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DOŻYNKI GMINNE 2021 W ZAKRZEWIE

W

dniu 5 września w Gminie Zakrzew świętowaliśmy Dożynki, czyli tradycyjne polskie święto dziękczynienia za plony.
O godz. 11.00 uroczystej mszy św. z bło-

gosławieństwem wieńców przewodniczył proboszcz parafii
Zakrzew ks. Ireneusz Kosecki, który w homilii dziękował rolnikom za ich trud i plony oraz podkreślał ważność chrześcijańskiej tradycji. Starostami tegorocznych Dożynek byli Państwo
Marzena i Sylwester Dudelowie z Zatopolic.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele samorządu Gminy, zaproszeni goście, m.in. posłowie ziemi radomskiej: Anna Kwiecień i Marek Suski oraz senator, Wojciech
Skurkiewicz, wicewojewoda mazowiecki, Artur Standowicz,
starosta radomski, Waldemar Trelka, szef radomskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego, Krzysztof Murawski, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Gminy Zakrzew.
Po uroczystej liturgii zaproszeni goście udali się barwnym dożynkowym korowodem na boisko przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Zakrzewie, gdzie odbyła się druga
część Dożynek. Pochód inicjowali Starostowie oraz delegacje
niosące wykonane własnoręcznie wieńce dożynkowe. Oryginalne dzieło sołectwa Zakrzew, z dumą dzierżone przez sołtysa
z rodziną, przedstawiało Jezusa w łodzi. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego Wójt Gminy Zakrzew przywitał
zgromadzonych i wręczył, wspólnie z Anną Kwiecień i Arturem Standowiczem, medal „Zasłużony dla rolnictwa” Sylwestrowi Dudeli z Zatopolic. Odznaczenie jest formą gratyfikacji
za niezwykle ofiarną pracę. Starostowie Dożynek - Państwo
Dudelowie przekazali chleb – symbol ciężkiej pracy rolnika
Wójtowi Gminy Zakrzew, Panu Leszkowi Margasowi. Gospodarz Dożynek, podkreślając wartość polskiej tradycji, podzielił
chleb wśród zebranych. Goście, ze świadomością doniosłości
tej chwili, dzielili się chlebem, wspominając czasy, gdy zwyczaj ten był szczególnie kultywowany w społeczeństwie,
a łamanie chleba było najwyższą formą budowania wspólnoty.
Ważną częścią uroczystości był koncert piosenek ludowych, w których udział wzięły kapele: Lilia, Jana Wochniaka,
Foktów z Ostrołęki, Piotra Bińkowskiego, Rodzinna Kapela
Tarnowskich oraz Zespół Kalina działający przy Domu Ludowym w Zakrzewskiej Woli, będący gospodarzem tej części
imprezy. Śpiewacy zaprezentowali piękne ludowe utwory, przy
których wspaniale bawiła się publiczność. Zwłaszcza starsi
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uczestnicy imprezy z wigorem skoczyli w tany na zbitym
z desek parkiecie, wspominając zabawy i wesela sprzed lat.
Młodsi, zaprawieni w dyskotekowych bojach, z niedowierzaniem obserwowali, ile można dać z siebie energii i z jaką radością krzesać hołubce.
Z nie mniejszym entuzjazmem przyjęli goście zawody
w przeciąganiu liny, w których herosi ze Zdziechowa pokonali
ochroniarzy, zdobywając ufundowane przez organizatorów
atrakcyjne nagrody.
Wspaniale zaprezentowały się nasze koła gospodyń
wiejskich. Urocze Zdziechowianki w białych bluzkach z tradycyjnym haftem częstowały pierogami, grochówką oraz przepysznym ciastem. Kobietki z koła z Marianowic i Zakrzewskiej
Woli, przepasane błękitnymi chustami, z uśmiechem proponowały uczestnikom swoje lokalne wyroby. Superbabki z Jaszowic, w fartuchach z ludowym wzorem, zapraszały gości
do spróbowania ich przysmaków. Koło z Jaszowic–Kolonii
zaproponowało degustację wybornych nalewek. Dużym zaangażowaniem wykazały się LuxBabki, które przygotowały oryginalną dekorację z płodów ziemi. Już od Urzędu Gminy cieszyły oczy wykonane z balotów krowy, a na boisku słomiany
drób i trzoda chlewna były fantastyczną ścianką zdjęciową.
Stroną organizacyjną zajęły się jednostki OSP z terenu gminy.
Strażacy przygotowali parkingi, które ku naszej radości okazały
się za małe, gdyż goście dopisali ponad oczekiwania. Druhowie
dbali także o bezpieczeństwo podczas imprezy.
Swoje stoiska zaprezentowały instytucje – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Zakład Masarski Krawczyk oraz
Urząd Gminy, przy którego stanowisku mieszkańcy mogli dokonać spisu powszechnego, a następnie poczęstować się słodkim upominkiem z rąk najmłodszych przedstawicieli Urzędu.
Wśród stoisk wyróżniała się prezentacja dzieł wykonanych
przez podopiecznych Stowarzyszenia „Do Celu”, które przygotowuje się do prowadzenia w naszej gminie warsztatów terapii
zajęciowej. Odwiedzający goście z zaskoczeniem i podziwem
oglądali prace osób niepełnosprawnych, niedowierzając, że
osoby z dysfunkcjami mogą wykonać takie cuda.
Ważnym elementem imprezy był punkt szczepień,
w którym każda chętna osoba mogła skorzystać z tej procedury
medycznej i zaszczepić się przeciw Covid-19 jednorazową
szczepionką Jonson&Jonson. W ten sposób grono zaszczepionych powiększyło się o niemalże 30 osób. Była to szczególnie
cenna i ważna inicjatywa z uwagi na zapowiadaną kolejną falę
pandemii, a jednocześnie szansa dla osób niezdecydowanych
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lub zbyt zabieganych na rejestrację w tradycyjnym punkcie
szczepień, by wzmocnić swoją odporność.
Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci. Najmłodsi mogli
wyszaleć się na dmuchanych zjeżdżalniach oraz pojeździć elektrycznymi samochodzikami. Mogli również spróbować waty
cukrowej we wszystkich kolorach tęczy oraz skorzystać z zaplatania warkoczyków.
Największą atrakcją okazał się występ gwiazd wieczoru
– zespołów Top Girls, Andre oraz Pięknych i Młodych. Koncert zgromadził tłum spragnionych zabawy, którzy do późnych
godzin wieczornych tańczyli śpiewając o „Ale, Ale, Aleksandrze” i tej, która „(…) jest taka cudowna”. Po zejściu zespołów
ze sceny , nagrodzonych gromkimi brawami, zabawa się jednak
nie skończyła. Goście bawili się dalej przy muzyce serwowanej
przez DJ Ankę. Na koncercie zebrały się tłumy mieszkańców
gminy oraz przyjezdnych, oczekujących powrotu normalności
– czasów bez strachu przed czyhającym wirusem, tęskniących
za zdrowymi relacjami społecznymi.
Dożynki 2021, na które przyszło nam czekać dwa lata,
były wspaniałym czasem pokazującym, że razem możemy
wszystko. Do zobaczenia za rok!
Agnieszka Popławska
Foto: Agnieszka Popławska
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Szanowni Mieszkańcy!

P

rzypominam, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu

wać kontrolę przestrzegania ustawy. W przypadku niewykony-

porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2021 r.

wania kontroli, wójt gminy podlega karze pieniężnej.

poz. 888 z późn. zm.) właściciele nieruchomości

Przedstawiając powyższe, informuję, że w najbliższym

są zobowiązani do pozbywania się nieczystości

czasie Urząd Gminy przystąpi do przeprowadzenia kontroli
w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.

ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków w sposób zgodny z przepisami

Proszę Państwa o niezwłoczne podjęcie działań

ustawy. Właściciele nieruchomości lub osoby zamieszkujące

polegających na dopełnieniu formalności, tj. podpisanie

daną nieruchomość są zobowiązani do udokumentowania

stosownych umów na odbiór ścieków z przedsiębiorcami

w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez

posiadającymi stosowne uprawnienia i posiadanie dowo-

przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie dzia-

dów uiszczania opłat za te usługi.

łalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Lista podmiotów posiadających zezwolenie znajduje się

i transportu nieczystości ciekłych. W związku z tym w przy-

na stronie internetowej www.zakrzew.pl w zakładce odpady

padku kontroli nieruchomości osoby te winny okazać takie

komunalne oraz stanowi załącznik do niniejszego apelu.

umowy i dowody uiszczania opłat za usługi. Zgodnie z art. 9u

Wójt Gminy Zakrzew

cytowanej wyżej ustawy wójt gminy jest zobowiązany sprawo-

Leszek Margas

ŚWIADOMY RODZIC DZIECKA W WIEKU SZKOLNYM
„ Na twojej planecie – powiedział Mały Książę –
ludzie pielęgnują w jednym tylko ogrodzie po pięć tysięcy róż…
i nie znajdują tego, czego szukają …”
Antoine de Saint - Exuery

30

września 2021 roku w Publicznej Szkole

obecnością II Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Krzysztof

Podstawowej w Bielisze odbyła się kon-

Wiśniewski oraz Dyrektor Delegatury w Radomiu, Wojciech

ferencja naukowa na temat „Świadomy

Nalberski.

rodzic dziecka w wieku szkolnym”. Pa-

To niecodzienne wydarzenie uroczyście zainaugurował

tronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Rodziny
i Polityki Społecznej, Marlena
Maląg oraz Mazowiecki Kurator
Oświaty, Aurelia Michałowska.
Konferencja została zorganizowana przez Powiat Radomski
– Interesariusza Wydziału Prawa
i Administracji UTH w Radomiu.
Gospodarzem

wydarzenia

był

Wójt Gminy Zakrzew, Leszek
Margas, którego podczas konferencji reprezentowała sekretarz
gminy,

Marzenna

Nosowska.

Konferencję zaszczycili swoją
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Starosta Radomski, Waldemar Trelka, żywiąc nadzieję, że tak

wej pod redakcją Jolanty Borek „Świadomość edukacyjna ro-

ważny temat, jak wzrost świadomości edukacyjnej rodziców

dziców i pedagogów dziecka w wieku szkolnym”. Sięgając po

i pedagogów w kontekście różnorodnych problemów dziecka

pozycję, możemy zagłębić się w lekturze i zaczerpnąć potrzeb-

szkolnego, będzie cyklicznie kontynuowany i traktowany

ne informacje do wychowania dziecka w domu oraz codziennej

z niezwykłą uwagą.

pracy w szkole. Książkę otrzymał każdy z zaproszonych

Konferencja została podzielona na trzy panele,

uczestników konferencji, co dodatkowo stanowiło wartość do-

z których każdy poruszał osobny, jednak dotyczący oma-

daną przedsięwzięcia.

wianego tematu, problem.
Konferencja zgromadziła wybitne osobistości,

Dobro dziecka powinno być jednym z najważniejszych
wśród

założeń współczesnej edukacji, przedmiotem rozważań, priory-

dr hab. Joannę Smarż, prof. UTH

tetem rodziców i nauczycieli. Powszechnie wszyscy tego pra-

w Radomiu, która moderowała dwa pierwsze panele: ,,Prawa

gną, jednak czasem brak świadomości, wsparcia lub wiedzy nie

i obowiązki dziecka z perspektywy aksjologicznej oraz „Prawo

pozwala podejmować skutecznych działań.

nich, Dziekan WPiA

w edukacji, edukacja w prawie”.

Tym bardziej cieszy fakt, że pojawiła się inicjatywa

Wykłady w pierwszym panelu wygłosili: dr Wojciech

wsparcia nauczycieli, dyrektorów szkół, placówek oświato-

Wojtyła: ,,Rodzina szkołą bogatszego człowieczeństwa. Egzy-

wych i rodziców w tym temacie, by faktycznie dobro dziecka,

stencjalno-personalistyczna funkcja rodziny”, prof. dr hab. Ka-

ucznia uczynić nadrzędną wartością.

tarzyna Głąbicka - Auleytner: „Dobro dziecka jako wartość

Anna Włodarczyk

nadrzędna” oraz ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL: „Konsensus

Pedagog

aksjologiczny w procesie wychowawczym szkoły”.

Foto: Ewelina Woźniak

Drugi panel otworzył wykład dr Pawła Świtala: „Prawa
i obowiązki ucznia we współczesnym systemie oświaty. Aktu-

“Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz,

alizacja”. Temat kontynuował adwokat, dr Mirosław Ko-

jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

peć w referacie „Obowiązki dyrektora szkoły i nauczycie-

J. Korczak

la w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia
przestępstwa lub czynu karalnego”
Ostatni, trzeci panel, moderowany przez Panią Halinę
Janiszek – Stajniak, dyrektor PCPR w Radomiu, obejmował
tematykę bardzo bliską środowisku szkolnemu i zgromadzonym na sali rodzicom. Ta część poświęcona była problemom
rodziny dziecka w wieku szkolnym. Prelekcje wygłosili: mgr
Tomasz Bratos (KUL): „Przemoc w rodzinie z dzieckiem
w wieku szkolnym”, dr Jolanta Borek: „Problemy rodziny
z dzieckiem niepełnosprawnym” oraz dr Mikołaj Olszewski
(UTH w Radomiu), który poruszył problem (nie) inkluzyjnej
edukacji wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Uczestnictwo w konferencji było duchową ucztą dla
rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu szkoły w Bielisze.
Świadomość rodziców dziecka w wieku szkolnym
to niewątpliwie bardzo ważna i wymagająca kontynuacji kwestia, co na zakończenie podkreślił obecny na
sali Wicestarosta Radomski, Krzysztof Kozera, dodając
swoje osobiste przemyślenia.
Wszystkie wykłady zaproszonych prelegentów zaprezentowane podczas konferencji zostały zebrane w pracy zbioro7

101 ROCZNICA BITWY POD KOMAROWEM
KOMAROWSKA POTRZEBA 2021

O

ddział Kawalerii Ochotniczej w barwach 11-

Tam właśnie 1 września zginęła Teresa Grodzińska,

Pułku Ułanów Legionowych przy stajni Carino

sanitariuszka pochodząca z naszej gminy ze wsi Jaszowice.

w Gulinie dziewiąty raz uczestniczył w dwu-

Teresa, pełniąc służbę, szła między ostatnimi z wycofujących

dniowych uroczystościach pod Komorowym.

się żołnierzy, przystawała przy rannych, opatrując ich i prze-

Dzień 31 sierpnia ustanowiony został świętem kawalerii pol-

prowadzając przez mostek na rzece Huczwie. Spokojem, odwa-

skiej. Tego dnia w 1920 roku odbyła się wielka bitwa konnicy

gą i poświęceniem wzbudziła podziw i uznanie wszystkich

w historii. Bitwa pod Komarowem została uznana za najwięk-

oficerów i żołnierzy. W dniu 1 września 1920 roku została za-

szą bitwą kawaleryjską XX wieku. Starło się w niej sześć tysią-

brana do niewoli i w okrutny sposób przez Kozaków we wsi

cy Sowietów i półtora tysiąca Polaków.

Czartowice pod Hrubieszowem zamordowana.

Każdego roku dokładnie w tym samym miejscu odby-

Oddział ze stajni Carino w Gulinie uczestniczył

wają się uroczystości. Ich punktem kulminacyjnym jest rekon-

w uroczystościach w składzie 9 konnych. Wziął udział w

strukcja epizodów bitwy pod Komarowem. Uroczystości stano-

manewrach, które polegały na wykonaniu wielu zadań

wią upamiętnienie wielkiego zwycięstwa kawalerii polskiej

w terenie. Należało znaleźć noclegi dla koni, siebie, zapre-

w wojnie polsko-bolszewickiej.

zentować pokazy wyszkolenia kawalerzystów, odwiedzić
groby w miejscach pamięci. Oddział z Gulina pod dowództwem Michała Wolskiego z minimalną różnicą punktów zajął drugie miejsce.
W tych szczególnych dniach, w rocznicę bitwy
i śmierci Teresy Grodzińskiej, kawalerzyści
z Gulina w imieniu mieszkańców Gminy Zakrzew oddali hołd dzielnie walczącej sanitariuszce z Jaszowic.
Krystyna Smolińska
Foto: zbiory Michała Wolskiego; majakis
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PROJEKT „JAK ZA DAWNYCH LAT…”.
Koncert Antoniny Krzysztoń z zespołem,
wystawa „Ślubne historie…”,
spotkanie integracyjne mieszkańców gminy Zakrzew.
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lipca 2021 r. mieliśmy przyjemność gościć w Zakrzewie legendarną pieśniarkę Antoninę Krzysztoń
z zespołem. Antonina Krzysztoń, artystka o wspaniałym, charakterystycznym, niepowtarzalnym gło-

sie, kompozytorka, autorka tekstów, urodziła się w 1954r.
w Krakowie. Zadebiutowała w 1981r. na Przeglądzie Piosenki
Prawdziwej w Hali Olivii w Gdańsku, co zaowocowało współpracą z kabaretem Pod Egidą Jana Pietrzaka. W 1983 zajęła
pierwsze miejsce na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. Występowała i występuje na najważniejszych festiwalach
i koncertach związanych z szeroko pojętą piosenką poetycką
i religijną. Antonina Krzysztoń stała się wykonawczynią znaną
szerszej publiczności, kiedy w listopadzie 1993 roku piosenka
„Perłowa Łódź” zdobyła pierwsze miejsce w plebiscycie Muzycznej Jedynki. Współpracowała z wieloma artystami, m.in.
Z Michałem Lorencem, Leszkiem Możdżerem, Marcinem Pospieszalskim, Mietkiem Szcześniakiem, Wojciechem Waglewskim, Andrzejem Jagodzińskim.
Obecny skład zespołu, z którym gra od wielu lat tworzą:
Marcin Lamch – kontrabasista, basista, kompozytor, Jose Manuel Alban (Manolo) – perkusista oraz Marcin Majerczyk znakomity gitarzysta, z którym współpracuje od ponad 20 lat.
Podczas koncertu artystka zaprezentowała najbardziej znane
i lubiane pieśni, m.in. „Perłową łódź”, „Światłość w ciemności
świeci” czy „Inny świat”, a także utwory z najnowszej płyty
„Wołanie”. Zakrzewska publiczność, licznie zgromadzona
w bibliotece, nagrodziła muzyków gromkimi brawami. Wójt
Gminy Zakrzew, Leszek Margas, w imieniu zgromadzonych
widzów podziękował artystom za piękny wieczór. Podziękowania za wspaniałe teksty i przepiękną muzykę złożyły także
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich . Po koncercie można
było porozmawiać z muzykami , zakupić najnowszą płytę, poprosić o autograf i pamiątkową fotografię.
Tego dnia miało też miejsce otwarcie wystawy fotografii

lic Zakrzewa na przestrzeni ponad stu lat. Najstarsze zdjęcia

ślubnych ze zbiorów mieszkańców gminy Zakrzew. Wystawa

pochodzą z początku XX wieku. Na wystawie znalazło się wie-

„Ślubne historie...” obrazuje zwyczaje i obrzędy ślubne z oko-

le przedwojennych fotografii i monideł, a także zdjęcia powo-
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i takie, które przetrwały i są kultywowane, często przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Na koncercie i otwarciu wystawy gościliśmy Starostę
Radomskiego, Waldemara Trelkę, Prezesa LGD „Razem dla
Radomki”, Cezarego Nowka, Wójta Gminy Zakrzew, Leszka Margasa, Sekretarz, Marzennę Nosowską, Skarbnik,
Agnieszkę Świątkowską, radnych Gminy Zakrzew oraz
członkinie zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń Wiejskich.
W wydarzeniu wzięły udział rodziny bohaterów wystawy
fotografii „Ślubne historie…”. Uczestniczyli w nim mieszkańcy gminy Zakrzew, w tym seniorzy, ale także mieszkańcy sąsiednich gmin i Radomia.
Po koncercie i otwarciu wystawy uczestnicy wieczoru zostali zaproszeni na poczęstunek i spotkanie integracyjne. Mogli
podzielić się wrażeniami z koncertu i na dłużej zatrzymać się
przy pięknych fotografiach, które przywoływały wspomnienia
i opowieści.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ramach Projektu
Grantowego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
jenne, aż do początku XXI w. Na przestrzeni wieku widzimy

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

zmieniającą się modę i zwyczaje, jednak dawniej i dziś ślub

przez społeczność”.

i wesele to jedna z najważniejszych uroczystości w życiu Pań-

Zofia Maj

stwa Młodych i ich rodzin. Wiele zwyczajów zanikło, są jednak

Foto: zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie

SZKOLENIE KOMPUTEROWE „Cyfrowe GOKI”

W

dniach od 02.08.2021 do 20.08.2021

oprogramowania, jak je usunąć z komputera, jak zabezpieczyć

odbywały się w Gminnej Bibliotece Pu-

komputer przed złośliwym oprogramowaniem i instalować

blicznej w Zakrzewie wakacyjne szkole-

program antywirusowy na komputerze. Zapoznały się z zasada-

nia komputerowe dla dzieci i młodzieży

w ramach projektu unijnego „Cyfrowe GOKi w podregionie
radomskim”. W szkoleniu uczestniczyło 12 osób z terenu naszej Gminy. Zajęcia prowadzone były stacjonarnie przez Magdalenę Kolbus, pracownika Filii w Wacynie oraz online przez
pracownika Fundacji VCC – pana Eryka Trojanowskiego.
Dzieci uczyły się wyszukiwać w sieci informacje o tematyce kulturalno-oświatowej, korzystać z narzędzi portali
edukacyjnych, poznawały Legalne Bazy Żródeł w internecie,
serwisy darmowych zasobów np. bank muzyki Front Music,
czy baza darmowych zdjęć na stronie Pixabay. Poznawały zasady bezpieczeństwa w sieci. Uczyły się, jakie są złośliwe
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mi netykiety, czyli zbiorem reguł właściwego zachowania
w sieci oraz korzystania z serwisów społecznościowych i komunikatorów internetowych. Uczestnicy szkolenia nauczyli się
tworzyć grafikę komputerową w programie Photoshop, Canva,
GIMP, Microsoft Office, Microsoft Teams, a także jak zrobić
bloga i stronę internetową. W czasie przerw przygotowano dla
dzieci słodki poczęstunek i soki do picia. Pracownicy Gminnej
Biblioteki Publicznej organizowali gry i zabawy ruchowe, aby
dzieci miały chwilę odprężenia od zajęć przy komputerze.
W ramach realizacji projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie radomskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundacja VCC przekazała
Gminnej Bibliotece Publicznej 5 komputerów przenośnych
z pełnym oprogramowaniem na cele efektywnego prowadzenia
zajęć. Fundacja zorganizowała także szkolenie online, z zakresu bezpieczeństwa w sieci i nowoczesnych form dziennikarstwa, dla pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie- Magdaleny Kolbus, odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć
z dziećmi na terenie biblioteki.
Fundacja VCC na terenie naszej Gminy zorganizowała także event promujących projekt Cyfrowe GOKi. Był to
trzygodzinny piknik rodzinny zorganizowany 22 lipca 2021
roku na Orliku w Zakrzewie. Przeprowadzono animacje
i warsztaty z zakresu robotyki, cyfryzacji i programowania.
Pracownicy naszej biblioteki również zorganizowali zabawy
animacyjne dla dzieci.
Powszechne jest stwierdzenie, że nasze dzieci zbyt dużo
spędzają czasu przed komputerem. Jednak wszyscy mamy
świadomość tego, że postępu nie zatrzymamy. Stąd Gminna
Biblioteka Publiczna w Zakrzewie, jako placówka oświatowa ,zorganizowała dla dzieci zajęcia komputerowe, aby nasze
pociechy były świadome zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających w internecie oraz możliwości, jakie daje nam przekaz
informacji drogą internetową. W dobie masowej cyfryzacji,
optymistyczne dla nas bibliotekarek było także to, że dzieci
biorące udział w szkoleniu po zajęciach komputerowych wypożyczały także tradycyjne papierowe książki.
Magdalena Kolbus
Foto: zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
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NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

A
„Stulecia

łbena Grabowska

Rachel

Abbot

„Odwróć

„Doktor Anna”

wzrok.”

Ałbena

Grabow-

„Odwróć wzrok” Rachel Abbott

ska,

autorka

to dziesiąty tom serii o śledz-

Winnych”,

wydała

twach

nadinspektora

Toma

w sierpniu kolejną powieść pt.

Douglasa. Mimo że jest to kolej-

„Doktor Anna”. Jest to oparta na

na część cyklu kryminalnego,

faktach opowieść o Annie Toma-

książkę można spokojnie czytać

szewicz – Dobrskiej, pierwszej na

bez poznania poprzednich po-

ziemiach polskich kobiecie z dy-

wieści.

plomem

Strachan, żony właściciela przy-

lekarskim,

zdobytym

Zabójstwo

Geneviev

w 1877 roku na studiach medycznych w Zurychu. Jednak, gdy

noszącej ogromne dochody firmy informatycznej, budzi wiele

po studiach wróciła do Warszawy, nie pozwolono jej wykony-

pytań. Co sprawiło, że opuściła ona bezpieczny dom w środku

wać zawodu ze względu na płeć. Zmuszona została szukać

nocy? Czy miała kochanka? A może była szantażowana i wy-

wsparcia na dworze cara w Rosji. Praktykę lekarską rozpoczęła

szła, żeby przekazać pieniądze? Jaki związek ze sprawą ma

w Sankt –Petersburgu, pracowała też jako lekarka w haremie

nagłe zniknięcie Marty, pracowniczki XO-TECH? Dlaczego

sułtana. Po 1880 roku wróciła do Polski, lecząc głównie bied-

uciekła z firmy, gdy dowiedziała się o zbrodni? Te pytania nur-

nych i kobiety zamożne, dla których okazanie zaufania kobie-

tują nas podczas czytania całej powieści. Zakończenia akcji nie

cie lekarzowi było demonstracją postępowości. Anna Tomasze-

sposób przewidzieć. Polecamy wszystkim wielbicielom powie-

wicz - Dobrska praktykowała jako lekarz chorób kobiecych

ści kryminalnych.

i pediatra. Leczyła współpracując z mężem, a jej starania

Marek Łuszczyna „Igły. Pol-

o podjęcie praktyki lekarskiej popierał Bolesław Prus. Książkę

skie agentki, które zmieniły

czyta się z zapartym tchem. Warta poświęconego czasu.

historię”

Agnieszka Janiszewska „Aż po

„Igły. Polskie agentki, które

horyzont”

zmieniły historię” to kolejna

Agnieszka Janiszewska mistrzyni

książka z cyklu Prawdziwe hi-

polskich powieści obyczajowych

storie, opublikowana przez wy-

powiązanych z historią w dwuto-

dawnictwo Znak. Marek Łusz-

mowej powieści pt. „Aż po hory-

czyna przedstawia w niej dzie-

zont” zaprasza nas do poznania

sięć

perypetii rodzinnych mieszkań-

w czasie II wojny światowej

ców Jaktorowa. Jeden z synów

związały swoje losy z wywiadem. Wojna wydaje się być dome-

głównej bohaterki odkrył na stry-

ną mężczyzn, a jednak bohaterki książki miały olbrzymi wpływ

chu

na to, jak się ona potoczyła. Walczyły nie tylko z bronią w rę-

pamiętnik

w którym

ciotki

zapisane

Wandy,

sylwetek

kobiet,

które

ku, ale także poprzez zdobywanie i przekazywanie informacji.

zostały

wszystkie sekrety rodziny. Rzekoma współpraca głowy rodu

W zbiorze czytelnicy znajdą opisy losów Elżbiety Zawackiej,

z komunistami, zerwanie kontaktu z siostrą, o której nikt nigdy

Władysławy Macieszyny, Haliny Szwarc, Benity von Falken-

nie mówił, konflikty w rodzinie. Jak potoczą się losy bohate-

hayn, Haliny Szymańskiej, Klementyny Mańkowskiej, Annie

rów po poznaniu niewygodnej prawdy? Autorka ujawnia histo-

Louise Mogensen, Malwiny Getler, Marii Sapieżyny, Krystyny

rię rodziny stopniowo, przeplatając wątki z przeszłości z teraź-

Skarbek. Od książki Marka Łuszczyny nie można się oderwać.

niejszością. Książka do samego końca trzyma w napięciu.

Wciąga czytelnika niczym najlepsza powieść sensacyjna. Jej
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bohaterki biorą udział w pościgach, przemycają tajne informa-

W pierwszych rozdziałach poznajemy dzieciństwo i wczesną

cje, spiskują, a nawet odbierają życie. Ich losy potoczyły się

młodość, następnie okres studiów na Sorbonie, pracę w labora-

różnie. Niektórym nie dane było dożyć starości. Część docze-

torium i pierwsze odkrycia. Kolejne rozdziały opisują wielkie

kało jej w kraju, inne za granicą. To co jest niezwykle smutne,

sukcesy Marii, ale także jej życie rodzinne. Jak mówi noblistka

to fakt, że wiele z tych dzielnych kobiet, pomimo swojego od-

„nauka jest dla niej najważniejsza, zaraz po dzieciach”. Są roz-

dania walce o niepodległość ojczyzny, nigdy nie doczekało się

działy poświęcone przyjaźni z wielkimi uczonymi i artystami -

za nie nawet zwykłego dziękuję. Historia wiele z tych bohate-

Albertem Einsteinem i Ignacym Paderewskim oraz części opi-

rek skazała na zapomnienie.

sujące jej wielką miłość do Polski. Mimo wielkich osiągnięć

Julity Grodek „Mania, dziew-

i sławy pozostała skromna. „Pani Curie jest – ze wszystkich

czyna inna niż wszystkie. Opo-

ludzi na świecie – jedynym niezepsutym przez sławę człowie-

wieść o Marii Skłodowskiej-

kiem” mówił Einstein o Marii.

Curie”

Publikacja adresowana jest do dzieci, nie brakuje zatem wątniż

ków biograficznych i ilustracji, które dla najmłodszych czytel-

wszystkie” to fascynująca opo-

ników z pewnością będą interesujące. Przeczytamy więc histo-

wieść o polskiej noblistce – Marii

rię o budowaniu mapy świata z klocków przez Marię i jej sio-

Skłodowskiej-Curie, która musia-

strę, o jeździe na rowerze czy umiejętności pływania. Poznamy

ła pokonać w życiu wiele prze-

córki Marii, z których jedna także otrzymała Nagrodę Nobla

ciwności, by osiągnąć swoje cele.

(rodzina Marii zdobyła łącznie aż sześć Nagród Nobla!).

Już od najmłodszych lat Maria

Książkę kończy, a właściwie podsumowuje zbiór ciekawostek

odznaczała się wyjątkowymi zdolnościami, w wieku 4 lat płyn-

o Marii Skłodowskiej-Curie.

nie czytała, była konsekwentna i ciekawa świata.

Książka znalazła się w nowym kanonie lektur dla klas 1-3, ale

Książka zawiera 36 rozdziałów, krótkich opowieści z życia

z pewnością jest to także bardzo ciekawa publikacja dla star-

Uczonej. Historia Marii Skłodowskiej przedstawiona jest chro-

szych dzieci i ich rodziców.

„Mania,

dziewczyna

inna

Zofia Maj, Magdalena Kolbus

nologicznie. Każdemu zagadnieniu poświęcono dwie strony.

W HOŁDZIE PRYMASOWI TYSIĄCLECIA

12

września br., w świątyni Opatrzności

Olga Bończyk w przejmujący sposób przybliżyła licznie

Bożej w Warszawie, odbyła się długo

zebranym parafianom i gościom genezę powstania „Ślubów

wyczekiwana beatyfikacja Sługi Bożego

Jasnogórskich”. Był rok 1955. Prymas Polski Stefan Kardynał

kard. Stefana Wyszyńskiego, którego

potomni nazwali Prymasem Tysiąclecia. Świadomi jesteśmy
tego, że zbyt mało wiemy o jego świętym życiu, o posłudze
kapłańskiej, o cierpieniu, uwięzieniu i o tym, jak wielkim był
prorokiem, który uchronił Kościół w Polsce przed zagładą,
a nasz naród przed utratą nadziei na wolność w czasach komunizmu. Chcąc poznać jego święte życie, przygotowując się do
uroczystości wyniesienia go na ołtarze, w niedzielę 22 sierpnia,
o godz. 18.00, w naszej świątyni odbył się koncert
„Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego”. To autorski projekt
Roberta Grudnia, który zaprosił swoich przyjaciół: aktorkę
i piosenkarkę – Olgę Bończyk oraz skrzypaczkę – Natalię Kozub. Organizatorami tego koncertu byli: Wójt Gminy Zakrzew, Biblioteka Gminna i parafia Zakrzew.
13

Wyszyński przebywał w Komańczy, w czwartym miejscu swe-

sierpnia 1955 r. w obecności ponad 1 miliona pielgrzymów

go uwięzienia. Po swoim uwolnieniu mówił, że gdy go przewo-

stały się dla kolejnych pokoleń Polaków wezwaniem do wier-

żono z Prudnika na południowy wschód Polski - do Komańczy,

ności Bogu, walki z wadami narodowymi i nadziei, że dla Oj-

miał świadomość, że jedzie tym samym szlakiem, którym przed

czyzny przyjdzie czas wolności. Wpleciona w głębokie i trudne

300 laty jechał do Lwowa król Jan Kazimierz z Prymasem

teksty księdza Prymasa piękna muzyka, w wykonaniu Roberta

Leszczyńskim, aby tam złożyć swe Królewskie Śluby (1 kwiet-

Grudnia i Natalii Kozub, pozwoliła obecnym w świątyni prze-

nia 1656 r.) i ogłosić Maryję, Matkę Chrystusa, Królową Pol-

żyć cudowną ucztę duchową.

ski. Wszystko po to, aby Polska była Królestwem Maryi.

Ks. Ireneusz Kosecki

„Śluby” napisane w Komańczy, a odczytane na Jasnej Górze 26

Foto: Waldemar Skorza

Odpust ku czci św, Jana Chrzciciela
Foto: Waldemar Skorza

Męska pielgrzymka rowerowa do Lichenia
Foto: Archiwum parafii

Dożynki
Foto: Waldemar Skorza
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ZAMYŚLENIA ZAKRZEWSKIEGO PLEBANA
„To zdumiewające...”

W

itam Panią po wakacyjnej przerwie.

nie kurczy się tak silnie, że jego tylne łapy wysuwają się

Widzę, że opalenizna jeszcze się trzy-

przed przednie. Ma silne mięśnie i duże płuca, które umoż-

ma; czyli urlop udany!

liwiają mu szybki start.

Bardzo udany. Odpoczynek na łonie

Nie tylko szybko biegają, ale i daleko skaczą.

natury to wielki dar od Boga. A ile zdjęć zrobiłam: zachody

Aktualny rekord świata w skoku w dal należy do Mike'a

słońca, kwiaty, drzewa, ptaki, zwierzęta… cudowne!

Powella 8,95 m. Ale to niewiele w porównaniu z kangurem

Zwierzęta są zdumiewające, a te ich rekordy!

rudym. On skacze w dal 13 metrów, co stanowi siedmio-

Jakie rekordy, kto to zmierzył?

krotność długości jego ciała. Wzwyż skacze 3 metry, a rekord świata w tej dyscyplinie należy do Kubańczyka Javie-

Na przykład taki koliber. To najmniejszy ptak na świecie;

ra Sotomayora, który skoczył 2,45 m.

jego ciężar wynosi tylko 1,6 grama, a rozpiętość skrzydeł
7,5 cm. Oddycha 250 razy na minutę, a gdy odpoczywa jego

W świecie zwierząt są takie cudaki, które potrafią chodzić po

serce bije 1000 razy w ciągu minuty. Żyje tylko 8 lat i co-

wodzie.

dziennie zjada dwa razy więcej pożywienia niż sam waży!

To prawda. Bazyliszki, należące do jaszczurek, mając dłu-

Gdybym ja tyle jadła, to bym z kanapy nie wstała! A i tak ważę

gie palce i błonę pławną, potrafią biegać po wodzie z pręd-

o wiele za dużo! Słyszałam, że są ptaki, które pokonują tysiące

kością 12 km/h. Dzięki temu są nieuchwytne dla ścigających

kilometrów, chociażby nasze kochane bociany.

je na lądzie napastników.

Odleciały już do ciepłych krajów. Ale są wśród ptaków ab-

A ile człowiek wytrzyma pod wodą bez oddechu?

solutni rekordziści. Taka rybitwa popielata przelatuje za

Myślę, że kilka minut. Za to kaszaloty potrafią zanurzyć się

każdym razem z Grenlandii na Antarktydę i z powrotem -

na głębokość 3000 metrów i przebywać pod wodą ok. 90

bagatela 36 000 km w ciągu roku. I GPS nie mają!

minut. Posiadają specjalne „urządzenie”, które pomaga

To ja tyle przejeżdżam samochodem przez dwa lata! To niesa-

w nurkowaniu. Są to duże ilości woskowatej substancji,

mowite. Ptaki to fenomen. I wzrok mają lepszy od nas, ludzi.

zgromadzonej w głowie. Krew kaszalota może tę substancję
ogrzać lub oziębić. Dzięki temu ten ssak może zmienić swój

Zdecydowanie. Zwykło się mówić - sokoli wzrok. Sokół wę-

ciężar i siłę wyporu.

drowny potrafi dostrzec wronę z odległości 1600 metrów.

A gdzieś czytałam, że ryby potrafią latać.

Zwierzęta opanowały też sztukę przetrwania. Jak one to robią?

Rzeczywiście są takie. Ryby z rodziny ptaszorowatych, czyli

Na przykład wielbłądy gromadzą tłuszcz na grzbiecie.

ryby latające, opanowały wyłącznie lot ślizgowy. Istnieje aż

W ten sposób powstają garby. Dromadery żyjące w Afryce

30 różnych gatunków ryb latających, które żyją w ciepłych

mają jeden garb, a wielbłądy dwugarbne żyją w Azji. Gę-

oceanach.

sta sierść, porastająca ciało, chroni je przed chłodem. Rezerwy tłuszczowe dostarczają potrzebnej energii, a niektó-

W tym szybkim, zwariowanym świecie, najważniejszy jest spo-

rym ludziom się wydaje, że wielbłądy w garbach gromadzą

kój, relaks, opanowanie.

zapasy wody!

Te wartości pokochał leniwiec. Jest najwolniejszym ssakiem

I szybciej biegają od człowieka!

na ziemi. W ciągu dnia przesypia 22 godziny. Porusza się 26
razy wolniej niż idący na piechotę człowiek.

Człowiek nie ma z nimi szans. Rekord świata w biegu na
100 ma należy Usain Bolta i wynosi 9.58 sekund. Gepardowi

Czasami zdarza mi się trochę pospać. Ale nie aż tyle! Leniwiec

do pokonania tego dystansu potrzeba tylko 3 sekund! Dla-

to ma melodię do spania! Ale nie wszyscy śpią tak długo. Są

czego tak szybko biega? Ma bardzo długie nogi, ciało jest

takie, które mają dobrą pamięć i odnajdują miejsce swego uro-

smukłe i giętkie. W czasie biegu napina się jak łuk a następ-

dzenia.
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Do takich należą łososie. Wylęgają się z jaj w słodkich wo-

większy, jaki znaleziono, samogłów miał ok. 4 metry długo-

dach. Swoją młodość spędzają w czystych rzekach i stru-

ści i ważył 1500 kg.

mieniach. Gdy już dorosną, wędrują w dół rzek do morza,

Świat zwierząt jest zdumiewający swą potęgą. Jak nie dzięko-

gdzie żyją przez kilka lat. Na tarło powracają znowu

wać Stwórcy, że uczynił takie cuda, które wciąż go zachwycają

do miejsca swego urodzenia.

i zaskakują.

Zwierzęta mają też liczne potomstwo.

Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia

Do rekordzistów należy księżycowa ryba - samogłów.

PLEBAN

W brzuchu gotowej do tarła samicy znaleziono 300 milionów jajeczek!!! Dorosłe osobniki nie mają wrogów. Naj-

IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE

I

grzyska paraolimpijskie w Tokio
to impreza sportowa, która miała
odbyć się między 25 sierpnia,
a 6 września 2020 roku, jednak ze

względu na szerzącą się pandemię koronawirusa została przełożona na kolejny rok
i odbyła się w dniach 24 sierpnia –

5 września 2021 roku. Ceremonia na stadionie olimpijskim dokonała się bez
udziału publiczności. Po części artystycznej zgodnie z tradycją na stadion weszli
przedstawiciele wszystkich narodowych
reprezentacji. Kolejność pojawiania się
sportowców na płycie stadionu była zgodna z alfabetem japońskim. W defiladzie
wzięli udział również Polacy. Warto podkreślić, że 89 sportowców z Polski walczyło o medale w 12 dyscyplinach. Swój
debiut podczas tych igrzysk miałem ja
(złoty

medalista

w 2020r.,

mistrzostw

brązowy

medalista

Polski
mi-

strzostw świata w 2019 r.,dwukrotny
złoty medalista mistrzostw Europy w
2018 r. oraz srebrny medalista mistrzostw Europy w 2018 r.).
Po przylocie do Tokio miałem tydzień na zaklimatyzowanie się w nowym

Z trenerem Marcinem Cieślikiem na pływalni olimpijskiej.

miejscu ze względu na dzielącą oba kraje
różnicę czasową jak i klimatyczną, temperaturę sięgającą 35

głem poruszać się tylko w jej obrębie. Nie mniej jednak sytu-

stopni i wilgotność powietrza na poziomie 70%. Podkreślić

acja ta nie wpłynęła na nawiązywanie kontaktów z innymi

należy, że wioska olimpijska była miejscem zamkniętym i mo-

sportowcami.
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Udział w igrzyskach paraolimpijskich uważam za spełnienie jednego z wielu marzeń sportowych. W trakcie igrzysk
startowałem w dwóch konkurencjach. 50m stylem dowolnym
pierwszego dnia zmagań w Tokio, tj. 26.08 oraz 100m stylem
motylkowym ostatniego dnia 03.08. Tak długi odstęp między
startami nie wpłynął pozytywnie na wynik mojej koronnej
konkurencji (100m stylem motylkowym), który mocno odbiegał od oczekiwań, dając 9 miejsce. I mimo iż nie wszystko poszło po mojej myśli, to niewątpliwie moim sukcesem
jest ustanowienie w Tokio nowego rekordu Polski na 50
metrów w stylu dowolnym.
Michał Golus
Mieszkaniec Gulina gmina Zalrzew
Foto: zbiory Michała Golusa

Ze sportowcami z Benin w strojach przygotowanych
na ceremonie otwarcia

Nominacje paraolimpijskie i podpis na fladze

Eliminacje 50m stylem dowolnym

PÓŁKOLONIA W DĄBRÓWCE NAGÓRNEJ

W

dniach 2 – 13 sierpnia w Dąbrówce Na-

przygodę zwieńczyło rozdanie dyplomów oraz drobnych upo-

górnej Stowarzyszenie Pomocy Niepełno-

minków. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

sprawnym Do Celu im. Św. Brata Alberta

Stowarzyszenie Do Celu we współpracy z Gminą Za-

we współpracy z Gminą Zakrzew i Gmin-

krzew będzie prowadzić w Dąbrówce Nagórnej Warsztaty Te-

nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakrzewie zorganizo-

rapii Zajęciowej – placówkę rehabilitacji społecznej i zawodo-

wało półkolonię. Jej uczestnikami byli uczniowie z Gminy Za-

wej dla 30 dorosłych osób z niepełnosprawnością z terenu

krzew oraz dzieci i młodzież z niepełnoprawnością. Podczas

Gminy Zakrzew oraz powiatu. Nadal zapraszamy osoby chęt-

10 dni wspólnej zabawy, wycieczek i ciekawych zajęć naj-

ne z terenu naszej gminy do zapisów na warsztaty terapii

młodsi mieszkańcy naszej gminy mogli również doświadczyć,

zajęciowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Za-

czym jest prawdziwa integracja społeczna, a to z pewnością

krzewie lub pod nr tel. 792 387 294.

wartość dodana zorganizowanego wypoczynku. Uczestnicy

Bernadeta Domińczak, Tatiana Kaplińska

półkolonii mogli skorzystać z następujących zajęć: robotyka,

Foto: Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Do Celu”

rękodzieło, sensoplastyka, hydroterapia, zajęcia sportowe, hipoterapia, itd. Podczas trwania półkolonii byliśmy także w kinie, na basenie i dwukrotnie gościliśmy w restauracji. Wspólną
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GDZIE SĄ NASZE PATRONKI?

N

a początku roku

młodą dziewczynę, która może

Bank BNP Pari-

być wzorem i inspiracją dla

bas

współczesnych

rozpoczął

młodych

ludzi

program „Gdzie

oraz dla kolejnych pokoleń. Każ-

są nasze Patronki?”, w którym

dego dnia wspólnie z młodzieżą

zachęcał szkoły do przyjmowania

odkrywamy

nazwisk patronek, jednocześnie

żyła Teresa takie jak: mądrość,

przybliżając

nauka, pasje, ambicja, dobro, har-

losy

niezwykłych

cerstwo,

kobiet. Stwierdziłam, że ta inicja-

wartości,

szacunek,

którymi

patriotyzm,

tywa wspaniale wpisuje się w nasze plany nadania szkole imie-

współpraca, wsparcie, odpowiedzialność, pracowitość, kre-

nia Teresy Grodzińskiej! Propozycja udziału w programie spo-

atywność, wrażliwość na piękno przyrody i wiele innych. Sta-

tkała się z poparciem dyrekcji, rady pedagogicznej oraz władz

ramy się, aby te wartości były bliskie naszym uczniom.

gminy. Przystąpiliśmy do konkursu i podjęliśmy działania,

Na kartach historii Polski zapisało się wiele inspirują-

dzięki którym mieliśmy nadzieję na otrzymanie grantu. We

cych i wyjątkowych kobiet: laureatki Nagrody Nobla, zdobyw-

wrześniu otrzymaliśmy radosną wiadomość potwierdzającą

czynie medali olimpijskich, kreatorki trendów w sztuce, nauce

przyznanie naszej szkole dofinansowania w kwocie 15000

i innych dziedzinach życia. Jednak, według statystyk, aż 90

z przeznaczeniem na działania promu-

proc. patronów polskich szkół to męż-

jące

czyźni. A przecież młodzież potrzebuje

postać

Teresy

Grodzińskiej,

różnych wzorców. Zwrócenie uwagi na

z czego bardzo się cieszymy.
Projekt miał na celu zachęcić

rolę kobiet w społeczeństwie, ich am-

uczniów, rodziców, nauczycieli i dy-

bicje i osiągnięcia, to najlepszy sposób

rekcje szkół do obsadzenia w roli pa-

na pokazanie bardziej zrównoważone-

tronki jednej z wyjątkowych kobiet.

go i prawdziwego obrazu historii. Nie-

Na potrzeby akcji stworzono serwis

zwykłych kobiet, które mogą być wzo-

www.patronki.pl, w którym szkoły

rem i inspiracją dla dzisiejszej mło-

mogły znajdować przydatne informa-

dzieży, było i jest przecież wiele. Wła-

cje, jak dokonać takiej zmiany, mate-

śnie z takiego założenia wychodzą

riały edukacyjne oraz wypowiedzi

inicjatorzy akcji „Co się stało z na-

ekspertów. W ramach akcji bank przy-

szymi patronkami?”. Co możemy

bliżał także historie „inspirujących

zyskać na tym jako społeczeństwo?

i wyjątkowych kobiet” – na stronie

Z pewnością większą różnorodność

akcji można było zapoznać się z syl-

postaci, które mogą być wzorem dla

wetkami m.in. Wisławy Szymborskiej,

młodzieży. Patronki mogą stać się dla

Fridy Kahlo, Heleny Modrzejewskiej,

niej inspiracją.

Marii Skłodowskiej-Curie czy Ireny

Świat jest cudownie różnorodny i to,

Sendlerowej.

społeczność

co się ludzkości udało osiągnąć, nie

szkolna była jednak już pewna, że

jest zasługą wyłącznie mężczyzn, ale

mamy bardzo dobrą kandydatkę na

też bardzo wielu wspaniałych kobiet.

patronkę naszej szkoły – Teresę Gro-

One mogą być inspirujące nie tylko

dzińską. Wspaniałą kobietę, społecz-

dlatego, że im się udawało pokonać

Nasza

niczkę, pełną pasji i zaangażowania

Logo promujące szkołę przygotowane
przez organizatorów programu.
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najróżniejsze bariery, ale też dlatego,

że one są po prostu wspaniałe, są nieustraszone, uparte, odważ-

Akcja zachęcająca do wybierania kobiet na patronki to

ne i wrażliwe na potrzeby innych. Kobiety to nie tylko huma-

ogromna szansa na to, by młodzi ludzie znaleźli nowe, nieoczy-

nistki, które kierują się intuicją i emocjami, ale także silne oso-

wiste dla nich wzory. Cieszę się, że moi uczniowie, dzięki no-

bowości, które potrafią myśleć logicznie, strategicznie, są wy-

wej patronce – Teresie Grodzińskiej, taki wzór zyskali.

bitnymi specjalistkami, jeśli chodzi o zagadnienia matematycz-

Małgorzata Małysa

ne czy techniczne. Kobiety udowadniają, że potrafią być świet-

Nauczycielka historii PSP w Bielisze
koordynatorka programu

nymi liderkami i potrafią podejmować trudne decyzje.

XXIII Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

1

BEZPIECZNE DROGI RADOMIA
października 2021 roku uczniowie Publicznej
Szkoły Podstawowej w Bielisze wzięli udział
w XXIII Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie

Ruchu

Drogowego

„BEZPIECZNE

DROGI RADOMIA”.
Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Komenda
Miejska Policji. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Radomia.
Celem konkursu jest: podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu
drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej
w szczególności poprzez popularyzowanie przepisów i zasad
bezpiecznego poruszania się po drogach, roweru – jako środka
transportu, a także rekreacji i sportu, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania
pierwszej

pomocy

przedmedycznej,

oraz

inspirowanie

uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieLaureaci konkursu z Małgorzatą Jakubiak,
dyrektor PSP w Bielisze.

czeństwa w ruchu drogowym.
W turnieju wzięło udział 11 drużyn ze szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali Adam Olszewski, Michał Olszewski oraz Adam Hernik z klasy 5a, zajmując II miejsce. Zaś Adam Olszewski zdobył III miejsce
w kategorii indywidualnej.
Uczniowie mieli do rozwiązania test ze znajomości
przepisów ruchu drogowego na poziomie uzyskania karty rowerowej oraz podstawy udzielania pierwszej pomocy, praktycznych zasad poruszania się na rowerze oraz jazdę po rowerowym torze przeszkód.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Ewelina Woźniak
Opiekun szkolnego Koła BRD

Adam Olejarczyk podczas przejazdu po torze przeszkód.

Foto: Ewelina Woźniak
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PROJEKT LEKCJA ENTER

L

ekcja Enter to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli
oraz kadry kierowniczej szkół, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia, podczas których nauczyciele dowiedzą się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały

uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły
pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając
mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą
ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.
Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielisze uczestniczyli w projekcie Lekcja Enter prowadzonym przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz
Instytutem Spraw Publicznych w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas szkolenia przyczyni się do uproszczenia codziennej pracy nauczycieli oraz
do podniesienia atrakcyjności procesu nauczania – uczenia się.
Ewelina Woźniak

W

PROJEKT MATEMATYCZNY
„PROCENTOWA POTĘGA”
W PSP W BIELISZE
bieżącym roku szkolnym w PSP w Bielisze jest realizowany projekt matematyczny „Procentowa potęga”, który odbywa
się w ramach VIII edycji programu

„mPotęga” nadzorowanego przez Ministra Edukacji i Nauki.
W tegorocznej odsłonie „mPotęgi” granty otrzymało 161 z 672

zacji pomógł w osiągnięciu celów matematycznych.

projektów z całej Polski. W naszej szkole już trzeci raz sięga-

Tegoroczna edycja angażuje uczniów klas starszych,

my po innowacyjne metody nauki matematyki, realizując pro-

którzy mimo wielu obowiązków, chętnie uczestniczą w projek-

jekty matematyczne. Wdrażanie zeszłorocznego grantu przebie-

cie. Adresaci, czyli uczniowie klas 7-8, będą podnosić swoje

gało w warunkach niesprzyjających nauce, bo w reżimie sani-

kompetencje matematyczne, w szczególności te dotyczące obli-

tarnym. Jednak mimo nauczania zdalnego uczniowie chętnie

czeń procentowych. Uczniowie, poznając różne platformy edu-

i aktywnie w nim uczestniczyli, włączając rodziców do tworze-

kacyjne, będą tworzyć własne gry matematyczne, ćwiczenia

nia gier matematycznych, których celem było usprawnianie

interaktywne, testy, karty pracy. W czasie zajęć uczniowie będą

rachunku pamięciowego. Udało się również przeprowadzić

wykonywać gry planszowe, które w przyszłości wykorzystamy

III Gminny Konkurs o Puchar Dyrektora PSP w Bielisze

podczas lekcji matematyki w celu usprawniania rachunków

„Mistrz Rachunku” i udowodnić, że rywalizacja może być

procentowych. Zorganizowany zostanie „Dzień Procenta”,

emocjonująca nawet wtedy, gdy odbywa się zdalnie, przy po-

w czasie którego uczniowie wraz z Rodzicami będą grać

mocy łącza internetowego. Dla uczniów najważniejsze było

w stworzone przez nich gry matematyczne. Do zabawy zostaną

to, że mieli możliwość kontaktu ze sobą i z matematyką.

zaproszeni również uczniowie, którzy, chociaż na co dzień nie

Natomiast nas, nauczycieli, cieszył fakt, że duch rywali-

biorą udziału w projekcie, będą mieli możliwość przetestowa-
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nia gier i wyboru tej najlepszej „Procentowej gry”.
Zajęcia projektowe rozpoczęły się w połowie września
i będą trwały do grudnia 2021roku. Uczniowie opracowali już
ankiety dla kolegów, rodziców i nauczycieli, które mają pokazać nasze życie w procentach. Po analizie zebranych danych
i dokonaniu obliczeń procentowych uczniowie wraz z nauczycielem informatyki przedstawią zebrane dane statystyczne na
wykresach. Przewidziane są również zajęcia z chemii, które
pokażą, w jaki sposób zastosować procenty i stężenie procentowe w życiu codziennym. Fotorelację z podejmowanych zadań
będzie można obejrzeć na naszej stronie internetowej oraz Facebooku szkoły, tam też znajdzie się film

podsumowujący

nasze zmagania z matematycznymi procentami.
Zadania realizowane podczas zajęć mają pokazać,
że matematyka jest przydatna w codziennym życiu, a z procentami mamy styczność każdego dnia, nawet w kuchni. Kreatywne zadania mają też zachęcać uczniów do przezwyciężenia rutyny i schematów podczas nauki matematyki. We wszystkich
powyższych działaniach chcemy rozbudzić motywację uczniów
i pokazać nowoczesne możliwości usprawniania obliczeń procentowych. Mamy nadzieję, że po zakończeniu projektu wszyscy jego uczestnicy i to w 100% będą potrafili poradzić sobie
z obliczeniami procentowymi. Bo przecież dziewięćdziesiąt
dziewięć procent pewności to nie sto.
Ewa Gołąbek , Elżbieta Starzyńska

Foto: zbiory PSP w Bielisze

Koordynatorki projektu
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WAKACJE Z ANGIELSKIM W PSP W BIELISZE

W

szkole? W wakacje? Komu będzie chciało się przychodzić? To chyba pierwsze
pytania, które przychodzą nam do głowy,
jeśli połączymy rzeczowniki szkoła i wa-

kacje. Jednak, ku naszemu zadowoleniu, czwartoklasiści bardzo chętnie przyjęli wyzwanie i co więcej, ubolewali, że dwa
tygodnie z angielskim tak szybko minęły. Co zatem robiliśmy,
że wakacje w szkole przypadły dzieciom do gustu? W zasadzie
to może lepiej zapytać, czego nie robiliśmy?
Zaczęliśmy od integracji miedzyklasowej – powstały
dwie grupy i ustalenia zasad współpracy oraz języka komunikacji, którym był oczywiście angielski. Początkowo uczniowie
zareagowali różnie, od extra po ale-ja nie umiem angielskiego,
jednak później dzieci doskonale korzystały z gestów, mimiki
twarzy, słowników i życzliwych kolegów.
Cała reszta to nauka i zabawa, zabawa i nauka na różne
sposoby: gry dydaktyczne-karciane, ruchowe, interaktywne,
pokoje zagadek – realne i wirtualne, filmy, śpiewy i tańce, gry
z piłką, butelką i co jeszcze przyszło do głowy, zabawa w scenografów, scenarzystów, reżyserów, aktorów i fotografów.
Krótkie komiksy do odgrywania scenek okazały się doskonałą
inspiracją do napisania własnego scenariusza i odegrania miniprzedstawienia, a w międzyczasie lody, kino i coś na ząb. Podczas tych dwóch tygodni najwięcej kłopotów sprawił nam Internet, bo chyba nie ma nic gorszego od „wyrzucenia” w środku Kahoota lub strony otwierającej się 5 minut, kiedy grupa
obok jest już przy kolejnej zagadce. Radziliśmy sobie z tymi
niedogodnościami w miarę naszych możliwości, zawsze można
było rozładować emocje i ponarzekać na słaby Internet,
ale tylko po angielsku.
Wszystko to było możliwe dzięki aneksowi (wakacje) do
projektu „Let’s speak English” realizowanemu w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH
TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
Kamila Iwańska
Ewelina Pudzianowska
PSP w Bielisze
Foto: zbiory PSP w Bielisze

23

GASS POWAŁA TACZÓW

W

dniach

25.06-03.07.2021

członkowie

z klubu GASS POWAŁA TACZÓW brali
udział w obozie sportowym, połączonym
z turniejem międzynarodowym TATRY

CUP 2021. Zgrupowanie trwało 7 dni, byliśmy zakwaterowani
w ośrodku „U MIGLÓW”. Warunki do wypoczynku i treningów były bardzo dobre. Do dyspozycji mieliśmy boisko trawiaste, duży plac zabaw, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki.
Dzieciaki, między meczami, zwiedzały okolice. Byliśmy
w Zakopanem na Krupówkach, skoczni, Gubałówce, dwa razy
korzystaliśmy z term GORĄCY POTOK. W turnieju drużyna
z rocznika 2009, prowadzona przez Arkadiusza Ofiarę, zajęła
V miejsce, wszystkie bramki dla zespołu zdobyła Wiktoria Kozłowska. Natomiast drużyna z rocznika 2011, z trenerem Tomaszem Turczykiem, zajęła III miejsce. Nagrodą był puchar
Kasprowego. Bramki dla rocznika 2011 zdobywali: Jan Pysiak11, Juliusz Maj-7, Nikodem Franaszczyk-4, Adam Pluta-3
i Patryk Jedlikowski-1.
W obozie uczestniczyło 32 zawodników oraz opiekunowie: trenerzy Arkadiusz Ofiara, Tomasz Turczyk i Artur Ofiara, rodzice Karol Gozdera i Patrycja Wilk. Składamy podziękowania Wójtowi Leszkowi Margasowi,

Skarbnik Agnieszce

Świątkowskiej, Małgorzacie Musiałek i Agnieszce

Popław-

skiej za pomoc w zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci.
Na co dzień zawodnicy z rocznika 2009 i 2011 oraz 2013 uczestniczą w rozgrywkach prowadzonych przez Radomski
Okręgowy Związek Piłki Nożnej, osiągając dobre wyniki.
Następny wyjazd zaplanowany jest w ferie zimowe.
Tomasz Turczyk
Foto: zbiory klub GASS POWAŁA TACZÓW
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Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć
nauczyłem się w przedszkoluo tym jak żyć, co robić, jak postępować,
współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać,
myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.
Robert Fulghum
ierwszy września już za nami, rozpoczęliśmy ko-

jest grupą społeczną, której nie zastąpi w procesie wychowania

lejny rok wspólnej zabawy, nauki i pracy. Pani

żadna instytucja, lecz może ją wspierać i współdziałać z nią.

Dyrektor Magdalena Chałubińska – Przybysz wraz

Przejście z rodziny do przedszkola jest istotną zmianą

z pracownikami przedszkola serdecznie wita

w życiu dziecka. Przedszkole ma za zadanie wszech-

wszystkie dzieci i ich rodziców w nowym roku szkolnym

stronnie oddziaływać na rozwój dziecka i przygotować

2021/2022. Szczególnie ciepło witamy dzieci rozpoczynające

je do podjęcia nauki w szkole.

przygodę z naszym przedszkolem. Jesteśmy przekonani, że

Wielu rodziców ma dylemat: czy posyłać dziecko do przed-

trudne chwile rozstania i minuty wypełnione tęsknotą szybko

szkola? Oczywiście, że tak. Warto pamiętać, że jest wiele zalet

ustąpią miejsca radosnej zabawie. Przed nami rok pełen zabaw

chodzenia dziecka do przedszkola i każda z nich inaczej jest

i przygód. Będziemy odkrywcami, badaczami, podróżnikami,

postrzegana pod kątem jego rozwoju. Czas, zanim dziecko pój-

artystami i twórcami, a wszystko po to, by dobrze się bawiąc,

dzie do szkoły i usiądzie w klasowej ławce, jest dla niego bar-

jak najwięcej się nauczyć, zdobyć nowe umiejętności, doskona-

dzo ważny. Przedszkole jest najważniejszym etapem w eduka-

lić te już posiadane. Życzymy wielu radości, nowych przyjaźni,

cji każdego dziecka:

ciekawych zabaw, dobrego humoru i niezapomnianych prze-

 uczy dziecko samodzielności,

żyć. Wam zaś drodzy Rodzice owocnej współpracy i zadowole-

 uczy współdziałania w grupie,

nia, aby każde osiągnięcia Waszych dzieci były dla Was powo-

 stwarza dziecku okazje do poznawania świata i zdobywania

dem do dumy i radości. A naszym absolwentom – życzymy

wiedzy,

sukcesów w szkole!

 kształtuje i rozwija umysł dziecka,

Dlaczego warto chodzić do przedszkola?

 rozwija wyobraźnię i kreatywność,

Pierwszym środowiskiem społecznym i wychowawczym,

 rozwija kompetencje językowe,

w którym dziecko przebywa od urodzenia jest rodzina. Rodzina

 uczy dziecko czerpać radość
z relacji z rówieśnikami,

Biedronki

 pozytywnie wpływa na rozwój ruchowy dziecka,
 przygotowuje

dziecko

do

podjęcia nauki w szkole.
Rodzice wraz z nauczycielami
powinni zapewnić dzieciom ciepło, wsparcie i wychowanie. To
jaki otrzymają od nas fundament, dalsze życie będą na nim
budować. To właśnie od nas
zależy, jakie będzie życie dzieci
i kim będą w przyszłości. Musimy również pamiętać, że wiele
czynników
25

zewnętrznych

ma

Delfinki

Żabki

Misie

Stokrotki

Motylki

Słoneczka

wpływ na życie człowieka. Niestety, nie są to jedynie czynniki
pozytywne i w pewnym momencie już niezależne od nas. Dlatego to jaką receptę na dalsze życie damy dzieciom, takimi wytycznymi będą się kierować i według nich naprawiać to, co złe

Pszczółki

i niewłaściwe. Dziecko, tak jak każda mała istota, do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebuje wielu różnych czynników
oraz pomocy innych. Oprócz wody, pożywienia i ubrania mały
człowiek potrzebuje przede wszystkim ciepła, miłości, bliskości, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia.
Beata Michalska
Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie
Foto: zbiory Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie
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nia

22.09.2021r.

w ramach Ogólnopolskiego

Dnia

Przedszkolaka na-

szych podopiecznych odwiedziły
Pieski z „Psiego Patrolu”, Marshall
oraz Chase. Zabrały nas one na
misję, której celem była dobra
zabawa i wywołanie uśmiechu na
dziecięcych
Wspaniałym

twarzach.

Dzięki

Przedszkolakom

misja zakończyła się sukcesem!
Wierzymy, że osiągną jeszcze
niejeden cel, czego im z całego serca życzymy i będziemy

szych twarzach zawsze gościł uśmiech, a każdy dzień

ich w tym wspierać.

spędzony w przedszkolu był pełen przygód, wspaniałych

Frajdę sprawiło dzieciom puszczanie wielkich baniek mydla-

zabaw i niezapomnianych przeżyć, do których będziecie

nych przez Czarownicę oraz możliwość zrobienia grupowego

wracać pamięcią po latach.

zdjęcia z Marshall'em i Chase’m.

Anna Baran
Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie
Foto: zbiory Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie

Z okazji Dnia Przedszkolaka życzymy, aby na Wa-

M

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI
iędzynarodowy Dzień Kropki to coraz bar-

W wielu przedszkolach powstają wyjątkowe i niepowtarzal-

dziej popularne święto kreatywności, od-

ne kropkowe dzieła sztuki, tak też było w przypadku naszych

wagi i zabawy, które obchodzimy 15 wrze-

podopiecznych. Nasi wychowankowie zapamiętają ten dzień na

śnia. Tego dnia przedszkolaki, nauczyciele

długo, a wszystko za sprawą zabaw, jakie towarzyszyły nam

oraz pracownicy instytucji kultury na całym świecie organizują

podczas tego niezwykłego święta. Rozwiązywaliśmy działania

wiele ciekawych zabaw i happeningów, które pomagają dzie-

matematyczne na biedronkach, przeprowadziliśmy doświadcze-

ciom odkrywać talenty, poznawać swoje mocne strony, pobu-

nie z tęczą przy użyciu kolorowych cukierków, była też foto-

dzać wyobraźnię i wspólnie się bawić.

budka, w której zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia i wykropkowana praca plastyczna. Podsumowaniem naszych
działań było wręczenie przedszkolakom pamiątkowych dyplomów.
Obchody

Międzynarodowego

Dnia

Kropki

to wspaniały czas do porozmawiania z dziećmi
na temat ich talentów i zaprezentowania ich
światu, bo każdy z nas ma przecież w sobie jakiś
ukryty talent.
Agnieszka Wójcik-Jerzyna
Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie
Foto: zbiory Przedszkola Samorządowego w
Zakrzewie
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DZIEŃ ADAPTACYJNY
sierpnia 2021 w naszym przedszkolu
zorganizowano zajęcia adaptacyjne dla
dzieci,

które

rozpoczynają

przygodę

z przedszkolem.

Zajęcia odbyły się przy zachowaniu wszystkich zaleceń

sanitarnych. Miały one na celu zintegrować dzieci w grupie,
nawiązać pierwsze znajomości między przedszkolami, a co
ważne wyeliminować stres związany z rozpoczęciem roku
szkolnego. Również rodzice mieli okazję do zapoznania się,
porozmawiania na temat swoich pociech. W czasie zajęć adaptacyjnych dzieci mogły poznać wyposażenie sali przedszkolnej,
jadalni, a także łazienki.
Zwróćmy uwagę na to, iż adaptacja to proces polegający
na przystosowaniu się jednostki lub grupy do funkcjonowania
w zmienionym środowisku społecznym, przystosowaniu się
do nowych warunków.
To również trudny czas dla rodziców, już samo przygotowanie oraz pozostawienie dziecka w przedszkolu to dla niektórych bardzo trudne i ważne zadanie. Wymaga to od rodziców
jak i nauczycieli dużego zaangażowania.
W procesie adaptacji dzieci do przedszkola dominującą
formą jest zabawa. Dzięki zabawie dziecko poznaje coraz lepiej
świat i stosunki społeczne, kształci umysł i umiejętności skutecznego działania, zaspokaja potrzebę ogólnej aktywności,
a także tworzy pozytywne stany uczuciowe i rozładowuje napięcia emocjonalne.
Również nauka poprzez zabawę rozwija u dzieci
motorykę oraz koordynację wzrokowo- ruchową, a także
ćwiczy pamięć.
Dzięki temu dziecko zyskuje poczucie bezpieczeństwa,
nie tylko poprzez obecność osoby bliskiej w przedszkolu, ale
także poprzez zdobywanie wiedzy kto jest za niego odpowiedzialny poprzez, do kogo może zwrócić się o pomoc, itp.
Mocno trzymamy kciuki za naszych podopiecznych. Życzymy dzieciom, aby każdego dnia śmiało przekraczały progi
naszego przedszkola z uśmiechem na twarzy.
Olga Przybyła
Przedszkole Samorządowe w Bielisze
Foto: zbiory Przedszkola Samorządowego w Bielisze
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alizki rozpakowane, sale przedszkolne
wysprzątane, akumulatory – po wakacyjnym wypoczynku – naładowane. Zaczynasz kolejny rok. Pierwszego września

z dobrym humorem i uśmiechem na twarzy rozpoczęliśmy
nowy rok przedszkolny w Przedszkolu Samorządowym
w Bielisze. Po wakacyjnej przerwie stajemy u progu nowego roku szkolnego, pełni zapału, sił, nadziei, ale
i z pewnością pytań i obaw o to, jaki będzie ten rok. Pyta-

nie to, a może nawet obawa, towarzyszy nam i jest związana z sytuacją epidemiczną w kraju.
Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej oraz profilu

Każdy rok to nowe wyzwanie. Nasze Przedszkolaki awansują do starszych grup, aby tam przywitać

na Facebooku Przedszkole Samorządowe w Bielisze.

się z długo niewidzianymi koleżankami,

„Czy słońce na niebie, czy deszcz z nieba leci,

kolegami i swoimi Paniami. Szczególnie

Idą do przedszkola z rodzicami dzieci.

Wszystkim naszym kochanym Przed-

ciepło witamy nasze malutkie Jagódki”

W przedszkolu zabawek i książek bez liku,

szkolakom życzymy bezpiecznego po-

które po raz pierwszy przekroczą próg

Każdy ma tam miejsce przy małym stoliku.

wrotu do przedszkola, aby rok szkolny

przedszkola. Każdemu z nas zależy na
tym, by dziecko czuło się w przedszkolu
dobrze, bezpiecznie i komfortowo, dlatego w każdej grupie odbyło się spotkanie

Razem z naszymi Paniami, pilnie się uczymy.
Gdy czas na zabawę, chętnie się bawimy.
Powiem Wam coś jeszcze! Nie mówcie nikomu…
Że my się czujemy jak u siebie w domu!”

adaptacyjne, dzieciom towarzyszyli rodzice, zwiększając po-

przez

poszczególnych grup
proponujemy również
przedszkolakom ciekawe zajęcia z języka
religii

czy rytmiki oraz opiekę logopedy.
przedszkolu

funkcjonuje sześć
150

dzieci.

1 września

ucha. Rodziców zapraszamy do współ-

Foto: zbiory Przedszkola Samorządowego w Bielisze

wychowawczynie

oddziałów

troskiej zabawy i uśmiechu od ucha do

Przedszkole Samorządowe w Bielisze

W naszym przedszkolu oprócz beztroskiej zabawy, zajęć

W

nowych przygód, radości z nauki, bez-

Magdalena Mortka

wszystkich zaleceń sanitarnych.

angielskiego,

przyniósł ze sobą wiele

pracy i aktywnego udziału w życiu przedszkola.

czucie bezpieczeństwa. Spotkania odbyły się przy zachowaniu

prowadzonych

2021-2022

łącznie
Od
2021r.

powstał nowy oddział
przedszkolny - grupa
Cytrynki.
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PRZEDSZKOLAKI XXI WIEKU W BIELISZE

O

d 01.09.2020 do 31.08.2021 w Przedszkolu
Samorządowym w Bielisze realizowano projekt
unijny pod nazwą „Przedszkolaki XXI wieku
w Bielisze.

Projekt

współfinansowany

był

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.04 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

zostały bezpłatne zajęcia dodatkowe z logopedii, dogote-

Projektem objęte były dwie grupy dzieci 3-4 letnich:

rapii oraz korekcyjno-ruchowe, które prowadzone były

Poziomki i Fasolki.

przez zatrudnionych specjalistów.

Z pozyskanych funduszy zakupiono: laptop, monitor

Justyna Golus

interaktywny, podłogę interaktywną, meble oraz pomoce

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bielisze

dydaktyczne.

Foto: zbiory Przedszkola Samorządowego w Bielisze

Podniesiono kompetencje nauczycieli poprzez udział
w szkoleniach: „Terapia ręki I i II stopień” oraz „Posługiwanie
się technikami komputerowymi w dydaktyce”. Dzięki projektowi dla dzieci z grup Poziomki i Fasolki zorganizowane
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„TATO – BĄDŹ, PROWADŹ, CHROŃ!”
ziękujemy wszystkim tym, którzy sko-

Pomyślałyśmy, że dobrze byłoby, aby cukierki dla ojców

rzystali z zaproszenia organizatorów

ofiarowali mężczyźni, dla matek- kobiety, a dla dzieci – naj-

i wzięli udział w IX. Marszu dla Życia

młodsi. I zaczęłyśmy pytać tych, których spotykałyśmy wokół

i Rodziny. 26 września 2021 r. na ulicach

siebie, czy chcą włączyć się do naszej akcji…
Okazało się, że chętnych nie brakuje. Do inicjatywy włą-

Radomia uczestnicy Marszu manifestowali swoje przywią-

czyła się Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

zanie do tradycyjnego modelu rodziny i wartości życia.
Jako żony i matki chciałyśmy po raz pierwszy tak oficjal-

w Woli Taczowskiej, która zbierała cukierki dla dzieci oraz

nie zaangażować się we współorganizację tego wydarzenia,

przygotowała przesłania na karteczkach, (były to cytaty zna-

by w ten sposób wyrazić swoje poparcie dla inicjatywy

nych osób, ale również myśli tych, którzy ofiarowali słodycze),

obrony życia i rodziny.

a my jako LuXbabki zbierałyśmy cukierki dla matek i ojców,
zwracając się z prośbą do kobiet i mężczyzn.

Nasza chęć współpracy została mile przyjęta przez

Uczniowie zaangażowali się również w przygotowywanie

organizatorów.

plakatów i haseł o rodzinie oraz torebek do rozdawania cukier-

Dla uczestników Marszu przygotowałyśmy babeczki, cia-

ków, własnoręcznie rysując na nich motyw rodziny.

steczka, przetwory, owoce i „Cukierki z przesłaniem”.

I się zaczęło! Trzeba było mieć w sobie życie, żeby zrobić

Pomysłodawczynią „Cukierka z przesłaniem” była Beata, której zależało, aby każdy uczestnik otrzymał coś
symbolizującego wspólną radość, a zarazem wzbudzało
refleksję – chociaż minimalną – że istniejemy jako rodziny i kształtujemy się w rodzinie.
Jak zawsze, od pomysłu do jego końcowej realizacji, jest
długa droga – i tak było tym razem.
Cukierek - dla kogo? I jaki?
Doszłyśmy do wniosku, że byłoby dobrze podzielić je na trzy kosze dla taty, mamy i dziecka. Ale skąd cukierki? Żeby nie było to takie proste
i banalne: zamówić i kupić. Nie! To powinien być dar serca.
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marsz. (marsz po cukierek). Bardzo wiele osób odpowiedziało entuzjastycznie, chcąc przekazać pieniądze na zakup słodyczy, ale nam nie o to chodziło – to miało być
działanie… Jaki cukierek? Właśnie taki, jaki Ty chcesz,
jaki lubisz. Ile? Pełna dowolność. I jeszcze marsz, żeby
spotkać się z tymi, którzy te cukierki zbierają.
Niektórzy ze słodyczami przynosili przesłania, które
umieszczane były na karteczkach rozdawanych później wraz
z cukierkami. Ten entuzjazm wielu osób dodawał nam zapału
do dalszego działania. Tym bardziej, że widziałyśmy zadowolenie u naszych darczyńców. Nie zrażałyśmy się tym,
że w niektórych przypadkach entuzjazm okazał się słomianym zapałem, ale i za ten słomiany zapał jesteśmy
wdzięczne, bo on dla nas był chęcią do działania. A tych,
którzy wytrwali nie było już tak dużo.
Celowo wymieniamy ich tylko z imienia, by zostawić trochę tajemnicy. Mamy nadzieję, że każdy darczyńca odnajdzie
swoje imię. (Jeśli czyjeś imię nam umknęło, przepraszamy).
Dla dzieci: Aleksandra, Beata, Ania, Kinga, Inga, Łukasz, Agata, Zuzia, Ania, Zosia, Lauri, Julita, Nina, Gabrysia, Natalia, Beata.
Przygotowując akcję ,,Cukierek z przesłaniem” chciałyśmy

Dla ojców: Andrzej, Daniel, Paweł, Radosław, Michał, Eli-

podkreślić, że życie to słodycz - raz trafi się landrynek, a potem

giusz, Darczyńca Anonimowy.
Dla matek: Beata, Ania, Justyna, Monika, Bernarda, Patry-

czekoladka lub galaretka. Różnorodność tych cukierków to

cja, Sylwia, Agnieszka, Halina, Kasia, Ewelina, Bożena ,Kasia,

i nasza różnorodność. Mamy różne charaktery, dzięki czemu

Edyta, Monika, Jola, Aleksandra, Renata, Ania, Edyta, Małgo-

możemy dzielić się tym, co posiadamy i lubimy. Niesamowi-

rzata, Iwona, Małgorzata, Aneta, Małgorzata, Dorota.

tym doświadczeniem było dla uczniów i dla nas rozdawanie
„Cukierków z przesłaniem”. Uczestnicy Marszu reagowali róż-

Jak napisał Jan Paweł II „Dłonie są krajobrazem serca” –

nie- wzruszeniem, zaskoczeniem, nieskrywaną radości, czasem

i te dłonie serca można zobaczyć na naszym Facebooku.

dało się zauważyć zamyślenie, westchnienie. Prowadzący
Marsz podzielił się przesłaniem, które otrzymał, a był to cytat
błogosławionego Stefana Wyszyńskiego: „Sztuką jest umierać
dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze dla Niej żyć”.
Niech te słowa będą również i dla nas zachętą do czynienia
dobra. A jeśli przyjdą chwile trudne i staną na naszej drodze
przeciwności, by to dobro się działo, pamiętajmy, że jako Rodzina Boża mamy Ojca Niebieskiego.
KGW LuXbabki
Zakrzew Kolonia, Natalin
Foto: zbiory KGW LuXbabki
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