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NOWOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

WIESŁAW MYŚLIWSKI „W ŚRODKU JESTEŚMY BAŚNIĄ” 

 
Książka ukazuje się z okazji 90. urodzin Wiesława Myśliwskiego, jednego z najwybitniejszych pisarzy współ-

czesnych. Znalazły się w nim zarówno teksty jego publicznych wystąpień – w tym najsławniejszy: esej Kres 

kultury chłopskiej – jak i wybrane przez Autora wywiady. Dzięki temu mamy jedyną okazję dowiedzieć się 

więcej o dzieciństwie i młodości pisarza, o początkach jego literackiej kariery i pracy na etacie redaktora, 

o długim i szczęśliwym małżeństwie i o tym, dlaczego pisarz nie powinien się śpieszyć. „W środku jesteśmy 

baśnią”, twierdzi Myśliwski, a my – dzięki tej książce – możemy poznać przynajmniej cząstkę baśni, jaką jest 

on sam. 

WOJCIECH CHMIELARZ „DŁUGA NOC” 

Długa jesienna noc w Warszawie. W Komendzie Stołecznej Policji na kolejne przesłuchanie oczekuje męż-

czyzna, który jest świadkiem w sprawie zabójstwa. Co do tej pory powiedział? Co zataił? Do czego nie chce 

się przyznać? Młoda dziewczyna po raz pierwszy w życiu wychodzi na ulicę, żeby zarobić na utrzymanie. 

Ciągle się waha, ale potrzebuje pieniędzy dla swojego małego syna. Kogo spotka tej nocy? Jaką decyzję po-

dejmie? Po mieście w białym, terenowym samochodzie krąży mężczyzna, który wie, że to jest jego ostatnia 

noc na wolności. Ma tylko jeden cel. Zabić tak wiele osób, jak to tylko możliwe. Kto jeszcze padnie jego ofia-

rą? I jest jeszcze komisarz Jakub Mortka, który staje przed największym wyzwaniem w swoim życiu.  

A stawką są najbliższe mu osoby. Jak daleko jest się w stanie posunąć, żeby ich ocalić? To będzie długa noc. 

Dla nich wszystkich. Najważniejsza noc w ich życiu. 

JOANNA JAX „GŁÓD” 
 
Cykl: Saga wołyńska (tom 1) 
Wielki głód na Ukrainie, tygiel narodowościowy we Lwowie i skomplikowane relacje polsko-ukraińskie to pej-

zaż, w którym swoje miejsce musi odnaleźć piątka młodych ludzi. Nadia Szewczenko i Wissarion Zinowjew 

walczą o przetrwanie w czasie hołodomoru, a Marta Osadkowska i Marcel Lemański o miłość, której nikt z ich 

otoczenia nie daje szans. 

BEATA OSTROWICKA „O LENCE, ANTKU I OKROPNYM ALBERCIE” 

Zaczynają się wakacje. Lenka skacze z radości, za to Antek, jej najlepszy przyjaciel, trochę się martwi. Już 
wkrótce odwiedzi go kuzyn. Albert jest paskudny, po prostu nie do wytrzymania… I co tu zrobić? Wypro-
wadzić się do Lenki czy może do domku na drzewie? Niestety rodzice raczej się nie zgodzą.  
Ale najgorsze, że Albert tak świetnie udaje miłego chłopca… 

 

11:00 Msza Święta Dziękczynna w kościele  

 pw. św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie  

12:45 Ceremonia dożynkowa 

13:30 Przegląd Kapel Ludowych  

 - Zespół Ludowy „Kalina” 

 - Kapela Jana Tarnowskiego 

 - Kapela Piotra Bińkowskiego 

 - Kapela Tomasza Stachury 

18:00 Zespół KORDIAN 

19:00 Zespół MIŁY PAN 

20:00 Gwiazda wieczoru Zespół MILANO 

21:00 Pokaz sztucznych ogni 

 Zabawa taneczna pod gwiazdami 

PROGRAM DOŻYNEK GMINNYCH 2022 
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INFORMACJA O ZBIÓRCE WYROBÓW  
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ORAZ ODPADÓW 
ROLNICZYCH NA TERENIE GMINY ZAKRZEW 

W 
 dniach 22-23 czerwca odbyła się zbiórka wyro-

bów zawierających azbest. Zadanie to na zlecenie 

Urzędu Gminy w Zakrzewie realizowała firma 

Usługi Transportowe i Handel Jan Lorek z Trzetrzewina  

w gminie Chełmiec. Zebrano  łącznie 101,273 Mg wyrobów 

zawierających azbest z 43 posesji. Koszt realizacji przedsię-

wzięcia to 34 999,95 zł, w całości finansowany ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej.  

 Zbiórka wyrobów zawierających azbest, w szczególno-

ści stanowiących pokrycia dachowe z eternitu, jest realizowana 

corocznie. O bezpłatny odbiór i utylizację tych odpadów mogą 

wnioskować mieszkańcy gminy – osoby fizyczne nieprowadzą-

ce działalności gospodarczej, będące właścicielami budynków. 

Zadanie nie obejmuje demontażu. Nabór wniosków jest ciągły. 

 W dniach 3 i 10 czerwca odbyła się zbiórka odpadów – 

folii rolniczej, sznurków do zawijania balotów oraz worków po 

nawozach typu Big-Bag od rolników z terenu gminy Zakrzew. 

Łącznie zebrano 15,96 ton odpadów, które zostały przekazane 

do recyklingu. Koszt zadania wyniósł 7 979,95 zł, w całości 

został pokryty ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Zbiórka odpadów z działalności rolniczej dokonywana 

jest w zależności od przyznania środków przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podsta-

wie wniosków złożonych przez zainteresowanych. 

 

 

Małgorzata Szczerbińska 

Urząd Gminy Zakrzew 

REALIZACJA MINISTERIALNYCH PROGRAMÓW: 
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”, „ASYSTENT  
OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”  

W 
 2022 roku Gmina Zakrzew przystąpiła do reali-

zacji dwóch programów ogłoszonych przez Mi-

nisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w ca-

łości finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego: 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz „Asystent osobi-

sty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.  Oba Programy 

skierowane są do mieszkańców Gminy Zakrzew i realizowane 

będą w miesiącach od marca do grudnia 2022 roku. Zadania 

zostały zlecone organizacji pozarządowej, a nadzór nad ich 

realizacją prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Zakrzewie. 

Program „Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie od-

ciążenie członków rodzin lub opiekunów osób 

z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych 

obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki 

temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień 

w sprawowanie opieki, dysponować będą czasem, który mogą 

przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na zała-

twienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej 

mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb 

osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z róż-

nych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiąz-

ków. W Programie „Opieka wytchnieniowa” bierze udział 

16 mieszkańców Gminy Zakrzew, którzy opiekują się niepeł-

nosprawnym członkiem rodziny. 

Drugim programem realizowanym przez Gminę Za-

krzew jest „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Jego 

celem jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na pro-

wadzenie samodzielnego i aktywnego życia. Program ma rów-

nież za zadanie przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie 

im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych 

czy sportowych. Adresatami tego programu jest 20 osób z róż-

nego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym 5 dzieci do 16 

roku życia. Liczba godzin usług asystenckich uzależniona jest 
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od stopnia niepełnosprawności. Usługi asystencji 

osobistej polegają w szczególności na pomocy 

w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla 

uczestnika Programu, załatwianiu spraw urzędowych, 

korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, 

galerie). Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie 

decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaga-

nie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamia-

rów. 

Uczestnicy Programu „Opieka wytchnienio-

wa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

nie ponoszą odpłatności za udział w programie.  

Sylwia Zawisza 

p.o. kierownika GOPS w Zakrzewie 

Foto: archiwum GOPS w Zakrzewie 

Z ŻYCIA WTZ 

W 
arsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej 

funkcjonuje już od przeszło pół roku. Choć to 

zaledwie kilka miesięcy, ale bardzo intensyw-

nych i bogatych w wydarzenia. Podstawowa działalność warsz-

tatów to codzienna rehabilitacja 30 uczestników 

z niepełnosprawnością intelektualną, ale nie tylko. W naszych 

pracowniach organizujemy przeróżne przedsięwzięcia skiero-

wane do naszych Podopiecznych, dzięki którym mogą się roz-

wijać, integrować, a przede wszystkim świetnie bawić. Są to 

między innymi kawiarnie oraz imprezy sportowe.  

W maju miało miejsce wyjątkowe wydarzenie: gościła 

u nas Społeczna Kawiarnia Poetycka "Bez granic”. Było to 

niesamowite przeżycie, w którym czas wolniej płynie, spełnia-

ją się marzenia i wszystko staje się możliwe, a świat osób peł-

nosprawnych i tych z niepełnosprawnością pięknie się przeni-

ka....  

 Wśród ostatnich 

wydarzeń warto wymienić 

Turniej Sprawnościowy 

z okazji Międzynarodowe-

go Dnia Walki z Dyskry-

minacją Osób Niepełno-

sprawnych, podczas które-

go nasi Uczestnicy w du-

chu zdrowej rywalizacji 

pokonywali swoje ograni-

czenia, walcząc o puchary 

i medale.  

 Podopieczni na-

szych Warsztatów repre-

zentują placówkę, odno-

sząc niemałe sukcesy. 

 W czerwcu podczas 

Festiwalu Piosenki Tury-

stycznej w Marculach nasz 

Wychowanek zajął II 

miejsce w kategorii solo. 

To ogromny zaszczyt 

i duże wyróżnienie dla 

naszego ośrodka.  

 W poniższej fotore-

lacji chcemy się podzielić z Czytelnikami naszą codziennością. 

 

       Anna Koza  

Kierownik WTZ w Dąbrówce Nagórnej 

Foto: archiwum WTZ w Dąbrówce Nagórnej   
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NIEMAL 8,5 MLN ZŁ  
DOFINANSOWANIA   
DLA GMINY ZAKRZEW   
NA ZAKUP AUTOBUSÓW  
ELEKTRYCZNYCH  

D 
nia 15 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Zakrze-

wie została podpisana umowa o udzielenie dotacji 

w wysokości 8 440 875,00 zł w ramach programu 

„Zielony Transport Publiczny” na dofinansowanie do  zakupu 

4 autobusów elektrycznych oraz 8 ładowarek z towarzyszącą 

infrastrukturą na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego 

przez wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej Pana Artura Michalskiego. W waż-

nym dla Gminy wydarzeniu uczestniczyli Parlamentarzyści: 

Pan Andrzej Kosztowniak  i Pani Anna Kwiecień. Inwestycja 

współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej będzie bardzo dużym udogodnie-

niem dla  naszych mieszkańców. Uruchomienie komunikacji 

zbiorowej bazującej na pojazdach napędzanych elektrycznie  

 

 

 

 

 

 

 

stworzy zupełnie nową sytuację społeczną, ekologiczną i eko-

nomiczną. „Elektryki” zapewnią stałe połączenie komunikacyj-

ne gminy z Radomiem, co ułatwi ludziom dojazdy do miejsc 

pracy i nauki, a jednocześnie będzie miało wpływ na poprawę 

jakości powietrza w Zakrzewie i okolicy. 

 

      Leszek Margas 

Wójt Gminy Zakrzew 

Foto: archiwum gminy Zakrzew  
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BUDOWA GAZOCIĄGU NA TERENIE GMINY ZAKRZEW 

D 
nia 16.12.2021 roku w Urzędzie Gminy w Zakrzewie została podpisana umowa na wybudowanie sieci gazowniczej śred-

niego ciśnienia z Mleczkowa do Zakrzewa. Inwestorem jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie, 

a wykonawcą firma z Łukowa w województwie lubelskim: Media-Projekt Łukasz Borkowski. Trasa sieci gazowej  

o długości 8872,00 m przebiega od Mleczkowa (w sąsiedztwie restauracji KARO) przez ul. Cerekiewską, Zdziechów, Mlecz-

ków (ulicami Radomską, Różaną, Dworską, Przemysłową, Szkolną, Słoneczną), Podlesie Mleczkowskie, Natalin, Zakrzew 

Kolonia, Zakrzew. Wartość inwestycji wynosi 1 612 500,00 zł. Przewidziano budowę 18 przyłączy do posesji. 

Poniżej przedstawiamy schemat przebiegu sieci gazowej. 
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 Przewidywany termin zakończenia inwestycji  przypada na 

październik 2022 roku. Na obecną chwilę pozostały do wykonania 

prace związane z budową gazociągu w pasie drogi wojewódzkiej 

740 i krajowej S7. Wykonawca oczekuje na dokumenty/zgody od 

zarządców ww. dróg. Po dokonaniu niezbędnych odbiorów tech-

nicznych możliwe będzie wykonywanie kolejnych przyłączy, jest to 

jednak uzależnione od indywidualnych decyzji Polskiej Spółki Ga-

zownictwa sp. z o.o. 

 

UWAGA!!! 

Osoby, które wyrażają 

chęć podłączenia się do sieci gazowej powinny złożyć do siedziby PGNiG w Radomiu 

wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Po otrzymaniu wa-

runków należy postępować zgodnie z przedstawionym trybem. Wnioski można pobrać ze 

strony internetowej https://pgnig.pl/dla-domu/dokumenty-do-pobrania lub w siedzibie 

biura obsługi w Radomiu przy ul. Malczewskiego 24.  

 

Krzysztof Siek 

Kierownik  Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Zakrzew 

Foto: archiwum IGK Urzędu Gminy Zakrzew 

 

W 
 budżecie gminy Zakrzew na 2022 rok zaplano-

wano środki finansowe na  budowę i rozbudowę 

sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na 

terenie miejscowości: Milejowice, Bielicha, Wacyn i Cerekiew. 

Przeznaczone środki to suma 2 852 257,00 zł.  

 Inwestycja składa się z dwóch części: 

1. „Rozbudowa kanalizacji w gminie Zakrzew X etap” 

2. „Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Milejowice” 

 Pierwsza część zadania polega na wybudowaniu infra-

struktury umożliwiającej podłączenie 12 gospodarstw domo-

wych - przyłącza i studnie zbiorczo – zaworowe. Część  tego 

zadania o wartości 146 000 zł będzie realizowało Gminne 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie sp. z o.o. GPK sp. 

z o.o., którego zadaniem będzie wykonanie przyłącza do 5 do-

mostw. Realizacja pozostałych 7 będzie zlecona firmie, która 

zostanie wyłoniona w drodze przetargu. W dniu 19 czerwca 

zostały otwarte oferty przetargowe. Pierwsza z nich opiewa na 

kwotę 333 848,58 zł, zaś druga na 529051,00 zł. Po podpisaniu 

umowy przewidzianej na 3 dekadę lipca, zwycięzca zobligowa-

ny będzie do zakończenia prac do października 2022 roku. 

  Druga część zadania polega na  budowie dwóch rurocią-

gów: 

- pierwszego  łączącego  ulicę Jaworową w Milejowicach 

z siecią kanalizacyjną w ul. Dębowej o długości 575,00 m; 

-  drugiego łączącego ul. Jaworową z przepompownią ścieków 

przy ul. Leśnej o długości 1494,00 m. 

 Wykonanie wymienionych odcinków jest dalszą rozbu-

dową systemu podciśnieniowego wybudowanego w latach 

1997-1998. W ciągu minionego ćwierćwiecza przybyło wiele 

nowych domów. Zatem, aby można było skutecznie odbierać 

ścieki, niezbędne jest zwiększenie parametrów sieci kanaliza-

cyjnej. Budowa nowych kolektorów pozwoli na podłączenie 

w przyszłości kolejnych domów. 

 Realizacja rozbudowy kanalizacji w miejscowości Mile-

jowice również podlega procedurze przetargowej, a na wyko-

nanie jej przewidziano cztery miesiące.  

 

       Krzysztof Siek 

Kierownik  Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 

w Urzędzie Gminy Zakrzew 

BUDOWA KANALIZACJI  
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DALSZA ROZBUDOWA SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO 
W MIEJSCOWOŚCI JASZOWICE GMINA ZAKRZEW 

Z 
aobserwowany w ostatnich latach rozkwit budownic-

twa mieszkaniowego na terenie Gminy Zakrzew oraz 

rosnące zagrożenie klimatyczne spowodowane cią-

głym wzrostem średniej temperatury powietrza zmusiły władze 

gminy do podjęcia działań związanych z pilną potrzebą rozbu-

dowy istniejącego systemu wodociągowego w celu zapewnie-

nia ciągłości dostawy  wody dla mieszkańców Gminy Zakrzew. 

      Funkcjonujące obecnie na terenie gminy Zakrzew dwa ko-

munalne dwuotworowe ujęcia wód podziem-

nych o zatwierdzonych zasobach eksploatacyj-

nych w łącznej ilości 110,3m³/h w  miejscowo-

ści Zakrzew i w Dąbrówce Nagórnej 

(szczególnie w okresach letnich) stały się nie-

wystarczające w zakresie utrzymania minimal-

nych parametrów zasilania wody dla odbiorców 

korzystających z sieci wodociągowej należącej 

do gminy Zakrzew.  

Władze gminy Zakrzew zwróciły się 

z prośbą do Państwowego Instytutu Geologicz-

nego z siedzibą w Warszawie o przeprowadze-

nie prac i badań w celu rozpoznania możliwo-

ści budowy nowych ujęć wodnych, które umoż-

liwiłyby zwiększenie wydobycia wody i tym 

samym rozwiązały problem z jej niedoborami. 

      W opracowanych przez Państwowy Instytut 

Geologiczny w Warszawie materiałach dokona-

no oceny zasobności podziemnych struktur 

wodonośnych, wskazując jednocześnie obszary 

perspektywiczne na terenie gminy, charaktery-

zujące się potencjalnie najlepszymi właściwo-

ściami dla budowy nowych ujęć podziemnych.  

      Państwowy Instytutu Geologiczny   w opracowanym mate-

riale wziął pod uwagę istniejącą już infrastrukturę techniczną 

na Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce Nagórnej i wskazał 

wykonanie nowego odwiertu na tym terenie.  

      Nowe ujęcie wodne w Dąbrówce Nagórnej zostało wykona-

ne na głębokość 130 mb.  Uzyskano wydajność max studni 110 

m³/h. Obecnie trwają prace związane z uruchomieniem nowego 

odwiertu i oddaniem go do eksploatacji jeszcze w 2022 r.  

     W celu poprawy istniejących parametrów zasilania wody dla 

odbiorców zamieszkujących na obszarze południowo zachod-

nim gminy Zakrzew, władze gminy podjęły działania w celu 

poprawy istniejących warunków zasilania wody. Dla tego ob-

szaru w opracowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny 

materiale bardzo obiecująco przedstawiają się warunki hydrolo-

giczne w obrębie występowania dolnokredowego poziomu wo-

donośnego bezpośrednio pod utworami kenozoicznymi i/lub 

pod niewielkim nakładem utworów górnokredowych.  

     Przedstawiono go jako obszar południowo-zachodni gminy 

w rejonie miejscowości Jaszowice. Poziom dolnokredowy zo-

stał rozpoznany na tym obszarze głębokim wierceniem badaw-

czym w 1957 r., w profilu którego wystę-

pują piaski i piaskowce albu – najwyższe-

go piętra kredy dolnej.   

 Na zlecenie gminy Zakrzew zosta-

ła opracowana przez Państwowy Instytut 

Geologiczny Dokumentacja Robót Geolo-

gicznych na wykonanie w miejscowości 

Jaszowice dwóch odwiertów wody o głę-

bokości 99 m oraz wydajności wody 90 

m³/h każde.  

    Gmina Zakrzew podjęła również decy-

zje o budowie nowej Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Jaszowice, która 

będzie wspomagała również pracę istnie-

jącej Stacji Uzdatniania w miejscowości 

Zakrzew w przypadku wystąpienia awarii. 

Poprawi to w znacznym stopniu nieza-

wodność całego systemu wodociągowego 

na terenie gminy Zakrzew. 

    Realizacja budowy nowych odwiertów 

wody oraz Stacji Uzdatniania Wody 

w miejscowości Jaszowice będzie realizo-

wana w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.  

    Na realizację ww. zadania Gmina Zakrzew pozyskała środki 

finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwe-

stycji Strategicznych w ramach drugiej edycji w wysokości 

9 025 000 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na okres 

2022/2023 r. Obecnie rozpoczęły się prace przygotowawcze do 

opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który jest 

niezbędny do rozpoczęcia realizacji inwestycji.  

 

 

Kazimierz Łabęcki 

Prezes GPK w Zakrzewie 

Foto: archiwum GPK w Zakrzewie 
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"PIOSENKI Z KLASĄ" RECITAL OLGI BOŃCZYK 

14 
 maja 2022 roku w sali widowiskowej Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Zakrzewie odbył się 

recital Olgi Bończyk.   

 Olga Bończyk to aktorka teatralna, filmowa oraz woka-

listka. Ukończyła wrocławską Państwową Szkołę Muzyczną  

I i II stopnia im. K. Szymanowskiego w klasie fortepianu. Jest 

absolwentką wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Mu-

zycznej we Wrocławiu. Ma na swoim koncie wiele ról filmo-

wych i teatralnych, a także występy w popularnych serialach. 

Związana jest m.in. z teatrami: „Rampa”, „Roma”, 

„Kamienica” i teatrem „Capitol” w Warszawie. Wraz z czoło-

wymi polskimi muzykami jazzowymi koncertuje z autorskimi 

recitalami. Wydała kilka płyt, m.in. „Listy z daleka”, „Piąta 

rano”. 

  Podczas recitalu można było usłyszeć najpiękniejsze 

piosenki filmowe, m.in. „Cabaret”, „New York” czy „Paroles, 

paroles”, a także niezapomniane przeboje polskiej piosenki: 

„Gdy mi ciebie zabraknie”, „Remedium”, „Jego portret”, „Tyle 

słońca w całym mieście” czy „Kasztany”. Olga Bończyk za-

prezentowała także własne kompozycje, jak wzruszający utwór 

"Moja mama". Aktorka bawiła widzów, opowiadając anegdo-

tki ze świata aktorskiego,  zachęcała też licznie zgromadzoną 

publiczność do wspólnego śpiewania. Koncert zakończył się 

bisami, a odbiorcy gromkimi brawami nagrodzili artystkę za 

wzruszający i pełen emocji koncert. Podziękowania za piękny 

wieczór w imieniu widzów złożył wójt Gminy Zakrzew  

Leszek Margas oraz Zofia Maj dyrektor Biblioteki.  

 

Niespodziankę dla artystki (tort i kosz z pelargoniami) przygo-

towało Koło Gospodyń Wiejskich "LuxBabki".  

 Recital zaprezentowany w bibliotece zakończył obcho-

dy Tygodnia Bibliotek, a także uświetnił 75-lecie istnienia 

biblioteki i 10-lecie funkcjonowania w nowym budynku. To 

już druga wizyta Olgi Bończyk w Zakrzewie. Po raz pierwszy 

gościła tu w sierpniu 2021 roku, gdy wystąpiła wraz z Rober-

tem Grudniem w montażu słowno-muzycznym „Jasnogórskie 

śluby narodu polskiego” poświęconym postaci Kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego. Uroczystość w 100 rocznicę urodzin Pry-

masa odbyła się w kościele parafialnym w Zakrzewie.  

 Recital Olgi Bończyk „Piosenki z klasą” i spotkanie „na 

żywo” z aktorką z pewnością na długo pozostanie w pamięci 

widzów.  

     Zofia Maj 

Dyrektor GBP  w Zakrzewie 

Foto: archiwum GBP w Zakrzewie 
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„RETROSPEKCJE. POWIAT RADOMSKI”. 
SKARBY SZTUKI SAKRALNEJ W BIBLIOTECE  
W ZAKRZEWIE 

28 
 kwietnia 2022 roku w Gminnej Bibliotece Pu-

blicznej w Zakrzewie miało miejsce spotkanie 

z cyklu „Retrospekcje. Powiat Radomski”. Gości 

przywitali wójt Gminy Zakrzew Leszek Margas oraz dyrektor 

biblioteki Zofia Maj, a spotkanie poprowadził Jakub Mitek, 

pracownik Powiatowego Instytutu Kultury. 

 „Retrospekcje. Powiat Radomski” to cykl spotkań 

z historią i tradycją regionu, którego pomysłodawcą i organiza-

torem jest Powiatowy Instytut Kultury w Iłży. Tematem spo-

tkania w Zakrzewie były zabytki sztuki sakralnej. Fotograf 

Wojciech Stan oraz diecezjalny konserwator zabytków ks. Mi-

chał Krawczyk, autorzy albumu „Skarby sztuki sakralnej diece-

zji radomskiej”, opowiedzieli o niezwykłych zabytkach regio-

nu, które zawarli w swojej publikacji. W albumie znajdują się 

fotografie oraz opisy cennych rzeźb, ołtarzy, chrzcielnic, am-

bon, znajdziemy tu również malarstwo różnych epok, zabytki 

architektury, kielichy, monstrancje, relikwiarze czy szaty litur-

giczne z poprzednich wieków.  

 „Skarby sztuki sakralnej…” to pierwsza regionalna pu-

blikacja, w której zebrano i opisano najbardziej wartościowe 

zabytki diecezji radomskiej. Dzięki wspólnej pracy Wojciecha 

Stana i ks. Michała Krawczyka utrwalone zostały najcenniejsze 

przedmioty związane ze sztuką sakralną, które zachwycają 

swoim wykonaniem oraz stanowią wyjątkową pamiątkę zarów-

no w wymiarze materialnym, jak i duchowym. Twórcom 

„Skarbów sztuki sakralnej…” zależało na zaprezentowaniu 

mieszkańcom diecezji nie tylko tych zabytków, które posiadają 

znaczną wartość historyczną i artystyczną, ale także tych, które 

były dotychczas nieznane.  Wiele z nich znajduje się w naszej 

najbliższej okolicy – w Wieniawie, Błotnicy czy Przytyku.     

 Album autorstwa Wojciecha Stana i ks. Michała Kraw-

czyka dostępny jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Za-

krzewie oraz w Powiatowym Instytucie Kultury.  

 Spotkaniu z cyklu „Retrospekcje…” towarzyszyła wy-

stawa fotografii Jana Czarneckiego zaprezentowana na ogro-

dzeniu kościoła w Zakrzewie. 

 Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Waldemar 

Trelka – starosta radomski. 

     Zofia Maj, Izabela Pisarska 

GBP w Zakrzewie 

Foto: archiwum GBP w Zakrzewie 
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 POWIATOWE OBCHODY 
DNIA BIBLIOTEKARZA  
I BIBLIOTEK 

9 
 maja 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Zakrzewie po raz pierwszy miały miejsce Powiatowe 

Obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Zostały one 

zorganizowane przez Powiatowy Instytut Kultury w Iłży we 

współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Zakrzewie. Pa-

tronat honorowy nad uroczystością objął starosta radomski 

Waldemar Trelka. Zebranych gości powitali: wójt Gminy Za-

krzew Leszek Margas oraz dyrektor Gminnej Biblioteki  

w Zakrzewie Zofia Maj. W ten sposób zainaugurowano rów-

nież Tydzień Bibliotek, któremu towarzyszyło otwarcie wysta-

wy „Wyje za mną ciemny, wielki czas. Krzysztof Kamil Ba-

czyński 1921-1944” przygotowanej przez Bibliotekę Publiczną 

Miasta Stołecznego Warszawy. O ekspozycji poświęconej wy-

bitnemu poecie opowiedziała kurator i zarazem jej twórczyni 

dr Ewelina Rąbkowska, która na co dzień zarządza Muzeum 

Książki Dziecięcej w Warszawie.   

 Podczas uroczystości wręczono podziękowania dla  

bibliotek z powiatu za pracę na rzecz lokalnych społeczności. 

Przedstawiciele gminnych bibliotek otrzymali wyróżnienia  

z rąk Waldemara Trelki - starosty radomskiego, Romana  

Frąka - członka Zarządu Powiatu oraz Renaty Metzger  

- dyrektora Powiatowego Instytutu Kultury. Uroczystość 

uświetniła swoim występem Aleksandra Pawłowicz, która za-

prezentowała zebranej publiczności najpiękniejsze polskie pio-

senki.   

 

        

 Zofia Maj, Izabela Pisarska 

GBP w Zakrzewie 

Foto: archiwum GBP w Zakrzewie 
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,,Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT” 

P 
o raz dziewiąty w Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Zakrzewie odbył się finał Gminnego Konkursu Or-

tograficznego ,,Z ortografią za pan brat". Organizato-

rami byli PSP im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie oraz 

GBP w Zakrzewie przy współpracy ze szkołami podstawowy-

mi z terenu gminy. Jego celem było podniesienie umiejętności 

poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunk-

cyjnym. 

 Konkurs przebiegał dwuetapowo. Najpierw odbyły się 

eliminacje szkolne i to one wyłoniły dwóch najlepszych 

uczniów (w dwóch kategoriach wiekowych klasy IV – VI oraz 

VII – VIII), którzy reprezentowali swoje szkoły podczas gali 

konkursowej.    

 Finał gminny odbył się w dniach 18-19 maja 2022 r. 

Uczniowie biorący udział w konkursie mieli okazję sprawdzić 

swoje umiejętności ortograficzne. W trudnej rywalizacji zwy-

cięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością 

zasad pisowni oraz umiejętnością ich zastosowania w praktyce. 

 Wśród uczniów klas IV-VI Mistrzem Ortografii został 

Jan Ostatek (PSP Bielicha), II miejsce zajęli Bartłomiej Biał-

kowski (PSP Cerekiew) i Antonina Pijarska (PSP Bielicha), 

Wyróżnienie - Nikola Gotkowicz (PSP Wola Taczowska).  

 W kategorii klas VII-VIII tytuł Mistrza Ortografii otrzy-

mał Grzegorz Kosiec (PSP w Bielisze), II miejsce zajęła Zu-

zanna Jerzyna (PSP w Woli Taczowskiej), III miejsce zajęła 

Aleksandra Sowa (PSP w Zakrzewie), Wyróżnienie - Patrycja 

Sadowska (PSP w  Bielisze). 

 Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane 

przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego 

w Zakrzewie oraz Powiatowy Instytut Kultury w Iłży. 

 Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

 

      Zofia Maj  

Dyrektor GBP w Zakrzewie 

Foto: archiwum GBP w Zakrzewie 
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REALIZACJA PROJEKTU  
„SPOTKAJMY SIĘ  
W WACYNIE”  

 

„S 
potkajmy się w Wacynie” to projekt realizowany 

przez Gminę Zakrzew przy współpracy z Gminną 

Biblioteką Publiczną w Zakrzewie i Filią w Wacy-

nie, który uzyskał dofinansowanie w ramach projektu grantowe-

go LGD Razem dla Radomki. Projekt polegał na zaktywizowa-

niu i zintegrowaniu lokalnej społeczności poprzez organizację 

miejsca spotkań i integracji w Filii Bibliotecznej w Wacynie. 

Inicjatywa ta wiązała się z zakupem wyposażenia,  

a także realizacją różnych wydarzeń i zajęć. W ramach projektu 

zorganizowano warsztaty wielkanocne, w czasie których malo-

wano pisanki i wykonywano palmy oraz ozdoby na świąteczne 

stoły. Dla uczestników przygotowano także zajęcia artystyczne 

– decoupage i kanzashi. Dzieci, dorośli i seniorzy wzięli udział 

w rodzinnych warsztatach kreatywnych, podczas których uczyli 

się malowania na porcelanie pod okiem instruktora z firmy MA-

DEBYYOU - Sam Maluję Ceramikę. Dla seniorów zorganizo-

wano szkolenie z zakresu zdrowego odżywiania i warsztaty 

kulinarne prowadzone przez firmę CAMELOT. W ramach pro-

jektu odbyły się zajęcia integracyjne: gry planszowe oraz spo-

tkania fanów płyt winylowych. Dzięki zaangażowaniu miesz-

kańców oraz współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową  

w Bielisze zorganizowano wystawę dawnych fotografii z albu-

mów mieszkańców oraz przygotowano prezentację multime-

dialną o historii miejscowości. Wystawę zwiedzali mieszkańcy 

oraz uczniowie PSP w Bielisze w ramach lekcji historii i lekcji 

bibliotecznych. W czasie zajęć wykorzystywano zakupione  

wyposażenie, m.in. stoły, krzesła, gramofon, projektor i ekran, 

ramy wystawowe, sprzęt do nagłośnienia itp. 

Efektem realizacji projektu jest aktywizacja i integracja 

mieszkańców gminy Zakrzew oraz budowanie lokalnych więzi. 

       

 Zofia Maj 

Dyrektor GBP w Zakrzewie 

Foto: archiwum GBP w Zakrzewie 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt pn. 
„Spotkajmy się w Wacynie”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy 
Działania „Razem dla Radomki” pn. „Wsparcie inicjatyw lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
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FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA W PSP W BIELISZE 

 

„K 
iedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – 

trudno nie zgodzić się ze słowami Janusza Kor-

czaka. W tych niespokojnych czasach dziecięcy 

śmiech rozpromieni chyba każde oblicze i sprawi, że trudno 

obok niego przejść obojętnie.  

 Dnia 1 czerwca w PSP w Bielisze odbył się festyn  

z okazji Dnia Dziecka, który był jednocześnie jednym z waż-

nych etapów przygotowań do uroczystego nadania szkole imie-

nia Teresy Grodzińskiej. W przygotowanie imprezy zaangażo-

wali się wszyscy uczniowie, wychowawcy, opiekunowie oraz 

rodzice. Najmłodsi pod kierunkiem specjalnego animatora ba-

wili się w rytm muzyki, ćwiczyli układy taneczne fitness. Nie 

zabrakło ciekawych konkurencji np. pompowanie balonów czy 

puszczanie baniek mydlanych, które zachęcały wszystkie dzieci 

do aktywnej zabawy. Do niewątpliwych atrakcji należy zali-

czyć malowanie twarzy, zaplatanie we włosy kolorowych war-

koczyków czy obejrzenie zabytkowego samochodu Gaz 51  

z 1954 r. zwanego Lublin.  

 Starsi uczniowie mieli okazję rywalizować ze sobą  

w zawodach piłki nożnej grup mieszanych, tu bezkonkurencyj-

na okazała się klasa 8B. Na zmęczonych i głodnych czekały 

stoiska kulinarne, gdzie można było kupić kiełbaskę z grilla, 

słodkie ciasta, desery, gofry oraz przepyszne hamburgery  

w amerykańskim stylu. Jedną z największych atrakcji festynu 

okazała się loteria fantowa, której organizacją zajęli się wycho-

wawcy edukacji wczesnoszkolnej. Było kolorowo, gwarnie  

i smacznie, każdy mógł znaleźć coś dla siebie i dobrze się ba-

wić.  

 W ramach przygotowań do nadania szkole imienia, zo-

stała przygotowana ławeczka dobrych relacji. Ma ona przypo-

minać jak ważne jest pozostawanie w dobrych kontaktach kole-

żeńskich i przyjacielskich, a także zachęcać do prowadzenia 

rozmów, do budowania relacji i więzi międzyludzkich.  

W szkole powstał również mural promujący naszą patronkę 

Teresę Grodzińską, nawiązujący do naszej małej ojczyzny.  

Ławeczka oraz mural zostały sfinansowane z grantu, w ramach 

programu „Gdzie są nasze Patronki?" przez Bank BNP Paribas. 

 Zwieńczeniem festynu był szczególny koncert dla 

wszystkich rodziców „Mamo, Tato, Kochamy Was!”, który 

odbył się 3 czerwca w godzinach popołudniowych i zgromadził 

wszystkich bliskich naszych uczniów, którzy w dowód miłości 

przygotowali swoim rodzicom radosny i wzruszający jednocze-

śnie pokaz talentów. Ważnym punktem koncertu był niezwykły 

występ pani Marii Tabachuk z Ukrainy, która uciekając przed 

wojną wraz ze swoim synem, znalazła w Bielisze swój drugi, 

bezpieczny dom. Pani Mariia swoim cudownym śpiewem po-

rwała nasze serca i dostarczyła wielu wzruszeń.  

 Cały dochód z naszego festynu zostanie przeznaczony 

na potrzeby wynikające ze zbliżającej się wielkimi krokami 

uroczystości nadania szkole imienia. Jesteśmy bardzo wdzięcz-

ni wszystkim Rodzicom i sponsorom naszej imprezy, było ich 

tak wielu, że nie sposób wymienić  tu wszystkich z imienia  

i nazwiska. Bez ich wkładu i zaangażowania nie udałoby nam 

się przeprowadzić tak udanej imprezy. Jeszcze raz bardzo dzię-

kujemy! Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, już jako szkoła 

im. Teresy Grodzińskiej, będziemy znowu świętować ten waż-

ny dzień, dzień, w którym śmieje się świat, a radość i uśmiech 

dziecka pozwalają zapomnieć o problemach i troskach dnia 

codziennego. 

 

Magdalena Sobień, Małgorzata Małysa 

Nauczycielki PSP w Bielisze 

Foto: archiwum PSP w Bielisze 



  

 KULTURA I OŚWIATA 

15 Wieści | Nr 78/2022 

UCZENNICA PSP W BIELISZE WYRÓŻNIONA  
W KONKURSIE „ŚLADAMI WANDY MALCZEWSKIEJ” 

 

D 
nia 18 maja w Resursie Obywatelskiej w Radomiu odbyła się uroczysta 

gala podsumowująca I. edycję konkursu „Śladami Wandy Malczew-

skiej”. Inicjatorami konkursu była Aurelia Michałowska Mazowiecki 

Kurator Oświaty oraz Piotr Turzyński Biskup Radomski. Konkurs poświęcony był 

Wandzie Malczewskiej i skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawo-

wych województwa mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego. 

 Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy uczniów szkół podstawo-

wych o życiu Wandy Malczewskiej, umacnianie postaw społecznych i patriotycz-

nych, poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla polskiego dziedzictwa kul-

turowego oraz aktywizacja uczniów. 

 Młodzież biorąca udział w konkursie miała za zadanie wykazanie się zna-

jomością dokonań życiowych Wandy Malczewskiej, która w powszechnej opinii 

jest wzorem patriotyzmu i zaangażowania społecznego. Dając wyraz swojej  

ekspresji, uczestnicy konkursu mogli zaprezentować się artystycznie w pracach 

literackich lub plastycznych. W kategorii plastycznej wyróżnienie otrzymała Na-

talia Hanke z PSP w Bielisze, która przygotowała pracę w formie przestrzennej 

pod opieką nauczycielki historii Małgorzaty Małysy. Prace konkursowe zostały 

nadesłane ze 121 szkół, z trzech województw: mazowieckiego, łódzkiego i ślą-

skiego.  

 Wanda Malczewska urodziła się w Radomiu 15.05.1822 r., zmarła 25.09.1896 r. Pochodziła z rodu Malczewskich. Jej krew-

nymi byli m.in. poeta Antoni Malczewski oraz malarz Jacek Malczewski. Zasłynęła z pobożnego i uczciwego życia, wrażliwości 

społecznej, a przede wszystkim miłości do Boga i Ojczyzny. Charakteryzował ją bezgraniczny patriotyzm. Wśród włościan pełniła 

posługę charytatywną, edukacyjną, samarytańską i religijno-patriotyczną. Była prekursorką świeckich katechetów. Na różne sposo-

by wspierała uczestników powstania styczniowego – dostarczała broń, pożywienie, środki medyczne, pielęgnowała rannych i cho-

rych. W żołnierzach umacniała wiarę w Boga oraz ducha męstwa. Wzywała do poszanowania ludzkiej godności. Nosiła w sobie 

potrzebę moralnego odrodzenia narodu polskiego. Została uznana wizjonerką i mistyczką. W 2006 r. Kościół Rzymsko-Katolicki 

ogłosił Wandę Malczewską Służebnicą Bożą. Obecnie trwa jej proces beatyfikacyjny. 

Małgorzata Małysa 

Nauczycielka PSP w Bielisze 

Foto: archiwum PSP w Bielisze  
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FESTYN RODZINNY W DĄBRÓWCE PODŁĘŻNEJ 

 

D 
nia 1 czerwca 2022 roku w Publicznej Szkole Pod-

stawowej im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej 

odbył się wznowiony po dwuletniej przerwie pan-

demicznej festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Szkoła  

w Dąbrówce Podłężnej to placówka z tradycjami, która co 

roku organizuje liczne wydarzenia. Również festyn z okazji 

Dnia Dziecka jest wpisany w kalendarz naszych uroczystości. 

Tegoroczna impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 

Dzięki uprzejmości Przewodniczącej oraz całej Rady Rodzi-

ców, wszyscy mogli się cieszyć tym wydarzeniem. Wśród 

przybyłych znaleźli się nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale 

również rodziny z pobliskich miejscowości. 

Podczas festynu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Najmłodsi bawili się na dmuchanych zamkach oraz zjeżdżal-

niach, uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w zabawach rucho-

wych. Panie animatorki przygotowały różne konkurencje, takie 

jak przeciąganie liny, zabawę z napełnianiem wiader wodą, gry 

sprawnościowe, odwiedziny bohaterów z bajek. Starsze klasy 

7-8 zaangażowane były w zabawy wymagające sprytu i umie-

jętności pracy w grupie.  

Cała szkoła doskonale się bawiła. Przez cały festyn 

można było posłuchać muzyki, która rozbrzmiewała z głośni-

ków, umilając czas wszystkim zgromadzonym na szkolnym 

terenie. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek, można było 

również skosztować lodów. Uroczystości nie zakłóciło nawet 

lekko zachmurzone niebo. Nic nie było w stanie zepsuć nam 

zabawy. Promienie gorącego słońca przypominały nam o nad-

chodzących wakacjach. 

Składamy serdeczne podziękowania Pani Dyrektor 

PSP im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej, Radzie Rodzi-

ców, wszystkim sponsorom oraz współorganizatorom, dzięki 

którym można było zorganizować wspólną zabawę. Gdy  

w południe rozstawaliśmy się po wspaniałych przeżyciach  

i zabawie, wszyscy już tęsknili, gdyż następny festyn dopiero 

za rok! 

Edyta Jaśkiewicz i Edyta Falińska 

Nauczycielki PSP w Dąbrówce Podłężnej 

Foto: archiwum PSP w Dąbrówce Podłężnej 
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PATRIOTĄ BYĆ… DZIEŃ FLAGI RZECZPOSPOLITEJ   
I ŚWIĘTO KONSTYTUCJI W PSP IM. JANA PAWŁA II  
W WOLI TACZOWSKIEJ 

 

T 
radycja 3 Maja należy do dziejów narodu, podobnie 

jak należy do dziejów duszy wszystkich rodaków ( …) 

Jan Paweł II 

  28 i 29 kwietnia 2022 r. to dni, które w naszej szkole 

miały wyjątkowy charakter – było patriotycznie, uroczyście  

i edukacyjnie. W tych dniach obchodziliśmy Dzień Flagi 

Rzeczpospolitej oraz 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji  

3 Maja. Apel, wspólne odśpiewanie hymnu,  wystąpienia gości  

i część artystyczna w wykonaniu uczniów - to tradycja  świąt 

majowych w społeczności naszej szkoły, jednak tegoroczne 

obchody zyskały rangę dodatkową.  

28 kwietnia, w obecności władz samorządowych: wój-

ta Gminy Zakrzew, p. Leszka Margasa, Przewodniczącego 

Rady Gminy p. Janusza Stawczyka, radnego p. Tadeusza Pikie-

wicza, księdza proboszcza Macieja Kornaty oraz przedstawi-

cieli Rady Rodziców, w podniosłej atmosferze, oddaliśmy 

cześć Fladze Państwowej - została ona uroczyście wciągnięta 

na maszt ufundowany szkole dzięki staraniom władz gminy 

Zakrzew. Ceremoniał poprowadził żołnierz Wojska Polskiego 

p. Tomasz Sikora, tata uczennic naszej szkoły. Dzięki tej uro-

czystości nie tylko przypomnieliśmy sobie historię flagi i jej 

symboliczne znaczenie, ale  poczuliśmy, że jesteśmy wspólnotą 

ceniącą najważniejsze wartości: patriotyzm i kultywowanie 

tradycji narodowej.  

 Niecodziennym wydarzeniem był przyjazd pod szkołę 

członków Kawalerii Ochotniczej przy Stajni Carino w Gulinie 

w Barwach 11. Pułku Ułanów udających się na VII Rajd - Piel-

grzymkę upamiętniającą 82. rocznicę śmierci mjr. Henryka 

Dobrzańskiego ,,Hubala”. Chorąży Przemysław Skrzek  

w interesujący sposób zaprezentował uczniom sylwetkę boha-

terskiego oficera kawalerii Wojska Polskiego oraz jego nie-

zwykłe poświęcenie dla ojczyzny w czasie II wojny światowej. 

 Z kolei w piątek 29 kwietnia obchodziliśmy 231. roczni-

cę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas IV, VI  

i VII przedstawili bardzo ciekawą inscenizację. Zaprezentowa-

na scenka oraz teksty poetyckie i piosenki pozwoliły przypo-

mnieć, co wydarzyło się w Warszawie pod koniec XVIII w.  

i dlaczego było to tak ważne dla Polaków. Słowa Cycerona 

wykorzystane w inscenizacji: ,,Historia jest nauczycielką ży-

cia” oraz towarzysząca nam myśl  Patrona Szkoły – Jana Pawła 

II jednoznacznie wskazują, że wychowanie patriotyczne, przy-

pominanie o ważnych wydarzeniach z dziejów narodu jest nie-

zwykle ważne. Mimo że współcześnie globalizacja zaciera 

różnice kulturowe między narodami, powinniśmy pamiętać, że 

jesteśmy Polakami. 

Anna Młynarska, Beata Piasek  

Organizatorki uroczystości  

PSP im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej 

Foto: archiwum PSP im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej 
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TO BYŁ BARDZO TWÓRCZY I POŻYTECZNY ROK! 
„OSWOILIŚMY MATEMATYKĘ..." 

 

O 
d września w PSP im. Jana Kochanowskiego w Za-

krzewie realizowano projekt matematyczny Fundacji 

m-Potęga „Młodsi sprawdzają, czy starsi tęgie głowy 

mają”. Przystąpienie do niego to doskonała możliwość moty-

wowania uczniów do zmagania się z matematyką, która przed-

wcześnie uznawana przez młodych ludzi za bardzo trudną. Pro-

jekt dał możliwość stworzenia ciekawych, kreatywnych i inno-

wacyjnych zajęć nakierowanych na edukację matematyczną. 

Jego głównym celem było zainteresowanie dzieci  

i młodzieży matematyką poprzez wdrożenie ich w aktywny 

proces wykorzystania wiedzy matematycznej w praktyce. 

 Przez kilka tygodni uczniowie klas 4-6 spotykali się 

cyklicznie na zajęciach dodatkowych i wspólnie tworzyli mate-

riały powtórzeniowe. Trzeba zaznaczyć, że przybrały one nie-

codzienną formę, atrakcyjną i absorbującą uwagę. Były to gry 

edukacyjne dla kolegów z klas 7-8. Stanowiły tematyczne zbio-

ry zadań i zagadnień matematycznych dotyczących umiejętno-

ści przewidzianych do udoskonalenia na etapie szkoły podsta-

wowej. Koordynatorkami tych działań były pani Iwona Nowo-

cień i pani Donata Olędzka.  

 Dzieci chętnie przychodziły na spotkania, nawet jeśli 

odbywały się one w soboty. Była to niezwykła okazja do spo-

tkań towarzyskich, integracji, współpracy i okazywania sobie 

wsparcia. Nikt nie musiał zmagać się tu z presją czasu czy oce-

ny. To doskonale wpłynęło na efekty pracy. Powstały dzięki 

temu domina matematyczne, stacje zadaniowe, gry rachunkowe 

w aplikacji Kahoot. Dla uczniów klas ósmych była to ulubiona 

forma powtórek przed egzaminem. Efekty pracy były na bieżą-

co wykorzystywane i wzbudzały wiele dobrych emocji. 

  Na zrealizowanie naszej matematycznej przygody uzy-

skaliśmy dofinansowanie w wysokości 5 000 zł. Dzięki czemu 

mogliśmy zakupić na potrzeby realizacji projektu drukarki, 

kalkulatory, pomoce dydaktyczne i oczywiście nagrody dla 

wszystkich uczestników projektu.  

 Cieszy nas bardzo, że aż tylu uczniów złapało matema-

tycznego bakcyla, a ich twórcza praca trwała nawet po zakoń-

czeniu projektu. Efektami projektu są nie tylko złożona do szu-

flady dokumentacja, ale również świetna forma ćwiczeń  

i powtórek dla starszych uczniów. Wielokrotnie cieszył nas 

widok prawdziwej radości i zapału przy matematycznych wy-

zwaniach. Warto w taki sposób „oswajać matematykę", bo na-

prawdę widać wówczas, że nie jest ona taka straszna! 

 

 

                                Koordynatorki projektu: 

              Donata Olędzka, Iwona Nowocień  

Nauczycielki PSP im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie 

Foto: archiwum PSP im. Jana  Kochanowskiego w Zakrzewie 
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MATEMATYKA JEST SUPER! 
PODSUMOWANIE INNOWACJI MATEMATYCZNEJ 
W KLASACH TRZECICH W PSP  
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZAKRZEWIE 

M 
atematyka to dziedzina wiedzy, która od dawna 

jest nazywana „królową nauk” i jednocześnie jest 

najczęściej wykorzystywaną nauką w życiu co-

dziennym. W dzisiejszym trudnym, „cyfrowym” świecie jej 

wpływ na wszystkie dziedziny życia jest widoczny gołym 

okiem. Głównym celem nauczania matematyki w edukacji 

wczesnoszkolnej jest nie tylko wszechstronny rozwój zdolności 

uczniów i przekazywanie treści programowych, ale w równej 

mierze rozwijanie matematycznego myślenia, rozumowania, 

dokładności, dociekliwości i samodzielności. 

 Osiem lat temu w Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Jana Kochanowskiego w Zakrzewie pani dyrektor Ewa Bartel 

wraz z nauczycielkami klas 1-3 zaczęła poszukiwać nowych 

rozwiązań w nauczaniu matematyki. Celem tych poszukiwań 

było urozmaicenie lekcji i zmotywowanie uczniów do angażo-

wania się w pracę na zajęciach. Tak zrodził się pomysł wpro-

wadzenia innowacji matematycznej, jednocześnie będącej kon-

tynuacją działań nauczycieli z przedszkola. 

  Adresatami innowacji są uczniowie klas 1-3. W pierw-

szym roku nauki uczniów innowacja oparta jest na programie 

profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, natomiast w klasach 

drugich i trzecich nauczyciele opracowali własny, autorski pro-

gram. Rozpoczynając każdy dział, skupiamy się na działaniu, 

badaniu oraz zabawach matematycznych. Dzieci podczas pracy 

na konkretach i praktycznych ćwiczeniach mogą zapoznać się 

z omawianym materiałem, by później utrwalać go na dostoso-

wanych i opracowanych przez nauczycieli kartach pracy. Mate-

matyka często jawi się jako przedmiot trudny, nieprzyjazny, 

budzący lęk. Naszym zadaniem jest pokazanie, że wcale tak nie 

musi być. Chcemy sprawić, aby dzieci chociaż trochę polubiły 

matematykę, dostrzegły istotę i uczyły się jej z zaangażowa-

niem, a poprzez działanie praktyczne były w stanie lepiej zapa-

miętać omawiany materiał i wykorzystać go w dalszej pracy. 

 Warto wspomnieć, że w naszej innowacji nie korzysta-

my z gotowych, przygotowanych przez wydawnictwa podręcz-

ników i zestawów ćwiczeń. Najważniejsze informacje odnoto-

wujemy w zeszycie w kratkę oraz na kartach pracy. 

 Aby podsumować pracę uczniów klas trzecich, 

10 czerwca w naszej szkole odbyła się lekcja pokazowa.  Pod-

czas przygotowanych zajęć uczniowie zaprezentowali wiedzę 

z zakresu orientacji  przestrzennej, wykazali się umiejętnościa-

mi dotyczącymi posługiwania się zegarem, mierzeniem czy też 

obliczeniami obwodów figur geometrycznych. Zmaganiom 

naszych uczniów przyglądali się rodzice oraz  nauczyciele 

z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli. Naszym wychowan-

kom serdecznie gratulujemy zdobytej wiedzy i życzymy kolej-

nych sukcesów! 

   

 

Anna Biernat-Gołąbek,  

Karolina Stachurska, Marzena Chłopecka  

Nauczycielki PSP im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie 

Foto: archiwum PSP im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie 
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TALENTY JĘZYKOWE W ZAKRZEWIE 

W 
iele osób zastanawia się, czy nauka języka obce-

go jest dobrze spożytkowanym czasem? Oczywi-

ście!!! Jeśli ktoś chce podróżować, uczyć się za 

granicą, pracować w międzynarodowym środowisku, poznawać 

inne kultury i nowych ludzi, to znajomość języka angielskiego 

jest potrzebna. Już teraz 1/4 światowej populacji mówi po an-

gielsku, a kolejne miliony się go uczą. Szacuje się, że do 2050 

roku połowa świata będzie się nim komunikować. 

 Nie trzeba o tym przekonywać uczniów z Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Zakrzewie. Najlepszym sposobem 

sprawdzenia swoich umiejętności jest udział w konkursach 

przedmiotowych. Taką okazję mieli uczniowie klas piątych  

i ósmych. Wzięli oni udział w IX edycji  REGIONALNEGO 

KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO YLE Movers dla 

uczniów klasy V oraz VIII edycji REGIONALNEGO KON-

KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO FLY to B2 First dla 

uczniów klas 8.  Obydwa konkursy organizowane były przez 

Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge English 

City College PL214.  

Celem konkursów było: 

 Umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną  

i pozaszkolną.  

 Popularyzowanie prestiżowych egzaminów Cambridge, 

do którego przystępują setki tysięcy dzieci na całym 

świecie.  

 Motywowanie uczniów od najmłodszych lat do dosko-

nalenia wszystkich czterech sprawności językowych: 

czytania, pisania, słuchania i mówienia.  

 Pokazanie uczniom, jak dużo już potrafią, a tym samym 

zachęcenie ich do dalszej nauki języka angielskiego.  

 Wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egza-

minów i konkursów. 

Laureatką konkursu YLE Movers dla uczniów klasy 5 

i zdobywczynią pierwszego miejsca została uczennica naszej 

szkoły Aleksandra Sikora z klasy 5b. W konkursie brało udział 

340 uczniów z 30 szkół regionu radomskiego. Zwyciężczyni  

konkursu F L Y t o B 2 First otrzymała  stypendium pokrywa-

jące 100% opłaty za jeden rok nauki w City College oraz 100% 

opłaty za międzynarodowy egzamin Cambridge B2 First 

w roku szkolnym 2022/2023. 

Wśród 436 uczniów  z 30 szkół z regionu radomskiego 

w gronie finalistów konkursu FLY to B2 First dla uczniów klas 

8 znalazł się uczeń naszej szkoły Karol Kukliński z klasy 8a.  

Ola i Karol mogli rozwinąć swoje umiejętności  

w dyscyplinie, którą lubią i w której przejawiają wyjątkowe 

zdolności. W ten sposób mogli połączyć – podczas przygoto-

wań do konkursu – przyjemne z pożytecznym, czyli pasję  

z przyswajaniem nowych wiadomości i umiejętności. Ich udział 

w konkursie zaprocentuje na pewno w przyszłości. Opanowa-

nie nadprogramowego materiału, czyli wychodzącego poza 

podstawę programową, pozwoli im się lepiej przygotować do 

podjęcia nauki w przyszłości oraz sprawi, że będą oni odczu-

wać mniejsze trudności podczas przyszłej nauki.  

Nasza szkoła po raz pierwszy uczestniczyła w tych 

konkursach i od razu odnieśliśmy tak wielki sukces. Na pewno 

weźmiemy udział w następnych edycjach! Trzymamy kciuki za 

kolejne sukcesy Oli i Karola. Nauczyciele naszej szkoły nie 

będą ustawać w poszukiwaniu kolejnych talentów… nie tylko 

językowych. 

Anna Borysiuk 

Nauczycielka języka angielskiego  

PSP im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie 

Foto: archiwum PSP im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie 
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Z ŻYCIA ŚWIETLIC GMINNYCH 

N 
a terenie gminy Zakrzew funkcjonuje sześć świetlic 

wiejskich, w których prowadzone są zajęcia opie-

kuńcze. Świetlice są czynne pięć razy w tygodniu, 

w tym w soboty, w godzinach popołudniowych. W trakcie za-

jęć dzieci uczą się właściwych zachowań społecznych, prawi-

dłowego współzawodnictwa. Mogą liczyć także na pomoc 

w odrabianiu lekcji i spędzać ciekawie czas w sposób wolny od 

używek. Dzieci chętnie korzystają z możliwości rozwijania 

zainteresowań przyrodniczych, kulinarnych oraz plastycznych. 

W świetlicach realizowane są zajęcia profilaktyczne, dostoso-

wane do możliwości i potrzeb uczestników. 

Ostatnie miesiące w Domu Ludowym w Cerekwi 

upłynęły pod hasłem powrotu do tradycji ludowych. Ciekawym 

przedsięwzięciem były przeprowadzone warsztaty wielkanoc-

ne, podczas których nie tylko dzieci, ale i dorośli (bardziej za-

ciekawieni byli mieszkańcy napływowi) mogli poznać symbo-

likę świąt, nauczyć się robić tradycyjne palmy wielkanocne, 

stroiki, wypiec chlebek wielkanocny. Jesienią planujemy ciąg 

dalszy kultywowanych ludowych tradycji. Kolejnym przedsię-

wzięciem, które zostało zorganizowane po raz drugi w Domu 

Ludowym w Cerekwi, to Dzień Godności Osób Niepełno-

sprawnych. Gośćmi byli pensjonariusze z zaprzyjaźnionego 

Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach. Tradycją Domu 

Ludowego jest dbanie o pamięć historyczną Cerekwi oraz jej 

mieszkańców. W tym roku udało się zawiązać grupę pasjona-

tek bardzo modnego w ostatnim czasie „szydełkowania”. Świe-

tlica Domu Ludowego w Cerekwi w wakacje należy do dzieci, 

a również dorośli znajdą coś dla siebie. Zapraszam już dziś na 

warsztaty o ziołach, warsztaty serowarskie i ciekawostki 

o pszczołach! 

24 czerwca 2022 roku w Domu Ludowym w Zatopoli-

cach odbył się piknik z okazji Nocy Świętojańskiej. Zbiegł się 

on z rozpoczęciem lata i wakacji - tak bardzo wyczekiwanych 

zwłaszcza przez dzieci. Wydarzenie nawiązywało do słowiań-
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skiej Sobótki, czyli święta żywiołów wody i ognia. Tradycyjnie 

i my zaplanowaliśmy ognisko nad wodą. Dziewczynki zaplotły 

piękne wianki, które wrzuciły do stawu, wypatrując szczęścia  

i miłości. Wróżbom towarzyszył śpiew i żarty. Nie odbyło się 

oczywiście bez zabawy z chustą animacyjną oraz malowania 

buziek. Można było spróbować swoich sił na boisku podczas 

konkurencji sportowych. Dużo pozytywnych emocji i śmiechu 

dostarczył konkurs przeciągania liny. Chłopcy okazali się dżen-

telmenami i pozwolili dziewczynkom wygrać. Całości dopełni-

ło ognisko, na którym można było usma-

żyć sobie kiełbaskę, pianki i chleb. 

Wśród uczestników pikniku panowała 

miła oraz przyjacielska atmosfera. 

Z uwagi na sytuację epidemiolo-

giczną Dom Ludowy w Milejowicach 

jest otwarty od marca 2022 roku. Dzieci  

i młodzież odwiedzający świetlicę, 

uczestniczą w zajęciach plastycznych: 

decoupage, origami, kanzashi, quilling. 

Okazyjnie przygotowywane są zajęcia 

kulinarne: pieczenie gofrów, pizzy. Orga-

nizowane są też zabawy animacyjne  

z chustą i tunelem Klanzy oraz zabawy 

ruchowe: w chowanego, w klasy, w zbi-

jaka, w berka itp. Dzieci i młodzież od-

wiedzające świetlicę grają w piłkarzyki, 

tenis stołowy i bilard. Dom Ludowy dys-

ponuje czterema stanowiskami kompute-

rowymi, dzięki którym mieszkańcy mają 

dostęp do internetu.  

 Dnia 3 lipca 2022 zorganizowany 

został dla młodzieży i dzieci piknik.  

W programie przewidziano  ciekawe 

konkursy z nagrodami. W chwilach wytchnienia między zma-

ganiami konkursowymi, uczestnicy, zarówno mali, jak i więksi, 

mogli skorzystać z wielu atrakcji – dmuchanych zamków, ma-

lowania twarzy, zaplatania i koloryzowania włosów, robienia 

tatuaży brokatowych. Dla uczestników festynu przygotowany 

też był słodki poczęstunek. O oprawę muzyczną zadbał nieod-

płatnie jeden z mieszkańców Milejowic. 

 W dniach od 31 marca do 12 maja 2022 roku w Domu 

Ludowym w Milejowicach odbywały się cotygodniowe bez-

płatne zajęcia z języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy 

zamieszkujących na terenie naszej gminy. Zajęcia prowadzone 

były przez ukraińskich uczniów z Centrum Kształcenia Rolni-

czego w Radomiu pod opieką radnego Gminy Pana Grzegorza 

Leszczyńskiego. W szkoleniu uczestniczyło około 20 obywateli 

Ukrainy. 

 Dnia 5 czerwca 2022 roku w Domu Ludowym w Za-

krzewskiej Woli i na pobliskim placu oraz terenie OSP Za-

krzewska Wola odbył się piknik z udziałem dzieci, młodzieży 

i dorosłych. Piknik miał na celu wzmocnienie więzi społecz-

nych między mieszkańcami gminy na drodze zdrowej rywaliza-

cji sportowej. Dzięki sprawnej współpracy opiekuna świetlicy 

wiejskiej, Koła Gospodyń Wiejskich Zakrzewska Wola i Ma-

rianowice, strażaków z lokalnej OSP, 

a także licznym sponsorom mogliśmy 

cieszyć się zarówno pięknymi nagro-

dami za udział w konkursach, zdro-

wym i pysznym poczęstunkiem, jak 

również wspaniałą zabawą w gronie 

rodzinnym przy miłej muzyce. Piknik 

cieszył się dużym zainteresowaniem. 

Odbyły się liczne konkursy i zabawy 

animacyjne, malowanie twarzy, pokaz 

baniek mydlanych. Strażacy z OSP 

Zakrzewska Wola przeprowadzili po-

kaz z ratownictwa medycznego, a stra-

żak posiadający właśnie taki kurs wy-

głosił wykład z udzielania pierwszej 

pomocy wsparty ćwiczeniami profi-

laktycznymi ratującymi życie. Dzieci 

chętnie odpowiadały na zadawane 

pytania i same je zadawały Panu stra-

żakowi. W przerwie między zawodami 

sportowymi odbył się występ naszych 

dzieci z okazji Dnia Matki i Ojca. Mo-

gły one wykazać się swoimi talentami: 

muzycznym - grając na instrumentach 

i śpiewając piosenki oraz recytatorskimi i malarskimi - rysując 

portret Mamy. 

 

 Świetlice są otwarte w stałych godzinach.  

Czekamy na Was! 

 

Opracowali: 

Kierownicy świetlic 

   Foto: archiwum świetlic gminnych 
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K 
ażdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy 

przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się w niedzielę  

19 czerwca 2022 roku. W tym dniu 16 par z terenu gminy Zakrzew świętowało pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskie-

go.  

W kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie ks. proboszcz Ireneusz Kosecki odprawił w intencji Jubila-

tów uroczystą Mszę Świętą wraz z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Dalsza część uroczystości odbyła się w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Zakrzewie, gdzie wójt Gminy Zakrzew Leszek Margas wręczył parom małżeńskim MEDALE ZA DŁUGO-

LETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE. Złożył im gratulacje za długoletni staż w związku małżeńskim oraz życzył zdrowia na kolejne 

wspólne lata. 

Elżbieta Bilska 

Kierownik USC w Zakrzewie 

Foto: Urząd Gminy Zakrzew   

ZŁOTE GODY 
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 DO TRONU PANI JASNOGÓRSKIEJ 

W 
 dniach 11 - 12 czerwca br., już po raz 17. odbyła 

się rowerowa pielgrzymka z Zakrzewa na Jasną 

Górę. Pielgrzymce, po raz 11. przewodniczył 

proboszcz ks. Ireneusz Kosecki, a jej kierownikiem był Tomasz 

Rdzanek, zwany oficjalnie „Ojcem Dyrektorem”. Wzięło 

w niej udział 104 osoby, podzielone na 5 grup, którymi kiero-

wali: Eugeniusz Podsiadły, Wojciech Piasek, Jacek Wilczyń-

ski, Mariusz Odrobiński i Sławomir Pachniak. Jednym  

z uczestników był wójt Gminy Zakrzew,  Leszek Margas. No-

wością był udział kilkunastu pasjonatów starych rowerów, któ-

rzy jechali na modelu „Wigry 3” z lat osiemdziesiątych XX 

wieku; dziesięciu uczestników pokonało trasę 200 km jednego 

dnia. Pielgrzymowanie rozpoczęła poranna Msza Święta, której 

przewodniczył ks. proboszcz, a ofiarował ją za wszystkich piel-

grzymów, prosząc dla nich o Bożą opiekę i szczęśliwe dotarcie 

przed tron Jasnogórskiej Pani. W sposób szczególny opiece 

Maryi powierzył ciężko chorego Janusza Jeża, który wielokrot-

nie uczestniczył w rowerowej pielgrzymce. Pierwszego dnia 

pielgrzymi mieli do pokonania 100 km z krótkimi postojami 

w Potworowie, Drzewicy, Opocznie i Paradyżu. O godz. 16.00 

do Ośrodka Oazowego w Dąbrówce k/ Sulejowa dotarli pierwsi 

rowerzyści. Czekała na nich pyszna kolacja i odpoczynek.  

O godz. 20.30 spotkali się w kaplicy na modlitwie różańcowej  

i wspólnie odśpiewali Apel Jasnogórski. Drugiego dnia, po 

rannych modlitwach o 6.00 i zjedzeniu pysznego barszczu 

przygotowanego przez Aleksandrę Bernat i Dorotę Wilczyń-

ską, ruszyli w dalszą drogę. O 15.00 dotarli pod Wały Jasnej 

Góry. Pielgrzymom towarzyszyła wyjątkowo piękna pogoda. 

Zostali serdecznie przywitani i pokropieni święconą wodą 

przez Ojca Sebastiana Mateckiego. Wszyscy cykliści stanęli do 

pamiątkowego zdjęcia i udali się na chwilę krótkiej modlitwy 

do kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 

Po odpoczynku i spożyciu posiłku, o godz. 18.30 pielgrzymi 

ponownie wrócili do kaplicy Jasnogór-

skiej Pani, by uczestniczyć we Mszy 

Św., której przewodniczył ks. pro-

boszcz. Tego dnia przypadała Uroczy-

stość Trójcy Przenajświętszej.  

W homilii mówił: „Bóg jest jeden,  

w trzech Osobach. Trudno to pojąć, 

wytłumaczyć, przybliżyć, wypowie-

dzieć. Każdy nowy dzień rozpoczy-

namy jako ludzie wierzący znakiem 

krzyża, dziękując Bogu za sen i od-

poczynek - w imię Ojca i Syna i Du-

cha Świętego. Między osobami Trój-

cy świętej są relacje miłości. Jeżeli 

kocham, przebaczam, to naśladuję 

Boga w miłości. I wtedy bardziej kocham, niż potrafię pojąć 

swoim rozumem”. Proboszcz oddał w macierzyńską opieką 

Maryi rodziny i całą naszą zakrzewską parafię. O godz. 22.30 

wszyscy wrócili autokarami do Zakrzewa, szczęśliwi, wdzięcz-

ni Bogu i Pani Jasnogórskiej za piękną i bezpieczną pielgrzym-

kę. 

 

Ks. Ireneusz Kosecki 

Proboszcz Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie 

Foto: archiwum Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie  
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 ZAMYŚLENIA ZAKRZEWSKIEGO PLEBANA. 
ORDER VIRTUTI MILITARI    
Pozdrawiam Panią serdecznie; już po urlopie?    

Cierpliwie czekam, w sierpniu wyjeżdżam nad polskie morze, żeby 

odpocząć od codzienności.      

Wakacje dają sposobność, aby nadrobić stracony czas i trochę 

więcej poczytać książek; ja szczególnie lubię te o  tematyce 

historycznej.  

A co ciekawego, jakaś rocznica przypada?  

W tym roku mija 230. rocznica ustanowienia orderu Virtuti 

Militari, wręczanego za męstwo i odwagę okazaną w boju.  

Kiedyś o tym czytałam, ale niewiele pamiętam.  

To czasy Konstytucji 3 maja. W jej obronie walczyła polska 

armia zaatakowana przez Rosję w 1792 roku. Właśnie z tą 

wojną związane było powstanie pierwszego oficjalnego pol-

skiego orderu nadawanego za męstwo w walce - Virtuti Milita-

ri.  

Jaka była geneza?  

26-letni książę Józef Poniatowski, bratanek króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego, został mianowany generałem - leut-

nantem wojsk polskich, stając się tym samym najmłodszym 

generałem w polskiej armii. Zasłużony w bojach w wojnie 

z Turcją, swe umiejętności zaangażował w reorganizację pol-

skiej armii.   

Stał chyba przed trudnym zadaniem?  

Wręcz karkołomnym! Brak było właściwie wszystkiego: koni, 

broni, amunicji, namiotów. A wojska rosyjskie już szykowały 

się do ataku.   

Caryca Katarzyna II nie pogodziła się nigdy z utratą wpływów  

w Rzeczypospolitej i wojna z Rosją w obronie Konstytucji 3 maja 

była tylko kwestią czasu.  

Pomogli jej polscy zdrajcy: Szczęsny Potocki, Franciszek Ksa-

wery Branicki i Seweryn Rzewuski, którzy udali się do Peters-

burga, gdzie zostali przyjęci przez imperatorową. Prosili  

o pomoc przeciwko rzekomemu despotyzmowi króla. Owo 

wsparcie polegało na rosyjskiej interwencji zbrojnej przeciw-

ko Rzeczypospolitej.   

To chyba się nazywało Targowica! 

Tak, 27 kwietnia 1792 r. w Petersburgu doszło do zawarcia 

„Aktu konfederacji targowickiej”. Targowica na zawsze stała 

się symbolem haniebnej zdrady.   

Ale Polacy bez walki się nie poddali?  

Oczywiście. W nocy z 18 na 19 maja 1792 r. armia rosyjska, 

licząca 64 tys. ludzi, sforsowała Dniepr wkraczając w granice 

Rzeczypospolitej. Przebywający wówczas w Warszawie książę 

Józef Poniatowski został mianowany przez króla wodzem na-

czelnym armii polskiej na Ukrainie. Mający zaledwie 29 lat 

obawiał się ogromnej odpowiedzialności związanej z naczel-

nym dowództwem. Miał świadomość, że armia rosyjska trzy-

krotnie przewyższała jego siły.   

Gdzie doszło do decydującego starcia?  

Książę przebywał w swej kwaterze w Tulczynie. 10 maja 1792 

r. stwierdził, iż Kościuszko nie zdążył z koncentracją wojsk, 

był zmuszony wycofać się. Do starcia z wojskiem rosyjskim 

doszło 18 czerwca 1792 roku pod Zieleńcami. Książę wzmocnił 

baterię na obu skrzydłach i zorganizował drugą linię obrony. 

Kiedy polskie oddziały wpadły w panikę i uciekły z zajmowa-

nych pozycji, osobiście stanął na zagrożonej pozycji. Wywołało 

to ogromną panikę wśród nieprzyjaciół, którzy byli zmuszeni 

do wycofania się.  

To piękne zwycięstwo młodego generała!  

Sam był nim zaskoczony. W raportach chwalił postawę in-

nych: Kościuszki, Wielhorskiego i Mokronowskiego, o sobie 

nie wspomniał.  

Ale król to docenił!  

Stanisław August Poniatowski, 22 czerwca 1792 r. ustanawia-

jąc Order Virtuti Militari (w dosłownym znaczeniu: męstwu 

wojskowemu - cnocie), pierwszy z nich przeznaczył dla księcia 

Józefa, ten jednak ustąpił pierwszeństwa Kościuszce.    

Ale potem król okazał się zdrajcą!  

Istotnie, 23 lipca 1792 r. zgłosił on swój akces do Targowicy, 

spełniając życzenie carycy Katarzyny. Targowiczanie nie 

uznawali tego orderu, jako przyznanego za zwycięstwo nad 

wojskami rosyjskimi. Główny zdrajca Szczęsny Potocki, mar-

szałek konfederacji targowickiej wydał „Uniwersał Generalny 

Konfederacji Koronnej niszczący patenta i znaki Despotyczne-

go Rządu”.  

Ale później przywrócono Order.  

Na krótko. Sejm Grodzieński przywrócił Order, budząc wście-

kłość carycy Katarzyny. Rada Nieustająca dokonała ponownej 

jego likwidacji w 1794 r. W grudniu 1806 r. książę Józef 

w porozumieniu z cesarzem Napoleonem, znów przywrócił ten 

order, nadawany za czasów Księstwa Warszawskiego zasłużo-

nym na polu bitwy oficerom i żołnierzom.  Przetrwał on czasy 

Królestwa Kongresowego, ale car Mikołaj I, chcąc upokorzyć 

Polaków, zdegradował najwyższe polskie odznaczenie wojsko-

we, przekształcając je w Odznakę Zaszczytną za zasługi wo-

jenne nadawane Rosjanom!  

Kiedy ostatecznie przywrócono Order?  

Dopiero po odzyskaniu niepodległości, w 1918 r.  

Dziękuję za to spotkanie, i chciałoby się zawołać: chwała bohate-

rom!    

PLEBAN 



  

 SPORT 

26 Wieści | Nr 78/2022 

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW PSP W BIELISZE 

W 
 mijającym roku szkolnym 2021/2022 uczniowie 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielisze od-

nieśli znaczące sukcesy sportowe w piłce siatko-

wej dziewcząt  i  piłce  nożnej  chłopców   dla  klas  VII-VIII.  

Drużyna  siatkarek  na przełomie lutego i marca  rozegrała  

mecze zgodnie z  kalendarzem  Mazowieckich Igrzysk Mło-

dzieży Szkolnych. Odnosząc sukcesy na poziomie gminnym 

i międzygminnym, trafiły do rozgrywek na szczeblu powiato-

wym. Dziewczęta pokonały  najlepsze drużyny z terenu  gminy  

Jedlińsk i Jastrzębi. Rozgrywki  powiatowe  odbyły  się  w Wo-

lanowie, gdzie ostatecznie nasze uczennice zajęły drugie miej-

sce. Drużyna dziewcząt wystąpiła w składzie: Weronika Kop-

tas, Emilia Drużdżel, Oliwia Kaszewska, Julia Zielińska, Do-

minika Wrzesień, Amelia Gorzewska, Dominika Drabik, Maja 

Lament, Patrycja Sadowska, Weronika Samuś. 

         Drużyna chłopców poszła o krok dalej i wygrała 

rozgrywki gminne, międzygminne, powiatowe i trafiła do sa-

mego Finału Rozgrywek Międzypowiatowych w Radomiu, 

gdzie ostatecznie zajęła III miejsce. Jest to najwyższa pozycja 

w dotychczasowych sukcesach sportowych naszej szkoły. 

Chłopcy wystąpili w następującym składzie:  Patryk Jeżyna, 

Bartosz Rejczak, Wiktor Więch, Mateusz Kościuk, Michał 

Wargacki, Jan Prus – Mroczkowski, Konrad Łobodziński, Łu-

kasz Gotkowicz i Mikołaj Górski.    

 

Anna Młynarczyk i Tomasz Turczyk 

Nauczyciele Wychowania Fizycznego w PSP w Bielisze 

Foto: archiwum PSP w Bielisze 
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PIKNIK  „SPORTOWA NATURA” W TACZOWIE 

D 
nia 2 lipca 2022 r. na boisku w Taczowie odbył się 

piknik pod nazwą „Sportowa natura”, którego orga-

nizatorem było Gminne Amatorskie Stowarzyszenie 

Sportowe Powała Taczów. Partnerem wydarzenia były Lasy 

Państwowe. 

Celem przedsięwzięcia była działalność informacyjna 

oraz zwiększanie świadomości uczestników imprezy na temat 

lasów, a przede wszystkim korzyści zdrowotnych związanych 

z obcowaniem z naturą.  

Klubowicze GASS Powała Taczów oraz ich bliscy 

mogli spróbować swoich sił w niecodziennych konkurencjach 

– rodzice rozegrali mecz z dziećmi, a trenerzy z juniorami. Wy-

jątkowo zaprezentowały się Mamy naszych zawodników, które 

były zdeterminowane i bardzo zaangażowane w grę. Dużym 

zainteresowaniem cieszyło się przeciąganie liny. Najmłodsi 

chętnie szaleli na dmuchańcach. Po sportowych potyczkach 

uczestnicy posilili się watą cukrową i popcornem oraz kiełba-

skami z grilla. Dzięki wsparciu sponsorów posiłek oraz wszyst-

kie atrakcje były darmowe.  

Organizatorzy zadbali 

również o merytoryczną stronę 

imprezy. W trakcie pikniku 

zaproszony gość – leśniczy 

Tomasz Syta – podczas roz-

mów z uczestnikami pikniku 

przybliżał korzyści płynące 

z właściwej i zrównoważonej gospodarki leśnej oraz odpowia-

dał na pytania zgromadzonej publiczności. 

Piknik „Sportowa natura” upłynął nam w miłej atmos-

ferze. Dziękujemy Uczestnikom za obecność! 

 

 

 

Artur Ofiara 

Prezes GASS Powała Taczów 

Foto: archiwum GASS Powała Taczów  
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ZAWODY WĘDKARSKIE W MLECZKOWIE 

W 
 dniu 5 czerwca 2022 

r. w Mleczkowie od-

były się zawody węd-

karskie z okazji Dnia Dziecka, pod-

czas których dzieci i młodzież,  

w swoich kategoriach wiekowych, 

z wielkim zaangażowaniem rywali-

zowały w złowieniu największych 

okazów ryb. Wędkarski Dzień 

Dziecka to wspaniała rodzinna  

atmosfera i integracja pasjonatów 

wędkarstwa. Liczyła się dobra  

zabawa i uśmiech na twarzach młodych adeptów wędkarstwa. Za udział w zawodach z życzeniami dalszych sukcesów wójt Gminy 

Zakrzew Leszek Margas wręczył puchary oraz medale. Organizatorem zawodów było Koło PZW Rybaczek-Zakrzew. 

 

Urząd Gminy Zakrzew 

Foto: archiwum Urzędu Gminy Zakrzew 
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