwo, ale w wolnej chwili także grał w piłkę, komet-

kę, pływał, jeździł na rowerze. Teraz swojego syna uczy, jak 

aktywnie spędzać czas poprzez wspólne spacery na świeżym 

powietrzu, grę w piłkę, a sam kontynuuje swoje zamiłowania: 

pływanie i jazdę na rowerze, który służy mu 

jako środek lokomocji do pracy.  

D.P.: Wiem, że od niedawna jest Pani bab-

cią… jakie są wady i zalety tej zaszczytnej 

funkcji? 

B.B.: Babcią, ale na odległość. Nie taką, którą 

można wezwać w każdej chwili czy podrzucić 

wnuka. Żałuję, że nie mogę uczestniczyć na 

co dzień w jego rozwoju. Może przy kolej-

nym… i jeśli będę na emeryturze, zaoferuję 

swoją pomoc w opiece i wychowaniu małego 

brzdąca. 

D.P.: Niedługo emerytura…  

B.B.: W tej chwili nie myślę jeszcze o emery-

turze, chociaż mam chwile zwątpienia. Ale 

nie w pracy z dziećmi, raczej uciążliwościami dnia codzienne-

go, fizjologicznym zwolnieniem mojego tempa. 

Może będę realizowała się jako babcia, a może będę spełniać 

swoje marzenia… Nie wyobrażam sobie siebie w roli spoczy-

wającego na laurach emeryta. Dużo planów na przyszłość, ale 

nie chcę ich zdradzać. Na pewno będę tęsknić za szkołą, na-

uczycielami, dziećmi, za wszystkim, co było wpisane w moje 

codzienne życie od 40 lat.  

D.P.: Złota rada dla młodszych kolegów nauczycieli? 

B.B.: Jeśli wybraliście ten zawód z powołania, nie poddawajcie 

się. W każdej pracy zdarzają się niepowodzenia, chwile zwąt-

pienia, nieraz żalu czy rozpaczy. Należy też pamiętać, że w tej 

pracy na pierwszym miejscu jest zawsze dziecko, a waszym 

celem jest takie ukształtowanie młodego człowieka, aby odna-

lazł swoje miejsce w dorosłym życiu.  

Jeśli trafiliście do szkoły przez przypadek, bo innej pracy nie 

było… radzę Wam jak najszybciej zmienić zawód. Dla Was 

dobro dziecka nigdy nie będzie najważniejsze, a dla prawdzi-

wego nauczyciela zawsze być powinno…  

D.P.: Dziękuję za rozmowę i wspaniałą pointę. 

Dotarta Pawlikowska 

fot. zbiory pani Barbary Bamaszek 

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA 

GMINY ZAKRZEW 

W  dniach 10 – 11 grudnia 2019r. w naszej szkole odby-

wał się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej 

Chłopców o Puchar Wójta Gminy Zakrzew. Pamiątkowe pu-

chary, dyplomy i piłki wręczali : Pan Wójt Gminy Zakrzew, 

Leszek Margas, Przewodniczący Rady Gminy Zakrzew, Janusz 

Stawczyk i Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieli-

sze, Małgorzata Jakubiak. Organizatorami Turnieju byli: na-

uczyciele wychowania fizycznego Publicznej Szkoły Podsta-
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wowej w Bielisze:  

Anna Młynarczyk i Tomasz Turczyk oraz Klub Piłkarski 

Powała Taczów na czele z Prezesem Arkadiuszem Ofiarą 

a także Urząd Gminy w Zakrzewie. 

Pierwszego dnia rywalizowali chłopcy z klas IV – VI. 

Klasyfikacja końcowa: 

I miejsce – PSP w Bielisze 

II miejsce – PSP w Zakrzewie 

III miejsce – PSP w Cerekwi 

IV miejsce – PSP w Dąbrówce Podłężnej. 

Drugiego dnia swoje mecze rozgrywali uczniowie z klas 

VII – VIII. 

Klasyfikacja końcowa: 

I miejsce – PSP w Taczowskiej Woli 

II miejsce – PSP w Zakrzewie 

III miejsce – PSP w Bielisze 

IV miejsce – PSP w Cerekwi 

V miejsce – PSP w Dąbrówce Podłężnej. 

Najlepszym strzelcem turnieju w klasach młodszych zo-

stał Wiktor Więch z PSP w Bielisze, najlepszym zawodnikiem 

turnieju został Antoni Stępień z PSP w Cerekwi, natomiast 
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najlepszym bramkarzem turnieju – Oskar Archabuz z PSP 

w Zakrzewie. 

Najlepszym strzelcem turnieju w kategorii kl. VII-VIII 

został Maciej Gołąbek z PSP w Zakrzewie, najlepszym zawod-

nikiem turnieju został Piotr Owczarek z PSP w Bielisze, nato-

miast najlepszym bramkarzem turnieju – Kacper Otrębski 

z PSP w Taczowskiej Woli.  

Wyróżnienia oraz nagrody w postaci piłek otrzymali: 

Dawid Prokop z PSP w Dąbrówce Podłężnej, Igor Perkuszew-

ski i Natalia Dąbrowska z PSP w Cerekwi oraz Bartosz Rejczak 

z PSP w Bielisze. 

GRATULUJEMY! 

Również od grudnia do marca trwały rozgrywki piłki 

siatkowej chłopców i dziewcząt zgodnie z kalendarzem Szkol-

nego Związku Sportowego. Chłopcy z klas VII-VIII zakończyli 

rozgrywki na etapie międzygminnym, gdzie zajęli III miejsce, 

natomiast ich młodsi koledzy z klas IV-VI  również zakończyli 

rozgrywki na etapie międzygminnym na II miejscu. 

Najlepszy wynik uzyskały dziewczęta z klas IV-VI, które 

zajęły IV miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej 

w Iłży. 

Serdecznie dziękujemy za udział i ogromne zaangażowa-

nie.  

Tomasz Turczyk 

fot. zbiory PSP w Bielisze 

SZKOLNE KOŁO CARITAS W DĄBRÓWCE PODŁĘŻNEJ 

„(…) nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”. 

Święty Jan Paweł II 

W  czerwcu 2019 r. Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem 

Świętego Jana Pawła II, którym był człowiekiem 

pokoju i nadziei. Z niespotykaną pogodą i miłością wskazywał 

całemu światu, jak życie czynić bardziej ludzkim. Uczył, że 

żadna wspólnota nie może istnieć bez miłości.  

W bieżącym roku szkolnym słowa Świętego Jana Pawła 

II stały się drogowskazem kierującym ku drogom miłości bliź-

niego wszystkich wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas w Dą-

brówce Podłężnej. Uczniowie z wyjątkowym zaangażowaniem 

brali udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, współ-

pracują z parafią i diecezją Caritas. Młodzi wykazują wiele 

inicjatyw i pomysłowości, by nieść pomoc tam, gdzie jest po-

trzebna. 

Kromka chleba 

Starsi ludzie to ci, którzy niosą nam historię, którzy niosą 

nam nauczanie i wiarę, zostawiają nam spuściznę. Oni jak sta-

re wino mają wewnętrzną siłę, by przekazać nam szlachetne 

dziedzictwo – powiedział papież Franciszek podczas jednego ze 

swoich kazań. Akcja Kromka chleba ma na celu wsparcie star-

szych osób w przeżywaniu codzienności oraz uwrażliwienie 
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społeczeństwa na ich los. 

20 września 2019 r. w PSP im. Orła Białego w Dąbrówce 

Podłężnej odbyła się zbiórka żywności pod hasłem Kromka 

chleba. Wolontariusze Caritas zebrali żywność, która została 

przekazana w postaci paczek dla potrzebujących osób. 

12 października 2019 r. w Galerii Słonecznej w Radomiu 

uczniowie naszej szkoły zbierali datki na żywność dla osób 

starszych.  

Papież Franciszek ostrzega: Naród, który nie opiekuje się 

dziadkami i nie szanuje ich, nie ma przyszłości, bo nie ma pa-

mięci, stracił ją. Bądźmy wrażliwi na potrzeby seniorów, któ-

rzy żyją wśród nas – tak niewiele trzeba, aby przynieść komuś 

radość i dobro. 

Przybory szkolne dla dzieci z Ukrainy 

Po raz kolejny wolontariusze z PSP w Dąbrówce Podłęż-

nej uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji, mającej na celu wypo-

sażenie w przybory szkolne dzieci z ubogich rodzin na Ukra-

inie. Przekazane do Caritas przybory szkolne trafiły do dzieci 

na Ukrainie za pośrednictwem księży i sióstr zakonnych tam 

pracujących. Potwierdzają oni ogromną potrzebę pomocy tam-

tejszym mieszkańcom. Chociaż na terenie zachodniej Ukrainy 

nie są prowadzone działania wojenne, to jednak mieszkańcy 

doświadczają biedy wywołanej ogólną sytuacją w kraju. 

Szkoła pamięta 

Wolontariusze 25 paździer-

nika 2019 r. udali się na pobliski 

cmentarz, by odwiedzić groby i 

posprzątać teren. Uczniowie 

wzięli ze sobą rękawice, worki, 

grabie i ochoczo przystąpili do 

porządków. Po skończonej pracy 

dzieci zapaliły znicze na nagrob-

kach bliskich, a także na grobie 

nauczycielki. 

Tak, pomagam! 

Przeżywany czas adwentu, a z nim zachęta do jałmużny 

doskonale łączy się z akcją, podczas której  6 grudnia 2019 r. 

wolontariusze Caritas uczestniczyli w Ogólnopolskiej Zbiórce 

Żywności pod hasłem: 

Tak, pomagam!. 

Za pomocą prostego gestu można pokazać ludziom, któ-

rzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w ciężkiej sytu-

acji, że nie są sami. Podczas zbiórki wolontariusze zbierali ar-

tykuły spożywcze z długim terminem ważności oraz łatwe 

w przechowywaniu, z których placówki Caritas przygotowały 

świąteczne paczki dla najuboższych rodzin. 

Paczka na Kresy 

Fundacja Kresy w potrzebie – Polacy Polakom po raz 

kolejny organizowała akcję Paczka na Kresy. 5 grudnia w szko-

le w Dąbrówce Podłężnej odbyło się pakowanie paczek prze-

znaczonych dla naszych rodaków żyjących na Kresach. Wolon-

tariusze zbierali produkty spożywcze, chemię domową, kremy i 

środki opatrunkowe. Dodatkiem do paczek były kartki świą-

teczne z życzeniami napisanymi przez wolontariuszy. 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom - świece Caritas 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oznacza nadzieję na 

lepszy los dla setek tysięcy dzieci z rodzin potrzebujących 

wsparcia. W ramach kolejnej edycji akcji Caritas Polska przy-

gotowała ok. 2 mln świec, które płonęły na wigilijnych stołach. 

Środki zebrane dzięki dystrybucji świec będą przeznaczone na 

wakacyjny wypoczynek, bezpłatne posiłki, stypendia, a także 

wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu. 

Jasełka 

Ze świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych 

tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie insceniza-

cji zwanej jasełkami. 

W świąteczną atmosferę wprowadzili wszystkich wolon-

tariusze Caritas, którzy przygotowali przedstawienie jasełkowe. 
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

B abcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego 

dziecka. 21 lutego 2020 roku w Szkole Podstwowej im. 

Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej odbyła się uroczystość 

z okazji ich święta. W tym dniu dzieci zaprosiły do szkoły swo-

je kochane babcie i dziadków. 

Uczniowie z oddziału przedszkolnego 0A i 0B oraz 

z klas I – III przygotowali dla nich specjalny program artystyc-

zy. Dzieci recytowały wiersze, tańczyły oraz śpiewały piosenki. 

Każde dziecko wręczyło swojej babci i dziadkowi włąsnoręcz-

nie wykonany prezent oraz laurkę. Niejednej babci i dziadkowi 

łezka zakręciła się w oku. Ten dzień był naprawdę wyjątkowy, 

pełen radości, uśmiechu i dumy. Dzięki takim spotkaniom dzi-

adkowie uświadamiają sobie, jak ważne są chwile spędzane 

z wnukami. Dzieci natomiast odczuwają miłość, jaką dażą ich 

dziadkowie. 

Po przeglądzie artystycznym oraz wręczeniu upominków 

dziadkowie i babcie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek 

oraz kawę i herbatę. 

Magdalena Chaniecka 

fot. Marzena Jakubowska 

Zaprezentowali je 20 grudnia 2019 r., przypominając w ten 

sposób wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to 

w Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko. Dzieci wcieliły się 

w role Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów, niedźwiedzia, gwiaz-

dy i trzech króli, przybywających złożyć pokłon Jezusowi naro-

dzonemu w ubogiej stajence. Uroku inscenizacji dodały kolędy 

i pastorałki, które napełniły wszystkich świąteczną radością. 

Do wspólnego kolędowania włączyli się uczniowie, nauczycie-

le, rodzice i zaproszeni goście. 

Przedstawienie mogli obejrzeć również mieszkańcy para-

fii z Dąbrówki Nagórnej. Wolontariusze wystąpili w kościele 

pw. NMP Nieustającej Pomocy 12 stycznia 2020 roku. 

Słowa świętych, czy też jakieś nieugaszone pragnienie 

w duszy, powodują, że wolontariusze Caritas z Dąbrówki 

Podłężnej angażują się w pomoc najuboższym i najbardziej 

potrzebującym. Bez nich – pełnych zapału i wrażliwości, 

o różnym charakterze i doświadczeniu –  świat byłby znacznie 

uboższy. Chorzy, starsi, samotni, bezdomni dla wolontariuszy 

są drogą do pełni człowieczeństwa w chrześcijańskim wymia-

rze.  

Marzena Jakubowska 

fot. Marzena Jakubowska, Małgorzata Rychlicka 
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ZABAWA CHOINKOWA 

P ierwszego lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej 

im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej odbyła się zaba-

wa choinkowa. Sala gimnastyczna dzięki przystrojeniu balona-

mi oraz serpentynami wyglądała jak prawdziwa sala balowa.   

Zabawa odbyła się w dwóch turach. Przed południem 

bawiły się dzieci z oddziaów przedszkonych 0A i 0B oraz klasy 

I-III,  a po południu klasy IV-VIII. Dzieci wystąpiły 

w przebraniach za bohaterów znanych bajek, spotkać też moż-

na było chłopców przebranych za policjantów, strażaków oraz 

dziewczynki  przebrane za motylki i pszczółki. Jak przystało na 

prawdziwy bal uczniowie bawili się wyśmienicie przy rytmach 

różnorodnej muzyki. Były pociągi, kółeczna oraz tańce w pa-

rach. Humor dopisywał zarówno dzieciom, wychowawcom jak 

i rodzicom. W trakcie zabawy dzieci miały przygotowany 

poczęstunek oraz soki do picia. 

Kiedy zabawa dobiegła końca, dzieciom było żal opuszc-

zać salę balową. Dzięki  takim zabowom dzieci i wychowawcy 

mieli możliwość spędzić czas w miłej atmosferze, a wspólna 

rozrywka przyniosła wiele radości. 

Kolejny bal karnawałowy już za rok! 

Magdalena Chaniecka 

fot. Magdalena Chaniecka, Edyta Falińska 
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W iosenne wypalanie traw często związane jest z chęcią 

usunięcia niezebranego, ostatniego odrostu trawy. 

W świadomości zachował się bowiem mit, że wypalanie traw 

i pozostałości roślinnych poprawi żyzność gleby, zniszczy 

chwasty oraz zwiększy kolejny plon siana. Nic bardziej mylne-

go. Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy 

gleby pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej nawet 

na kilka lat. Zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu 

pozostałości roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna 

warstwa gleby. Wysoka temperatura niszczy roślinność, powo-

duje degradację gleby i stanowi poważne zagrożenie dla zwie-

rząt. Oprócz suchych traw ogień niszczy głównie żywe rośliny, 

dopiero co pobudzone do życia w okresie wiosennym. Giną 

głównie trawy i zioła o płytkim systemie korzeniowym, a pozo-

stają tylko rośliny o silnym, głębokim systemie. Wypalanie 

traw przyczynia się także do wyginięcia największych sprzy-

mierzeńców rolnika, takich jak mrówki, dżdżownice, biedronki 

i pszczoły. Śmierć w płomieniach spotyka też pisklęta ptaków 

mających swoje tereny lęgowe na łąkach (skowronki, bażanty). 

W pożarze mogą również ginąć większe zwierzęta: jeże, 

krety, zające i sarny. Wypalanie, nawet jednorazowe, obniża 

wartość plonów o 5-8%, pogarsza się skład botaniczny siana. 

Niszczone są między innymi rośliny motylkowe. Zdecydowa-

nie zwiększa się udział chwastów. Naukowcy twierdzą, że po 

takim pseudo-użyźniającym zabiegu ziemia potrzebuje kilku 

lat, by dawać takie plony, jak przed pożarem. Podczas wypala-

nia pól śmierć ponoszą jednak nie tylko zwierzęta. Co roku 

w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną również ludzie. 

Wzniecony przez człowieka ogień łatwo może wymknąć się 

spod kontroli i doprowadzić do tragedii. Nierzadko również 

ogień przenosi się na sąsiednie zabudowania, co skutkuje znisz-

czeniem mienia i utratą dorobku całego życia. Pożary nieużyt-

ków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, an-

gażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda 

interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaanga-

żowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków w tym 

samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia 

ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekko-

myślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą 

naprawdę niezbędni. 

Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw jest ogrom-

ne. Ogień jest żywiołem i nigdy nie możemy mieć pewności, że 

będziemy w stanie go opanować. Chwila nieuwagi, silniejszy 

podmuch wiatru czy ukształtowanie terenu mogą spowodować 

znacznie większy pożar. Wówczas ewentualne konsekwencje 

są naprawdę poważne. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru 

może wynosić ponad 20 km/h, dla porównania szybki bieg to 

prawie 19 km/h, a szybka jazda na rowerze to około 30 km/h. 

Wypalanie traw przez rolników grozi utratą możliwości 

uzyskania dopłat bezpośrednich. Ponadto, zgodnie z ustawą 

o ochronie przyrody, osobom, które wypalają łąki, pastwiska, 

nieużytki oraz rowy grozi kara aresztu lub grzywny. Sankcje 

w postaci aresztu, nagany lub grzywny grożą również roznieca-

jącym ogień w pobliżu lasów.  

O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi 

m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro-

dy  (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. 

„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, 

pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk 

i szuwarów”. Art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, 

rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szu-

wary… – podlega karze aresztu albo grzywny”. Za wykrocze-

nia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 

maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 

275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której 

wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. 

Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

(Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto 

sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu 

osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać poża-

ru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. 

Wszystkie powyższe argumenty prowadzą do oczywi-

stego wniosku: wypalanie traw jest jednoznacznie szkodliwe; 

powoduje ono nie tylko dotkliwe straty środowiskowe 

i materialne (co jest powodem wprowadzenia sankcji prawnych 

dla osób dopuszczających się podpaleń), ale nie przysparza 

żadnych korzyści. Dlatego też należy bezwzględnie przestrze-

gać zakazów wypalania traw – przyniesie to pożytek środowi-

sku oraz samym rolnikom. 

Monika Rdzanek 
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NIE ZAMIENIAJMY PRZYJACIELA NA WROGA! 

 STOP WYPALANIU TRAW! 


