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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć życzenia.
Niech Święta będą dla Państwa
niezapomnianym czasem
spędzonym w zdrowiu, radości i ciepłej
rodzinnej atmosferze,
a kolejny Rok 2022 niech będzie czasem
pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Wójt Gminy Zakrzew Leszek Margas
z Pracownikami Urzędu Gminy

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZAKRZEWIE

W

e wrześniu 2021 roku zakończyła się re-

zadaszeń.

alizacja zadania inwestycyjnego dotyczą-

Na realizację inwestycji pozyskano środki z Rządowego

cego remontu Publicznej Szkoły Podsta-

Funduszu Inwestycji Lokalnych

wowej

złotych. Przeznaczone środki własne to 403 640,52 złotych.

w Zakrzewie. Wykonano docie-

plenie ścian i stropów, wymianę pokrycia dachowego, zainsta-

w wysokości 1 500 000,00

Łączna wartość inwestycji wyniosła 1 903 640,52 złotych.

lowano nagrzewnice elektryczne oraz kanalizację deszczową.
Nad wejściami do budynku wyremontowano trzy komplety
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MAMY GAZ W ZAKRZEWIE!!!

N

a terenie Gminy Zakrzew powstanie 9. kilometrowy odcinek gazociągu. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy
będą mogli wnioskować o przyłącza do swoich posesji.
Mieszkańcy Zakrzewa ponad 30 lat marzyli o tym, aby

mogli korzystać z sieci gazu ziemnego.
Ten 9. kilometrowy odcinek projektowany był niemal dwa lata. Trasa
przebiega z Milejowic przez Mleczków, Podlesie Mleczkowskie, Natalin
do Zakrzewa.
W imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa umowę podpisał Błażej Wojnicz,
dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie. Wykonawcą
robót będzie Media Projekt.
W kolejnym sezonie zimowym 2022/2023 z pewnością będziemy mogli cieszyć się z gazu w naszych domach!
Anna Kowalik
Foto: zbiory Urzędu Gminy w Zakrzewie
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KOMUNIKAT GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W ZAKRZEWIE SP. Z O.O.

O

d dnia 02.11.2021 roku Gminne Przedsiębior-



nowym terminie odczytu licznika wody

stwo Komunalne w Zakrzewie Sp. z o.o. oferu-



stanie jakości wody do spożycia

je swoim klientom możliwość wysyłania infor-



innych ważnych dla odbiorców informacji

macji za pośrednictwem SMS-ów.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.

Moduł e-SMS pozwoli usprawnić działanie Przedsię-

z o.o. kieruje prośbę o udostępnienie numerów telefonów ko-

biorstwa w zakresie kontaktu z klientami.

mórkowych. Uzupełnić dane można osobiście w siedzibie

Przekazywane komunikaty będą dotyczyły:

Gminnego Przedsiębiorstwa



awarii na wskazanym obszarze

Sp.z o.o. Zakrzew 51A lub



planowym wyłączeniu wody w danej miejscowości

48 610 57 08.

Komunalnego

w Zakrzewie

telefonicznie pod numerem

Nabór do pracy w sklepie BIEDRONKA w Natalinie

KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW UCHWAŁY
ANTYSMOGOWEJ NA TERENIE GMINY ZAKRZEW

G

mina Zakrzew złożyła wniosek o przyznanie

na. Ponadto pracownicy Urzędu Gminy zostali przeszkoleni

pomocy finansowej z budżetu Województwa

w przeprowadzaniu kontroli pobierania próbek, jak również

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego

ukończyli kurs pilotażu oraz obsługi drona ze stacją badawczą.

Instrumentu

Wsparcia

Ochrony

Powietrza

W

ramach

tego

projektu

realizowano

zadanie

i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. W ramach dotacji zaku-

pt. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogo-

piono drona wraz ze stacją badawczą, jak również sprzęt m.in.

wej” mające na celu kontrole palenisk domowych na terenie

czujnik tlenku węgla, urządzenie do pomiaru wilgotności drew-

naszej gminy.
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Przeszkoleni pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzili

W razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolo-

30 takich kontroli, które w przyszłości będą przeprowadzane

waną osobę fizyczną, kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę

cyklicznie.

w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni,

Osoby upoważnione przez Wójta Gminy Zakrzew, wy-

przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wójtowi Gminy Za-

konując czynności kontrolne, mają prawo do:

krzew (termin 7 dni liczy się od daty odmowy podpisania pro-

 wstępu na teren nieruchomości, w godzinach od 6:00 do

tokołu).
Wykonanie zaleceń pokontrolnych polega na sprawdze-

22:00

niu w drodze rekontroli po upływie wyznaczonego terminu.

 przeprowadzania oględzin kotłowni, miejsca składowania

Nieprawidłowości stwierdzone podczas każdej kontroli

materiału do spalania, poboru próbek do badań lub wykony-

i rekontroli skutkują zastosowaniem sankcji.

wania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
 żądania pisemnych lub ustnych informacji, wzywania

Kontrolowany powinien umożliwić wstęp na teren po-

i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia

sesji, wykonania niezbędnych czynności kontrolnych oraz oka-

stanu faktycznego,

zać na żądanie kontrolującego dokumenty mające związek
z problematyką kontroli.

 żądania okazania dokumentów i udostępniania danych ma-

Kontrolowany ma prawo do uczestniczenia w prowa-

jących związek z kontrolą.
Kontrole obejmować będą przestrzeganie zakazu spala-

dzonym postępowaniu, może wnieść do protokołu zastrzeżenia

nia odpadów w paleniskach domowych oraz sprawdzanie jako-

i uwagi. Kontrolowana osoba fizyczna może odmówić podpisa-

ści pieców i spalanych paliw na terenie Gminy Zakrzew oraz

nia protokołu i w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko

stosowania się do uchwały antysmogowej.

na piśmie kontrolującemu.

Jak wygląda taka kontrola:

Przypominamy, że:

Urzędnik prowadzący kontrolę posiada podczas kontroli

Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości

aktualne upoważnienie do wykonywania czynności kontrol-

odpadów komunalnych powinno odbywać się w sposób zgodny

nych, udzielone przez Wójta Gminy Zakrzew.

z przepisami Ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 779).

Czynności kontrolne wykonywane są w obecności kon-

Art. 33 ust. 1. ustawy wskazuje: „Posiadacz odpadów jest obo-

trolowanego właściciela/najemcy/dzierżawcy nieruchomości

wiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasa-

lub dorosłego domownika.

dami gospodarki odpadami, o których mowa w art. 16–31,

W sytuacji, gdy właściciel posesji lub dorosły domow-

w tym do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów

nik odmawia wpuszczenia pracowników urzędu, na miejsce

w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku

wzywana jest Policja.

odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi

Podczas kontroli oględzinom podlega:

oraz dla środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami

- barwa dymu,

o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami”. Pod-

- piec, zawartość pieca, materiały przygotowane do spa-

czas spalania odpadów wytwarzają się silnie trujące związki
chemiczne, powodujące wiele ciężkich chorób z powodu wdy-

lenia oraz popiół.
W przypadku stwierdzenia, że w piecu lub bezpośred-

chania zanieczyszczonego powietrza. Odpady powinny być

nim sąsiedztwie znajdują się odpady lub opał niezgodny z prze-

segregowane i oddawane zgodnie z harmonogramem odbioru

pisami wykonuje się dokumentację fotograficzną.

odpadów komunalnych.
Od 1 lipca 2018 (zgodnie z uchwała nr 162/17 Sejmiku

Z paleniska mogą zostać pobrane próbki popiołu celem

Województwa Mazowieckiego z 24 października 2017 r.) nie

przekazania ich do specjalistycznych badań laboratoryjnych.

można spalać w województwie mazowieckim:

Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, w którym wpisuje się wszelkie stwierdzone nieprawidło-

 mułu i flotokoncentratu,

wości oraz zalecenia pokontrolne. Protokół podpisują kontrolu-

 węgla brunatnego,

jący oraz kontrolowana osoba fizyczna lub dorosły domownik.

 węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3mm,

Istnieje możliwość wniesienia zastrzeżeń i uwag do protokołu

 drewna o wilgotności powyżej 20%.

wraz z uzasadnieniem. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje

Ponadto nie wolno palić w piecu:
 odpadów plastikowych, butelek po napojach, kartonów po

kontrolowany.
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 papieru bielonego związkami chloru, z nadrukiem farb

sokach;
 zużytych opon, innych odpadów z gumy;

kolorowych;

 elementów drewnianych pokrytych lakierem, mebli pokry-

UWAGA!
Przeprowadzanie kontroli przez Urząd Gminy jest obo-

tych lakierem, płyt meblowych
 odzieży i obuwia;

wiązkiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,

 opakowań po chemikaliach czy środkach ochrony roślin,

w tym uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

farb, lakierów;

Anna Kowalik

APLIKACJA „KIEDY ŚMIECI”

A

plikacja mobilna „Kiedy Śmieci” jest narzę-

które można tam bezpłatnie oddać.

dziem służącym jako mobilne

Obsługa aplikacji jest banalnie prosta oraz intu-

centrum informacji na temat

icyjna:

odbioru śmieci.

1.Pobieramy aplikację na urządzenie mobilne.

Aplikacja pozwala nam sprawdzić kiedy,

W Sklepie Play, AppStore lub AppGalery wpisu-

w jakim rejonie oraz jaki rodzaj śmieci będzie

jemy „Kiedy Śmieci” (Kosz na zielonym tle).

w danym dniu odbierany, jak również posiada-

2.Wybieramy gminę oraz swój region, w jakim

my dostęp do harmonogramu rocznego.

zabierane są śmieci.

Możemy ustawić przypomnienie w posta-

Cieszymy się aplikacją.

ci powiadomienia na smartfonie. Przypomnienie

Ponadto, jeżeli ktoś nie jest zwolennikiem aplikacji lub

takie możemy dobrowolnie ustawiać tzn. od 1 do 5 dni przed

nie posiada smartfonu, te same dane dostępne są na stronie in-

planowanym odbiorem. Dodatkową opcją jest przypomnienie

ternetowej: kiedysmieci.info.

tego samego dnia co odbiór śmieci.

Nie wymaga ona żadnych rejestracji.

Dodatkowo jest ona mobilnym źródłem informacji

W razie dodatkowych pytań proszę dzwonić pod

w ramach pytań: Co należy do danego typu odpadów? Gdzie

nr. 48 610 51 22 wew. 29

mogę wrzucić puste kartony? itp.

Małgorzata Szczerbińska

Aplikacja zawiera również informację na temat aktualnej stawki, czy godzin działania PSZOKu wraz z listą rzeczy,

KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

K

ompostowanie to najlepszy sposób na uzyska-

kompostu.

nie własnego wartościowego nawozu do użyź-

Co wrzucamy do kompostownika?

niania gleby przy zagospodarowaniu odpadów

Do kompostownika wrzucamy większość odpadów ku-

powstających w naszej kuchni czy ogrodzie.

chennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw,

Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy

resztki roślinne, skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, drobne

dodatnich temperaturach w miejscu osłoniętym od wiatru i za-

gałązki, ziemię z doniczek, przekwitnięte kwiaty, liście, sko-

cienionym. W małych ogrodach najlepiej się sprawdza gotowy

szoną trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany

kompostownik z tworzyw sztucznych lecz można również za-

papier np. śniadaniowy, chusteczki, serwetki, a także siano

stosować kompostownik drewniany wykonany z desek. Budo-

i słomę. Nie wrzucamy do kompostownika kości, resztek mię-

wę takiego kompostownika zaczynamy od wkopania w ziemię

snych, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci

czterech elementów narożnych, po czym naprzemiennie ukła-

z odkurzacza. Dojrzewanie kompostu trwa około 18 miesięcy.

damy deski poziome – pomiędzy deskami pozostawiamy szpa-

Dojrzały kompost poznamy po jednolitej strukturze i zapachu

ry, by zapewnić wentylację, która jest niezbędna do powstania

świeżej ziemi. Tak powstały kompost można stosować bez
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ograniczeń do użyźniania gleby bez obaw, że przenawozimy

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

ziemię lub zatrujemy środowisko, jak to ma miejsce w przypad-

nalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i zwolnienia

ku nawozów sztucznych. Dzięki tak powstałemu kompostowni-

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

kowi nasza gleba będzie żyzna i urodzajna.

(właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami miesz-

Gdzie usytuować kompostownik

kalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w przy-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-

domowym kompostowniku) od 1 stycznia 2022r. mogą liczyć

nia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

na zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r., poz.

komunalnymi – 2 zł w miesiącach od kwietnia do listopada.

1065), określa odległości, jakie należy zachować przy wyborze

Informację dotyczącą posiadania kompostownika właściciel

miejsca na kompostownik.

nieruchomości wskazuje w deklaracji o wysokości opłaty za

Kompostownik o pojemności 10 m3 – 50 m3 – powinien

gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, kiedy

być umieszczony 30m od okien i drzwi zewnętrznych do po-

właściciel nieruchomości nie posiada kompostownika lub nie

mieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz magazynów

kompostuje w nim odpadów lub uniemożliwia dokonania kon-

produktów spożywczych, 7,5m od granicy działki sąsiedniej

troli upoważnionemu pracownikowi Urzędu dokonania oglę-

oraz 10m od ulicy lub ciągu pieszego.

dzin nieruchomości, w celu sprawdzenia zgodności podanych

Kompostownik powyżej 50m – powinien być odsunięty

informacji ze stanem faktycznym, w drodze decyzji traci prawo

od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie ze wska-

do ulgi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono

zaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego

nieprawidłowości. Właściciel może ubiegać się ponownie

wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz 15m od studni do-

o częściowe zwolnienie nie wcześniej niż po upływie 6 miesię-

starczającej wodę do spożycia i innych ujęć, źródeł wodnych.

cy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna i wymaga
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złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla kompostujących

nie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwałą NR XXXIII/288/2021 Rady Gminy

Szczerbińska Małgorzata

w Zakrzewie z dnia 22 października 2021r. w sprawie wyboru

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0
DOTACJA DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZAKRZEWIE

N

Czytelnictwa

usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-bookówi/lub

2.0 na lata 2021-2025 został uchwalony przez

audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek in-

Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytel-

terwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

arodowy

Program

Rozwoju

nictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli

W ramach programu biblioteka ma możliwość zakupu

bibliotek jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stano-

książek papierowych, ale także usług zdalnego dostępu do ksią-

wiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

żek w formie elektronicznej, co jest odpowiedzią na potrzeby

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie otrzymała

i oczekiwania zgłaszane przez użytkowników bibliotek publicz-

w roku 2021 dotację z NPRCz 2.0 w wysokości 15 tysięcy zło-

nych.

tych. Nazwa realizowanego zadania – „Dofinansowania dla

Dzięki dotacji zakupione zostały książki – zarówno dla

bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz

dorosłych, jak i dzieci, a także audiobooki. Czytelnicy naszej
7

biblioteki i filii otrzymają kilkaset nowych tytułów, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jesień i zima będzie pełna nowości.
Serdecznie zapraszamy do biblioteki.
Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025
Zofia Maj

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE
Hanna Faryna-Paszkiewicz „Kobusz. Jan Kobuszewski

tymi drzwiami”. B.A. Paris

z drugiej strony sceny”

w wielkim stylu powraca do
gatunku thrillera psycholo-

Jan Kobuszewski to

gicznego!

wybitny aktor teatralny, tele-

Budząca dreszcz grozy opo-

wizyjny i filmowy oraz arty-

wieść o wymarzonym domu,

sta kabaretowy. Agnieszka

który okazuje się jednak nie

Osiecka twierdziła, że jest
„zmarnowanym

być tak idealnym.… Alice

Chaplinem

i Leo wprowadzają się do

polskiego kina”. Znany z nie-

świeżo

zrównanych ról w Kabarecie

wyremontowanego

domu na ekskluzywnym za-

Dudek, Kabarecie Olgi Lipiń-

mkniętym osiedlu. Tylko po-

skiej czy Kabarecie Starszych

zornie przeprowadzka młodej pary jest początkiem sielankowe-

Panów. Powiedzenia ze sce-

go życia. Właśnie spełnia się ich marzenie. Ale pozory mogą

nek z jego udziałem weszły do języka obiegowego, jak cho-

mylić. Wkrótce Alice zaczyna poznawać sąsiadów i odkrywa

ciażby „wężykiem, wężykiem” ze skeczu „Ucz się Jasiu”.

przerażający sekret domu, w którym zamieszkała. Co więcej,

A jaki był poza sceną? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć

odczuwa coraz silniejszą więź z Niną, terapeutką, do której

Hanna Faryna-Paszkiewicz, autorka jego biografii, a prywatnie

wcześniej ten dom należał. Tragiczne wydarzenia sprzed lat

siostrzenica wybitnego aktora.

stają się obsesją Alice. Tym bardziej, że gdy tylko z kimkol-

Opierając się na rodzinnych archiwach i wspomnie-

wiek porusza ten temat, wszyscy nabierają wody w usta.

niach przyjaciół, rodziny oraz kolegów ze sceny i ekranu, m.in.

Mieszkańcy ekskluzywnego osiedla pilnie strzegą swoich se-

Anny Seniuk, Andrzeja Grabowskiego, Wiktora Zborowskiego,

kretów. I nie są tak doskonali, jak się na pozór wydaje…

stworzyła postać jednego z najbardziej charakterystycznych

B.A. Paris była czterokrotnie nominowana do bestsellera Empi-

polskich aktorów odbiegającą od sceniczno-ekranowej kreacji

ku, jej książki trafiły na listę bestsellerów w sumie aż 91 razy.

etatowego rozśmieszacza. Palił jak smok, kochał Mazury, sa-

Trzykrotnie znalazła się w

modzielnie naprawiał swoje samochody i nieustannie budził

finale plebiscytu Książka

zdziwienie, że nie jest wesołkiem z Kabaretu.

Roku Lubimyczytać.pl.

„Kobusz. Jan Kobuszewski z drugiej strony sceny” to książka,
która zainteresuje nie tylko fanów aktora – ci znajdą tu mnó-

Magdalena

stwo smaczków, wspomnień i opowieści snutych przez zna-

„Drzewko szczęścia”

Witkiewicz

nych ze scen i telewizyjnego okienka. „Kobusz” to także opoMagdalena Witkie-

wieść o świecie, który odszedł wraz z tymi, którzy go kreowali,

wicz zaprasza nas do po-

opowieść o zgrzebnych latach powojennych, PRL-u, który

znania

wspominamy dziś rzucając cytaty z Barei.

historii

93-letniej

Kornelii Trzpiot. Seniorka
B. A. Paris „Terapeutka”

rodu doskonale wie, czego
chce, i wie, jak osiągnąć

Nowa powieść autorki bestsellerowego „Za zamknię8

swój cel. A jej celem jest na nowo połączyć swą rodzinę. Zbli-

dzą się mnóstwa ciekawych rzeczy

żające się święta są do tego najlepszą okazją. Plan jest. Teraz

Jan Skalik „Mała ojczyzna. Opowiadania o ziemi radom-

tylko należy go wykonać. W tym celu wraz ze swym przyjacie-

skiej i jej mieszkańcach”

lem, proboszczem Janem, uknuli pewną strategię, w noc przed
pierwszymi roratami. A pomóc w tym ma rodzinny herb. Po-

Wydawnictwo Uniwersyte-

znając członków rodziny możemy przypuszczać, że pomysł

tu Ekonomicznego we Wro-

Kornelii choć ciekawy, może być trudny do wykonania. Jej

cławiu wydało w tym roku

najbliżsi skrywają rodzinne sekrety. Ale Kornelia widzi wszyst-

książkę

ko. Herb jest tylko pretekstem. Najważniejsze jest to, by scalić

Opowiadania o ziemi ra-

na nowo nieco rozsypującą się rodzinę. Bo to w rodzinie tak

domskiej i jej mieszkań-

naprawdę jest siła. A resztę da się załatwić, także tytuł szla-

cach”. Jej autorem jest Jan

checki...

Skalik - profesor nauk eko-

„Drzewko szczęścia” to komedia w najlepszym wydaniu.

nomicznych

urodzony

A podana w świątecznym klimacie, sprawia, że wyczekiwanie

w Pionkach.

Dzieciństwo

na pierwszą gwiazdkę może upłynąć nam pod znakiem śmiechu

i wczesną młodość spędził

i świetnej zabawy. „Drzewko szczęścia” to książką po którą,

w Milejowicach. Ukończył

warto sięgnąć. Zawarta jest w niej historia, która bawi, wywo-

szkołę podstawową w Cerekwi, maturę zdał w Technikum

łując śmiech i radość.

Przemysłu Skórzanego w Radomiu, studiował w

„Mała

ojczyzna.

Wyższej

Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu. Na tej uczelni zdobył

Aleksandra i Daniel Mizielińscy „Którędy do Yellowstone?:

wszystkie stopnia i tytuły naukowe. Całe dorosłe życie zawo-

dzika podróż po parkach narodowych”

dowe i osobiste związał z Wrocławiem, jednak jego związek

„Którędy do Yel-

emocjonalny z ziemią radomską jest niezwykle silny. Uczucie

lowstone? Dzika podróż po

nostalgii za rodzinnymi stronami „trwa i trwać będzie do końca

parkach

moich dni” pisze Jan Skalik.

narodowych”

to

książka do aktywnego czyta-

Autor

w

dziewięciu

opowiadaniach

zawartych

nia, podróżowania, pozna-

w książce przedstawia swoje przeżycia z lat 1943-1962, które

wania i odkrywania. Duża,

były ściśle związane z Radomiem, Milejowicami, Cerekwią

pięknie wydana, zabawna,

i Jaszowicami. Opowiadania mają charakter bardzo osobisty.

z całą masą ciekawych in-

Jan Skalik opisuje w nich historię swojej rodziny, dawnych

formacji ze świata przyrody.

kolegów szkolnych, ale także bliskie mu miejsca i domy, „które

Tym

były niemymi świadkami naszych radości lub bolesnych prze-

razem

Aleksandra

i Daniel Mizielińscy skupili

żyć”.

się na komiksowym pokaza-

W swoich opowieściach prezentuje nie tylko wybitne

niu parków narodowych na różnych kontynentach. Zrobili to

postaci swojej małej ojczyzny, ale również zwykłych ludzi,

w sposób zabawny, przedstawiając czytelnikowi dwójkę boha-

bohaterów dnia codziennego. Opisuje dawną podradomską

terów - żubra Kubę i wiewiórkę Ulę – parę przyjaciół z Pusz-

wieś i jej mieszkańców – pracę, zabawy, obrzędy oraz powo-

czy Białowieskiej. Właśnie dostali tajemniczy list z Ameryki

jenny Radom. Publikacja wzbogacona została o cenne fotogra-

i wybierają się w wielką podróż tropami dzikiej przyrody. Po-

fie z archiwum autora, a także ze zbiorów wielu radomskich

prowadzi ich ona przez osiem niezwykłych parków narodo-

instytucji i osób prywatnych. W książce znalazły się również

wych w najróżniejszych zakątkach naszej planety. Od amery-

zdjęcia z archiwum cyfrowego Gminnej Biblioteki Publicznej

kańskiego Yellowstone przez Park Narodowy Grenlandii po

w Zakrzewie udostępnione przez naszych mieszkańców.

indonezyjski Park Narodowy Komodo. Od amazońskiej puszZofia Maj, Barbara Krawczyk

czy przez afrykańską pustynię po chiński las bambusowy.
W każdym z tych miejsc spotkają miejscowe zwierzęta, poznają ich zwyczaje i środowisko, przeżyją wiele przygód i dowie9

ZAMYŚLENIA ZAKRZEWSKIEGO PLEBANA
Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie

W

itam Panią serdecznie. Czym mogę poczęstować: kawą czy herbatą?

była jednym z pierwszych krajów europejskich i 5 na świecie, przyznając czynne i bierne prawo wyborcze kobietom.
Francja, Włochy, Niemcy przyznały to prawo dopiero po
1945 r. Nie wiem, czy wiedzą o tym feministki!

Pogoda kiepska, poproszę herbatę; może
być z cytryną. Powiem księdzu, że ta jesień,
nieciekawa pogoda, krótki dzień, mają swoje plusy.

Kiedy rozpoczęła się rekrutacja do polskiego wojska?

Z pewnością. Można włączyć Internet, telewizję albo poczytać książki. Co kto lubi!

Podjęto uchwałę wzywającą do połączenia zaboru pruskiego z resztą ziem polskich i tworzenie w poszczególnych
miejscowościach oddziałów Straży Ludowej złożonej z mężczyzn w wieku 18 - 50 lat. Dzięki sporej liczebności mogło
dojść do wybuchu powstania.

Chętnie sięgnę po książki historyczne, bo okazuje się, że mam
ciągłe luki. Słyszałam, że jest nowe święto - 27 grudnia, tylko
nie dosłyszałam czego ono dotyczy.

Jaką rolę w wybuchu i przebiegu powstania odegrał Ignacy Jan
Paderewski?

Z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, 27 grudnia został
ustanowiony Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego i nowym świętem państwowym "w hołdzie
bohaterom - uczestnikom narodowego zrywu z lat 19181919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej".

Olbrzymią! Gdy pod koniec grudnia przybył z Anglii do
Gdańska, Niemcy postanowili zabronić mu wizyty w Poznaniu. Jednak dzięki bardzo zdecydowanej postawie pianisty
i towarzyszącej mu półoficjalnej delegacji brytyjskiej ten
opór został przełamany. Przybycie Paderewskiego do Poznania 26 grudnia wywołało olbrzymią radość. Z okna hotelu „Bazar” wygłosił przemówienie do wielotysięcznego tłumu.

Trochę mi wstyd, ale o Powstaniu Wielkopolskim wiem niewiele!
Proszę się nie martwić, uczymy się całe życie. Ale faktycznie, o tym zwycięskim Powstaniu Polacy wiedzą za mało!
A szkoda, bo to było coś niezwykłego!

Podobno była próba zamachu na jego życie?
Istotnie. Ostrzelano hotel. Szczęśliwie Paderewski i jego
żona zostali ewakuowani. Polacy zaczęli wypierać Niemców
z centrum miasta. Wtedy też zginął pierwszy powstaniec
w Poznaniu - członek „Sokoła” Franciszek Ratajczak. 28
grudnia powstańcy zdobyli kilka ważnych obiektów wojskowych: Cytadelę, arsenał i jeden z fortów. 1 stycznia 1919
r. o godz. 3 w nocy Ignacy Paderewski, który nie chciał zajmować stanowiska wobec walk, został przewieziony na
dworzec i wysłany do stolicy.

Jaka była jego geneza?
11 listopada 1918 r. podpisano rozejm, który oznaczał kapitulację Niemiec, a Rada Regencyjna w Warszawie przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu powracającemu z więzienia w Magdeburgu. Można było odnieść wrażenie, że
władza zaborców na ziemiach polskich powoli się kończy.
Polacy zaczęli organizować Straż Obywatelską, która była
zaczątkiem zorganizowanej walki z okupantem.
Jaka atmosfera panowała w Poznaniu?

Niemcy mieli przewagę w uzbrojeniu, ale żywiołu polskiego
zatrzymać się nie da!

Udało się usunąć ze stanowiska nadburmistrza Poznania,
Niemca Georga Wilmsa i obsadzić na jego miejsce polskiego
działacza, Jarosława Drwęskiego. 13 listopada polscy żołnierze wdarli się do poznańskiego ratusza, gdzie obradowała złożona z Niemców Rada Żołnierska. Wymusili wprowadzenie do niej czterech polskich przedstawicieli. Polacy coraz silniej zaczęli dochodzić do głosu.

W rękach Niemców było ciągle lotnisko w Ławicy, skąd
groziło miastu bombardowanie. Podjęto decyzję o jego zdobyciu. Natarcie odbyło się w nocy z 5 na 6 stycznia, a przeprowadził je oddział złożony z piechoty, artylerii i kawalerii. Odcięto prąd i połączenia telefoniczne, otoczono z trzech
stron i wysłano parlamentariuszy z żądaniem poddania się.
Ponieważ Niemcy odmówili, otworzono ogień. Lotnisko zdobyto bez większych strat w ciągu kilkunastu minut. Powstańcy przejęli 26 sprawnych samolotów, wiele rozmontowanych oraz sprzęt lotniczy i części zamienne.

Klęska Niemiec w I wojnie światowej z pewnością sprzyjała
budzeniu uczuć wolnościowych wśród Wielkopolan.
Zdecydowanie. Ich polityczna i militarna klęska uwidoczniła się m. in. w wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wyborów do polskiego Sejmu Dzielnicowego. Wybory do Sejmu
odbyły się 18 listopada, a udział w nich mogli wziąć wszyscy
Polacy, którzy ukończyli 20 lat. Warto dodać, że Polska

Co działo się na prowincji, w innych częściach Wielkopolski?
Do 8 stycznia udało się wyzwolić m. in. Pleszew, Krotoszyn,
Gostyń, Czarnków, Nakło, Mogilno, Żnin, Kruszwicę. Po10

ważne walki toczyły się o Inowrocław, Szubin, Chodzież,
Zbąszyń, Rawicz. Obszar Wielkopolski objęty powstaniem
obejmował w połowie stycznia 1919 r. 5 tys. km kw.,
a mieszkało tam ok. 1,8 mln ludzi.

swej władzy w Wielkopolsce i odszkodowania za działania
wojenne.
Polska dyplomacja spisała się na medal!
Mieliśmy wybitnych strategów. W styczniu Naczelna Rada
Ludowa zwróciła się o pomoc do przebywającego w Paryżu
Romana Dmowskiego, który rozpoczął rozmowy z władzami francuskimi na temat wsparcia powstania przez aliantów i uzyskał ich aprobatę.

Kto dowodził polskimi żołnierzami?
W pierwszej fazie walk kpt. Stanisław Taczak, oficer Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z Warszawy. 8 stycznia
1919 r. naczelnym wodzem powstańczych sił zbrojnych
mianowany został przysłany z Warszawy gen. Józef Dowbor - Muśnicki. Wraz z nim przybyło do Poznania około
200 oficerów z jego dawnego korpusu.

Kto z francuskiego dowództwa przyszedł nam z pomocą?
16 lutego 1919 r. w Trewirze podpisano układ przedłużający rozejm między ententą a Niemcami. Na wyraźne żądanie
marszałka Ferdynanda Focha, Wielkopolska została wywalczona dla Polski. To było wielkie zwycięstwo; jak oceniał
jeden z historyków: powstanie zostało wygrane przez żołnierzy, a uratowane przez polityków. Zaczęto likwidować
niemieckie pozostałości, usuwano napisy na urzędach,
dworcach kolejowych, instytucjach publicznych, zmieniano
nazwy ulic na polskie, a język polski stał się jedynym językiem urzędowym.

Niemcy nie chcieli się tak łatwo poddać!
Do walki z Polakami skierowali dobrze wyposażone i doświadczone jednostki, a z całego kraju napływali ochotnicy
do walki o utrzymanie wschodnich rubieży. Głównym
punktem przygotowań stała się zdominowana przez Niemców (60 proc. mieszkańców) Bydgoszcz. 1 lutego Niemcy
przekroczyli Noteć i nacierali na Kcynię, Szubin i Rynarzewo. Mieli dużą przewagę liczebną oraz w uzbrojeniu, posiadali pociągi pancerne i samoloty. Mądra taktyka polskiego dowództwa sprawiła, że Polacy utrzymali swoje pozycje.

A potem był traktat wersalski.
28 czerwca 1919 r. przyznał on oficjalnie Wielkopolskę odrodzonej Rzeczypospolitej.

Kiedy kończą się działania wojenne, do pracy przystępują politycy.

Chwała bohaterom!

Tak było i tym razem. Z początkiem lutego 1919 r. w Berlinie rozpoczęły się polsko - niemieckie rokowania na temat
rozwiązania konfliktu. Polska delegacja domagała się uznania w Wielkopolsce staus quo, czyli pozostawienia pod polską władzą zdobytych terenów, wycofania wojsk niemieckich z Pomorza i Śląska oraz zawarcie rozejmu. Niemcy
z kolei żądali rozwiązania sił powstańczych, przywrócenia

Chwała!
Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia
PLEBAN

Z ŻYCIA PARAFII ZAKRZEW

Różaniec za zmarłych
foto: Agnieszka Świątkowska

Jerycho rodzinfoto: Waldemar Skorza

Bal wszystkich świętych
foto: archiwum parafii

Roraty
foto: ks. Ireneusz Kosecki
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IX HUBERTUS STAJNI CARINO W GUILINIE.
ZAWODY KAWALERSKIE

16

października w Gulinie odbyła się

który wykazał się niezłą przebiegłością podczas gonitwy.

biesiada jeździecko - myśliwska -

Jeździec pokazał swoje perfekcyjne zgranie z koniem.

IX Hubertus oraz zawody kawa-

Kilkakrotnie wyprowadził goniących „w pole”. Nie rozpędzał się do zawrotnych prędkości, stosował tylko uniki.

lerskie.

Hubertus to święto nawiązujące do świętego Hu-

Ponadto podczas wydarzenia uczestnicy zaprezentowali

berta, który jest patronem myśliwych, leśników oraz

pokazy kawalerskie, biegi oraz wzęli udział w wielu kon-

jeźdźców.

kursach, zdobywając cenne nagro-

W sobotę pogoda przywitała

dy.

nas bezdeszczowym porankiem.

Tegorocznym lisem był ubiegło-

Koło południa wyjrzało nieśmiało

roczny zwycięzca biegu Jarosław

słońce. Było chłodno, ale brak

Żmuda. Królem polowania został

deszczu wszystkich napawał opty-

Bartek Kowal reprezentujący bar-

mizmem. O umówionej porze kon-

wy 24 Pułku Ułanów z Borowa

ni zebrali się przy stajni. Wszyscy

nad Wisłą. Aleksandra Kozłowska

zgromadzeni

z Hubertusa Juniora

zostali

serdecznie

pochwyciła

powitani przez właściciela stajni,

lisią kitę i została tegoroczną zwy-

Michała

Powitaniu

ciężczynią. Masterem biegów był

i prezentacji towarzyszyła muzyka

Łukasz Skrzek. Komentarz spiker-

wspaniałego skrzypka Krzysztofa

ski i reżyserię rekonstrukcji poje-

Iwańczuka.

dynku z okresu powstania listopa-

Wolskiego.

dowego zapewnił, jak zawsze do-

Po godzinie 13 na trasę Hubertusa wyruszyła

kolumna

skonały, Przemysław Bednarczyk.

60 koni wierzchem. Wyglądali

Po gonitwie nastąpiła część druga

pięknie!

prężący pierś,

Hubertusa. Śpiewano, bawiono się,

prowadzili licznie zebranych gości

wspominano poprzednie Hubertu-

na wyjątkowe widowisko.

sy. Grochówka, bigos, żur i inne

Dumnie

wydarzenia

przysmaki stanowiły uzupełnienie

wzięli udział w tradycyjnej goni-

zmysłów uczestników. Było prze-

twie za lisem. Jeźdźcy mają za

pysznie!

zadnie dopaść „lisa”, który ucieka

I tak zakończono tegoroczny sezon

przed goniącymi.

jeździecki.

Uczestnicy

Lisem zostaje

najszybszy jeździec oraz jego

Do zobaczenia za rok!

wierzchowiec, któremu udaje się

Krystyna Smolińska

zdobyć lisią kitę. Tegoroczny bieg Hubertusowy pełen

Foto: Grzegorz Murawski, Foto-Roni,

był emocji i nagłych zwrotów akcji. Dostarczył on wielu

zbiory Michała Wolskiego

przeżyć i goniącym, i widowni, a także samemu lisowi,
12
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1951- 2021
JUBILEUSZ 70-LECIA
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

Z

okazji tak ważnego jubileuszu pragniemy

z nich stworzono w ramach projektu unijnego.

przybliżyć czytelnikom bogatą historię na-

Drugi powstał w Szkole Podstawowej w Mleczkowie.

szego przedszkola.

W sierpniu 2021 roku zakończyła się kadencja Dyrektor

Pierwszy oddział przedszkolny powstał

Barbary Ślusarczyk, która po 26 latach piastowania stanowiska

w 1951 roku. Mieścił się on w Domu Nauczyciela. Jednood-

odeszła na zasłużoną emeryturę.

działowym przedszkolem w trudnych powojennych czasach

Od 1.09.2021 roku nową dyrektorką została Magdalena

zarządzała przez 2 lata Krystyna Wasiak.

Chałubińska-Przybysz, doświadczona i ceniona nauczycielka

W latach 1953- 1983 kierownictwo nad przedszkolem

z naszego przedszkola.

z kilkuletnimi przerwami objęła Bogumiła Szewczyk.

Obecnie placówka liczy 8 oddziałów i obejmuje opieką

Od 1974 do 1977 roku dyrektorką była Maria Kupidura

188 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

(Oterska). Wówczas w przedszkolu zwiększyła się liczba dzieci

Przed 10 laty Wojciech Krupa, pisarz i artysta od lat

i utworzono kolejny oddział.

zaprzyjaźniony z naszym przedszkolem, napisał wiersz, który

W latach 1976- 1979 zmieniła się lokalizacja przedszko-

pragniemy przytoczyć:

la. Przez 3 lata mieściło się ono w prywatnym domu państwa

Dzisiaj nutka historii spłynie z moich wierszy.

Nesków w Natalinie.

Chcę rok tu przywołać pięćdziesiąty pierwszy,

Przez krótki czas w latach 1976- 1977 funkcję dyrektor-

gdy wieś drewniana była, wiatr szeleścił strzechą,

ki pełniła Elżbieta Strojecka (Chałubińska).

a lęk w duszach usypiał, gasło wojny echo.

W 1979 roku przedszkole z Natalina przeniesiono do

Wtedy właśnie powstaje przedszkole w Zakrzewie.

Zakrzewa. Zaadaptowano w tym celu budynek po agronomów-

Już Dom Nauczyciela brzmi dziecięcym śpiewem.

ce, który w latach 1984-1986 został odbudowany i oddany do

Chociaż skromnie i biednie było w tamtych czasach,

użytku w styczniu 1987 roku. Wówczas przedszkole liczyło już

To z pasją przecierała szlaki Pani Wasiak.

trzy oddziały.

Plastuś dzieci czaruje, śpią lalki szmaciane,

We wrześniu 1984 roku funkcję dyrektorki objęła Jadwiga Okrój, która piastowała to stanowisko przez następnych

w kuchni zupa bulgocze, skwierczy drugie danie.
Choć ubranie niejedno zdobi często łata,

10 lat.

czas płynie tu wesoło i w wiedzę wzbogaca.

Od roku 1994 pieczę nad przedszkolem objęła Barbara
Ślusarczyk.

Potem stery przejmuje Bogumiła Szewczyk.

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego 2009/2010 ule-

I zarządza placówką równo lat trzydzieści.

gła pożarowi wyremontowana w 2000 roku siedziba przedszko-

Wspomnieć tu należy Marię Kupidurę,

la. W oczekiwaniu na nowy budynek przeniesiono oddziały

która również przedszkolem sprawnie zawiaduje.

przedszkolne do Szkoły Podstawowej w Mleczkowie, Zakrze-

Wreszcie przychodzą czasy Pani Jadzi Okrój,

wie i Taczowskiej Woli.

a przedszkole zajmuje w Natalinie pokój.

Dzięki zaangażowaniu władz Gminy w krótkim czasie

Lecz króciutko tam gości, z chęcią go opuszcza,

wybudowano piękny, nowoczesny, sześciooddziałowy budynek

bo ma nową siedzibę – to Agronomówka.

w pełni odpowiadający standardom XXI wieku, posiadający

I tak dziesięć lat mija, czas na zmianę warty.

wspaniałe zaplecze sportowo-rekreacyjne.

Dyrektorem zostaje Barbara Ślusarczyk,

4 października 2011 roku nastąpiło uroczyste otwarcie

która swoich owieczek strzeże niczym pasterz,

nowego budynku Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie.

wraz z gronem przedszkolanek już przez lat szesnaście.

Dzięki nowym możliwościom i lepszym warunkom
przedszkole wzbogaciło się o kolejne dwa oddziały. Jeden

I wraz z nimi wyrusza wkrótce do Mleczkowa,
14

1970

Gmina środki znajduje, rusza więc budowa.

Dalej się staramy, dzieci uczymy i wychowujemy.

Kielnia miesza zaprawę, wiecha drży na wietrze,

Bo przedszkole nasze jest jak promień słońca

przedszkolaki wracają w wymarzone miejsce.

i z pomocą Bożą trwać będzie aż do świata końca.
A. Tomczyk

Dzisiaj dzieci z Zakrzewa ogromnie się cieszą.
Jest ich w pięknym przedszkolu prawie sto pięćdziesiąt.

Z okazji jubileuszu 70-lecia Przedszkola Samorządowe-

W nowoczesnym budynku uczą się, swawolą,

go w Zakrzewie pragniemy serdecznie podziękować Absolwen-

za co z serca dziękują władzom i sponsorom.

tom, Rodzicom, Pracownikom, tym żyjącym i tym, którzy dotarli już do celu swojego życia.

Wojciech Krupa

Dziękujemy Wam za uśmiech, dobroć, poświęcenie, za

Dziś po kolejnej dekadzie czas zapisać nowe zwrotki:

wspólne zdobywanie doświadczeń.
Kolejne dziesięciolecie mija wszystkim świetnie,

Dziękujemy zaprzyjaźnionym instytucjom za okazaną

w przedszkolu jest miło, beztrosko, bezpiecznie.

pomoc, dobre rady

Nie brak tu konkursów, występów, uroczystości,

i bezcenne wsparcie.

Z serca dziękujemy także dobrym ludziom za życzliwą

odwiedza nasze przedszkole wielu ważnych gości.

pamięć, miłe wspomnienia, pokrzepiające słowa, których tak

Nauczycielki przedszkola bardzo się starają,

bardzo nam potrzeba w tych trudnych czasach.

kwalifikacje swoje stale poszerzają.

Dziękujemy naszym kochanym Przedszkolakom za cie-

Edukacja dzieci to nasz ważny priorytet,

pło, ufne, pełne miłości spojrzenia, za wszystkie laurki i oznaki

a zakrzewskie przedszkole to już prawie uniwersytet.

przywiązania, za sukcesy, nowe umiejętności i radość życia.

Po dwudziestu sześciu latach wytężonej pracy

Jesteście dla nas najlepszą motywacją i najcenniejszą nagrodą.
Życzymy zarówno sobie jak i członkom zakrzewskiej

Na emeryturę odchodzi Pani Dyrektor Barbara Ślusarczyk.
Nowym dyrektorem zostaje Chałubińska-Przybysz Magdalena,

wspólnoty Bożego błogosławieństwa, zdrowia, pokoju serca,

wspaniała nauczycielka, której nie brak doświadczenia.

a także kolejnych jubileuszy i kolejnych pokoleń dobrych,
twórczych, szczęśliwych ludzi, których wspólnie wychowamy.

Niezmiennie od lat z nadzieją w przyszłość patrzymy,

Kończąc już naszą sentymentalną podróż, pragniemy

więc ciąg dalszy wspaniałej historii z zapałem tworzymy.

zaprosić wszystkich mieszkańców Zakrzewa, a szczególnie

Choć czas pandemii życia nam nie ułatwia, zastraszyć się nie

naszych absolwentów, do podzielenia się z nami fotografiami

dajemy.

i anegdotami z czasów przedszkolnych. Swoje bezcenne wspo15

mnienia prosimy przesyłać na adres mailowy przedszkola
www.przedszkole.zakrzew@interia.pl lub dostarczyć do sekretariatu. Najciekawsze z nich zamieścimy na przedszkolnym
Facebooku.
Anna Tomczyk
Nauczycielka Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie
Foto: zbiory Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie
1984

2011

1987

2006

2021
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CZYTAMY, LICZYMY, DZIAŁAMY DO POTĘGI!!!

O

dkąd przywrócony został stacjonarny system

wiają książkę w centrum uwagi ucznia. Dlatego, aby odwieść

pracy szkół,

nie ustajemy w różnorodnych

ich od kolejnych godzin spędzonych przed monitorem, wspól-

działaniach, które ułatwiają nieco uczniom

nie chcieliśmy pokazać im na nowo, jaki wspaniały i interesują-

powrót do starych dobrych nawyków szkol-

cy może być świat przedstawiony w książce.

nych. Oprócz wdrażania się do systematycznej nauki, nasi

Nasza innowacja polega na skoordynowaniu czytania

uczniowie mogą uaktywnić się w wielu szkolnych inicjaty-

wybranej lektury z jednoczesnym pogłębieniem wiedzy na te-

wach. Mają możliwość uzupełniania braków spowodowanych

mat zawodów bohaterów w niej występujących. Ponadto inno-

pandemią i nauką zdalną, ale też mogą znów rozwijać zaintere-

wacja ma na celu wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swo-

sowania, podtrzymywać i rozwijać kontakty z rówieśnikami,

jej karierze i wyborze zawodu, jaki chcieliby wykonywać

których tak bardzo wszystkim brakowało. Świetną do tego oka-

w przyszłości. Uczniowie podczas omawiania lektur będą mo-

zją są realizowane w naszej szkole projekty edukacyjne.

gli zastanowić się, czy dany zawód ich interesuje, czy jest on

W pierwszym semestrze skierowane one zostały do dwóch grup

dla nich atrakcyjny. Dzięki temu każdy będzie miał możliwość

wiekowych i dotyczą edukacji matematycznej i czytelniczej.

dążenia do obranego celu – wykonywania wymarzonego zawo-

Pierwszy z nich to :„Czytam z klasą, lekturki spod chmurki”.

du.

Podczas pandemii i nauki zdalnej uczniowie długie go-

Podczas omawianych lektur uczniowie będą wykonywać

dziny spędzali przed monitorem komputera, co przełożyło się u

różnorodne, ciekawe i angażujące ich zadania. Wykonywane

niektórych na pogorszenie wzroku, niechęć do nauki, słabą

zadania będą miały na celu pobudzenie kreatywności uczniów,

koncentrację czy brak skupienia podczas zajęć. Wielu z nich

wyobraźni, zaangażowaniu ich w pracę zespołową oraz inte-

przestało być aktywnymi fizycznie i uprawiać ulubiony sport

grację zespołów klasowych. W naszych salach pojawią się za-

na rzecz czasu spędzanego na grach komputerowych. Młodsi

proszeni goście, którzy będą czytać fragmenty lektur i opowie-

uczniowie oczarowani światem nowoczesnej technologii,

dzą o wykonywanym przez siebie zawodzie. Innowacja ma

znacznie chętniej przeglądają strony internetowe niż strony

również na celu rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

jakiejkolwiek książki, a zwłaszcza szkolnej lektury. Większość

zachęcanie rodziców do regularnego czytania dzieciom w do-

uczniów wybiera gry komputerowe lub aktywność na profilach

mu oraz współpracę placówek oświatowych z terenu całego

społecznościowych. Czytanie wymagające skupienia, czasu

kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

i namysłu traktują jako męczący obowiązek, najczęściej odsu-

Obserwujemy u uczniów problemy z czytaniem ze zro-

wany w czasie lub w ogóle ignorowany.

zumieniem, z uważnym słuchaniem

Tylko nieliczni przyznają się to tego, że

tekstu i umiejętnością budowania

regularnie czytają w domu i sprawia im to

krótkich i dłuższych wypowiedzi.

przyjemność.

Mamy nadzieję, że podjęte działania

Aby

zachęcić

i

zmotywować

rozbudzą w naszych uczniach zaanga-

uczniów do częstszego samodzielnego

żowanie i aktywne działanie podczas

czytania, w roku szkolnym 2021/2022

zajęć oraz rozpowszechnią czytelnic-

klasy trzecie z Publicznej Szkoły Podsta-

two wśród nich.

wowej im. Jana Kochanowskiego w Za-

Nieco starsi uczniowie otrzy-

krzewie postanowiły wziąć udział w inno-

mali świetną propozycję rozwijania

wacji pedagogicznej opracowanej na pod-

kompetencji matematycznych. Choć

stawie międzynarodowego projektu edu-

matematyka często sprawia problemy

kacyjnego „Czytam z klasą, lekturki spod

i wzbudza różne emocje, tym razem

chmurki” wspierającego rozwój czytelnic-

propozycja zdobywania umiejętności

twa wśród uczniów klas I – III. Zajęcia

matematycznych zachwyciła i zafa-

w ramach innowacji pedagogicznej sta-

scynowała! Mpotęga po raz ósmy – to
17

program umożliwiający dofinansowanie kreatywnych zajęć

mym początku naszej zabawy matematycznej uczniowie klas 4-

z matematyki.

5 mieli za cel stworzyć bazę zadań z matematyki. Wykorzysty-

Podpatrywanie pszczelej matematyki, podchody w ca-

waliśmy do tego celu tradycyjne metody, ale też uczniowie do

łym mieście, a może… wielki skok na kasyno, jak w hollywo-

perfekcji opanowali aplikację Kahoot, dzięki której powstały

odzkim filmie? To wszystko można było zrealizować dzięki

zestawy zadań w formie online. Posłużą one do testowania

mPotędze, programowi grantowemu Fundacji mBanku. Taka

umiejętności matematycznych młodzieży z klas siódmych

forma pracy kształtująca umiejętności matematyczne zaintrygo-

i ósmych. Młodsi uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych wy-

wała nauczycielki i uczniów. Przystąpiliśmy do złożenia wła-

myślali gry planszowe ( domino, trimino ) oraz układali quizy

snego projektu i udało się!

Publiczna Szkoła Podstawowa

internetowe. Część z nich już została udostępniona na stronie

w Zakrzewie po raz pierwszy wzięła udział w ósmej edycji

internetowej szkoły i służy chętnym i ciekawskim do dodatko-

programu i ku ogólnej radości zakwalifikowaliśmy się. Otrzy-

wych ćwiczeń. Po skompletowaniu bazy zadań uczniowie klas

maliśmy grand na projekt matematyczny: „Młodsi sprawdzają,

starszych w ramach lekcji utrwalających i systematyzujących

czy starsi tęgie głowy mają” o łącznej wartości 5 000zł. We

wiedzę z określonego działu matematyki będą ćwiczyć i udo-

wrześniu ruszyliśmy z realizacją zadań projektowych. Na sa-

wadniać, że „tęgie głowy mają”!
Przy tworzeniu zestawów zadań było wiele pracy,
ale też radości i zabawy. Zajęcia pozalekcyjne odbywały się bez niepotrzebnego stresu i presji czasu.
Były świetną okazją do nadrobienia towarzyskich
relacji. Uczniowie mobilizowali się i wzajemnie
wspierali, tym bardziej że dla najbardziej aktywnych przewidziane są atrakcyjne nagrody. A dodatkowa mobilizacja to zakupiona za „grantowe” fundusze drukarka i inne pomoce do dyspozycji
uczniów. To spore wyzwanie dla młodszych
uczniów móc testować starszych kolegów. A wiemy
bardzo dobrze, jak ważna jest w życiu motywacja.
Dzięki realizacji projektów nasza szkoła po trudnym okresie pandemii na powrót staje się ciekawa
i radosna.
Opiekunki szkolnych projektów
w PSP im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie
Foto: zbiory PSP w Zakrzewie
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TO JEST MOJA MATKA, TA OJCZYZNA

W

przeddzień wielkiego dla nas Polaków
święta obchodów 103 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Szkole
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego

w Zakrzewie odbyło się uroczyste spotkanie upamiętniające
ważne dla Polaków wydarzenie.
Uroczystość rozpoczęliśmy hymnem, a po nim odśpiewaliśmy piękną modlitwę. Dlaczego to była forma modlitwy?
Nieodzowną częścią naszej Ojczyzny był Syn Polskiej
Ziemi, tak miał zwyczaj siebie nazywać Papież Polak – Święty
Jan Paweł II. Rok temu obchodziliśmy setną rocznicę Jego urodzin, ale trudny i ciężki czas pandemii uniemożliwił nam świętowanie tak doniosłej rocznicy.
„To jest moja Matka, ta Ojczyzna!” to słowa naszego
wielkiego rodaka Jana Pawła II, Ojca Świętego, który przeszedł
do historii, jako Jan Paweł Wielki. To On zmienił oblicze naszego świata, w tym także naszej Ojczyzny. Każdy z nas wiele
Mu zawdzięcza.
W trakcie uroczystości mogliśmy jeszcze raz przeżyć
i wysłuchać fragmentów przemówień Ojca Świętego, które
wygłosił do Polaków podczas swoich pielgrzymek do Ojczyzny.
Wsłuchując się w słowa Ojca Świętego, nie możemy
zapomnieć o jednym fundamentalnym przesłaniu, które zostawił nam podczas I pielgrzymki do Ojczyzny. Pragnął, abyśmy
to wielkie duchowe i historyczne dziedzictwo, któremu na imię
Polska, przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Prosił nas, abyśmy nigdy nie zwątpili i nie zniechęcili się, abyśmy nie podcinali sobie korzeni, z których wszyscy wspólnie wyrastamy…
Wspomnienia o Papieżu były przeplatane pieśniami patriotycznymi i piosenkami, o Ojcu Świętym w wykonaniu
szkolnego zespołu muzycznego Zakrzewiaki.
Na zakończenie zaśpiewaliśmy dla św. Jana Pawła II
Jego ulubioną pieśń „Barka”, a gość naszego spotkania ks. proboszcz Ireneusz Kosecki zaprosił do wspólnej modlitwy za
naszą Ojczyznę.
Nie byłoby urodzin bez słodkiego poczęstunku, dlatego
też Pani Dyrektor. Ewa Bartel zaprosiła wszystkich uczestników spotkania na tradycyjne „papieskie kremówki”.
Bożena Chłopecka
Marta Lis
Foto: Grzegorz Pacocha
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RAJD NORDIC WALKING ŚLADAMI
TERESY GRODZIŃSKIEJ

25

października uczniowie klas siódmych

ruszyliśmy w trasę od Cerekwi do Jaszowic. Po drodze za-

Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieli-

chwycaliśmy się jesienną aurą oraz urokami naszej Małej Oj-

sze uczestniczyli w rajdzie nordic wal-

czyzny. Rajd zakończyliśmy w Jaszowicach, miejscu narodzin

king na trasie Cerekiew – Jaszowice.

Tereski. To tu stał kiedyś okazały dwór rodziny Grodzińskich.

Rajd został zorganizowany przez nauczycielki naszej szkoły -

Historię tego miejsca przybliżył nam obecny właściciel tych

A. Młynarczyk i M. Małysę, przy współudziale LGD Razem

ziem, pan Wojciech Pysiak. W pięknej jesiennej scenerii,

dla Radomki i był współfinansowany ze środków Unii Europej-

wśród prawie dwustuletnich dębów i grabów, pomników przy-

skiej w ramach projektu Południowe Mazowsze – Marką Tury-

rody naszej zakrzewskiej ziemi, spędziliśmy kilka godzin.

styczną.

Uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy o patronce, zaba-

Pomimo mroźnego poranka uczestnicy rajdu z uśmie-

wach sportowych oraz piekli kiełbaski na ognisku. Bawiliśmy

chem wzięli udział w rozgrzewce, która miała miejsce przed

się wspólnie, beztrosko i radośnie, jak przed laty mała Tereska.

kościołem w Cerekwi, tym samym, w którym w 1899 roku

Małgorzata Małysa

została ochrzczona Teresa Grodzińska, nasza przyszła patron-

Foto: zbiory PSP w Bielisze

ka. Przypomnieliśmy sobie te ważne dla nas wydarzenia i wy-

MATEMATYCZNE PROJEKTY I INNOWACJE
W PSP W BIELISZE

W

naszej szkole nauczyciele matematyki corocznie podejmują się realizacji
dodatkowych zadań, których celem
jest zachęcenie uczniów do nauki

matematyki. Wspólnie z adresatami projektów starają się odnaleźć zastosowanie „królowej nauk” w naszym codziennym ży-

organizowaniu akcji sprzyjających rozwijaniu kompetencji

ciu. Podejmują również działania, które pomagają uczniom

matematycznych oraz zaangażowaniu w te działania wszyst-

przybliżyć te najtrudniejsze dla nich działy matematyki.

kich uczestników. Celem realizowanych zadań jest zacieka-

W bieżącym roku szkolnym realizowana jest m.in. innowacja

wienie uczniów danym problemem matematycznym, co przeło-

pedagogiczna skierowana do uczniów klas V i VI -

ży się na pracę twórczą. Ubiegły rok szkolny pozbawił mło-

„Geometrycznie, matematycznie, fantastycznie”. Polega ona na

dzież zajęć praktycznych. W czasie realizacji innowacji ucznio20

wie będą mogli "dotknąć" matematyki, "posmakować" geome-

procentowy”, „Procentowi milionerzy”, „Procentowa gra”,

trii, bawić się figurami płaskimi.

„5%”, „Procentopoli”. Wszystkie te gry można było przetesto-

W

grudniu

zakończy

się

projekt

matematyczny

wać i zobaczyć podczas zajęć otwartych, w trakcie których

pt. „Procentowa potęga”, dzięki któremu uczniowie uświado-

uczniowie wspólnie z rodzicami zmagali się z matematyczny-

mili sobie, jak ważne miejsce w życiu codziennym zajmuje

mi obliczeniami procentowymi. Było sporo uśmiechu, zabawy

statystyka i procenty. Pierwsze zadanie, którego realizacji pod-

i oczywiście matematyki. Dziękujemy rodzicom za spotkanie

jęli się uczniowie klas 7 i 8 uczestniczący w zajęciach projekto-

i pyszne ciasta, a uczniom za wspaniałe gry. Możemy zdradzić,

wych, polegało na opracowaniu ankiety dla rodziców, uczniów

że Mikołaj w tym roku przybył do wszystkich uczestników

i nauczycieli. Po ich analizie okazało się, że żaden nauczyciel

konkursu „Procentowa gra”.

nie lubi stawiać jedynek i wolałby być uczniem. Rodzice natomiast są zadowoleni z ocen swoich pociech, a ich ulubionym
przedmiotem szkolnym była matematyka. Analizowanie zebranych danych, obliczenia procentowe oraz przedstawienie ich
w formie diagramów i wykresów odbywało się podczas zajęć
informatyki pod czujnym okiem pani Eweliny Woźniak. Wykonanie wielu obliczeń procentowych było konieczne również
podczas tworzenia gier on-line i gier planszowych. Powstało
wiele ciekawych i edukacyjnych gier, m.in. „5 sekund”, „Tor
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Podczas zajęć z chemii uczniowie, wraz z nauczycielką

kserokopiarkę, wizualizer, kostki do gry, pomoce dydaktyczne,

panią Moniką Rdzanek, szukali odpowiedzi na bardzo ciekawe

które pomagają nam w realizacji treści matematycznych. Lek-

pytania. Oto niektóre z nich. Co oznacza informacja 90% kakao

cje matematyki są ciekawsze, a czas pracy jest efektywnie wy-

w czekoladzie? Jakimi właściwościami charakteryzuje się 3%

korzystany. Mamy jeszcze wiele pomysłów na kolejne projekty

i 3% woda utleniona? Czy śmietanka 30 % ubija się lepiej niż

i miejsce na nowy sprzęt, który znajdzie zastosowanie podczas

12 %? Czy ocet 5% ma delikatniejszy smak niż 10 %? Które

zajęć.

mleko zawiera więcej tłuszczu 1,5% czy 3,5%? Uczniowie

„Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”

w pytaniu finalnym udzielili odpowiedzi na pytanie: Co to jest

Koordynatorki projektu:

stężenie procentowe?

Ewa Gołąbek i Elżbieta Starzyńska

W ramach realizowanych projektów matematycznych

Foto: zbiory PSP w Bielisze

udało nam się doposażyć pracownię matematyczną w drukarkę,

POROZMAWIAJMY PO ANGIELSKU W PSP W BIELISZE

W

PSP w Bielisze dobiega końca projekt ”Let’s speak English” w ramach
Programu

Polsko-Amerykańskiej

Fundacji Wolności ENGLISH TEA-

CHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja
Rozwoju NIDA.
Uczniowie przystąpili do projektu jako trzecioklasiści,
a wykonywanie zadań projektowych kończą już jako poważni
uczniowie klasy czwartej. Szesnaście miesięcy, czasem zabawy, czasem intensywnej pracy, dobiega końca. Udało nam się
w tym czasie zorganizować pizzerię ”Bon Appetit Cafe”
z kelnerami mówiącymi po angielsku, z angielskim menu, brytyjskimi funtami oraz prawdziwą pizzą,

kino ”BLUBUGO

Cinema”, w którym bilet na wybrany seans filmowy należało
kupić używając tylko języka angielskiego. Jak w prawdziwym
kinie zadbaliśmy o popcorn oraz inne smakołyki, również te
zdrowe, za które zapłaciliśmy przygotowanymi przez nas funtami. Obejrzane na dużym ekranie filmy podsumowaliśmy quizami, które motywowały do zaangażowania się w oglądanie,
aby jak najwięcej zrozumieć, zapamiętać i zauważyć. Spotkaliśmy się z harcerkami z ZHR oraz rówieśniczkami, które całe
swoje dotychczasowe życie spędziły w krajach anglojęzycz-

kurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. Zwycięskie

nych i uczęszczały do brytyjskich szkół. Czas upływał nam na

kartki, jak co roku, wyślemy do rodzin królewskich i jak co

zabawach z użyciem multimediów, kart, a także zwykłych

roku będziemy oczekiwali na odpowiedzi, które sprawiają nam

przedmiotów. Podchody, gry karciane, planszowe, małe i duże,

zawsze wiele radości. A wszystko to oczywiście w towarzy-

również te własnoręcznie wykonane, umożliwiały nam pozna-

stwie języka angielskiego.

nie zarówno Londynu, jak i ciekawych miejsc w Polsce, War-

Kamila Iwańska, Monika Osuch

szawie i gminie Zakrzew. Przed nami jeszcze kilka spotkań,

Foto: Kamila Iwańska

wyprawa do alpakarni, konkurs piosenki angielskiej oraz kon22

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

18

listopada 2021 roku w Publicznej Szkole

czyście ślubowali, że będą dobrymi Polakami, będą godnie

Podstawowej w Bielisze odbyło się ślu-

reprezentować swoją szkołę, a zachowaniem i nauką sprawią

bowanie klas pierwszych.

radość rodzicom i nauczycielom.

W uroczystości tej wzięły udział klasy 1a

Po złożeniu ślubowania, Pani Dyrektor Małgorzata Jaku-

i 1b wraz z wychowawczyniami, Magdaleną Armentowicz

biak oraz Pani Wicedyrektor Anna Młynarczyk dokonały sym-

i Eweliną Michalak.

bolicznego pasowania na ucznia, dotykając kredką jak czaro-

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona spo-

dziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.

łeczności szkolnej, musieli zaprezentować to, czego się już

Najmłodszym nie zabrakło również słów wsparcia od

nauczyli. Gotowi, odświętnie
ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania
swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in.
zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg
bardzo ważnych pytań. Zaprezentowali również taniec
z biało – czerwonymi szarfami, który wzruszył i zachwycił zebranych gości.
Po części artystycznej
w niezwykle podniosłej atmosferze,

przed

pocztem

flagowym, pierwszacy urostarszych kolegów i koleżanek.

Następnie

uczniowie

otrzymali legitymacje szkolne, dyplomy i upominki. Po
wykonaniu

pamiątkowych

zdjęć dzieci udały się do klas
na poczęstunek przygotowany
przez rodziców.
Ten dzień pełen emocji i wrażeń

na długo pozostanie

pierwszakom w pamięci.

Ewelina Michalak
Magdalena Armentowicz
Foto: zbiory PSP w Bielisze
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SUKCESY NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

O

statni czas dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bielisze obfitował w pasmo sukcesów.
Udział w licznych konkursach i przedsięwzięciach jest naszą dumą i dowodem, że nie boimy

się wyzwań i nieustannie dążymy do rozwoju.
11 października w Przedszkolu Samorządowym w Bielisze rozpoczęliśmy „Code Week”, czyli Europejski Tydzień
Kodowania. Akcja miała na celu wprowadzanie podstaw programowania do codziennych czynności i aktywności dydaktycznych dzieci. W ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Uczymy Dzieci Programować” dzieci z grupy „Ananaski”,
pod

kierunkiem

wychowawczyń

Eweliny

Zamkowskiej

i Agnieszki Szczepanik, podjęły wyzwanie w konkursie „Cała
Polska Programuje” – biorąc udział we wszystkich 10 wydarzeniach ! Był to czas niezwykłych emocji i dobrej zabawy. Nasze
starania zostały docenione i spośród 400 placówek biorących
udział w codeweekowych zmaganiach to właśnie nasze przedszkole zostało nagrodzone dwustronną matą do kodowania.
Jednak „Code week” to nie jedyny sukces, którym możemy się
pochwalić! Dzieci dzięki zaangażowaniu wychowawczyni
i rodziców wzięły udział w konkursach, w których uzyskały:
III miejsce dla Julii Czyż z grupy „Ananaski” w konkursie
pt. „Warzywniaki-cudaki” organizowanym przez Przedszkole

pluszowy miś” zorganizowanym przez Przedszkole Publiczne

Publiczne nr 13 w Radomiu.

nr 13 w Radomiu.
grupy

I miejsce dla Martynki Okruty z grupy „Malinki” oraz

„Cytrynki” w powiatowym konkursie plastycznym pt. „Mój

wyróżnienie dla Hanny Mitak z grupy „Fasolki” w ogólnopol-

I

miejsce

dla Oliwiera

Orzechowskiego

z

skim konkursie plastycznym pt. „Jestem
dzieckiem i mam swoje prawa”, którego
organizatorem było Przedszkole Publiczne nr 10 im. Jana Brzechwy w Radomiu.
Jesteśmy dumni z zaangażowania i wkładu pracy, jakie nasze przedszkolaki włożyły w realizację wszystkich zadań ! Serdecznie gratulujemy nagrodzonym dzieciom i życzymy dalszych sukcesów!!!
Ewelina Zamkowska
Foto: zbiory Przedszkola Samorządowego
w Bielisze
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W PRZEDSZKOLU
SAMORZĄDOWYM W BIELISZE

W

sobotę 23 października w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste „Pasowanie
na Przedszkolaka” oraz poświęcenie placówki przez Ks. kan. Jana Chodelskiego.

Podczas uroczystości Pani Dyrektor – Justyna Golus serdecznie
powitała przybyłych gości: Wójta Gminy Zakrzew, Leszka
Margasa, Proboszcza Parafii Bielicha, Księdza Kanonika, Jana
Chodelskiego, Skarbnik Gminy Zakrzew, Agnieszkę Świątkowską, Przedstawiciela Rady Gminy Zakrzew, Grzegorza
Mastalerza oraz Rodziców.
Pasowanie na przedszkolaka to pierwsza wyjątkowa uroczystość, w której uczestniczyły nowo przyjęte dzieci z grup Jagódek i Poziomek – we wrześniu rozpoczynające swoją przygodę
z przedszkolem. Uroczystość rozpoczęły występy dzieci z grupy „Ananasków”, witając swoich młodszych kolegów i koleżanki w progach przedszkola. Mali artyści z uśmiechami na
twarzach zaprezentowali przygotowane piosenki, tańce oraz
wierszyki, otrzymując od rodziców i zaproszonych gości gromkie brawa. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania. Zarówno dzieci, jak i rodzice złożyli uroczystą przysięgę, która
była przypieczętowaniem przyjęcia ich w poczet prawdziwych

stunek.

przedszkolaków, a ich rodziców, świadomych uczestników

Z całą pewnością był to niezapomniany dzień, pełen emocji

w życiu przedszkola. Pani Dyrektor magiczną kredką dokonała

i miłych wrażeń zarówno dla dzieci, rodziców jak i wychowaw-

pasowania każdego z dzieci. Dla przedszkolaków było to wiel-

czyń grup. Życzymy naszym podopiecznym dalszych sukcesów

kie przeżycie, a dla rodziców powód do dumy i zadowolenia ze

i samych pozytywnych wrażeń z pobytu w przedszkolu.

swoich pociech. Nie zabrakło życzeń i słodkich upominków od

Ewelina Zamkowska, Magdalena Mortka

zaproszonych gości oraz dyplomów i prezentów dla każdego

Foto: zbiory Przedszkola Samorządowego w Bielisze

przedszkolaka. Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczę-
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UCZNIOWIE Z PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W CEREKWI ŚWIĘTUJĄ MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
PRAW DZIECKA WSPÓLNIE Z UNICEF

N

asza Szkoła wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. 20 listopada to
wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Kon-

wencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.
W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych
przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący dzieciom na
świecie ich prawa. Chroni on dzieci, ale i wspiera je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym
uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej
strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą.
Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa
dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci
i młodzieży. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na
te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

26

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu,
w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi,
których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnych przesłaniem. W obchody Międzynarodowego Dnia Praw
Dziecka włączyły się placówki edukacyjne w Polsce.
Szkoła Podstawowa w Cerekwi zdecydowała się uczcić rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka w piątek 19.11.2021.
W ramach akcji „Go Blue” wszyscy uczniowie naszej szkoły, ale także nauczyciele, przyszli w tym dniu ubrani na niebiesko.
Wychowawcy klas przybliżyli swoim uczniom tematykę praw dziecka na lekcjach. Uczniowie obejrzeli film i prezentację.
Magdalena Wójcik
Foto: Magdalena Wójcik

27

MOJA MAŁA OJCZYZNA – CEREKIEW ( Cz.1)

W

życiu codziennym tak zabiegani, zajęci

żemy podziwiać spacerując polnymi dróżkami

swoimi obowiązkami nie zwracamy uwa-

a kończąc swoją wędrówkę na Błoniu. Urok łanów pszenicy,

gi na nasze otoczenie, na przemijający

żyta, owsa, a wśród nich kwitnące maki, chabry i rumianki,

czas historii, ludzi…

pole zasianej kukurydzy, łąki, ugory, miedze porośnięte krze-

Mało nas interesuje pochodzenie historia, swojej miej-

Sorokina,

wami głogu, tarniny.

scowości – a przecież to My właśnie tworzymy ją dla następ-

Olszyny i wierzby, które na stałe wpisały się w krajobraz

nych pokoleń. Jak rozliczymy się z tego przed kolejnymi po-

podmokłych łąk Cerekwi - jako pozostałości po licznych sta-

koleniami? Czy chcielibyśmy być tak zapomnieni, jak zapo-

wach, a wśród nich cicho szumiąca rzeczka Cerekwianka.

mnieni zostali nasi najbliżsi: rodzina, znajomi. Każdy przed-

Mniejsze i większe drogi miedzy działkami leśnymi i rzadko

miot ma swoją historię, ma swoją chwilę zaistnienia.

spotykane już stare, rozłożyste dęby na obrzeżach Cerekwi

Nie przywiązując wagi do tego, co się wokół nas dzieje,

i Radomia. Aleja kasztanowa o zachodzie słońca, stamtąd

zapominamy szczegóły nawet z nieodległej przeszłości.

piękny widok na sad Pana Srokosza i panorama granicy Cere-

Czasami trudno jest odtworzyć historię istnienia czegoś,

kwi z Zatopolicami.

czego tak naprawdę do końca nie pamiętamy – a przecież byli-

Cerekiew jest piękna. Wiele jest u nas takich urokliwych

śmy świadkami.

miejsc.

Tak właśnie działo się, kiedy zaczęłam szukać informa-

Piękne są również te stare, zabytkowe pomniki nagrobne

cji wśród mieszkańców Cerekwi o początkach działalności na-

na cmentarzu parafialnym, - niemi świadkowie historii naszej

szej straży, szkoły, kościoła. Zbieranie zdjęć, dokumentów,

Cerekwi. Z wyrytymi datami przypominają nam o dawnej

wspomnień, relacji z tamtych lat zajęło mi bez mała cztery lata

świetności tej miejscowości i ludzi kiedyś tu żyjących.

i wciąż dowiaduję się czegoś nowego o mojej kochanej Cere-

Mogłabym tak długo opisywać te malownicze polne i

kwi. I jeśli kogokolwiek natchnęłam, zainteresowałam historią

leśne dróżki, miejsca zadumy, przy których warto zatrzymać

swojej Małej Ojczyzny, poszukiwaniem swoich korzeni – to

się dłużej.

znaczy, że moja praca nie poszła na marne. Pragnę przedstawić

Mam świadomość, że po tej Ziemi, którą znam od dzie-

wam historię znaną i nieznaną Cerekwi, ciekawostki, tajemni-

ciństwa, stąpali moi przodkowie. Tak jak dawniej w Cerekwi

ce, które urosły do rangi legend!

miejscem ważnych zebrań i uroczystości np. państwowych

KILKA SŁÓW O WSPÓŁCZESNEJ CEREKWI.

jest strażnica. Swoim życiem tętni co niedzielę kościół, a szko-

Współczesna Cerekiew liczy 787 mieszkańców. Położo-

ła gwarem śmiejących się dzieci, wypełnia ciszę powszedniego

na blisko Radomia (ok.3 km.) zachowała swój charakter ma-

dnia.

lowniczo położonej przedmiejskiej wsi, jak to niegdyś opisywał

Dziś, w Cerekwi, nie ma już tylu gospodarstw, nieliczni

ją ks. Jan Wiśniewski w swojej publikacji z 1911 roku

mieszkańcy posiadają małe poletka warzywne. Związane jest to

w „Dekanacie Radomskim”. Na niewielkim wzniesieniu,

przede wszystkim z bliskością miasta i z pracą w Radomiu.

w centrum Cerekwi stoi kościół parafialny pod wezwaniem

Na terenie Cerekwi znajduje się kilkanaście podmiotów

św. Stanisława, Biskupa i Męczennika. Wysoka wieża kościel-

gospodarczych, są to małe i większe firmy, w tym m.in. skład

na jest drogowskazem, pięknie prezentuje się w dzień jak

opału, zakłady betoniarskie produkujące ogrodzenia i nagrobki,

i w nocy – oświetlona, widoczna z kilku kilometrów. Miejsce

sklep spożywczy, zakłady mechaniki pojazdowej, hurtownia.

to jest sercem Cerekwi wraz z blisko położoną zabytkową ple-

Cerekiew to także miejscowość malowniczej Gminy Za-

banią, strażnicą, Domem Ludowym, szkołą, otoczone podmo-

krzew, gdzie kultywowana jest tradycja i lokalne dziedzictwo.

kłymi łąkami, starym stawem. Szczególnie o zachodzie słońca,

Gmina Zakrzew natomiast jest jedną z trzynastu gmin

na tle stawów, uroczo wygląda stara kapliczka św. Jana Nepo-

Powiatu Radomskiego, który uznawany jest za region przede

mucena wśród kwitnących akacji.

wszystkim rolniczy. Dlatego też powiat przejawia dbałość

Cerekiew to nie tylko zabudowania leżące wzdłuż drogi

o dorobek kulturowy wsi, podtrzymywanie tradycji naszych

powiatowej. Naprawdę piękne widoki o każdej porze roku mo-

Małych Ojczyzn.
28

DAWNO… DAWNO TEMU…

1937/8 staraniem ks. Proboszcza Adama Popkiewicza i miesz-

Cerkiew jest jedną z najstarszych wiosek podradomskich,

kańców parafii, zaprojektowany został przez znakomitego ar-

datowaną na początek XII w., ale osadnictwo na ziemiach ce-

chitekta Stefana Szyllera.

rekiewskich istniało już dużo wcześniej i sięga starożytnej epo-

W dokumencie kościelnym z 1529 r. jest mowa o szkole

ki neolitu i brązu. Ziemie Cerekwi ozdobione były malowniczo

i nauczycielu, taką wzmiankę podaję za Ks. Janem Wiśniew-

położonymi stawami – przepełnione rybami, a wokół stawów
rozciągały się żyzne łąki i pola uprawne. Stąd też odkryto pozostałości po osadzie kultury trzcinieckiej.
W 1965 roku archeolodzy stwierdzili istnienie cmentarzyska z początku XI w., odkryto dziesięć szkieletów z darami
grobowymi.
Nazwa Cerekwi jest zabytkiem Rusi niegdyś tu pustoszącej, jak podaje ks. Franciszek Siarczyński w swym: „Opisie
powiatu radomskiego”, a jej dawne nazwy brzmiały: Nova
Czerkijew, Nova Czyrkiew, Nova Cerkijew. Najprawdopodobniej jednak nazwa Cerekwi pochodzi od staropolskiego słowa –
cerkiew – świątynia, dlatego już w 1326 roku Nova Czerkijew
posiadała kościół modrzewiowy, który uległ zniszczeniu.

Jedna z wycieczek szkolnych, lata - 30 ubiegłego wieku, na
zdjęciu prawdopodobnie - Janina Ciesielka, nauczycielka
Ks. Popkiewicz.

Pod koniec XIII w. Bolesław V Wstydliwy podnosi Cerekiew do godności miasta na prawie średzkim.
Cerekiew posiadała duży folwark szlachecki, który
w 1330 roku należał do Dzieżka – kanonika krakowskiego oraz

skim (Dekanat radomski 1911 r.).

do jego brata Hostariusza.

Natomiast w starej kronice szkolnej z 1945 r. znajdziemy

W wyniku ich starań Władysław Łokietek nadał Cerekwi

zapis, że w: Cerekwi odnaleziono w książce Tadeusza Wierz-

prawa magdeburskie, dzięki czemu miejscowość posiadała wła-

bowskiego pt.: „Szkoły parafialne w Polsce i na Litwie za cza-

sny samorząd. W 1470 r. postawiono nowy drewniany kościół

sów Komisji Edukacji Narodowej 1773-1774” – cytat: „…

a w 1529 r. na jego miejscu stanął późnogotycki kościół muro-

Cerekiew, powiat Radom – województwo sandomierskie…

wany ufundowany przez ówczesnego dziedzica Cerekwi –

... o istnieniu tu szkółki mamy tylko wzmiankę w raporcie generalnego wizytatora – Bogdanowicza z roku 1786.”
W 1863 r. szkołę skasował rząd carski, pozostawiając
ludzi przez pięćdziesiąt lat w „ciemnocie”. Około roku 1913
ówcześni dziedzice Cerekwi: Franciszek i Zofia Wietrzykowscy własnym kosztem urządzili szkółkę dworską, która stała
naprzeciw ośmioraków dworskich. Dopiero po śmierci ostatniego dziedzica Cerekwi – Stefana Wietrzykowskiego w 1923
r., jego żona Maria przekazuje dwór z przeznaczeniem na szkołę.
Od 1928 roku datuje się powstanie Szkoły Powszechnej
w Cerekwi, która do roku 1935 (brak danych od kiedy?) miała

Sadolicjum Maryjne, lata - 30 ubiegłego wieku, w środku młodyy ks. Adam Popkiewicz i kwiat młodzieży cerekiewskiej dziewczęta.

swojego patrona – Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Cerekiew również posiadała cmentarze: pierwszy przykościelny istniał do początków XIX w., potem z powodu prze-

Wojskiego radomskiego Mikołaja Dzika, który przetrwał do

pełnienia krypt kościelnych i braku placu obok samego kościo-

1928 r.

ła, przeniesiono pochówek zmarłych na pierwszy cmentarz

Obecny kościół neogotycki wzniesiony w latach 1929-

grzebalny, który znajdował się na końcu wsi – Cerekiew, jadąc
29

w kierunku miejscowości Zatopolice. Dopiero po 1818 r. cmen-

i okolic w lasach graniczących z miejscowością Milejowice.

tarz został przeniesiony przez ks. Stanisława Kostka Korffa

Łącznie zginęło ok. 52 mieszkańców.

i usytuowany na miejsce, w którym obecnie się znajduje.

Drastyczne chwile opisane słowami najstarszych miesz-

Rozwój gospodarczy Cerekwi zawsze był związany ze

kańców – mordowania niedobitych ludzi, strach żywych, któ-

starościńskim Radomiem. Bliskie położenie względem Rado-

rzy nie mogli im pomóc w obawie przed utratą własnego życia.

mia – tak ważnej strategicznie miejscowości na mapie historii

Zniszczenia powojenne dotknęły również Cerekiew, najbar-

Polski było siłą napędową rozwoju Cerekwi ale też i przekleń-

dziej został zniszczony kościół, częściowo szkoła i cmentarz.
Lata stalinizacji wstrzymały rozwój miejscowości, odbu-

stwem.
W lipcu 1704 r. traktem od Przytyka ku Radomiowi gonił

dowującej się po wojnie.

Augusta II – król szwedzki Karol XII, Cerekiew została do-

W połowie lat pięćdziesiątych przeprowadzono elektryfi-

kładnie splądrowana, gdyż aż do roku 1711 Szwedzi przebywa-

kację wsi.
Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte przyniosły nowe

li na terenach dzisiejszej gminy Zakrzew. Potem rabowali Ce-

perspektywy dla mieszkańców.

rekiew: Moskale, Kozacy- Ratmaci, Sasi.
Dla Cerekwi te lata były najbardziej tragiczne, jak pisze

Została zbudowana szosa, prowadząca z Radomia przez

jeden z księży w zapiskach kościelnych: „…przez lat 16 pokoju

Cerekiew, remont kapitalny szkoły podstawowej, założono

nie było… Bóg dopuścił „powietrze”… - zarazę „cholerę”.

linie telefoniczne.

Padło bydło, ludzie, nie było czym obsiać pól.

Przestojem w rozwoju Cerekwi są również lata osiem-

Na początku XIX wieku Cerekiew składała się z folwar-

dziesiąte do pierwszych wolnych wyborów w Polsce.

ków: Kierzków, Cerekiew i Zofiówka o łącznej powierzchni

ZNANA I NIEZNANA HISTORIA

2166 mórg, były tam 24 domy i 257 mieszkańców. Były to

W pierwszej części artykułu przedstawię kilka ciekawo-

domy drewniane, pokryte strzechą, wyjątkiem był murowany
dwór dziedziców Cerekwi, zabudowy gospodarcze takie jak
piwnica. Murowany również był kościół, a plebania i organistówka jeszcze była drewniana.
Po 1863 roku, kiedy to rząd carski skasował szkołę jako
konsekwencję po powstaniu styczniowym, już kilka lat później
– 1867 dziedzic Cerekwi Franciszek Wietrzykowski na własność oddaje włościanom pola i pastwiska, kolejne uwłaszczenie nastąpiło dopiero w 1873 r.
Mało zachowało się informacji o czasach dążenia do
niepodległości Polski, I wojny światowej. Z przekazów najstarszych mieszkańców Cerekwi wiemy, że były to trudne lata dla
samej miejscowości jak i całej ludności.

Jedyny ocalały pomnik nagrobny dawnego cmentarza przykościelnego

Wiemy natomiast, że po zakończeniu działań wojennych
i odzyskaniu niepodległości Polski po 1920 roku nastąpiła tzw.

stek, związanych z obiektami sakralnymi w Cerekwi, dotyczą-

fala zasiedleń w Cerekwi i jej rozbudowa. Powstał nowy muro-

cych: przykościelnego pomnika, który usytuowany jest od po-

wany kościół, plebania, zaczęła pracować szkoła oraz Ochotni-

łudniowej strony placu kościelnego, następnie przejdę do malo-

cza Straż Pożarna.

widła kościelnego, na którym widoczny jest Marszałek Józef

Lata II wojny światowej wystawiły Cerekiew i jej miesz-

Piłsudski oraz do nieznanej historii pewnego krzyża w Cere-

kańców na próbę, bliskie położenie względem Radomia

kwi, który pragnę ocalić.

(lotnisko na Sadkowie, fabryka broni), ale przede wszystkim

Pomnik nagrobny Pauliny Łuszczewskiej

bardzo aktywnie działająca siatka podziemia walczącego z oku-

Wspomniałam wcześniej, iż istniał cmentarz przykościel-

pantem sprawia, że Cerekiew staje się miejscem stacjonowania

ny. Bardziej znaczne osoby fundatorów i kapłanów – chowano

posterunków niemieckich, patroli Gestapo. W latach 1940-44

w kryptach kościoła.

Hitlerowcy wykonywali egzekucję na mieszkańcach Cerekwi

Niestety, z powodu przepełnienia się krypt kościelnych
30

ówczesny Proboszcz ks. Tomasz Prędkiewicz (zm. w 1802 r.)

stronie prezbiterium, stojąc przodem do ołtarza głównego, wi-

kazał wykopać grób ogólny niedaleko wejścia głównego do

dzimy jedną z ukochanych postaci historycznych Ks. Adama

kościoła i tam pochowano wszystkie kości z krypt, a wejścia do

Popkiewicza, którym był Marszałek Józef Piłsudski. Namalo-

nich zamurowano.

wany jest w pozycji stojącej, trzyma szablę. Za Piłsudskim,

To były lata przed 1802 r (podaję tutaj wiadomości za ks.

tzn.za prawym ramieniem Marszałka, widzimy postać Adama

Janem Wiśniewskim), więc dlaczego zdecydowano się na pochówek w krypcie pewnej panny? Na jedynym ocalałym pomniku nagrobnym, który znajduje się z tyłu kościoła widniał
napis, dziś ledwie widoczny:
„Tu spoczywa Paulina Łuszczewska, Jana Pawła i Ewy z Orsettich Łuszczewskich córka, urodzona 24 –go czerwca 1812 r.,
a zmarła 15 listopada 1829 r.
nie doszedłszy ośmnastej wiosny życia swego.
Wzrosłaś,kwitnęłaś,o me lube dzicie,
I moje szczęście wzrastało wraz z tobą
Tyś mojem szczęściem była na tym świecie
Bez ciebie dla mnie świat teraz żałobą.
Tyś mi łzę każdą w radość przemieniła

Malowidło na jednej ze ścian prezbiterium (prawa str. stojąc przodem do ołtarza gł.)

Każde cierpienie krasił wieniec złoty
Bom zawsze w tobie nowy skarb odkryła
Czułej dobroci, rozsądku i cnoty.

Mickiewicza, za Mickiewiczem – Henryka Sienkiewicza.

Spadł cios straszliwy z górnego sklepienia

Za plecami Wodza stoi Bolesław Prus, a za lewym jego ramie-

I tę ofiarę z pokorą Ci złożę

niem? Tego wizerunku nie mogę poznać! Nie pasuje mi podo-

Boś dał nadzieję wiecznego złączenia

bizna ani do Wyspiańskiego, Reymonta czy Norwida. Najbar-

W twej łasce ufam, miłosierny Boże.

dziej ta postać przypomina młodego Stefana Żeromskiego, ale

Córka Ewy z Cieciszowskich, dziedziczka Sławna i Jana

nie wiem! Jednak nie te postaci wielkich pisarzy i poetów będą

Pawła Łuszczewskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Reli-

ciekawostką, tylko samo stanowisko, jak są umieszczone,

gijnych, Sekretarza Trzyletniego Sejmu. Ze względu na statut

a przede wszystkim centralna postać Józefa Piłsudskiego! Stoi

jej rodziny, a przede wszystkim zasługi, została właśnie pocho-

on bowiem na czerwonym …materiale? Dywanie? A postaci

wana w jednej z krypt kościelnych. Jak pisze ks. Jan Wiśniew-

przy Jego boku też nie bez przyczyny są tam umiejscowione!

ski była pierwszą pochowaną pod kościołem – w kryptach,

Marszałek Józef Piłsudski stoi, depcze flagę Rosji! Pod

a według opowiadań ludzi śniła się kilkakrotnie swojej matce,

jego nogami została zdrapana farba z namalowanego młota

żeby ją z ciemności wydobyto, co uczyniono i pochowano przy

i kowadła. Dlaczego jej nie ma tam? Ks. Adam Popkiewicz

kościele.

nienawidził komunistów, którzy w latach pięćdziesiątych ubie-

Ksiądz Jan Wiśniewski podaje, że w 1900 roku pomnik

głego wieku prześladowali go. Farba pod stopami Piłsudskiego

został odnowiony a on własnoręcznie odrestaurował napisy.

została celowo zdrapana podczas jednej z wizyt UB, żeby nie

Przy pomniku rosły rozłożyste klony.

niszczyć całego malowidła. Postaci wieszczów narodowych,

Z postacią Pauliny Łuszczewskiej wiąże się legenda Bia-

pisarzy i poetów wzmacniają symbolikę tego malowidła – dą-

łej Damy, która jakoby ukazywała się przy kościele w białej

żenie do niepodległości. Przed nimi stoją między innymi: Król

sukni.

Stanisław August z zapisaną Konstytucją 3 – maja, Kościuszko,
Malowidło – fresk na ścianie prezbiterium.

kosynier, czy zwykły żołnierz z II wojny światowej, u którego

Nasz piękny kościół parafialny jest ozdobiony wizerun-

widać Order Odrodzenia Polski (nieproporcjonalny do całej

kami Bohaterów Narodowych, Świętych, Poetów i Pisarzy,

postaci, krzyczący Order! Wolna Polska!)

zwykłych ludzi, żołnierzy, rycerzy, którzy z tego co wiem, no-

Stary przydrożny krzyż o leciwej historii.

szą podobiznę co niektórych mieszkańców Cerekwi. Po prawej

Stary, drewniany krzyż, który stoi w Cerekwi przy dro31

gach ul. Radomskiej i zakręcie ul. Kierzkowskiej, nie jest objęty opieką konserwatora
zabytków. Nikt już teraz z mieszkańców
Cerekwi jak i nawet starej parafii Cerekiew
nie pamięta, jak bardzo ważnym punktem
był w obrzędach religijnych związanych
z pochówkiem zmarłych.
W 1854 roku – tu, gdzie obecnie stoi
w Cerekwi kapliczka św. Jana Nepomucena
(postawiona w latach 1900-1901), stał stary
modrzewiowy krzyż. Krzyż ten już zdezelowany – jak pisze ks. Jan Wiśniewski w swojej książce pt.: „Dekanat Radomski” został
przeniesiony w 1900 roku na miejsce, gdzie

Kaplica św. Franciszka _ lata 50
ubiegłego wieku.

Organy kościelne przed remontem, lata - 50
ubiegłego wieku.

obecnie się znajduje do dzisiaj – cytuję za ks.
Wiśniewskim: „na skręt drogi do Sławna.” – czyli na skręt na

elementy drewniane. W latach siedemdziesiątych okoliczni

obecną

mieszkańcy wzmocnili nasadę krzyża żelazną obejmą, żeby się

ul. Kierzkowską.

nie przewrócił. Nie wiemy, jakie są jego przedwojenne losy,

W obecnej chwili zgod-

zarówno sprzed I wojny i II wojny światowej. W historii po-

nie

z podaną

przez

chówku zmarłych był bardzo ważnym punktem kultu, otóż ża-

Ks. Wiśniewskiego

łobnicy wiozący zmarłego w ostatnią podróż od kościoła na

datą – krzyż ten liczy

cmentarz parafialny, stawali przy krzyżu razem z duchownym,

sobie już 166 lat, a stoi

modlili się, by zmarły mógł pożegnać parafię. Przy tym krzyżu

na tym samym miejscu

do lat 90-tych stawiany był jeden z ołtarzy na Boże Ciało.

już od 120 lat!
Krzyż

Zdjęcia pochodzą z archiwum OSP Cerekiew i Domu
rozpada

Ludowego.

się i powoli odlatują

Piszę z nadzieją, że może ktoś z czytających ten artykuł
będzie w stanie udostępnić mi ciekawe, stare zdjęcia do zeskanowania. Poszukuję choćby jednego zdjęcia sprzed II wojny
światowej starej remizy OSP Cerekiew lub tuż po wojnie, starych zdjęć strażaków, kościoła w Cerekwi, kaplicy cmentarnej.
Dziękuję Wszystkim, którzy udostępnili mi zdjęcia do
zeskanowania.
Elżbieta Malecińska
Foto: zbiory Elżbieta Malecińska

Zabytkowy krzyż w Cerekwi
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