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CZĘŚĆ II 

TERESA GRODZIŃSKA – DUMNA POLKA,  

WIELKA BOHATERKA 

T eresa Jadwiga Grodzińska, nazywana przez swoich naj-

bliższych Terenią, urodziła się 20 grudnia 1899 r. w ma-

jątku Jaszowice, w gminie Zakrzew. Wychowywana była od 

najmłodszych lat w duchu patriotyzmu, wśród aktywnych spo-

łecznie rodziców, rodzeństwa i przyjaciół. Dom, wychowanie 

i wyniesione z domu wzorce miały istotny wpływ na charakter, 

światopogląd i przyszłość Teresy. W  dostępnych źródłach 

określa się ją jako osobę, która „lubiła życie wiejskie i brała 

w nim czynny udział, zarówno w pracach, jak i zabawach. Była 

nieśmiała, ale zaradna, pełna radości życia, wysportowana, 

lubiła jazdę konną. Przodowała w zbieraniu grzybów i jagód. 

Opiekowała się kalekimi zwierzętami. Wiejskie dzieci lgnęły do 

niej. Była wrażliwa na piękno, uważnie obserwowała przyrodę. 

Ulubionymi jej autorami byli Sienkiewicz, Kasprowicz i Witkie-

wicz, a z malarzy ukochała Matejkę i Grottgera”. Wiktoria 

Grodzińska – stryjeczna siostra Teresy tak wspomina swoją 

kuzynkę „było to szczupłe, śniade dziewczątko z kasztanowymi 

warkoczami, w które najczęściej wplatano czerwone wstążki. 

W twarzyczce o drobnych rysach uderzały duże, lśniące jak 

gwiazdy oczy w ciemnej oprawie z nieprawdopodobnie długimi 

rzęsami. Gdy była zamyślona, oczy przybierały wyraz smutku”. 

Na podstawie tego opisu i zachowanych zdjęć dużo już starszej 

Tereni widzimy, że niewiele się zmieniła. To wciąż ta sama 

piękna, ciemnowłosa dziewczyna o delikatnym uśmiechu i du-

żych, smutnych oczach. We wspomnieniach Wiktorii Grodziń-

skiej znaleźć można opisy niezwykłej zaradności, którą wyka-

zywała się nasza bohaterka już jako dziecko. Wiktoria opisuje 

okres żniw w Jaszowicach, kiedy wszyscy dorośli zajęci byli 

ciężką pracą w polu. Na łące leżało skoszone, ale nieskopkowa-

ne siano, zanosiło się na burzę. Teresa nie czekając na rodzi-

ców, zorganizowała kilka kobiet i wspólnie z nimi, ratując sia-

no przed deszczem zgrabiły je w kopki.  

W wyniku działań militarnych I wojny światowej Jaszowice 

uległy zniszczeniu. Ojciec Teresy – Feliks we dworze umieścił 

bezdomnych mieszkańców, natomiast swoją rodzinę przeniósł 

do Radomia. Tam też Teresa Grodzińska rozpoczęła naukę 

w znanych i cenionych w mieście prywatnych Zakładach Na-

ukowych Żeńskich Marii Gajl, kształcących dziewczęta 

w duchu polskości. Początki nie były łatwe. Wychowana na 

wsi, uwielbiająca zwierzęta, pracę w gospodarstwie i wolne 

przestrzenie, nie mogła przywyknąć do życia miejskiego. Jed-

nak aktywna praca społeczna w ruchu skautowskim i tajnej 

Organizacji Młodzieży Narodowej pozwoliła Teresie na szybką 

aklimatyzację. Jako delegatka tej organizacji w 1916 roku uzy-

skała pozwolenie u władz szkolnych na założenie na terenie 

gimnazjum drużyny harcerskiej. Była też inicjatorką powstania 

samorządu szkolnego pod patronatem Emilii Plater. Młodzień-

czy entuzjazm dziewcząt i ich głęboki patriotyzm zaowocowały 

kolejnymi inicjatywami, które znajdowały uznanie kierownic-

twa szkoły i czyniły z gimnazjum Marii Gajl wyróżniający się 

ośrodek wychowania patriotycznego i obywatelskiego u progu 

niepodległości. Teresa była zdolną, lubianą i cenioną uczenni-

cą, co podkreślają wspomnienia jej rówieśniczek. Wychowanie 

w tradycyjnej, polskiej rodzinie kultywującej narodowe trady-

cje oraz równie głęboko patriotyczna edukacja w radomskiej 

Gajlówce, ukształtowały postawę i system wartości tej młodej 

dziewczyny. W gronie rówieśników Teresa była osobą, która 

zjednywała sobie innych serdecznością i osobistym wdziękiem. 

Dzięki wierności zasadom wyniesionym z domu Terenia zaw-

sze kierowała się ku dobru. Wartości te rozwijały ją i pomagały 

kształtować jej osobowość i charakter. Naukę ukończyła 

w 1916 r. i powróciła do rodzinnego domu. W 1918 r. podjęła 

dalszą edukację zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i pasja-

mi w Szkole Ogrodniczej w Warszawie. 

Dzięki patriotycznemu wychowaniu bliska jej była idea 

służby Bogu i Ojczyźnie. Te wartości wyzwalały wtedy w mło-

dych ludziach potrzebę bezinteresownego działania na rzecz 

sprawy narodowej, wytyczając kierunki ich aktywności i decy-

dując o życiowych wyborach. Choć mogła wieść w miarę spo-

kojne życie w ziemiańskiej rodzinie, nie wahała się pójść na 

wojnę. W związku z ciężką sytuacją na froncie wojny polsko-

bolszewickiej, wiosną 1920 r. przerwała naukę w Szkole 

Ogrodniczej w Warszawie. Ukończyła kurs sanitarny.  

W czerwcu odbyła praktykę pielęgniarską w warszawskim 

Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie, gdzie trafiało wielu ran-

nych. Po praktyce dobrowolnie wystąpiła o skierowanie na 

front. Był to czas, kiedy wiele kobiet wstępowało ochotniczo 

do Armii Polskiej. Także Grodzińska wraz z kuzynką Janiną 

Zdziarską nie pozostała obojętna i wstąpiła do wojska. Młodym 

sanitariuszkom pomogła starsza siostra Janiny – Maria Zdziar-

ska, studentka medycyny, która pełniła w pułku funkcję asy-

stenta lekarza. Dziewczęta otrzymały przydział do II batalionu 

4. Pułku Piechoty Legionów Polskich i skierowane zostały na 

front w okolice Hrubieszowa, gdzie toczył walki ich batalion. 

Teresa wykazała się olbrzymim hartem ducha i niezwykłą wy-

trwałością, pracując przy opatrywaniu rannych oraz niosąc po-

 „Bóg obdarzył ją nie tylko pięknem zewnętrznym, ale dał jej duszę stokroć jesz-

cze piękniejszą, którą głęboko odczuwała wszystkie radości i bóle, nie tylko naj-

bliższych, ale całego swego otoczenia, wszystkich bliźnich i  kraju ojczystego”. 

Tygodnik Ilustrowany, 1920. 
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moc przy ich ewakuacji. Szczególnym bohater-

stwem wykazała się podczas przeprawy przez pło-

nący most na rzece Huczwie, gdzie pod ostrzałem 

wroga przenosiła na własnych plecach rannych 

żołnierzy. Po ciężkich walkach 12 sierpnia 1920 r. 

ich pułk wysłano na odpoczynek do Kozienic, 

dzięki czemu Teresa Grodzińska znalazła kilka dni 

na odwiedzenie rodziny w Jaszowicach. Podczas 

jej wizyty w domu rodzina oraz znajomi modlili 

się w kościele w Zakrzewie. Odprawiona została 

Msza św. w intencji szczęśliwego powrotu Teresy 

do domu i pomyślne zakończenie wojny. Było to 

jej ostatnie spotkanie z rodziną. 18 sierpnia 1920 r. 

Grodzińska wróciła na front pod Hrubieszów, 

gdzie toczyły się zacięte i krwawe walki z armią 

bolszewicką, która słynęła z wyjątkowego okru-

cieństwa. 22 sierpnia uratowała życie, kapralowi 

Foltynowi i wielu innym. Akcja ta odbywała się 

pod silnym obstrzałem bolszewików i nawet wte-

dy, gdy żołnierze ratowali własne życie, uciekając, 

ona z determinacją wypełniała swoje obowiązki. 

Jej wielka odwaga, determinacja, męstwo i po-

święcenie stały się później podstawą do nadanie 

jej Krzyża Virtuti Militari. 

1 września 1920 r. wojska polskie zostały oto-

czone przez 1 Armię Konną Siemiona Budionne-

go. Bolszewicy ścigali i mordowali polskich żoł-

nierzy. Zajęte opieką nad rannymi sanitariuszki 

nie nadążyły za wycofującym się wojskiem. We 

wsi Stepankowice sanitariuszki zostały dopadnięte 

przez Kozaków. Ostatnie godziny życia Teresy 

odtworzyli jej bliscy, pytając miejscowych, gdyż 

towarzyszącej jej dotąd Janinie Zdziarskiej udało 

się uciec. Tego samego dnia bolszewicy przetrans-

portowali Terenię do wsi Czortowice, gdzie za-

mknęli ją w wiejskiej chałupie. Było to w nocy 

z 1 na 2 września. Przypuszcza się, ze pijani Kozacy próbowali 

ją zgwałcić. To właśnie w obronie własnej czci chwyciła za 

siekierę. Według relacji mieszkańców Czartowic: „modląc się 

głośno, broniła się siekierą przez kilka godzin, kładąc trupem 

dwóch bolszewików, aż w końcu sama padła w nierównej wal-

ce. Rozwścieczeni Kozacy rozsiekali ją szablami”.   

Po ustaniu walk Teresa pochowana została przez miejscową 

ludność w pobliżu miejsca, w którym zginęła. Jej ciało było 

potwornie zmasakrowane.  Kilka dni później, po odbiciu tych 

terenów przez wojska polskie, jej zwłoki ekshumowano i po 

wykonaniu dokumentacji fotograficznej przewieziono do Cheł-

ma, gdzie została pochowana w bezimiennym grobie, ale z ho-

norami na cmentarzu wojskowym. Na jej grobie umieszczono 

krzyż z epitafium „Cześć Ci męczennico”. Powiadomiona 

o śmierci Teresy rodzina 7 września przyjechała do Chełma. 

To kuzynka Janina Zdziarska zidentyfikowała zwłoki. Rozpo-

znała zmarłą na podstawie strzępu fartucha, na którym widocz-

ne były inicjały „T.G.”  15 września rodzina ekshumowała cia-

ło. Bronisławie Grodzińskiej – matce Teresy oszczędzono dra-

stycznych szczegółów śmierci córki. Cioteczna wnuczka Tere-

sy – Joanna Potocka tak wspominała ten moment podczas uro-

czystości upamiętniających bohaterską sanitariuszkę, które 

odbyły się w Radomiu w grudniu 2019 roku: „Moja prababcia 

Bronisława dowiedziała się o śmierci córki na lubelskim dwor-

cu, gdyż ruszyła za swoimi dziećmi, które poszły na wojnę. 

To był dla niej wielki cios(…) Prababcia Bronisława nigdy nie 

dowiedziała się, w jakich okolicznościach zginęła Teresa. 

Oszczędzono bólu sercu matki”. Po ekshumacji ciała przez ro-

dzinę przewieziono je do Radomia, gdzie  

18 września 1920 r. odbył się uroczysty pogrzeb Teresy 

i innych poległych pod Hrubieszowem żołnierzy 4 pułku. 

Ta smutna uroczystość stała się jednocześnie manifestacją pa-

triotyzmu, w której wzięły udział tysiące radomian 

i mieszkańców okolicznych miejscowości. Została pochowana 

z honorami wojskowymi, jej trumnę wieziono na lawecie, czyli 

z honorem przynależnym najwyższym rangą wojskowym. Po-

chowana została w rodzinnym grobowcu na cmentarzu rzym-

skokatolickim w Radomiu przy Trakcie Starokrakowskim 

Teresa Jadwiga Grodzińska  
Źródło: Re_HI_stored blog historyczny promujący stare fotografie po obróbce graficznej. 
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(obecnie ul. Bolesława Limanowskiego) w kwaterze 12A.  

 „Radom […] aby uczcić ciche bohaterstwo i poświęcenie, 

przybrał szatę powagi świątecznej. Kościół, choć wielki, nie 

może pomieścić tłumów, które przyszły pomodlić się za duszę 

bohaterki. Pogrzeb był wojskowy. Trumnę zasłaną kwieciem 

wieziono na lawecie armatniej. Kompania honorowa. Orkiestra 

wojskowa. Oficerowie i żołnierze bawiący w Radomiu oraz 

tłumy, tłumy ludzi. W kościele przemawiał kapelan. Na cmenta-

rzu jeden z żołnierzy – czwartaków, dziękując w słowach pro-

stych i z serca płynących za ten ratunek, który im żołnierzom 

niosła i aby ratować życie cudze, swoje złożyła w ofierze”. 

Obok rodziny za trumną szli też uratowani przez Teresę żołnie-

rze. Jeden z nich nad trumną powiedział: „Cofając się, zmusze-

ni byliśmy przekroczyć most prażony ogniem nieprzyjacielskim. 

Zostałem trafiony, upadłem. Zauważyła to jedna sanitariuszka. 

Niepomna własnego bezpieczeństwa wróciła się, pomogła mi 

wstać i pod gradem kul przeprowadziła mnie do punktu sani-

tarnego. To ona była moją wybawicielką”.  

W uznaniu zasług pośmiertnie odznaczo-

na została Krzyżem Virtuti Militari 

5 klasy (Dekret Naczelnika Państwa 

i Naczelnego Wodza z 28 lutego 1921). 

Było to najwyższym wyrazem docenie-

nia bohaterstwa Teresy Grodzińskiej. 

Bohaterka otrzymała order o numerze 

440,  stając się pierwszą Polką w II RP, 

której dokonania i poświęcenie zostały 

uhonorowane w taki sposób. Wśród od-

znaczeń, które nadano jej pośmiertnie, 

warto przypomnieć również Odznakę 

Honorową Polskiego Czerwonego Krzy-

ża I stopnia czy Krzyż Walecznych. Wy-

jątkowość Teresy Grodzińskiej, pokazuje 

zestawienie sporządzone w 1934 roku 

przez Wojskowe Biuro Historyczne pt. 

Lista strat wojska polskiego w wojnach 

1918-1920. Wśród spisanych tam 50 tys. 

ofiar jest zaledwie 40 kobiet i nie ma 

drugiej takiej jak Teresa Grodzińska.  

W okresie międzywojennym Teresa Gro-

dzińska stała się symbolem najwyższego 

Zachowane budynki kompleksu Szpitala Ujazdowskiego. T. Grodzińska w 1920 r. przed 

pójściem na wojnę odbyła w nim praktykę pielęgniarską  

W czasie Bitwy Warszawskiej Szpital Ujazdowski pełnił funkcję głównego szpitala wojskowego stolicy. Posiadał 18 oddziałów, 

w tym 5 dla chorób zakaźnych. Żołnierze leżeli w salach trzydziestoosobowych. Przeprowadzano tu skomplikowane operacje. 

W 1926 roku na cześć zamordowanej sanitariuszki w Szpitalu Ujazdowski w Warszawie umieszczono tablice pamiątkową i nazwano 

jej imieniem jedną z sal szpitala.  
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patriotyzmu i poświęcenia dla Ojczyzny. Stawiana 

była w jednym rzędzie z Orlętami Lwowskimi jako 

wzór dla młodzieży. O jej czynach napisano wiele 

artykułów, m.in. „Tygodnik Ilustrowany” 

w październiku 1920 r. informował o jej bohaterskiej 

śmierci pisząc: 

„Bóg obdarzył ją nie tylko pięknem zewnętrznym, 

ale dał jej duszę stokroć jeszcze piękniejszą, którą 

głęboko odczuwała wszystkie radości i bóle, nie tylko 

najbliższych, ale całego swego otoczenia, wszystkich 

bliźnich i kraju ojczystego. Idealistka w całym słowa 

tego znaczeniu dążyła do stworzenia Królestwa Bo-

żego na ziemi.”  W 1934 polska prasa, nawet polskie 

czasopisma wydawane w Niemczech pisały „Terenia 

Grodzińska, Orlęta Lwowskie – to wszystko symbole 

walczącej młodzieży polskiej”. Poświęcone jej arty-

kuły tytułowano Harcerka bohater. Teresa była jedną 

z kilku Polek opisanych w książce wydanej pod pa-

tronatem prezydentowej Michaliny Mościckiej 

przedstawiającej najwybitniejsze kobiety z Europy 

i USA z czasów wojny 1914-1920 „Wśród polskich 

sanitariuszek, które począwszy od 1914 r. pełniły 

swoją służbę z energią i poświęceniem, heroiczna 

postać Tereni Grodzińskiej plasuje się na pierwszym 

planie”. Pamięć o bohaterskiej sanitariuszce kulty-

wowano przez cały okres międzywojenny, czyniąc 

z niej symbol najwyższego patriotyzmu i poświęce-

nia dla ojczyzny. O Grodzińskiej uczono w szkołach, 

pisano wiersze i stawiano ją za wzór dla młodych 

dziewcząt. Pod wrażeniem jej heroizmu był Melchior Wańko-

wicz, który tak pisał o niej w artykule zamieszczonym na ła-

mach „Kuriera Warszawskiego” w 1932 roku: „Z koperty po-

dłużnej wysuwa się fotografia dziewczęca z siekanką z korali-

ków na szyi, z lilijką skautowską. Patrzę na drobne ręce, które 

pielęgnowały postrzeloną przez brata jaskółkę i które chwyciły 

za toporzysko w tę samotną noc. Patrzę na zabawny, pensjo-

narski koczek tej jeszcze dziewczynki niemal, tak utrudzonej, że 

biec nie mogła do lasu, i czuję, zda się, szybkie bicie serca pod 

tym lnem przy stodole. Widzę czuby kozackie spocone, rozwia-

ne, jak pochylają się z koni i każą jej zdejmować butki”.  

Teresa Grodzińska doczekała się również innych form upa-

miętnienia. W warszawskim Szpitalu 

Ujazdowskim, gdzie praktykowała przed 

wyruszeniem na front, w 1926 r. umiesz-

czono tablicę pamiątkową oraz nazwano 

jej imieniem jedną z sal. W murze oporo-

wym okalającym Wawel ufundowano 

dwie tabliczki z białego piaskowca, upa-

miętniające jej bohaterską śmierć. Z kolei 

w 1934 r. w murach szkoły, której była 

absolwentką, odsłonięto uroczyście tabli-

cę pamiątkową poświęconą jej i innym 

uczennicom poległym za Ojczyznę. Pod-

czas tej uroczystości siostra Teresy poin-

formowała zebranych, że Komenda 

Główna Związku Harcerstwa Polskiego 

zatwierdziła dla drużyny harcerskiej przy 

gimnazjum Marii Gajl nazwę „Drużyna 

Harcerska im. Teresy Grodzińskiej”. 

W czasie II wojny światowej tablica ta 

zaginęła. Później nikomu nie zależało na 

Aleja grabowa – te drzewa pamiętają Teresę.  

Pozostałości parku dworskiego w Jaszowicach. 

Gmach szkoły, do której chodziła Teresa 
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jej odnalezieniu i dopiero 17 listopada 2007 r., w związku 

z jubileuszem 100-lecia szkoły została odtworzona i uroczyście 

odsłonięta w budynku dawnej Gajlówki, obecnie III LO 

im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu.  

Wybuch II wojny światowej oraz późniejsze rządy władz 

komunistycznych w Polsce spowodowały, że historia Teresy 

Grodzińskiej została usunięta w niepamięć. Tablice w Szpitalu 

Ujazdowskim i gimnazjum Marii Gajl zostały zdemontowane 

przez Niemców i zaginęły. Taki sam los, w okresie powojen-

nym, spotkał cegiełki z muru wawelskiego. Dopiero po roku 

1989 można było ponownie przywrócić jej miejsce w panteonie 

naszych narodowych bohaterów. Obecnie jest ona patronką 

jednej z ulic Radomia. Na mur wawelski powróciła poświęcona 

jej cegiełka. Mamy drużyny harcerskie im Teresy Grodzińskiej. 

Wiele inicjatyw powoduje, że stopniowo Teresa Grodzińska 

odzyskuje swoje poczesne miejsce w panteonie bohaterów nie 

tylko lokalnego, radomskiego środowiska, ale także całej Pol-

ski. Teresa jest bohaterką widowisk rekonstrukcyjnych organi-

zowanych w całej Polsce. W 2019 r. w Stefankowicach posa-

dzono poświęcone jej drzewo, a Wojskowy Instytut Wydawni-

czy – Polska Zbrojna wybrał Teresę Grodzińską wśród 8 posta-

ci wojny polsko-bolszewickiej do okolicznościowych publika-

cji magazynu historycznego „Niezwyciężeni, niezłomni, nie-

podlegli”.  Również mieszkańcy Zakrzewa uczestniczyli 

w wystawie hologramów „Bohaterowie 1920”, gdzie mogli 

podziwiać bohaterską postawę Teresy. W Radomiu odbyło się 

szereg uroczystości z okazji 120 rocznicy urodzin oraz 100 

rocznicy śmierci Teresy. Prezydent Miasta Radomia Radosław 

Witkowski zwrócił się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Ra-

domiu o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rado-

mia Teresie Grodzińskiej. Zrealizowany został również film 

dokumentalny przez Resursę pt. „Twoje życie za moje życie” 

w reżyserii Elwiry Dzikowskiej opowiadający o radomskiej 

bohaterce wojny polsko-bolszewickiej. Obecnie trwają prace 

nad filmem „Terenia” w reżyserii Dariusza Walusiaka, który 

powstaje dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu osób. Jedną 

z nich jest Przemysław Bednarczyk, historyk z Radomia, spe-

cjalista od Teresy Grodzińskiej, który od wielu lat promuje 

postać tej dzielnej sanitariuszki. W tym miejscu warto również 

wspomnieć, że społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Bielisze wybrała Teresę Grodzińską na swoja patronkę. 

Obecnie trwają przygotowania do nadania szkole jej imienia.  

Oddając  hołd Teresie Grodzińskiej, oddajemy również hołd 

całej rzeszy bezimiennych sanitariuszek, tych które zginęły 

zamordowane przez bolszewików. Tym, które narażały swoje 

życie i zdrowie, opiekując się rannymi żołnierzami w czasie 

wojny polsko-bolszewickiej. Terenia – to młoda, wrażliwa, 

pełna pasji, zaczynająca wkraczać w dorosłe życie sanitariusz-

ka. Jej niezwykła, bohaterska postawa, dojrzałość i odwaga 

powinny stanowić wzór do naśladowania dla kolejnych poko-

leń młodych ludzi. Jej osoba niech pobudza, inspiruje i uszla-

chetnia młode serca. Jej poświęcenie, gotowość do niesienia 

pomocy i niezłomność to podstawy, które dziś wzbudzają sza-

cunek i wdzięczność. Niech trwa pamięć o tej wyjątkowej Pol-

ce, wielkiej Bohaterce! 

Małgorzata Małysa 

Magdalena Sobień 

 

 

 

Opracowano na podstawie: przystanekhistoria.pl,  

Zdziarska-Zalewska M.  „W okopach” , Łódź 2000. 

A. Morgan i A. Skubisz-Szymanowska (red.) „Ich ślady Kobie-

ty w historii Radomia”, Radom 2013. 

Kienzler I. „Waleczne kobiety roku 1920”, Warszawa 2020. 

„Wczoraj i dziś Radomia” Nr 3(31)/2006 

 

 

20 maja 1934 r. w Zakładach Naukowych Żeńskich Marii Gajl 

w Radomiu odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona 

T. Grodzińskiej i trzem innym absolwentkom szkoły, które straci-

ły życie jako sanitariuszki. Tablica zaginęła w czasie okupacji 

niemieckiej. W związku z jubileuszem 100-lecia szkoły (obecne 

III LO im. D. Czachowskiego) tablica została odtworzona i uro-

czyście odsłonięta w 2017 r. 
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U roczystości upamiętniające Teresę Grodzińską rozpoczę-

ły się o godzinie 11 na cmentarzu rzymskokatolickim 

w Radomiu przy ulicy Limanowskiego. Uczestniczyli w nich: 

Prezydent miasta Radomia, Radosław Witkowski, Delegacja 42 

Bazy Lotnictwa Szkolnego, Naczelnik Delegatury IPN w Rado-

miu, Danuta Pawlak, a także licznie przybyła z całej Polski 

rodzina Grodzińskiej, w tym Jej  stryjeczna wnuczka, Joanna 

Potocka. W uroczystościach wzięli również udział mieszkańcy 

Zakrzewa i Radomia, harcerze Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Bielisze i Radomiu, kombatanci, żołnierze i uczniowie. Ze-

brani złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie bohaterskiej 

sanitariuszki. 

Następnie uczestnicy udali się do kościoła garnizonowego, 

gdzie o godzinie 12 odbyła się Msza św. w intencji Teresy 

z udziałem chóru i solistów Reprezentacyjnego Zespołu Arty-

stycznego Wojska Polskiego. Mszy św. przewodniczył ks. bp. 

gen. bryg .dr Józef Guzdek. Biskup Polowy Wojska Polskiego 

w homilii przywołał bohaterską postawę sanitariuszki. Przypo-

mniał, że krzyż walki o wolność podejmowali przeważnie ojco-

wie i synowie naszego narodu. Podkreślił, że krzyż walki 

o wolność w dużej mierze dźwigały również kobiety – matki, 

żony, siostry. Na polu walki dobrowolnie wspierały mężczyzn. 

Msza św. sprawowana w 100.rocznicę śmierci Teresy jest oka-

zją do oddania hołdu wszystkim polskim kobietom, które wzię-

ły na swoje ramiona krzyż odpowiedzialności za wolność i nie-

podległość. Biskup zaznaczył, że troska o kobiety jest jedną 

z najważniejszych. Należy docenić i dostrzec role kobiet – pod-

sumował bp. Guzdek.  

Oddając hołd bohaterskiej ochotniczce, oddajemy cześć 

całej rzeszy bezimiennych sanitariuszek, które ginęły zamordo-

wane przez bolszewików, narażając życie i zdrowie, ratowały 

walczących żołnierzy.      

Teresa Grodzińska odzyskuje dziś poczesne miejsce w pan-

teonie bohaterów nie tylko radomskiego środowiska, także ca-

łej Polski. 

Krystyna Smolińska 

Foto: Małgorzata Małysa, Katarzyna Wojcieszak 

 

NIEZWYKŁA BOHATERKA-SANITARIUSZKA  

OBCHODY 100. ROCZNICY ŚMIERCI  

TERESY GRODZIŃSKIEJ 

30 sierpnia w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa przy Placu Konstytucji 3 Maja 1 w Radomiu odbyły 

się uroczystości upamiętniające 100. rocznicę śmierci Teresy Grodzińskiej, bohaterskiej  sanitariuszki poległej męczeńską śmier-

cią w 1920 roku, pierwszej kobiety w II Rzeczypospolitej odznaczonej Orderem Virtuti Militari – najwyższym odznaczeniem wo-

jennym nadawanym za wybitne zasługi bojowe. Na liście strat Wojska Polskiego z lat 1918-1920 wśród 50 tysięcy poległych żoł-

nierzy widnieją nazwiska 40 kobiet, wśród nich ochotniczka Teresa, która zginęła męczeńską śmiercią. 

W imieniu rodziny Teresy Grodzińskiej po uroczystej Mszy św. głos 

zabrała Joanna Potocka – cioteczka wnuczka. 

Reprezentacja Gminy Zakrzew: Dyrektor - Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej Zofia Maj, Krystyna Smolińska oraz Wojciech Pysiak. 
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Dziewczęta z 5. Radomskiej Drużyny Harcerek NOC  

im. Teresy Grodzińskiej  

Uczniowie PSP w Bielisze: Maja Dąbrowska, Adam Grzegor-

czyk i Karolina Szczepaniak przy grobie Teresy. 
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R ozpoczęły się prace przy rozbudowie szkoły w Cerekwi. 

Placówka zyska nowe pracownie lekcyjne oraz salę 

gimnastyczną. 

24 sierpnia 2020 r., po wielu latach starań, rozpoczęła się 

przemiana Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi – zgod-

nie z zaplanowanym harmonogramem dokonano uroczystego 

rozpoczęcia rozbudowy placówki, której końcowym efektem 

będzie nowoczesny i wygodny dla uczniów oraz nauczycieli 

budynek, spełniający najbardziej wymagające kryteria.  

Na wykonawcę inwestycji wybrana została, drogą przetar-

gu, Korporacja Budowlana DARCO Dariusz Żak z Radomia. 

Rozbudowa pochłonie łącznie  9 832 170,89 zł.,  z czego, dzię-

ki szeroko zakrojonym działaniom Wójta Gminy Zakrzew, 

50% inwestycji zostanie sfinansowane z rezerw budżetu pań-

stwa – jest to kwota prawie 5 mln zł. Prace mają zakończyć się 

w sierpniu 2022 roku. 

Podczas przekazania terenu pod budowę firmie wykonaw-

czej obecni byli przedstawiciele Urzędu Gminy w Zakrzewie: 

Wójt Gminy, Leszek Margas, Krzysztof Siek oraz Katarzyna 

Wojcieszak, inspektorzy nadzoru: Krzysztof Borek, Zdzisław 

Partycki, Józef Rejmak, przedstawiciele wykonawcy: Marcin 

Jeżak – K.B. DARCO i Bronisław Maciąg – kierownik robót. 

Oczywiście nie mogłoby się to wszystko odbyć bez obecności 

wieloletniej dyrektor szkoły w Cerekwi – Elżbiety Kumięgi. 

Nie jest tajemnicą, że to szczególne starania Wójta Gminy 

Leszka Margasa oraz niegasnący od lat optymizm i determina-

cja pani dyrektor Elżbiety Kumięgi stały się siłą napędową tego 

projektu.  

Modernizacja szkoły stała się wprost konieczna po reformie 

oświaty, która spowodowała znaczne zwiększenie liczby 

uczniów. Po rozbudowie parametry budynku będą znacznie 

większe. Obecnie szkoła posiada dwie kondygnacje o po-

wierzchni ok. 760 m2, zaprojektowana powierzchnia użytkowa 

wynosi 1655 m2, a wraz ze stanem istniejącym będzie wynosić 

ponad 2400 m2.Wybudowane zostanie nowe skrzydło szkoły, 

które z istniejącym budynkiem zostanie zespolone łącznikiem. 

Całość będzie liczyła 3 kondygnacje. Co ważne, projekt zawie-

ra też pełnowymiarową salę gimnastyczną. 

Pracownicy firmy budowlanej wykonują obecnie pra-

ce przy fundamentach szkolnego budynku. Na parterze znajdo-

wać się będą szatnie dla uczniów, stołówka, kuchnia z niezbęd-

nym zapleczem, gabinet psychologa, nowoczesne łazienki, po-

mieszczenie głównej rozdzielni, pokoje gospodarcze oraz so-

cjalne, a także przestronne korytarze i klatka schodowa. Dodat-

kowym udogodnieniem będzie zamontowana winda oraz pod-

jazdy. Placówka zostanie również wyposażona w oświetlenie 

awaryjne, sieć komputerową i system monitoringu. Będzie bar-

dziej dostępna dla niepełnosprawnych.  

W planach remontu i rozbudowy Szkoły Podstawowej 

w Cerekwi zawarta jest również modernizacja istniejących już 

sal lekcyjnych oraz ujednolicenie elewacji budynku szkoły, 

co nada jej nowoczesny, ponadczasowy wygląd. 

NOWE OBLICZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W CEREKWI 
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Nowy obiekt jest spełnieniem marzeń całej lokalnej 

społeczności: uczniów, ich rodziców i dziadków – niejednokrot-

nie także absolwentów tej szkoły, nauczycieli, a przede wszyst-

kim dyrektor placówki – Elżbiety Kumięgi, która od lat zabiega-

ła o rozbudowę szkolnego budynku, a poprawa warunków, 

w  jakich uczą się dzieci i młodzież w Cerekwi, stała się jej mi-

sją i jednym z głównych celów do realizacji.  

Warto dodać, że rozbudowa szkoły w Cerekwi jest jed-

nym z priorytetowych zadań Urzędu Gminy w Zakrzewie, 

a szczególną pieczę nad tym projektem sprawuje sam Wójt Gmi-

ny Leszek Margas – trudno się więc dziwić, że prace postępują 

w tak szybkim  tempie, o czym na pewno napiszę w kolejnym 

artykule.  

Dorota Pawlikowska 

Foto: PSP w Cerekwi 

 

 

R ządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przezna-

czone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysoko-

ści od 500 tysięcy złotych do aż ponad 93 milionów złotych. 

Łącznie w skali całego kraju przekazano  6 miliardów złotych. 

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. 

Wsparcie jest bezzwrotne. Gminy, powiaty i miasta mogą wy-

korzystać pieniądze od rządu na inwestycje bliskie ludziom, np. 

szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy 

społecznej. 

Premier Mateusz Morawiecki w środę, 8 lipca br., odwie-

dził samorządy regionu radomskiego, przekazując symboliczne 

czeki przedstawicielom władz powiatowych i gminnych na 

łączną kwotę prawie 83 mln zł. Gmina Zakrzew otrzymała 

1 666 742 zł, jest na drugim miejscu z najwyższą dotacją 

w powiecie radomskim: 

Pionki - 2 132 487 zł 

Zakrzew - 1 666 742 zł 

Skaryszew - 1 455 906 zł  

Jedlińsk - 1 346 393 zł  

Jastrzębia - 1 283 660 zł 

Pionki - 1 200 542 zł 

Gózd - 891 067 zł  

Jedlnia-Letnisko - 811 140 zł 

Iłża - 811 083 zł 

Kowala - 500 000 zł 

Przytyk - 500 000 zł 

Wierzbica - 500 000 zł 

Wolanów - 500 000 zł 

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na in-

westycje społeczno-oświatowe, które zapisane będą w budżecie 

gminy na 2021 rok.  Dotacja może być wydatkowana do końca 

2022 r.  

 

Katarzyna Wojcieszak  

Urząd Gminy w Zakrzewie 

Foto. Starostwo Zwoleń 

PONAD 1 MLN 600 TYS. DLA GMINY ZAKRZEW  

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO 
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G mina Zakrzew realizuje od 2016 r. Projekt 

pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego 

w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom” w ramach działania 

2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś prio-

rytetowa  „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 

klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020. 

Większość mieszkańców Janiszewa już od ponad dwóch 

lat może korzystać z nowo wybudowanej sieci kanalizacji sani-

tarnej, która jest niewątpliwie dużą wygodą dla gospodarstw 

domowych, jeśli chodzi odprowadzanie nieczystości.  

Z powstałych oszczędności na inwestycji gminie udało 

się po raz kolejny rozszerzyć projekt o dodatkowe przyłącza 

nowo powstały budynków oraz tych mieszkańców Janiszewa, 

którzy nie byli zdecydowani w poprzednich etapach. Chodzi tu 

szczególnie o ulicę Zachodnią od byłej szkoły w kierunku Dą-

brówki Nagórnej oraz ulicę Amarantową. Koszt tego zadania 

wyniesie ponad 400 tys. zł. Obecnie trwa procedura przetargo-

wa w celu wyłonienia wykonawcy, prace mają się zakończyć 

na początku przyszłego roku.   

Katarzyna Wojcieszak 

Urząd Gminy w Zakrzewie 

 

BUDOWA KANALIZACJI W JANISZEWIE –  

KOLEJNY ETAP 

Budowa drogi gminnej Cerekiew - ul. Akacjowa 

W sierpniu br. gmina Zakrzew oddała w Cerekwi do użytkowa-

nia nową drogę asfaltową wraz z utwardzonymi poboczami.  

Inwestycja obejmowała swoim zasięgiem ulicę Akacjową oraz 

Sosnową o łącznej długości 670 m i szerokości 4,5 m. Całkowi-

ta wartość inwestycji wyniosła ponad  550 tys. zł. 

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew 

Mieszkańcy Zakrzewa obrębu Pieńki od tego roku mogą korzy-

stać z nowej nawierzchni, która pierwotnie posiadała podłoże 

z kruszywa. Droga przebiega od skrzyżowania z drogą we-

wnętrzną o nawierzchni gruntowej do skrzyżowania z drogą 

gminną nr 351310W. Wybudowana droga o długości 922 m 

posiada na całej długości nawierzchnie poboczy i zjazdów 

z kruszywa. Na zadanie gmina pozyskała środki z Państwowe-

go Fundusz Celowego z programu Fundusz Dróg Samorządo-

wych w kwocie 369 301,00 zł, całość inwestycji 728 515,67 zł. 

 

NOWE NAWIERZCHNIE DRÓG  

NA TERENIE GMINY ZAKRZEW 
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Przebudowa drogi w miejscowości Sosnowica 

Długo oczekiwana nawierzchnia asfaltowa drogi w Sosnowicy 

została wykonana. Długość odcinka wynosi 951,11m od drogi 

powiatowej Nr 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów, od m. Ko-

lonia Piaski – Sosnowica. Nowo wykonana jezdnia ma szerokość 

od 4 – 5 m.   

 

Katarzyna Wojcieszak 

Urząd Gminy w Zakrzewie 

Foto. Katarzyna Wojcieszak 

W  tym roku w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Ak-

tywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”  programu 

współfinansowanego ze środków samorządu województwa 

mazowieckiego gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 

10 tysięcy złotych. Wsparcie trafiło na realizację inwestycji 

w sołectwie Wacyn, część środków musiała dołożyć gmina. 

W ramach tego programu gmina zrealizowała budowę placu 

zabaw, który znajduje się na terenie dawnej szkoły podstawo-

wej, gdzie obecnie znajduje się  Filia Biblioteki.  W przyszłym 

roku gmina planuje remont budynku, dzięki czemu poprawią 

się warunki oraz standard placówki, które umożliwią prowa-

dzenie zajęć bibliotecznych, komputerowych, świetlicowych 

dla dzieci i młodzieży. W kolejnych latach ma tu powstać Park 

Rekreacyjny. 

W przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrówce 

Podłężnej został rozbudowany plac zabaw dla dzieci. Są tam 

teraz nowe urządzenia dla milusińskich. W miejscowości Ja-

szowice Kolonia został wybudowany nowy plac zabaw. 

W skład placów wchodzą urządzenia, dzięki którym dzieci, 

oprócz zabawy, rozwijają także zdolności ruchowe i sprawność 

fizyczną. Nowe place zabaw są kolejnymi, które funkcjonują w 

gminie. Dzięki temu coraz więcej dzieci może miło i bezpiecz-

nie spędzać wolny czas.  

Katarzyna Wojcieszak 

Urząd Gminy w Zakrzewie 

Foto. Katarzyna Wojcieszak  

 

MAMY NOWE PLACE ZABAW 

Plac zabaw Jaszowice Kolonia 

Plac zabaw Wacyn 

Plac zabaw Wacyn Plac zabaw PSP Dąbrówka Podłężna 
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W  piątek 4 września 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna 

w Taczowie hucznie powitała kolorowymi racami no-

wy wóz strażacki. Zakup wozu został sfinansowany ze środków 

z wielu źródeł, m.in. przez Gminę Zakrzew, ale również przez 

Komendę Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej, Samorząd Województwa Mazowieckiego, 

Nowy średni wóz gaśniczo-ratowniczy marki Volvo FL 

4x4 zastąpi w taczowskiej straży samochód pożarniczy marki 

DAF z 1984 r. Całkowity jego koszt wyniósł 789 537,00 zł. 

Nowy nabytek znacząco polepszy jakość  pracy ochotników,  

którzy poświęcają swój czas, narażają zdrowie i życie, uczest-

nicząc w wielu akcjach ratowniczych. 

 

Katarzyna Wojcieszak  

Urząd Gminy w Zakrzewie 

Foto. OSP Taczów 

NOWY WÓZ STRAŻACKI DLA OSP TACZÓW 
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DZIAŁALNOŚĆ W LATACH 1939 -1945 

 

P o wybuchu  II wojny światowej  Ochotnicza Straż Pożarna 

musiała przerwać swoją działalność, ale nie oznaczało to 

całkowitego wycofania się z działalności na rzecz mieszkań-

ców. 

22 kwietnia 1941 roku na mocy rozporządzenia General-

nego Gubernatora Hansa Franka zlikwidowano ochotnicze stra-

że pożarne na ziemiach okupowanych, majątek i osobowość 

prawna  zostały przekazane gminom.   

Nie wiemy, w jaki sposób zostało zabezpieczone w tych 

latach tak ciężko zgromadzone wyposażenie naszej jednostki, 

wiadome jest to, że po 1944 roku wycofujący się Niemcy praw-

dopodobnie zarekwirowali część sprzętu. Natomiast reszty gra-

bieży dokonali żołnierze radzieccy, wkraczając na teren Cere-

kwi w 1945 r. 

Wiemy również, że najwięcej zniszczeń w Cerekwi do-

konali właśnie Rosjanie. Pomimo „zawieszenia” działalności 

wielu starszych i młodszych strażaków czynnie brało udział 

w walce z okupantem. 

W czasie II wojny światowej w Cerekwi na szeroką ska-

lę działała siatka kontaktowa podziemiaz ramienia majora Hu-

bala . Tu swój punkt kontaktowy miał „Tadek” z oddziału Hu-

bala. 

 W latach 1939 – 40 kilkakrotnie przebywał pierwszy 

kapelan oddziału majora Hubala – ks. Ludwik Mucha. Na tere-

nie Cerekwi również aktywnie działały oddziały Batalionów 

Chłopskich. We wspomnieniach starszych osób, opowiadają-

cych o swoich najbliższych z kręgu straży, dowiadujemy się, że 

działania dywersyjne polegały na wykradaniu broni Niemcom 

i przekazywaniu jej partyzantom w punktach kontaktowych, 

reperowaniu broni dla partyzantów. Wymienię tu kilka nazwisk 

strażaków, którzy jako młodzi chłopcy zanosili naprawioną 

broń i zostawiali ją w punkcie kontaktowym: dh Stanisław Kur-

pik, dh Czesław Maleciński.  

Takie samo ryzyko podejmował dh Józef Mokosa , który 

wykradał granaty Niemcom stacjonującym 

w szkole. Z rąk Niemców w 1943 r. zginął dh Tadeusz 

Kaim. Dh Stanisław Stępniewicz osadzony został w Oświęci-

miu w 1943 i przebywał tam do czasu wyzwolenia obozu. 

Przypuszczam, że wielu innych strażaków pomagało w ukryciu 

partyzantce, lub nawet sami byli partyzantami. O wyżej wymie-

nionych druhach wiem z informacji pozyskanych od mojej ro-

dziny i rodzin spokrewnionych. Czas zaciera pamięć o tych 

trudnych, niebezpiecznych latach wojny. 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CEREKWI 

W LATACH  1945 -1956. 

W latach 1945 – 50 na terenie Cerekwi i w okolicach 

działały jeszcze oddziały partyzantki powyzwoleńczej, z tego 

względu ówczesne władze inwigilowały społeczeństwo Cere-

kwi. 

Te trudne lata po wyzwoleniu, wystawiły ponownie na-

szą  jednostkę na próbę. Brak byłosprzętu, mundurów wydano 

rozporządzenie w ramach stalinizacji  społeczeństwa  o likwi-

dacji związku straży pożarnych. 

  Władze pozbawiły w ten sposób jednostki straży 

mocy organizacyjnej, przekreśliły lata tradycji, kultywowania 

symboli religijnych. Strażacy nie mogli w mundurach uczestni-

DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

W CEREKWI  W LATACH 1939-1975 

Tuż przed wojną...1939 r., życie towarzyskie mieszkańców. 

Pogrzeb pierwszego Prezesa OSP Cerekiew, ks. A. Popkiewicza 
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czyć w takich ważnych świętach religijnych jak Wielkanoc, czy 

Boże Ciało. Starsi strażacy pamiętają jak przy grobie Zmar-

twychwstałego musieli stać w zwykłych marynarkach. 

W 1953 roku umiera pierwszy Prezes OSP Cerekiew – 

ks. Adam Popkiewicz,  druhowie zmuszeni byli tak zasłużone-

go człowieka żegnać w cywilnych ubraniach. 

Dopiero po 1953 r. (śmierć Stalina) straż w Cerekwi 

zaczęła reorganizację jednostki. Wiemy, że przeprowadzano 

wiele ćwiczeń, szczególnie przed zawodami gminnymi.   

Do lat sześćdziesiątych zdobywaliśmy pierwsze miejsca. 

Ćwiczenia przeprowadzano następująco: na sygnał syreny stra-

żackiej dwóch druhów ruszało spod remizy do odległego o ok. 

500 metrów gospodarstwa dh Stanisława Głowackiego, gdzie 

musieli rozprzęgnąć dwa konie, po czym wrócić jak najszybciej 

pod strażnicę i zaprzęgnąć je do wozu strażackiego. Następnie 

musieli dojechać do pobliskiego stawu i zacząć pobierać z nie-

go wodę do pompy. Przy pompie najczęściej stali dh Stanisław 

Kurpik i dh Stanisław Kaim (syn), którzy byli postawnymi, 

silnymi mężczyznami. 

Z tego okresu nie posiadamy informacji o współpracy 

OSP z Zarządem Oddziału Powiatowego w Radomiu, ani także 

o przeprowadzonych akcjach ratowniczo – gaśniczych. 

W latach powojennych w Cerekwi dominowały drew-

niane zabudowania, w większości pokrycie dachowe stanowiła 

słoma, papa. 

Dopiero po latach pięćdziesiątych przyszła moda na 

budownictwo murowane, kiedy to przepisy przeciwpożarowe 

skłaniały do zakładania instalacji odgromowych. Przeprowa-

dzono elektryfikację wsi. 

Dowodem takiej zmiany jest młyn w Cerekwi, który 

został zbudowany w 1950 r., nowocześnie działający na prąd 

z pasami transmisyjnymi (do dziś czynny, działa za pomocą 

pasów transmisyjnych). 

Nie posiadamy również dokładnej informacji, jaki sprzęt 

miała jednostka w tym okresie tzn., 

 to, co ocalało po przejściu obu frontów. Najważniejszy 

sprzęt, czyli wóz na żelaznych kołach z pompą ręczną i jakieś 

węże ocalały. Jak? Tego już nikt z mieszkańców nie pamiętał. 

Na początku 1950 roku została zniszczona syrena pneu-

matyczna  „Tyfon”, którą jednostka  wygrała w 1937 r. na za-

wodach powiatowych.  Zniszczenia syreny dokonał Aleksander 

Młyński – Drągal, mszcząc się w ten sposób na jednym 

z członków straży. 

 W latach pięćdziesiątych (ok.1950-1951) dołącza do 

OSP Cerekiew dh Czesław Szczepański (1918-1978), który był 

organistą w naszym kościele parafialnym, ale przede wszyst-

kim do początków lat siedemdziesiątych pełnił funkcję Sekreta-

rza . Prowadził Chór Parafialny, który w większości składał się 

z druhów strażaków i ich żon. Ograniczone życie kulturalne 

wiązało się z przemianami społeczno – politycznymi, strażacy 

mało podejmowali się w tych latach działań na rzecz lokalnego 

środowiska. Organizowali w remizie potańcówki. 

 

LATA WIELKICH ZMIAN DLA OSP CEREKIEW 

1956 – 1975 

Do 1956 roku jednostka dysponowała starym przedwo-

jennym wozem na żelaznych kołach, wyposażonym w pompę 

ręczną ssawno – tłoczącą, a remiza strażacka wbrew przepisom 

przeciwpożarowym była w dalszym ciągu drewniana. 

Dopiero od 1956 roku, kiedy to Krajowa Rada Delega-

tów OSP powołała do życia Związek Ochotniczych Straży Po-

żarnych – nastąpił ekspansywny rozwój Jednostki. 

Chór parafialny w Cerekwi - 1949 r., na zdjęciu druhowie z OSP 

Cerekiew i ks. A. Popkiewicz 

Ołtarz strażacki-1964 r.-Prezes Stefan Piwoński z synem  

Ireneuszem 
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W tym roku zaczęto budowę nowej murowanej strażni-

cy, która stanęła na tym samym miejscu na którym stała stara 

remiza. Budowa trwała do 1961 roku. 

Budynek był dwa razy większy od pierwszej remizy, 

mógł pomieścić nie tylko strażacki wóz, zaprojektowany z wy-

dzieloną częścią na scenę, przedsionek, posiadał jedne drzwi 

wjazdowe. Pobudowany z białej cegły, pokrycie dachowe sta-

nowił eternit. W ramach prac społecznych remizę budowali 

strażacy i mieszkańcy Cerekwi, natomiast materiały budowlane 

zapewnił Urząd Gminy w Zakrzewie. 

W połowie lat sześćdziesiątych OSP Cerekiew otrzymu-

je nowy wóz bojowy na gumowych kołach, wyposażony 

w pompę P-8, co uczyniło ją jedną z lepiej wyposażonych jed-

nostek gminy Zakrzew. Wóz służył straży do 1989 roku. 

Okres ten – szczególnie koniec lat sześćdziesiątych 

i początek siedemdziesiątych to duże zmiany gospodarcze dla 

Cerekwi. Utwardzono powierzchnię drogi powiatowej ciągnącą 

się przez Cerekiew, założono linię telefoniczną, wykonano ka-

pitalny remont szkoły podstawowej. Strażacy w tym czasie 

zobowiązani byli do kontroli urządzeń piorunochronnych i ko-

minów. Odbywało się dużo zbiórek, połączonych z ćwiczenia-

mi strażaków. 

Najbardziej zapamiętaną akcją ratowniczo – gaśniczą 

z tego okresu był pożar drewnianego budynku mieszkalnego 

w Cerekwi (1972 r.), który stał na terenie kółka rolniczego pro-

wadzonego przez dh Grzegorza Owczarka. Budynek zajął się 

od iskry z ciągnika, niedaleko budynku stały beczki z zapasem 

benzyny do ciągników. W sąsiedztwie stały zabudowania 

z drewna, kościół, a po drugiej stronie drogi – stała remiza. Do 

akcji dołączyły jednostki OSP z całej gminy, jednostka z Przy-

suchy, jednostki z Radomia – było 16 wozów strażackich. 

Kwitło też życie kulturalne jednostki. Najbardziej zapa-

miętane były „loterie fantowe” – organizowane przez straża-

ków, które najczęściej odbywały się podczas odpustów np. 

w Św. Stanisława(8 maja) – patrona kościoła parafii. Były to 

lata po 1956 r.  Przed planowaną loterią, strażacy zbierali fanty 

od mieszkańców parafii. W zbiorach fantów mogło znaleźć się 

wszystko: kilka sztuk jajek, paczka papierosów, królik, kura 

nawet świnka. Nie wiemy, w jakiej cenie można było wykupić 

los na loterię? W taki sposób pieniądze były zbierane na dalszy 

rozwój jednostki oraz na zapłacenie akcyzy. 

W latach siedemdziesiątych natomiast straż organizowa-

ła potańcówki w nowej remizie, sprzedając bilety wstępu 

a zebrane pieniądze przeznaczali  ponownie na dalszy rozwój. 

Ponieważ remiza miała wydzielone miejsce ze sceną, często 

nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Cerekwi wystawiali 

z młodzieżą i dziećmi przedstawienia. Tu należy wymienić 

panią Janinę Ciesielską, długoletnią nauczycielkę, która w ra-

mach współpracy z OSP przygotowywała takie przedstawienia. 

Oczywiście widzami byli nie tylko rodzice dzieci, przychodziła 

cała szkoła. Na cel dalszego rozwoju OSP były sprzedawane 

bilety na przedstawienie za symboliczną opłatę. 

W latach sześćdziesiątych i na początku lat siedemdzie-

siątych działał ówczesny Komendant dh Stanisław Kaim, dzię-

ki jego staraniom straż pozyskała kilka nowych mundurów 

i sprzętu z Oddziału Zarządu Powiatowego Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych w Radomiu.  

Straż w tym czasie miała faktycznie 

mało mundurów, wręcz losowano, kto 

w mundurze obejmie wartę przy grobie 

Pańskim.  

Elżbieta Malecińska  

Foto: OSP Cerekiew 

1970 rok , Cerekiew, Boże Ciało, strażacy bez mundurów. 

Lata sześćdziesiąte-honorowa asysta druhów z parafii Cerekiew-

Komendant Stanisław Kaim 



17 

 

5  września 2020 roku na uroczystym apelu 

jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Cerekwi została oficjalnie włączona do 

Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśnicze-

go. Uroczystość zorganizowała Komenda 

Miejska PSP w Radomiu, uczestniczyli 

w niej: Zastępca Komendanta Miejskiego PSP 

w Radomiu, mł. brygadier Paweł Tuzinek, 

bryg. Bartosz Musiał, Zastępca Naczelnika 

Działu Operacyjnego PSP w Radomiu, kpt. 

Piotr Chłopicki. 

Dowódcą uroczystości ze strony KM 

PSP w Radomiu był aspirant Konrad Margas, 

a przebieg odczytywał kpt. Radosław Nachy-

ła. 

Akt włączenia do Krajowego Systemu 

Ratowniczo- Gaśniczego wręczał mł. bryga-

dier  Paweł Fryszkiewicz, Naczelnik Ośrodka 

Szkoleniowego Komendy Wojewódzkiej w Warszawie. Pod-

czas apelu nastąpił jeszcze jeden uroczysty akt. Prezes OSP  

Cerekiew, dh Andrzej Prorok i Naczelnik, dh Artur Głowacki 

oraz Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zakrzewie 

dh Grzegorz Majchrzak zostali odznaczeni Brązowym Krzy-

żem Zasługi, nadawanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 

za zasługi. Odznaczenia wręczali: Poseł na Sejm RP, Marek 

Suski oraz Wicewojewoda Mazowiecki  Artur Standowicz. 

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie jed-

nostce OSP Cerekiew motopompy, o którą jednostka starała się 

w „Bitwie o wozy” – zamiast quada. Starosta Waldemar Trelka 

w porozumieniu z Wójtem Gminy Zakrzew, Panem Leszkiem 

Margasem oraz Zarządem OSP Cerekiew ustalili, że bardziej 

przyda się  Jednostce tego typu sprzęt. I tak oto została przeka-

UROCZYSTY APEL WŁĄCZENIA OCHOTNICZEJ 

STRAŻY POŻRNEJ 

Przemówienie Wójta  Gminy Zakrzew, Leszka Margasa 

Druhowie OSP Cerekiew 
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zana OSP Cerekiew nowoczesna motopompa pożarnicza To-

hatsu M 16/8 VE 1500. 

Uroczystości zakończyły się poczęstunkiem, przygoto-

wanym przez Koło Gospodyń Wiejskich – Zdziechowianki. 

 

Elżbieta Malecińska 

Foto: OSP Cerekiew 

 Przekazanie motopompy 

Wręczenie aktu włączenia jednostki do KSRG 

Goście uroczystości 

5  lipca 2020 roku w Dąbrówce Nagórnej odbyła się uroczystość poświęcona 

pułkownikowi Dionizemu Czachowskiemu. 

Dlaczego akurat Dąbrówka Nagórna, nieduża wieś położona w gminie 

Zakrzew, stała się miejscem tak ważnego wydarzenia? Niewielu z nas pewnie 

dotychczas wiedziało, że około 190 lat temu młody Dionizy Czachowski  został 

na blisko 10 lat ,,posesorem”, czyli dzierżawcą majątku Dąbrówka Nagórna. 

Świadczą o tym m.in. dokumenty znajdujące się w archiwach parafii Cerekiew, 

a także informacje zawarte w książce  Ryszarda Pietrzykowskiego ,,Dionizy Cza-

chowski. 1810-1863”. Z dokumentów wynika, że Dionizy Czachowski osiadł 

w majątku ziemskim Dąbrówka Nagórna w roku 1831 i rezydował w nim do roku 

1839. 

Dionizy Czachowski (1810-1863) to postać bardzo ciekawa – jeden z naj-

wybitniejszych dowódców powstania styczniowego, naczelnik wojenny woje-

wództwa sandomierskiego. Choć nie miał wykształcenia wojskowego, okazał się 

charyzmatycznym dowódcą, twórcą oryginalnej taktyki wojskowej. Do powstania 

przyłączył się wraz ze swoimi dwoma synami. Początkowo walczył w oddziale 

generała Mariana Langiewicza, następnie został dowódcą samodzielnego oddziału 

walczącego na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie. Zginął w walce Rosjanami pod 

Jaworem Soleckim 6 listopada 1863 roku. 

Z licznych dokumentów i wspomnień wiadomo, że Czachowski był nie-

DIONIZY CZACHOWSKI I JEGO ZWIĄZKI  

Z DĄBRÓWKĄ NAGÓRNĄ I CEREKWIĄ 
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zwykle surowym i wymagającym – także wobec siebie – do-

wódcą. Bezkompromisowa postawa pułkownika okazała się 

szczególnie dotkliwa dla Rosjan. Czachowski zyskał przydo-

mek ,,Bożego bicza na Moskali”. 

Niezwykle ciekawe, choć w mniejszym stopniu udoku-

mentowane, wydają się osobiste losy bohatera. Urodził w Nie-

dabylu, niedaleko Białobrzegów, w niezbyt zamożnej, ale za to 

licznej i  szeroko skoligaconej rodzinie szlacheckiej. Jego mat-

ka, Joanna z Krzyżanowskich, była siostrą matki Fryderyka 

Chopina. Dzieciństwo spędził w Gutowie, gdzie jego rodzice 

dzierżawili majątek. Z dość skąpych informacji o jego młodo-

ści wiadomo na pewno, że uczęszczał do Gimnazjum Pijarów  

w Radomiu. Nie wiemy, czy  uczestniczył w powstaniu listopa-

dowym, publikacje na temat Czachowskiego zawierają sprzecz-

ne informacje. 

Jeszcze przed wybuchem powstania w lutym 1830 roku 

Dionizy zawarł związek małżeński z Eufemią Kaliszówną 

i niedługo potem osiadł w Dąbrówce Nagórnej jako dzierżawca 

majątku ziemskiego. Dokumentują ten fakt akta stanu cywilne-

go parafii Cerekiew, do której wówczas należała Dąbrówka 

Nagórna. 28 czerwca 1832 roku w Cerekwi został ochrzczony 

Piotr Franciszek Czachowski, pierworodny syn Dionizego 

i Eufemii z Kaliszów. W kościele parafialnym w Cerekwi były 

chrzczone także córki Dionizego Czchowskiego, Józefa i Wik-

toria Marianna, urodzone w Dąbrówce Nagórnej. Akty urodzeń 

znajdują się w parafialnych księgach urodzeń  z roku 1833 

i 1834. Na dokumentach widnieje podpis ojca - Dionizego Cza-

chowskiego – dzierżawcy (posesora) dóbr Dąbrówka Nagórna.  

Ważnym dokumentem potwierdzającym fakt zamieszka-

nia Dionizego Czachowskiego w dworku w Dąbrówce Nagór-

nej jest podanie dzierżawcy dóbr Dąbrówka Nagórna do  He-

roldii Królestwa Polskiego o potwierdzenie dziedzicznego szla-

chectwa i przynależności do herbu „Korab”. Potwierdzenie to 

Czachowski otrzymał w roku 1843. 

Informacje o Dąbrówce Nagórnej jako miejscu zamiesz-

kania Dionizego Czachowskiego podaje także Ryszard Pietrzy-

kowski w książce „Dionizy Czachowski 1810-1863”. Autor, 

opierając się na opracowaniu Wiktora Jana Paszkowskiego 

z roku 1937 i na przekazach rodzinnych, pisze, że Dionizy Cza-

chowski zamieszkał w majątku Dąbrówka Nagórna w 1831 po 

zawarciu małżeństwa z Eufemią Kalisz. Akt małżeństwa odna-

leziony w archiwum radomskiej Fary wskazuje, że ślub został 

zawarty 9 lutego 1830 roku. Dionizy Czachowski był wówczas 

dzierżawcą majątku Gutów. Według 

Pietrzykowskiego Czachowski opuścił  

Dąbrówkę Nagórną w 1839 r. Odziedzi-

czywszy po babce Katarzynie z Hu-

mięckich Czachowskiej znaczny mają-

tek  na Ukrainie, przeniósł się tam się 

z żoną Eufemią i dziećmi. Po śmierci 

żony majątek sprzedał i powrócił 

w rodzinne strony – osiadł w pobliskich 

Jankowicach. 

Zofia Maj 

fot. zbiory Gminnej Biblioteki Publicz-

nej w Zakrzewie  
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D ąbrówka Nagórna jest jednym z ważnych miejsc związa-

nych z pułkownikiem Dionizym Czachowskim. 5 lipca 

2020 roku w Dąbrówce Nagórnej miało miejsce odsłonięcie 

i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci jednego z najwybit-

niejszych dowódców powstania styczniowego. Organizatorami 

tej szczególnej uroczystości były władze gminy Zakrzew, 

Gminna Biblioteka Publiczna, parafia Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Dąbrówce Nagórnej, zaś jej pomysłodawcą, inicja-

torem i patronem artystycznym pan Robert Grudzień - wybitny 

muzyk, kompozytor, organizator festiwali muzycznych, autor 

ogólnopolskiego projektu „Zrozumieć Niepodległą - Spotkania 

z Historią i Sztuką”. Uroczystość  uświetnili swoją obecnością 

przedstawiciele władz gminy Zakrzew – Wójt Leszek Margas, 

Sekretarz Marzenna Nosowska, Skarbnik Agnieszka Świątkow-

ska, Przewodniczący Rady Gminy Janusz Stawczyk, Tadeusz 

Pikiewicz – radny i sołtys Dąbrówki Nagórnej, radni gminy 

Zakrzew, Krzysztof Grzyb – prezes OSP w Dąbrówce Podłęż-

nej. Władze województwa reprezentował pan Krzysztof Mu-

rawski, dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Rado-

miu. Wśród obecnych byli proboszcz parafii NMP Nieustającej 

Pomocy w Dąbrówce Nagórnej Maciej Kornata, ksiądz kanonik 

Stanisław Drąg oraz mieszkańcy Dąbrówki Nagórnej, okolicz-

nych miejscowości i goście z Radomia. 

Uroczystość poświęcona postaci bohatera narodowego 

miała piękną i godną oprawę. Rozpoczęła się w kościele pw. 

NMP Nieustającej Pomocy w Dąbrówce Nagórnej  występem 

znakomitego aktora Jerzego Zelnika, który zaprezentował mon-

taż słowno- muzyczny ,,Powstanie styczniowe – gorzka chwa-

ła” dedykowany postaci Dionizego Czachowskiego i tragicz-

nym wydarzeniom powstania styczniowego. W programie zna-

lazły się pieśni religijne i patriotyczne, takie jak ,,Z dawna Pol-

ski Tyś królową” czy ,,Boże coś Polskę”, odśpiewane z udzia-

łem wszystkich uczestniczących w uroczystości, a także wier-

sze Marii Konopnickiej, wspomnienia powstańców czy słowa 

papieża Piusa IX skierowane do Polaków represjonowanych po 

upadku insurekcji. Występowi Jerzego Zelnika towarzyszył na 

organach pan Michał Tęcza. Patronat artystyczny sprawował  

Robert Grudzień. 

Po występie została odprawiona msza święta koncelebro-

wana z udziałem pocztu sztandarowego Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Dąbrówce Podłężnej. W trakcie kazania ksiądz pro-

boszcz Maciej Kornata mówił o,, mocarzach ducha”, ludziach, 

którzy poświęcili się dla ojczyzny, ponieśli ofiarę w imię wy-

znawanych wartości. Taką postacią był niewątpliwie Dionizy 

Czachowski. Ksiądz proboszcz przypomniał także okoliczności 

pochówku przywódcy powstania – pogrzeb, zgodnie z rozka-

zem Rosjan, odbył się w nocy ,,pod strażą”, z udziałem zaled-

wie kilku osób. 

Po zakończonej liturgii wójt Gminy Zakrzew Leszek 

Margas  zaprosił wszystkich do Domu Ludowego w Dąbrówce 

Nagórnej na dalszą część uroczystości – odsłonięcie tablicy 

pamiątkowej. Tę część uroczystości rozpoczęło wspólne od-

śpiewanie hymnu narodowego. Następnie głos zabrali Leszek 

Margas, wójt gminy Zakrzew oraz pan Krzysztof Murawski, 

dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, który 

w imieniu Wojewody Mazowieckiego podziękował za zorgani-

zowanie uroczystości i podkreślił jej znaczenie w kształtowaniu 

tożsamości narodowej. Z kolei Zofia Maj, dyrektor Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Zakrzewie przedstawiła informacje 

dotyczące związków Dionizego Czachowskiego z Dąbrówką 

Nagórną. Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy złożono kwiaty 

od mieszkańców gminy Zakrzew. 

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych 

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA I POŚWIĘCENIA  

TABLICY PAMIĄTKOWEJ W DĄBRÓWCE NAGÓRNEJ 
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księdza Stanisława Drąga, malarza, rysownika, twórcy ikon, 

a przede wszystkim miłośnika historii, znawcy powstania 

styczniowego. Obrazy i rysunki poświęcone Dionizemu Cza-

chowskiemu oraz innym postaciom i wydarzeniom związanym 

z powstaniem zostały udostępnione w formie wystawy w Domu 

Ludowym. Zaprezentowano także dokumenty zgromadzone 

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zakrzewie, świadczące 

o pobycie Czachowskiego na naszej ziemi. 

Dionizy Czachowski, późniejszy legendarny dowódca 

powstania styczniowego, przez wiele lat związany był z ziemią 

radomską – Niedabylem, w którym się urodził, a także Guto-

wem, Jankowicami, Bukównem czy Czarnocinem. Wśród 

miejsc bliskich Czachowskiemu była z pewnością także nasza 

miejscowość - Dąbrówka Nagórna,  wówczas w parafii Cere-

kiew, a obecnie parafii Dąbrówka Nagórna.  Czas rezydowania 

Dionizego Czachowskiego na naszej ziemi nie był długi, to 

niespełna 10 lat. Jako społeczność lokalna nie mogliśmy jednak 

takiego faktu nie upamiętnić, bo jak powiedział starożytny 

rzymski polityk Marek Liviusz: ,,Historia to świadek dziejów, 

źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka prze-

szłości i zwiastunka przyszłości”.  

Zofia Maj 

Foto: Agnieszka Popławska  
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1  września 2020 roku minęła 100. rocznica śmierci Teresy 

Grodzińskiej - bohaterki wojny polsko-bolszewickiej, po-

chodzącej z Jaszowic w gminie Zakrzew. Tego dnia w Zakrze-

wie upamiętniono naszą Rodaczkę, bohaterską sanitariuszkę.  

W kościele parafialnym w Zakrzewie odprawiona została 

msza święta w Jej intencji z udziałem władz Gminy Zakrzew – 

Wójta Leszka Margasa, Sekretarz Gminy Marzenny Nosow-

skiej, Skarbnik Agnieszki Świątkowskiej. We mszy uczestni-

czyli uczniowie oraz Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Zakrzewie – Dyrektor Ewa Bartel i Wicedyrektor Agata 

Brandys, nauczyciele, harcerze, mieszkańcy Zakrzewa i Jaszo-

wic. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie odbyło się 

oata Brandys, Dyrektor Przedszkola Samorządowego Barbara 

Ślusarczyk, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy Zakrzewa i Ja-

szowic - rodzinnej miejscowości Bohaterki.Zapraszamy ser-

decznie do obejrzenia tej wystawy, a także do zwiedzania eks-

pozycji dokumentów i fotografii związanych z postacią naszej 

Bohaterki przygotowana przez naszą Bibliotekę. 

Uroczystości w 100 rocznicę śmierci Teresy Grodzińskiej 

odbyły się także w niedzielę, 30 sierpnia w Radomiu. Wzięła w 

nich udział również delegacja społeczności gminy Zakrzew. 

Relacja z radomskich obchodów w artykułach prasy radomskiej 

twarcie wystawy „Bohaterowie 1920” – prezentacji hologra-

mów postaci historycznych tamtego okresu. Przedstawiono 

wojenne losy osób walczących w obronie polskiej niepodległo-

ści, odznaczonych Krzyżami Walecznych czy Orderem Virtuti 

Militari. Wśród  nich byli Marszałek Józef Piłsudski, generał 

Stanisław Maczek, ksiądz Ignacy Skorupka, Merian Caldwell 

Cooper, Władysław Broniewski, Józef Kaczmarski czy Tadzio 

Jeziorowski. 

Wśród 14 prezentowanych postaci znalazła się Teresa 

Grodzińska - pierwsza kobieta, która została odznaczona po-

śmiertnie przez Marszałka Józefa Piłsudskiego orderem Virtuti 

Militari. W 1920 roku po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej 

ukończyła kurs sanitarny w Szpitalu Ujazdowskim i jako ochot-

niczka została wysłana na front. Przydzielona do 4 pułku pie-

choty Legionów, od 19 sierpnia 1920 r. uczestniczyła w działa-

niach wojennych w rejonie Hrubieszowa. Podczas odwrotu 

pozostawała z ciężko rannymi żołnierzami, wielu przeprowa-

dziła pod obstrzałem przez płonący most na rzece Huczwie. 

1 września została wzięta do niewoli przez wojska kozackie 

Siemiona Budionnego i brutalnie zamordowana. 

Teresa Grodzińska to postać, która w II RP była stawiana 

młodym ludziom za wzór. Dla wielu była takim symbolem jak 

Orlęta Lwowskie. Pisał o niej m.in. Melchior Wańkowicz 

(„Ziarna po Polsce” – „Kurier Warszawski” 1932, nr 237), jej 

krótkie życie i bohaterską śmierć opisywała Maria Zdziarska-

Zaleska w książce „W okopach. Pamiętnik kobiety-lekarza 

batalionu”. Jest jedną z kilku Polek opisanych w książce przed-

stawiającej niezwykłe kobiety tego czasu z całej Europy i Sta-

nów Zjednoczonych, wydanej w Paryżu, a następnie w Londy-

nie. Ci, którzy walczyli o niepodległość Polski w czasie II woj-

ny światowej, czerpali z pokolenia walczącego o niepodległość 

wcześniej, m.in. z takich postaci jak Teresa Grodzińska. 

Po II wojnie światowej pamięć o niej, jak o innych bohaterach 

wojny 1920 roku, została skazana na zapomnienie. 

Teresa Grodzińska,  ze względu na swą heroiczną posta-

wę, poświęcenie dla innych i okoliczności śmierci, jest postacią 

zasługującą na specjalne uhonorowanie. Od kilku lat przywra-

cana jest pamięć o naszej Bohaterce. Jej postać w szczególny 

sposób chcemy przybliżyć młodzieży, dlatego też oprócz wy-

stawy dokumentów i fotografii przygotowanej przez Gminną 

„BOHATEROWIE 1920” - WYSTAWA HOLOGRAMÓW 

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ZAKRZEWIE 
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Bibliotekę Publiczną w Zakrzewie zaprosiliśmy uczniów na 

niezwykłą, niecodzienną wystawę – prezentację holograficzną.  

Wystawa była wcześniej udostępniona w Łazienkach Królew-

skich oraz podczas uroczystości 15 sierpnia na Stadionie Naro-

dowym w Warszawie, a także w Muzeum Mazowieckim 

w Płocku. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie INTE-

GRA, a partnerami: PKN Orlen, Fundacja PGNiG i Fundacja 

KGHMPoznamy wojenne losy osób walczących w obronie 

polskiej niepodległości, odznaczonych, często pośmiertnie, 

Krzyżami Walecznych czy Orderem Virtuti Militari. Są to tacy 

bohaterowie Bitwy Warszawskiej, jak: marszałek Józef Piłsud-

ski, generał Stanisław Maczek, ksiądz Ignacy Skorupka, Me-

rian Caldwell Cooper, Józef Kaczmarski czy Tadzio Jeziorow-

ski.Jedną z 14 prezentowanych postaci jest Teresa Grodzińska - 

pierwsza kobieta, która została odznaczona pośmiertnie przez 

Marszałka Józefa Piłsudskiego orderem Virtuti Milita-

ri.Wystawa była prezentowana w Łazienkach Królewskich 

i podczas uroczystości 15 sierpnia na Stadionie Narodowym 

w Warszawie, a także w Muzeum Mazowieckim w Płocku. 

W trakcie uroczystego  otwarcia wystawy o projekcie 

opowiedział Robert Sypek ze Stowarzyszenia INTE-GRA. Jak 

podkreślił, celem twórców prezentacji była chęć zainteresowa-

nia historią wojny polsko-bolszewickiej młodych odbiorców, 

a narzędziem stała się nowoczesna technologia bliska młodemu 

pokoleniu. 

„Chcieliśmy ożywić postacie, które część z nas zna 

z podręczników historii, część może o nich zapomniała, a dla 

części one mogą być bardzo ważne w wymiarze lokalnym. Mó-

wimy o osobach, które sto lat temu walczyły w obronie granic 

Rzeczypospolitej z bolszewickim najazdem 1919 i 1920 roku. 

Naszym zdaniem ci ludzie zasłużyli na to, żeby ich przypo-

mnieć, ale też żeby ich ożywić, może odbrązowić, to znaczy 

pokazać ich z krwi i kości. Dzisiaj technologia pozwala nam 

ożywić te osoby w formie hologramów i w oryginalnych wy-

miarach – nie mówimy tu o miniaturach. Do współpracy zapro-

siliśmy aktorów, zarówno zawodowych z teatrów scen war-

szawskich, jak i zupełnych amatorów. Bo warto przypomnieć, 

że bohaterami tamtego okresu byli ludzie dojrzali, ludzie mło-

dzi i  bardzo młodzi. W tym gronie osobą wyjątkową jest Tere-

sa Grodzińska”. 

W stulecie Cudu nad Wisłą, a jednocześnie 100. rocznicę 

śmierci Teresa Grodzińska została upamiętniona nie tylko 

w Zakrzewie, ale również w Radomiu i podczas obchodów 

ogólnopolskich.  O tej niezwykłej postaci znów ukazują się 

książki, publikację zapowiada Wydawnictwo Znak i Instytut 

Pamięci Narodowej. Teresa Grodzińska jest bohaterką filmów, 

m.in. 6. odcinka filmu „Cud Wisły” – cyklu dokumentalnego 

zrealizowano przez TVP z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej 

1920 roku oraz filmu „Twoje życie za moje życie” zrealizowa-

nego przez Resursę Obywatelską w Radomiu.  

Wystawa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie 

cieszyła się dużym zainteresowaniem. Obejrzeli ja uczniowie 

starszych klas szkół podstawowych z Zakrzewa, Bielichy i Wo-

li Taczowskiej, nauczyciele  oraz  mieszkańcy gminy Zakrzew. 

Było to żywe spotkanie z historią, postacie przemówiły do nas 

w sposób niezwykle sugestywny i przejmujący, a przez to bo-

haterowie stali się bliscy. 

      Zofia Maj 

Foto: zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie  
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Z ygmunt Miłoszewski 

„Kwestia ceny”, Wydawnic-

two W.A.B., 2020 

Najnowsza powieść Zygmunta 

Miłoszewskiego to thriller przygo-

dowy. Fabuła „Kwestii ceny” obej-

muje dwie płaszczyzny czasowe. 

Jedna z nich koncentruje się wokół 

wydarzeń z początku XX wieku 

i losów Benedykta Czerskiego, 

polskiego zesłańca i zapalonego 

etnografa, dokumentującego zwy-

czaje ludów Dalekiego Wschodu 

(postać Czerskiego inspirowana 

jest biografią Bronisława Piłsud-

skiego). Akcja właściwa książki toczy się współcześnie, a jed-

nym z jej głównych bohaterów jest Bogdan Smuga — współ-

czesny naukowiec, który głęboko wierzy, że dokonane przed 

ponad stu laty odkrycie Czerskiego, odpowiednio wykorzysta-

ne, może zrewolucjonizować świat medycyny i znacząco wpły-

nąć na losy ludzkości. Smuga podejmuje się szaleńczego wy-

zwania dotarcia do tajemniczego skarbu ukrytego w  nielicznie 

zachowanych i rozproszonych po całym świecie zbiorach Be-

nedykta Czerskiego. W tej  misji wesprze go historyk sztuki, 

poszukiwaczka zaginionych arcydzieł, profesor Zofia Lorentz. 

 

R omain Gary „Obietnica 

poranka”  

Czy matka może kochać za bar-

dzo? Najbliższa nam osoba? Czy 

wyobrażenia naszych rodziców 

mogą przewyższyć nasze możliwo-

ści? Główny bohater nigdy się nie 

nudził w towarzystwie swojej ro-

dzicielki. 

Autobiografia, w której Romain 

Gary opisuje swoją drogę do suk-

cesu. Romain Gary to francuski 

pisarz o bogatym dorobku literac-

kim. Stał się jednym z najbardziej 

znanych autorów XX wieku. Jedy-

ny w historii dwukrotnie zdobył prestiżową Nagrodę Goncour-

tów. Wszystko to dzięki poświęceniu swej matki. Jednak czy ta 

miłość nie okazała się zbyt dużym ciężarem? 

Powieść została zekranizowana, a w rolach głównych wystąpili 

Pierre Niney oraz Charlotte Gainsbourg. W epizodach pojawił 

się także polski akcent, zagrali: Katarzyna Skarżanka, Marta 

Klubowicz i Piotr Cyrwus. 

 

M eredith Jaeger „Posag szwaczki”, Prószyński i S-ka, 

2020 

,,Posag Szwaczki” Meredith Jaeger to barwna opowieść o miło-

ści, historii i tajemniczym mor-

derstwie, splatająca losy dwóch 

niezwykłych kobiet w XIX-

wiecznym San Francisco 

i współcześnie.  

San Francisco 1876 rok.  Dwie 

imigrantki z Europy, Niemka 

Hannelore Schaeffer oraz Ir-

landka Margaret O’Brien pracu-

ją jako szwaczki, naprawiają  

eleganckie suknie i garnitury 

zamożnych mieszkańców San 

Francisco. Gdy do zakładu, 

w którym pracują, wkracza Lu-

cas, ich życie odmieni się na 

zawsze – Hanna za namową przyjaciółki zakłada wytworną 

aksamitną suknię i – niczym Kopciuszek – idzie na spotkanie 

z młodzieńcem. Tej samej nocy znika Margaret, a Hanna zwra-

ca się do Lucasa o pomoc w poszukiwaniach. 

W swojej opowieści o miłości i woli przetrwania Meredith Jae-

ger przenosi nas do dziewiętnastowiecznego San Francisco, 

maluje żywy, poruszający obraz krańcowej biedy sąsiadującej 

z ogromnym bogactwem, splata losy bohaterów w misterne 

wielopokoleniowe wątki. Doprawdy nie sposób oderwać się od 

lektury. 

 

J ack Fairweather 

„Ochotnik : prawdziwa 

historia tajnej misji Witolda 

Pileckiego”, Instytut Pilec-

kiego; Znak Horyzont, 2020 

„Ochotnik. Prawdziwa histo-

ria tajnej misji Witolda Pilec-

kiego” (ang. “The Volunteer: 

The True Story of the Resis-

tance Hero who Infiltrated 

Auschwitz”) opowiada 

o losach  rtm. Pileckiego i 

jego pobycie w niemieckim 

nazistowskim obozie zagłady 

Auschwitz. Biografia rotmis-

trza otrzymała w styczniu tytuł książki 2019 roku w jednym 

z najbardziej prestiżowych konkursów literackich w Wielkiej 

Brytanii - Costa Book Awards. Jej autor pochodzący z Walii 

Jack Fairweather jest pisarzem i dziennikarzem; był m.in. sze-

fem biura brytyjskiego dziennika „Daily Telegraph” w Bag-

dadzie i fotoreporterem amerykańskiego „Washington Post” 

w Afganistanie. 

Witold Pilecki na ochotnika dał się aresztować 19 września 

1940 r. podczas łapanki na warszawskim Żoliborzu. W Au-

schwitz rotmistrz stworzył sprawną konspirację wojskową, 

polegającą na wzajemnej pomocy więźniów oraz komunikacji 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZAKRZEWIE 

POLECAMY NOWOŚCI 
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ze światem zewnętrznym. Pilecki wysyłał szczegółowe infor-

macje m.in. o masowym mordowaniu Żydów w komorach ga-

zowych. Pierwsze raporty o horrorze dziejącym się w KL Au-

schwitz opracowywał rtm. Witold Pilecki - podkreślił autor. 

 

R oald Dahl „Fantastyczny Pan Lis”, Znak Emotikon, 

2020 

Fantastyczny Pan Lis co wieczór rusza na polowanie, by zdo-

być coś smacznego dla swojej rodziny. Głodne lisiątka już się 

oblizują na myśl o kolacji. Ale tym razem ktoś postanowił za-

polować na niego. Źli farmerzy już planują zasadzkę. Czy 

sprytny rudzielec zdoła wywinąć się z opresji i przechytrzy 

wszystkich? 

Dzieci kochają książki Roalda Dahla, a jego „Charlie i fabryka 

czekolady” oraz „Matylda” należą do ulubionych lektur szkol-

nych. Można je też zobaczyć w wer-

sjach filmowych. Steven Spielberg 

wyreżyserował  film zatytułowany 

„BFG”, którego pierwowzorem jest 

opowieść o „Bardzo Fajnym Gigan-

cie”. Natomiast „Fantastyczny Pan 

Lis” zainspirował Wesa Andersona 

do nakręcenia w 2009 roku filmu 

animowanego o tym samym tytule, 

w którym główni bohaterowie prze-

mówili głosami George’a Clooneya 

i Meryl Streep. 

 

Zofia Maj 

K oło Gospodyń Wiejskich Zdziechowianki rozpoczęło 

realizację zadania dofinansowanego w ramach projektu 

grantowego przez LGD „Razem dla Radomki”.  Projekt składa 

się z cyklu 5 warsztatów kulinarnych, które odbywają się 

u Elżbiety Bień z Cateringu Camelot w Cerekwi przy ul. Ra-

domskiej 47. 

We wrześniu odbyły się pierwsze warsztaty pszczelar-

skie, które poprowadził Łukasz Murawski, laureat nagrody 

Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego 2019. Pan Łu-

kasz opowiedział o tym, jak ważne są pszczoły w naszym co-

dziennym życiu. Wskazał, dlaczego powinniśmy o nie szcze-

gólnie dbać oraz co pożytecznego robią dla naszej natury. 

Miód to bogactwo wielu witamin oraz składników mineral-

nych. Wpływa korzystnie na zdrowie całego organizmu. Przed-

stawił różne rodzaje miodu, jakie produkują pszczoły oraz 

w jaki sposób pozyskuje się dany miód. Najpopularniejsze 

miody to: gryczany, akacjowy, lipowy, wielokwiatowy itp. 

Miód w zależności od rodzaju wykazuje inne właściwości od-

żywcze. Można pozyskać go niemal ze wszystkiego, co wytwa-

rza pyłek np. z lawendy, lipy, akacji, gryki i wielu innych. Do-

datkową ciekawostką dla tych, którzy na co dzień myślą, że 

pszczoły produkują tylko miód, była informacja, że pszczoły 

wytwarzają również takie produkty jak: apidycyna, jad pszcze-

li, kit pszczeli, mleczko pszczele, obnóże, pierzga i wosk. 

Uczestnicy prelekcji na zakończenie mieli możliwość spróbo-

wać miodów wytwarzanych w pasiece Łukasza Murawskiego.  

Kolejne warsztaty kulinarne dla seniorów, które zorga-

nizowało Koło Gospodyń Wiejskich Zdziechowianki, popro-

wadziła Elżbieta Bień z Cateringu Camelot w Cerekwi. Pani 

Ela z pomocą uczestniczek warsztatów i gospodyń Zdziecho-

wianki przygotowała dania mięsne, sałatki warzywno–

owocowe oraz delikatny deser z gruszki i figi, nadziewany ko-

zim serem i polany przepyszną polewą z żurawiny. Przybyłe 

panie - seniorki oraz gospodynie Zdziechowianki – wraz z Pa-

nią Elą Bień z Cateringu Camelot przygotowywały potrawy, 

które są zdrowe i  bogate w mnóstwo witamin. Dania te można 

spożywać w każdym wieku, ale szczególnie ważne są w diecie 

seniorów. Takim daniem jest m.in falafele z cieciorki, które 

zostało przygotowywane na warsztatach kulinarnych. Przygo-

towanie tej potrawy sprawiło paniom mnóstwo radości, zwłasz-

cza tworzenie kulek oraz „podjadanie” i kosztowanie przed 

finałem prezentacji dania. Kolejną potrawą, szybką i łatwą do 

przygotowania był sorbet z pietrusz-

ki. Na zakończenie spotkania został 

zrobiony chleb z mąki żytniej. Każdy 

uczestnik spotkania dostał niewielką 

porcję chleba w foremce do samo-

dzielnego upieczenia w domu 

i skosztowania w gronie rodzinnym. 

W trakcie przygotowywania potraw 

Pani Ela szczegółowo omawiała oraz 

tłumaczyła, w jaki sposób dbać o 

dobre odżywianie zwłaszcza w gru-

pie seniorów, jak ważną role dla 

zdrowia odgrywa to, co i w jaki spo-

sób jemy. Na zakończenie wszyscy 

uczestnicy warsztatów mieli możli-

wość skosztowania dań, które zosta-

ły, przygotowane przez Elżbietę 

ZDZIECHOWIANKI GOTUJĄ 
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z pomocą uczestników i Zdziechowianek.  

Warsztaty z produkcji serów poprowadziła Grażyna 

Połczyńska, która słynie z produkcji kozich serów. Opowie-

działa o właściwościach sera koziego i znaczeniu, jakie ma 

w prawidłowym odżywianiu oraz dlaczego warto go jeść. 

Na zakończenie warsztatów Grażyna Połczyńska przygotowała 

do degustacji ser kozi z warzywami. 

Dla nas, Zdziechowianek, największą satysfakcją z re-

alizacji tego projektu jest liczne przybycie uczestników na 

warsztaty oraz ogromne zaangażowanie i chęć pomocy przy 

przygotowywaniu potraw.  

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Euro-

pejskiej w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Dzia-

łania „Razem dla Radomki” pn. „Rozwój społeczeństwa lokal-

nego”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie opera-

cji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014-2020, w ramach projektu współfinansowa-

nego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

KGW Zdziechowianki 

Foto: KGW Zdziechowianki 

 

 

M iło Panią widzieć w dobrym zdrowiu!    

Jakoś się nie daję, mimo że pandemia nie odpuszcza; 

taka zawzięta!    

Nie odpuszcza, ale życie idzie dalej, a rok 2020 jest szczegól-

ny. Tyle w nim rocznic, wspomnień i okazji do wdzięczno-

ści.  

I to okrągłych rocznic: 100. lecie urodzin św. Jana Pawła II 

i 100. lecie Bitwy Warszawskiej.   

Tak myślę sobie, jak ta nasza kochana Ojczyzna z olbrzy-

mim trudem tyle razy odzyskiwała i broniła wolności! Nikt 

nam wolności nie dał za darmo, ani na zawsze! 

Mamy szczęście - Boża Opatrzność - na trudne czasy daje nam 

wielkich bohaterów.  

Wolność, którą Polska odzyskała w 1918 r., po 123 lata nie-

woli, już dwa lata później była zagrożona. Ale mieliśmy 

Józefa Piłsudskiego.  

Życiorys jego, z tego co pamiętam z nauki historii,  jest niezwy-

kle bogaty. Po zwolnieniu z więzienia w Magdeburgu wrócił do 

Warszawy i był witany przez tłumy ludzi oraz księcia - Zdzisła-

wa Lubomirskiego i naczelnego komendanta Polskiej Organi-

zacji Wojskowej - Adama Koca. Tego samego dnia, 10 listopa-

da 1918 r. rozpoczęło się rozbrajanie Niemców w Warszawie.   

Znakomita wiedza. Dodam tylko, że Rada Regencyjna prze-

kazała władzę na ręce Józefa Piłsudskiego. I kolejne wyda-

rzenia potoczyły się błyskawicznie. 26 grudnia 1918 r. do 

Poznania przybył Ignacy Jan Paderewski,  światowej sławy 

pianista i kompozytor. Następnego dnia wybuchło Powsta-

nie Wielkopolskie, które zakończone zwycięstwem, pozwoli-

ło na przyłączenie Wielkopolski do Rzeczypospolitej.       

I odzyskaliśmy dostęp do Bałtyku! 

10 lutego 1920 r. gen. Józef Haller dokonał w Pucku symbo-

licznych zaślubin Polski  z morzem, rzucając w morskie fale 

pierścień. Traktat wersalski przyznawał nam 147 km wy-

brzeża. Dzisiaj, dla porównania,  długość linii brzegowej 

wynosi 528 km.  

To było na północy, a wróg czaił się na wschodniej granicy.  

Piłsudski chciał uprzedzić wroga, 7 maja 1920 r. Wojsko 

Polskie zajęło Kijów. Ukraińcy jednak nie poprali Szymona 

Petlury, wykazując się zgubną biernością i już miesiąc póź-

ZAMYŚLENIA ZAKRZEWSKIEGO PLEBANA 

„Ocalili Ojczyznę”         
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niej bolszewicy wkroczyli do Kijowa.  

W lipcu 1920 r. było już pewne, że nawały bolszewickiej nie 

unikniemy.  

Niestety, 4 lipca, rozpoczęła się ofensywa Michaiła Tucha-

czewskiego, który w odezwie do swych żołnierzy wzywał: 

„Ponad martwym ciałem Białej Polski jaśnieje droga ku 

ogólnoświatowej pożodze. Na naszych bagnetach poniesie-

my szczęście i pokój ludzkości pełnej mozołu. Na zachód! 

Wybiła godzina ataku. Do Wilna, Mińska, Warszawy! 

Strasznie groźnie brzmią te słowa, jeszcze teraz, po 100 latach! 

Sytuacja w Polsce była niezwykle skomplikowana. 11 lipca 

1920 r. przeprowadzono plebiscyt na Warmii, Mazurach 

i Powiślu. Zgodnie z rozporządzeniem traktatu wersalskie-

go miał on rozstrzygnąć o przynależności tych ziem do na-

szej Ojczyzny. Państwa zachodnie nie zgodziły się na prze-

sunięcie granic. Zostaliśmy osamotnieni, zresztą nie po raz 

pierwszy.  

Bóg nas jednak nie opuścił i stał się „Cud nad Wisłą”! 

To można naprawdę nazwać cudem. Geniusz wojskowy 

Józefa Piłsudskiego i polskich generałów, determinacja pol-

skich żołnierzy, duchowe wsparcie udzielone przez ks. Igna-

cego Skorupkę - to wszystko pozwoliło odrzucić bolszewic-

ką nawałę od polskich granic i uratować Europę przed ko-

munizmem.  

Ale na tym walki się nie skończyły. Były jeszcze „polskie Ter-

mopile”.  

Istotnie. 17 sierpnia, w bitwie pod Zadwórzem, zwanej 

„polskimi Termopilami”, batalion ochotniczy „Dzieci Lwo-

wa” kpt. Bolesława Zajączkowskiego stawił bohaterski opór 

wojskom bolszewickim. Zatrzymując natarcie sowieckie, 

nie dopuścili do zajęcia Lwowa; poległo 318 żołnierzy.      

Zagrożenie płynęło także ze strony Niemiec. Nie po raz pierw-

szy Polska była atakowana przez dwóch wrogów jednocześnie: 

Rosję i Niemcy! 

19/ 20 sierpnia wybuchło II powstanie śląskie. Kilka dni 

wcześniej niemiecka prasa podała fałszywą informację - 

dziś powiedzielibyśmy „fake news” – o rzekomym zdobyciu 

Warszawy przez bolszewików. Niemcy rozpoczęli ataki na 

polskich działaczy. W Katowicach zamordowano dr. An-

drzeja Mielęckiego. Rozgorzały walki, zakończone 25 sierp-

nia 1920 r.  

W 100. rocznicę tamtych wydarzeń, nie można nie wspomnieć 

o polskich ułanach, polskiej kawalerii! 

Bitwa pod Komarowem – 31 sierpnia, była – jak mówią 

historycy – największą od czasów napoleońskich i ostatnią 

tak potężną bitwą kawalerii XX wieku. Genialni polscy ka-

walerzyści pokonali liczniejszą armię konną Siemiona Bu-

dionnego i odrzucili ją za Bug.  

Musimy też pamiętać o naszej rodaczce, męczennicy – Teresie 

Grodzińskiej! 

Koniecznie. Teresa - sanitariuszka, ochotniczka. To było 

1 września 1920 roku. Kilka godzin w pustej chałupie bro-

niła się siekierą. W szale nienawiści zasiekli ją bolszewiccy 

żołdacy. Jej pogrzeb w Radomiu był wielką patriotyczną 

manifestacją. Została pierwszą kobietą odznaczoną orde-

rem Virtuti Militari II Rzeczypospolitej.  

Tak myślę sobie,  jak tragiczne są losy naszej Ojczyzny.  

I tak przez całe wieki. Finałem zmagań 1920 roku był trak-

tat pokojowy podpisany w Rydze. Ustalił on granice pomię-

dzy Polską a Rosją bolszewicką na linii: od Dźwiny Inflanc-

kiej w kierunku południowym, wzdłuż rzeki Zbrucz aż do 

ujścia. Niestety, po sowieckiej stronie zostało 1,5 mln Pola-

ków. Rozegrała się jeszcze walka o Górny Śląsk. Po III Po-

wstaniu Śląskim, w tym największej bitwie pod św. Anną – 

21 maja 1921 r. Górny Śląsk został podzielony na korzyst-

niejszych warunkach dla Polski.  

Chwała tym, którzy ocalili naszą kochaną Ojczyznę. Chwała 

i wdzięczność.  

Pięknie to Pani podsumowała!       

Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia 

   PLEBAN 

Bierzmowanie; Foto: Filip Odrobiński 
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W  bieżącym roku szkolnym w PSP w Bielisze jest reali-

zowany projekt matematyczny „Mistrzowie Rachun-

ku”, w ramach VII edycji programu „mPotęga” nadzorowanego 

przez Ministra Edukacji Narodowej. W tym roku o granty na 

kreatywne uczenie matematyki ubiegało się 523 projekty z ca-

łej Polski, a dofinansowanie otrzymały 152 projekty. Nasze 

działania realizowane przez nauczycielki matematyki PSP 

w Bielisze znalazły się wśród trzydziestu najlepiej ocenionych 

przez Kapitułę Konkursu.  

Adresatami projektu są uczniowie klas 4-6, którzy będą 

rozwijać sprawność rachunkową oraz podnosić swoje kompe-

tencje matematyczne. Uczniowie będą tworzyć własne gry ma-

tematyczne i ćwiczenia interaktywne, poznając różne platformy 

edukacyjne. Wraz z nauczycielami stworzą bazę zadań, która 

będzie dostępna dla uczniów całej szkoły na stronie interneto-

wej PSP w Bielisze  w zakładce Liga Matematyczna.  

 Planowana jest też integracja międzypokoleniowa, czyli 

Dzień Mistrza Rachunku, w czasie którego uczniowie wraz 

z rodzicami będą uczestniczyć w zabawie matematycznej. Sale 

lekcyjne zamienimy w pokoje działań 

matematycznych, np. salę polonistycz-

ną w salę dodawania, w której znajdą 

się przykłady, gry, ćwiczenia do roz-

wiązania. Zdobycie odpowiedniej ilości 

punktów umożliwi przejście do kolej-

nej sali. Będzie też sala gier matema-

tycznych dla rodziców, w której znajdą 

się zadania przygotowane przez dzieci. 

Praca nad rozwiązaniem niektórych 

działań będzie przebiegała z wykorzy-

staniem telefonów komórkowych i ta-

blicy interaktywnej. Mamy nadzieję, że 

wspólna zabawa i poznanie nowych 

technologii do nauki rachunku zaowo-

cuje w przyszłości. Uczniowie nakręcą 

filmy i przygotują fotorelację z po-

szczególnych działań, która zostanie 

zaprezentowana w budynku placówki i na stronie internetowej 

szkoły. 

Zwieńczeniem projektu będzie organizacja Gminnego 

Konkursu Matematycznego, w czasie którego uczniowie z tere-

nu naszej gminy sprawdzą swoje  umiejętności rachunkowe.  

Zadania realizowane podczas zajęć mają pokazać, że 

matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu 

umiejętność. Mają też zachęcić uczniów, aby przezwyciężali 

rutynę i schematy podczas nauki matematyki. 

Zajęcia już rozpoczęły się i będą trwały do grudnia. 

Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w realizację projektu, 

licznie uczestniczą w spotkaniach. 

„Wiemy, że matematykę  można pokazać w kreatywny 

i atrakcyjny sposób. A to będzie impulsem dla dzieci, które 

polubią świat matematyki i logiki”. 

Koordynatorki projektu  

Elżbieta Starzyńska i Ewa Gołąbek 

Foto: zbiory PSP Bielicha 

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku. 

PROJEKT MATEMATYCZNY W PSP W BIELISZE  

„MISTRZOWIE RACHUNKU” 

Dożynki parafialno-gminne; Foto: Kacper Zamkowski Zakończenie wakacji; Foto: Ks. Ireneusz Kosecki 
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P ierwszego września z dobrym humorem i uśmiechem na 

twarzy rozpoczęliśmy nowy rok przedszkolny. Nowy ale 

trudny rok, bo pełen obaw i wyzwań związanych z sytuacją 

epidemiczną w kraju. 

Po wakacyjnym wypoczynku, przekonani o pełnej regene-

racji sił, w promieniach słońca do wspólnych przygód, zdoby-

wania nowych doświadczeń i kreatywnej aktywności zaprosili-

śmy 200 dzieci z ośmiu grup przedszkolnych. Siedem z nich 

znajduje się w budynku Przedszkola Samorządowego w Za-

krzewie, natomiast jedna w Mleczkowie, w Filii Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Zakrzewie.  

 Po długiej nieobecności dzieci z radością powitały swo-

je wychowawczynie, ale przede wszystkim kolegów i koleżan-

ki, gdyż to właśnie radosnych spotkań w gronie rówieśników 

przedszkolakom najbardziej brakowało w czasie epidemicznej 

rozłąki. 

Oprócz beztroskiej zabawy, jak zawsze, proponujemy 

przedszkolakom ciekawe zajęcia z języka angielskiego, religii 

czy rytmiki oraz opiekę logopedy. Rozwój ich zainteresowań 

i zdolności poprzez realizację programów dydaktycznych: 

 program wychowania przedszkolnego „Zbieram, poszukuje, 

„WRZEŚNIOWE SŁONECZKO UŚMIECHA SIĘ WKOŁO... 

ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA - U NAS GWARNO I WESOŁ” 
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badam” D. Dziamskiej, M. Buchnat 

 program autorski z wychowania komunikacyjnego B. Ślu-

sarczyk „Przygotowanie dzieci 5,6-letnich do bezpiecznego 

i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym”,  

 program matematyczny E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, 

E. Zielińskiej „Rozwijanie uzdolnień matematycznych dzie-

ci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego” 

 „Odimienna metoda nauki czytania” I. Majchrzak 

Udział w akcjach charytatywnych: 

 „Adopcja serca” 

 „Góra Grosza” 

 Zbieranie plastikowych nakrętek dla potrzebują-

cych dzieci 

Przedszkolakom proponujemy wycieczki piesze i 

autokarowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział 

w konkursach i uroczystościach lokalnych. 

Wielką atrakcją dla przedszkolaków jest również 

możliwość rozwoju w szeregach Dziecięcego Ze-

społu Ludowego „Małe Zakrzewiaki”, który kulty-

wuje dorobek artystyczny regionu, kształtuje wśród 

dzieci poczucie więzi z ziemią rodzinną i poszano-

wanie tradycji. 

Mamy nadzieję, że ten rok będzie dla wszystkich przed-

szkolaków wspaniałym doświadczeniem i przyniesie mnóstwo 

radości i zabawy. 

Wszystkim naszym wychowankom życzymy udanego 

roku w przedszkolu. 

Rodziców zapraszamy do współpracy i aktywnego udzia-

łu w życiu przedszkola. 

Magdalena Chałubińska-Przybysz 

 Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie 

Foto: zbiory Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie 

1  września 2020 roku to w Gminie Zakrzew nie tylko dzień 

inauguracji nowego roku szkolnego 2020/2021. Tego dnia  

otwarte zostało nowo wybudowane Przedszkole Samorządowe 

w Bielisze, w którym stanowisko dyrektora objęła Justyna Go-

lus. 

Na taki obiekt czekało od dłuższego czasu wiele dzieci 

i rodziców z naszej gminy. 

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną 

uroczyste otwarcie placówki odbędzie się w innym terminie. 

Pierwszego września wszyscy pracownicy przedszkola, 

rodzice oraz dzieci rozpoczęli wspólną przygodę. W każdej 

grupie odbył się spotkanie adaptacyjne, dzieciom towarzyszyli 

rodzice, zwiększając poczucie bezpieczeństwa. 

Spotkania odbyły się przy zachowaniu wszystkich zale-

ceń sanitarnych. 

 W naszym przedszkolu jest przyjazna i radosna atmos-

fera. Wesołe, soczyste kolory spoglądają na nas ze ścian i róż-

nych elementów wyposażenia, dlatego miejsce to zdominowały 

owoce i warzywa pod postacią nazw grup: 

Jagódki – dzieci 3 letnie 

Wychowawczynie: Joanna Golus oraz Anna Więcaszek. 

Poziomki – dzieci 3 letnie 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BIELISZE 
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Wychowawczynie: Joanna Jeżak oraz  Anna Majchrzak. 

Fasolki – dzieci 4 letnie 

Wychowawczynie: dyrektor przedszkola Justyna Golus 

oraz Ewelina Nowak. 

Malinki – dzieci 4-5 letnie 

Wychowawczynie: Ewelina Zamkowska oraz Agnieszka 

Ruszczyk. 

Ananaski – dzieci 5-6 letnie 

Wychowawczynie: Joanna Mąkosa oraz Agnieszka Rusz-

czyk. 

Oprócz zajęć prowadzonych przeznauczycielki w pla-

cówce odbywają się również zajęcia z religii, j. angielskiego, 

rytmiki oraz logopedii. 

O pełne brzuszki przedszkolaków dbają Panie Kucharki. 

Natomiast czystość placówki jest w rękach Pań woźnych.   

Sale wyposażone są w pomoce multimedialne uatrakcyj-

niające prowadzenie zajęć: monitory interaktywne, podłoga inte-

raktywna oraz laptopy. 

Korzystanie z wyżej wymienionych pomocy pozwala 

poprzez gry i zabawy ruchowe rozwijać u dzieci motorykę oraz 

koordynację wzrokowo-ruchową, a jednocześnie ćwiczyć pa-

mięć. 

Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu na Facebo-

oku „Przedszkole Samorządowe w Bielisze”, a już wkrótce na 

stronę internetową. 

Anna Więcaszek 

Przedszkole Samorządowe w Bielisze 

Foto: zbiory Przedszkole Samorządowe w Bielisze 
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Podczas burzy, 5 października piorun uderzył w dom ro-

dzinny mieszkańców naszej gminy w miejscowości Kozin-

ki. 

Straty są ogromne, ogień zniszczył dach i poddasze, reszta 

domu ucierpiała w wyniku gaszenia pożaru. Nie było czasu, 

aby cokolwiek ratować oprócz najbliższych… 

Pomóżmy tej wspaniałej rodzinie podnieść się w tej bardzo 

trudnej sytuacji. 

Właściciele domu Magda i Piotr to młodzi, cudowni ludzie, 

często oddają się pracy społecznej na rzecz drugiego czło-

wieka. Są rodzicami pięciorga dzieci: Marysi 12 lat, Rafała 

10 lat, Gosi 8 lat, Michała 4 lata i Marceliny 11 miesięcy. 

Potrzeby są ogromne: ubrania, środki czyszczące, materiały 

budowlane. Zakres prac do wykonania jest bardzo duży: dach (więźba, pokrycie) do wymiany, 

ścianki działowe poddasza do wyburzenia, wymiany wymagają też podłogi, sprzęt AGD oraz 

meble itp. Dom został niedawno wybudowany i nie został jeszcze ubezpieczony dlatego na-

dzieja w LUDZIACH DOBREJ WOLI. 

Prosimy o pomoc. Pamiętajmy:  DOBRO WRACA! 

 

Osoby, które chcą pomóc prosimy o darowizny lub kontakt  507 368 847 

Nr konta Magdaleny Lesiak: Mbank 46 1140 2004 0000 3602 4480 1439 

 

UWAGA 

DO LUDZI O WIELKIM SERCU! 


