ISSN 1731-3325

Ekologia * Aktualności * Informacje gminne * Zdrowie * Finanse * Działalność placówek * Ochrona środowiska

Nr 9/2014 (wrzesień)

24 sierpnia w Janikowie odbyły się
XI Dożynki Powiatowo-Gminne „Janików 2014”. Organizatorami tegorocznego święta plonów byli Powiat Kozienicki oraz Gmina Kozienice, przy
współpracy z Gminami Gniewoszów,
Grabów nad Pilicą i Sieciechów. Janików już po raz drugi gościł uczestników
dożynek powiatowych, pierwszą taką
uroczystość w tej miejscowości powiat
i gmina zorganizowali wspólnie
w 2008 roku. Starostowie dożynkowi,
jak co roku wybrani zostali spośród
rolników gminy, w której odbywają się
dożynki powiatowe. W tym roku byli to
Renata Wrona ze Staszowa oraz Tadeusz Marek Boryczka z Dąbrówek.
Dożynki Powiatu Kozienickiego
„Janików 2014”, będące ukoronowaniem trudu rolników z powiatu kozienickiego rozpoczęła uroczysta Msza
Święta w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Janikowie. Ks. Jerzy
Jan Dąbrowski, który celebrował mszę,
w homilii przypominał czasy, gdy
w każdym domu znajdował się piec
do pieczenia chleba, a samo pieczenie
traktowane było jak nabożeństwo. Podczas Mszy poświęcone zostały kosze
i wieńce dożynkowe oraz dożynkowy
bochen chleba.

Po zakończeniu Mszy w uroczystym korowodzie uczestnicy przeszli

na boisko przy Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po
odegraniu hymnu państwowego przez
Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży
Pożarnej z Kozienic oraz przekazaniu
chleba i wieńców dożynkowych odbył
się obrzęd dzielenia chlebem, który
w tradycji ludowej jest symbolem pokoju i dziękczynienia za plony.
Następnie w okolicznościowych
przemówieniach podkreślano, jak duże
znaczenie ma praca rolnika. Dziękuję Wam za to, że wy przy tej ziemi, tej najważniejszej wartości,
trwacie – mówił Janusz Stąpór
Starosta Powiatu Kozienickiego. Tomasz Śmietanka Burmistrz
Gminy Kozienice podkreślał, jak
trudny dla polskich rolników jest
obecny rok. Przewodniczący Rady
Powiatu Kozienickiego Włodzimierz Stysiak, Wicemarszałek
Województwa
Mazowieckiego
Leszek Ruszczyk oraz Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Zbigniew Gołąbek, wyrazili
wdzięczność i szacunek dla pracy
rolników. Z okazji uroczystości
dożynkowych listy z życzeniami dla
rolników przesłali Marek Sawicki Mi-

nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zbigniew Kuźmiuk Poseł do Europarlamentu oraz Czesław Czechyra Poseł na
Sejm RP. Wśród przybyłych gości byli
m.in. rolnicy z powiatu kozienickiego
wraz z rodzinami, przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw związanych
z rolnictwem, samorządów i placówek
oświatowych.
Najbardziej zaangażowani i wyróżniający się rolnicy z terenu powiatu kozienickiego uhonorowani zostali
odznakami „Zasłużony dla rolnictwa”
przyznawanymi przez Ministra Rolni-
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ctwa i Rozwoju Wsi. Wyróżnieni zostali: Artur Gac, Paweł Krekora oraz
Grzegorz Śmietanka z gminy Kozienice, Roman Śmietanka i Konrad Kuciara
z gminy Gniewoszów, Tadeusz Sławomir Cichowlas oraz Sylwester Stefaniak
z gminy Grabów nad Pilicą, Mariusz
Ciesielski, Marek Miturski, a także
Leszek Potera z gminy Sieciechów. Po
wręczeniu odznak przez starostę oraz
burmistrza i wójtów poszczególnych
gmin konferansjerzy przedstawili historię dożynek powiatowych i gminnych
oraz historię Janikowa.
W trakcie uroczystości rozstrzygnięty został także konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, którego
zwycięzcą został wieniec wykonany
przez mieszkańców Janikowa. Wieniec
ten zaprezentowany zostanie jako wieniec powiatu kozienickiego podczas
Dożynek Województwa Mazowieckiego, które 7 września odbędą się w Staroźrebach koło Płocka. Drugie miejsce
przypadło ex aequo wieńcom wykonanym przez mieszkańców Chinowa
i Stanisławic. Nagrody za pierwsze
i drugie miejsce ufundowane były przez
Gminę Kozienice. Trzecie miejsce zajął wieniec z gminy Grabów nad Pilicą, delegacja z tejże gminy otrzymała
nagrody ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Kozienicach. Wyróżnienia uzyskały dożynkowy kosz przygotowany przez rolników z gminy Gniewoszów i wieniec z gminy Sieciechów.
Nagrody za wyróżnienia wręczyła Janina Zawodnik Prezes Nadwiślańskie-
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go Banku Spółdzielczego w Puławach.
Delegacje Rodzinnych Ogrodów Działkowych, których kosze również zostały wyróżnione, otrzymały upominki od
Burmistrza Gminy Kozienice.
Dla uczestników dożynek przygotowane zostały liczne atrakcje
i konkursy z nagrodami. Chętni mogli
wziąć udział m.in. w konkursie zorganizowanym przez Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, czy też
w konkursie zorganizowanym wspólnie przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Starostwo
Powiatowe w Kozienicach. Chętni mogli uczestniczyć w degustacji chleba
ze smalcem, ogórków kiszonych oraz
grochówki. Dużym zainteresowaniem

cieszyły się stoiska wystawiennicze
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, Mazowieckiej Izby Rolniczej, Nadleśnictw Kozienice i Zwoleń,
Kozienickiego Parku Krajobrazowego,
Związku Producentów Rolnych oraz
artystów i twórców ludowych.
W programie artystycznym znalazły
się m.in. występy lokalnych artystów
i zespołów. Przed zebranymi na boisku
przy PSP w Janikowie zaprezentowali
się m.in. Chór Seniora „Złota Jesień”,
Zespół RELAKS, zespoły wokalno-taneczne z Kozienickiego Domu Kultury
im. Bogusława Klimczuka. Miłośnikom parodii przypadł do gustu występ
Waldemara Ochni, a dźwięki góralskiej
muzyki prezentowanej przez Kapelę
Góralską Spod Giewontu oraz koncert
zespołu Play Boys porwały uczestników dożynek do tańca. Uroczyste
obchody święta plonów zakończyła
zabawa taneczna przy muzyce zespołu
Selekt.
Uroczystości dożynkowe odbyły
się pod honorowym patronatem: Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Jacka Kozłowskiego
Wojewody Mazowieckiego oraz Adama Struzika Marszałka Województwa
Mazowieckiego.
Serdeczne podziękowania kierujemy do gmin: Gniewoszów, Grabów nad
Pilicą, Sieciechów, które włączyły się
w organizację XI Dożynek Powiatowo-Gminnych „Janików 2014” oraz do
wszystkich partnerów, których udział
zapewnił przedsięwzięciu tak uroczystą
oprawę.
MONIKA WIRASZKA
www.kozienicepowiat.pl
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27 sierpnia odbyła się XLIV Sesja Rady
Powiatu Kozienickiego. Starosta Powiatu
Kozienickiego Janusz Stąpór oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kozienickiego Krystyna Szcześniak wręczyli list
gratulacyjny Danucie Woszczek, która

określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w Powiecie Kozienickim na 2014 rok,

–

–

–

–

zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski
w Biegach Górskich w Stylu Anglosaskim.
Sukces ten zapewnił jej udział w reprezentacji Polski na zawodach w Gap we Francji.
Zawodniczka odebrała również dyplom dla
szkoleniowca UKS Olimp Kozienice Janusza Misztala, który już od wielu lat jest jej
trenerem. Pani Danuta zapewniła, że medal
zdobyty podczas tegorocznych zawodów
nie jest ostatnim osiągnięciem.
Podczas sesji rozpatrzono projekty
uchwał w sprawie:
– zmiany do uchwały Nr XL/290/2014
z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie

– uchylenia Uchwały Nr XLI/298/2014
Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23
kwietnia 2014 r., w sprawie udzielenia
pomocy ﬁnansowej Gminie Grabów n/
Pilicą na realizację zadania „Budowa
sieci wodociągowej w miejscowości
Kępa Niemojewska – etap I”,
– udzielenia pomocy ﬁnansowej Gminie
Grabów n/Pilicą na realizację zadania
„Modernizacja stacji uzdatniania wody
w Grabowie n/Pilicą”,
– udzielenia pomocy ﬁnansowej Gminie
Grabów n/Pilicą na realizację zadania
„Modernizacja oczyszczalni ścieków

12 oraz 13 września w Kozienicach
i Ryczywole odbędą się wydarzenia upamiętniające 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz walczących i poległych
we wrześniu na ziemi kozienickiej 1939 r.
żołnierzy Armii „Prusy”.
W ramach przedsięwzięcia „Kozienicki
Wrzesień 1939-2014” organizatorzy i partnerzy przygotowali szereg działań przypominających krwawe boje, poświęcenie obrońców
Ojczyzny i utrwalajacych wśród współczesnych ich bohaterską postawę. Przez kilka
poprzednich lat w Ryczywole odbywały się
widowiskowe inscenizacje w sposób teatralny
przedstawiające wycinek działań wojennych
toczonych w okolicach we wrześniu 1939 r.
W tym roku zrezygnowano z tej popularnej

formy, na rzecz bardziej trwałego i namacalnego świadectwa przeszłości. W programie
uroczystości przewidziano m.in. 12 września spotkanie uczniów i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. chor. Jana
Szymańskiego w Ryczywole z modelarzami
oraz historykiem Mariuszem Zimnym, który
przybliży młodzieży epizody walk odwrotowych w Ryczywole i okolicy, ze szczególnym
uwzględnieniem batalii polskich pancerniaków z nieprzyjacielem. Następnie o godz.
17.00 wszyscy zainteresowani spotkają się
z Mariuszem Zimnym w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice im. ks. F. Siarczyńskiego. Podczas spotkania historyk opowie o działaniach 1. batalionu czołgów lekkich na ziemi
kozienickiej we wrześniu 1939 r., odbędzie się
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–

–

–

w Grabowie n/Pilicą polegająca na
zmianie sposobu pracy oczyszczalni
z cyklicznego na przepływowy”,
udzielenia pomocy ﬁnansowej Gminie
Grabów n/Pilicą na realizację zadania
„Budowa sieci wodociągowej we wsi
Kępa Niemojewska – etap I”,
udzielenia pomocy ﬁnansowej Gminie
Grabów n/Pilicą na realizację zadania
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Grabowie n/Pilicą”,
zmiany Uchwały Nr XLI/297/2014
Rady Powiatu Kozienickiego z dnia
23 kwietnia 2014 r., w sprawie udzielenia pomocy ﬁnansowej Gminie Garbatka – Letnisko na realizację zadania
„Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w ul. Czarnoleskiej”,
udzielenia pomocy ﬁnansowej Gminie Garbatka – Letnisko na realizację
zadania „Opracowanie dokumentacji
projektowej dla inwestycji pn. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków typu
LEMNA w Bąkowcu”,
wprowadzenia zmian w Uchwale
Nr XL/293/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 marca 2014 r.,
w sprawie udzielenia pomocy ﬁnansowej Gminie Głowaczów na realizację
zadania „Budowa sieci wodociągowej
w Ignacówce Grabnowolskiej”,
udzielenia pomocy ﬁnansowej gminie
Głowaczów na realizację zadania „Zakup samochodu wraz ze sprzętem do
utrzymania gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej”,
wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2014 rok.
DANUTA DELEKTA

również prezentacja nowowydanej publikacji
jego autorstwa pt. „Kapitan Antoni Sikorski
1903-1939”. Na kartach publikacji Mariusz
Zimny przybliża postać dowódcy 1 kompanii
czołgów lekkich kpt. Sikorskiego oraz boje
czołgistów m.in. pod Głowaczowem i Ryczywołem. Publikacja ta jest o tyle ważna, gdyż
rzuca nowe światło na nieznane i zapomniane do tej pory fakty na temat poległych pod
Ryczywołem żołnierzy, którzy pochowani są
w bezimiennej mogile żołnierskiej na cmentarzu paraﬁalnym w Ryczywole.
Następnego dnia, w sobotę 13 września
w Ryczywole będą miały miejsce uroczystości w ramach których, od godz. 12.00
w kościele pw. św. Katarzyny odbędzie się
Dokończenie na str. 5
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Reporterska opowieść Angeliki Kuźniak
to, z biograﬁcznego punktu widzenia, cenne
przypomnienie tragicznych losów Bronisławy Wajs, której pełne tęsknoty za przyrodą
wiersze i proste piosenki są do dzisiaj chlubą i świadectwem cygańskiego dziedzictwa.
Nazywana ze względu na niezwykłą urodę
Papuszą, czyli Lalką, poetka jako pierwsza

zaczęła pisać o tęsknotach i życiu, tradycji,
obyczajach, codzienności swojej wspólnoty.
Zarabiać na siebie zaczęła bardzo wcześnie.
Najpierw wróżyła i żebrała. Od najwcześniejszych lat chciała jednak nade wszystko nauczyć się czytać i pisać. Udało jej się
to, ale po latach o swoim pragnieniu mówi
z goryczą: „Na co mi moje wiersze? Na co
mi to wszystko? Gdybym ja głupia nie nauczyła się pisać, byłabym szczęśliwa.”
Na początku jej pisanie uważane było
w taborze za zwykłe dziwactwo. Do czasu,
aż zachwycił się nim, ukrywający się wśród
Cyganów przed bezpieką, Jerzy Ficowski
– pisarz, poeta, tłumacz, żołnierz AK. To on
zachęcał ją do pisania. Tłumaczył również jej
wiersze, które pokazał Julianowi Tuwimowi.
I stało się: odkryta przez tych dwóch twórców poetka została dobrze przyjęta przez odbiorców, zyskała rozgłos, stała się popularna.
Zapraszana na zjazdy literackie Bronisława
Wajs była jednak użyteczna również propagandowo. Trwała bowiem w tym czasie akcja przymuszania Cyganów do osiadłego trybu życia i pracy. Akcja co prawda absolutnie
nieskuteczna, ponieważ według nich „Życie
jest za krótkie, żeby Cygan miał pracować.”
W 1953 r. Jerzy Ficowski wydał książkę pt. „Cyganie polscy”. Szkice historyczno
– obyczajowe, która stała się powodem napiętnowania i przeklęcia Papuszy przez swo-
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ich. Otoczenie poetki stało się podejrzliwe,
w efekcie oskarżyli ją o zdradę tajemnic ich
życia i mowy. Cyganie pojechali do Warszawy i zażądali w wydawnictwie spalenia
nakładu książki Ficowskiego. Posądzenie
o zdradę kodeksu wspólnoty natomiast złamało jej życie. Latami żyła w odosobnieniu
i pogardzie, a wykluczenie ze wspólnoty
odbiło się głęboko na jej zdrowiu również
psychicznym. Ostracyzm towarzyszył jej
nawet po śmierci w 1987 r., kiedy została pochowana z dala od mogił cygańskich.
A przecież według przesądów Papusza miała
być szczęśliwa. To szczęście miało zapewnić
jej znalezienie zasuszonego martwego nietoperza – ewidentny omen dobrego życia.
Życie jej jednak nie rozpieszczało. O szczęśliwym związku natomiast przestała marzyć
szybko, jak tylko wydano ją za mąż za 25 lat
starszego od niej Dionizego Wajsa.
Papusza była drobna. Uwagę przykuwały jej błyszczące, ciemne oczy. Piękny portret weryﬁkował jednak smutny uśmiech.
I blizna na policzku będąca śladem po nożu,
czyli karą wymierzoną za zdradę. Z trudem
uniknęła linczu. A poezja? „Wieczorem
okazało się, że kroili na książce kiełbasę,
pieczony schab, chleb. Płonęło ognisko
w rogu podwórka, za śmietnikiem. Jakiś
Cygan wyrwał kartkę z wierszem, przykładał do ognia, potem do papierosa. Ktoś
polewał wódkę” – tak potraktowano część
nakładu tomiku jej poezji.
Opowieść Angeliki Kuźniak to opierający się na materiałach archiwalnych
dokument pełen opisów wędrówek z taborami, rzezi na Wołyniu, przymusowych
osiedleń, nieufności Polaków. Dzięki
temu staje się on prawdziwym portretem
gotowych na wszystko w imię solidarnościowej wspólnoty Cyganów, którzy
w chwili zagrożenia ich tradycji stawali
się okrutni i nieugięci.
Autorka książki przytacza korespondencję Papuszy z Jerzym Ficowskim oraz
Julianem Tuwimem. Unika jednak komentarzy, co sprawia, że opowiedziana
historia jest jeszcze bardziej przejmująca
i pokazuje tragiczny los kobiety, która
żyjąc we wspólnocie rządzonej męskimi
zasadami chciała zmienić zasady, być Cyganką i tworzyć niecygańską poezję.
W książce Angeliki Kuźniak hermetyczne środowisko taboru cygańskiego
pokazane zostało w szerszym kontekście,
zawarte są bowiem opinie literaturoznawców wypowiadających się na temat twórczości Papuszy, a brzydota i brutalność
czasów i miejsc, w których żyła zostały
odtworzone z realizmem tworząc reportaż
o świecie, którego już nie ma.
AGNIESZKA GAJDA

Na przełomie czerwca i lipca tego
roku ruszyły prace związane z budową
boiska pełnowymiarowego ze sztuczną
nawierzchnią przy Zespole Szkół Nr 1
im. Legionów Polskich w Kozienicach.
Prace obejmują podbudowę pod płytę
boiska z kruszywa łamanego, obramowanie boiska obrzeżami betonowymi, ciągi
komunikacyjne z kostki brukowej, ogro-

dzenie z siatki zgrzewanej o wysokości
5,90 m. W ogrodzeniu wbudowana będzie brama i 3 furtki. Nawierzchnia boiska wykonana zostanie ze sztucznej trawy o wysokości minimum 60 mm. Linie
boiska wklejane będą z białej sztucznej
trawy o szerokości10 – 12 cm . Wymiar
płyty boiska – 105 x 68 m.
Boisko wyposażone będzie w dwie
pełnowymiarowe bramki, 2 kabiny dla
zawodników rezerwowych o długości
6 m, każda z siedziskami z oparciem oraz
piłkochwyty o wysokości 8 m. Boisko będzie oświetlone lampami rozmieszczonymi na 8 masztach.
Termin realizacji inwestycji podzielono na dwa etapy:
– I etap do 30.10.2014 r. – wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy
i płyty boiska z kruszywa łamanego
(wszystkie warstwy), rozprowadzenie
instalacji elektrycznej, postawienie
słupów oświetleniowych, wykonanie
ogrodzenia boiska, wykonanie utwardzeń z kostki brukowej,
– II etap do 30.06.2015 r. – położenie nawierzchni ze sztucznej trawy,
wykonanie pozostałej części instalacji elektrycznej (montaż osprzętu
i oświetlenia), zagospodarowanie terenu wokół boiska. Wykonawcą inwestycji jest ﬁrma budowlana Eurocourt
Sp. z o.o. z Radomia.
Całkowity
koszt
inwestycji
to
1 600 000 zł, w tym 320 000 zł stanowi doﬁnansowanie z Ministerstwa Sportu, natomiast
pozostałe koszty pokrywają po połowie powiat kozienicki oraz gmina Kozienice.
SABINA SEMENIUK
www.kozienicepowiat.pl
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15 sierpnia w Kozienicach i Kociołkach odbyły się uroczystości upamiętniające podporucznika Michała Gumińskiego „Cezara” dowódcę pierwszego,
zawiązanego już w czerwcu 1943 r.,
oddziału partyzanckiego w radomskim
inspektoracie Armii Krajowej.

Chłopskich w nieistniejącej obecnie gajówce Kobyli Las. Po jego śmierci dowództwo
nad oddziałem objął por. Stefan Bembiński
„Harnaś”, który pełnił tę funkcję do czerwca
1944 r. W miejscu, w którym zginął Nadleśnictwo Kozienice jesienią 2013 r. uporządkowało i upamiętniło to miejsce poprzez

Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiciele Stowarzyszenia „Pamięć
i Przyszłość”, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Kociołki i Okolic, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kociołkach, mieszkańców wsi
i sołectwa Kociołki oraz Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych.
Uroczystości zakończył marsz wojskowy
odegrany przez Orkiestrę Dętą OSP. Organizatorami uroczystości byli: Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych,
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
koło Kozienice, Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Gmina Kozienice.
KRZYSZTOF ZAJĄC
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Obchody zorganizowane w dniu Święta
Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Maryi
Panny rozpoczęły się w kościele pw. Świętej Rodziny w Kozienicach. Tam uczestnicy uroczystości wzięli udział we mszy św.
w intencji poległego dowódcy partyzanckiego celebrowanej przez proboszcza paraﬁi
ks. Władysława Sarwę. Po mszy uczestnicy udali się na cmentarz wojenny z I wojny
światowej w Kociołkach, gdzie znajduje
się pomnik-mogiła „Cezara” poległego
w wyniku nieporozumienia, podczas wizytowania oddziałów partyzanckich w Puszczy Kozienickiej 24 lutego 1944 r. Na tym
samym cmentarzu pochowanych jest ponad
400 żołnierzy, w tym Polaków poległych
w walkach o twierdzę Dęblin w 1914 r.
Podporucznik Michał Gumiński służył
w Wojsku Polskim w naziemnej obsłudze lotnictwa. Od 1943 r. zaczął się ukrywać gdyż
był poszukiwany przez Niemców. W czerwcu 1943 r. został dowódcą oddziału partyzanckiego, który początkowo liczył około
czterdziestu osób. Maksymalnie w oddziale
Gumińskiego było do stu dwudziestu osób.
Początkowo oddział Gumińskiego „Cezara” przeprowadzał akcje zaopatrzeniowe dla
polskiego podziemia. Jednak już od września 1943 r. stoczył kilka potyczek z Niemcami. W końcu 1943 r. jego oddział przeprowadził akcję dywersyjną w majątku Pakosław
w gminie Iłża. Zginął dwudziestego czwartego lutego 1944 roku w wyniku omyłkowego starcia z patrolem żołnierzy Batalionów
www.kozienicepowiat.pl

ustawienie nowego krzyża i tablicy pamiątkowej oraz ogrodzenie tego terenu.
Uroczystości przy wojennej nekropolii
rozpoczęła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kozienicach pod batutą kapelmistrza Zygmunta Juśkiewicza, która odegrała
hymn państwowy. Prowadzący przywitał
uczestników i zapowiedział przebieg obchodów. Następnie w imieniu samorządu powiatowego i gminnego głos zabrał Starosta
Kozienicki Janusz Stąpór, który podkreślił,
że w miejscu uroczystości oraz wielu innych
leśnych mogiłach i na cmentarzach spoczywają polscy patrioci, którzy w czasie próby
poświęcili swe życie w walce o Ojczyznę.
Obecne i przyszłe pokolenia mają obowiązek
dbać o ich pamięć. Po tym poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przy
mogile ppor. Michała Gumińskiego. Wśród
składających byli: w imieniu posła na sejm
RP Czesława Czechyry – społeczny asystent
posła Zygmunt Mućko, Starosta Kozienicki
– Janusz Stąpór, Burmistrz Gminy Kozienice
Tomasz Śmietanka wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej w Kozienicach, delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej koło Kozienice, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
z Garbatki Letnisko, Związku Weteranów
i Rezerwistów Wojska Polskiego Oddział Powiatowy Kozienice, generał brygady rezerwy
Jerzy Matusik w asyście Strzelców z Jednostki Strzeleckiej „Strzelec” Kozienice, delegacje lokalnych struktur partyjnych Platformy

msza św. w intencji walczących i poległych
w obronie Ojczyzny podczas II wojny światowej. Po mszy, na rynku w Ryczywole zostanie odsłonięty pomnik Pamięci Żołnierzy
Armii „Prusy” walczących o Przedmoście
Maciejowickie oraz mieszkańców Gminy
Kozienice poległych podczas II wojny światowej. Podczas ceremonii, której towarzyszyć będzie asysta wojskowa 1 Warszawskiej
Brygady pancernej im. Tadeusza Kościuszki
oraz Orkiestra Wojskowa z Radomia, odbędą się m.in. okolicznościowe przemówienia,
odsłonięcie i poświęcenie pomnika, apel pamięci, salwa honorowa, złożenie wieńców
i wiązanek kwiatów oraz okolicznościowy
występ w wykonaniu uczniów PSP im. chor.
Jana Szymańskiego w Ryczywole.
Organizatorami i partnerami uroczystości są: Kozienickie Stowarzyszenie Rekosntrukcji Historycznych, Powiat Kozienicki,
Gmina Kozienice, Biblioteka Publiczna
Gminy Kozienice im. ks. F. Siarczyńskiego w Kozienicach, 1 Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki,
Orkiestra Wojskowa z Radomia, Sołectwo
Ryczywół, Paraﬁa pw. św. Katarzyny w Ryczywole, Publiczna Szkoła Podstawowa im.
chor. Jana Szymańskiego w Ryczywole.
Patronat nad uroczystościami objęli:
Janusz Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickiego, Tomasz Śmietanka – Burmistrz
Gminy Kozienice. Przedsięwzięcie realizowane przez Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych doﬁnansowane zostało ze środków Gminy Kozienice.
KRZYSZTOF ZAJĄC
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Wydarzenia

16 sierpnia w znajdującej się w radomskim Parku Kościuszki „Cafe Parkowa” twórcy ludowi z powiatu kozienickiego oraz nauczyciele i uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kochanowskiego w Garbatce
– Letnisku mogli zaprezentować część

swojej twórczości na spotkaniu zorganizowanym w ramach cyklu „Sąsiedzi
blisko, coraz bliżej”.
Było to pierwsze spotkanie w ramach
projektu, którego ideą jest zacieśnienie
kontaktów między powiatami poprzez
prezentowanie potencjału i dorobku artystycznego powiatów i gmin tworzących
subregion radomski.
Według organizatora tego wydarzenia
Marka Mieńkowskiego „To spotkanie to
jest pokazanie, jak interesujące są gminy,
jak warto także nie tylko tam pojechać,
ale i poznawać tych ludzi, którzy są tam
na miejscu, jak oni są twórczy.”
Podczas spotkania prace zaprezentowali czterej twórcy powiatu kozienickiego: Maria Podsiadła zajmująca się
haftem krzyżykowym i gobelinowym,
a także koronkarstwem, Barbara Drachal – hafciarka zajmująca się również
koronkarstwem i tkactwem, Zbigniew
Kurasiewicz rzeźbiarz oraz Janusz
Karaś malarz i prozaik, autor zbioru
opowiadań: Kozienickie opowieści”,
a także pracy „Jak to kiedyś bywało”,
w których opisał lokalne dzieje oraz obrzędy i zwyczaje ludowe mieszkańców
Puszczy Kozienickiej, autor widowiska
„Nasze kozienickie wesele”.
„Pan Karaś jest osobą – mówi Marek
Mieńkowski – którą ja postrzegam przez
pryzmat sławnego kozienickiego wesela,
a okazało się, że jest niebywałym znawcą
historii wszelakiej o potężnych, potężnych
zasobach, jak również o bardzo zdrowym,
takim analitycznym podejściu.”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kochanowskiego z Garbatki
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– Letnisko zaprezentował część prac
wykonanych przez uczniów na konkurs „Wyczarowane z drewna”. Obecni mogli zobaczyć unikatowe prace
z drewna, wśród których znalazły się nie
tylko rzeźby, ale również meble, formy
użytkowe i architektoniczne. Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych zaprezentował także prace
wykonane
przez
uczestników kilku
ostatnich międzynarodowych plenerów
ekspresji twórczej
malarstwa i rzeźby
organizowanych
w tej szkole.
W
spotkaniu
uczestniczyli
Janusz Stąpór starosta
powiatu
kozienickiego oraz Krzysztof Ferensztajn wiceprezydent Radomia, których organizator
spotkania i jednocześnie pomysłodawca
projektu nazwał „ojcami chrzestnymi”
przedsięwzięcia.
„Najlepszą płaszczyzną do rozpoczęcia współpracy jest właśnie płaszczyzna kulturalna, bo tutaj się nie ścigamy
o pieniądze, chcemy się nawzajem pochwalić, czym dysponujemy, wymienić
się pewnymi doświadczeniami. Płaszczyzna edukacji i kultury jest takim dobrym początkiem, bo my wtedy poznajemy się na tej płaszczyźnie miękkiej
współpracy – tej
takiej bardzo sympatycznej.
Mamy
możliwość poznania
się, poczucia się dobrze w swoim towarzystwie. A taka jest
natura ludzka: jeżeli
się dobrze czujemy
ze sobą, to daje to
szanse na tworzenie
projektów już o wiele bardziej poważnych. Nawet patrząc
na przyszłe rozdania
środków unijnych,
wszelka współpraca
w ramach regionów
będzie na pewno cenna i będzie dawała
wszystkim większe szanse na pozyskanie tych środków. Dlatego ten pomysł
i ten projekt, w który ja bardzo chętnie
się włączyłem, uważam, za bardzo dobry zaczyn do tego, żeby ta współpraca
w ramach regionu zaczęła się rozwijać

na różnych płaszczyznach” – podsumował Krzysztof Ferensztajn.
Starosta powiatu kozienickiego projekt ocenił jako wynik pozytywnych
rozmów z pomysłodawcą i wiceprezydentem. „Bo to jest tak: niby jesteśmy
sąsiadami, niby jesteśmy blisko, niby
wszystko o sobie wiemy, a tak naprawdę niewiele o sobie wiemy. Subregion
powinien się integrować. Jeżeli się
zintegrujemy na polu kultury, na polu
edukacji, sztuki szeroko rozumianej, to
mamy szansę, żeby wspólnie pracować
nad innymi poważniejszymi projektami. Bardzo cenna inicjatywa. Ja jestem
z tego niesłychanie zadowolony.”
W trzecią sobotę września wszyscy
zainteresowani dorobkiem kulturalnym
i artystycznym swoich sąsiadów będą
mogli podziwiać występy kapel ludowych regionu, specjały piekarzy, piwowarów, pszczelarzy. Będą mogli także
zobaczyć sztukę ludową twórców. Na
ten dzień (20 września) zaplanowane zostało również wspomniane już widowisko folklorystyczne „Nasze kozienickie
wesele” osnute na fragmentach książki
„Jak to kiedyś bywało” Janusza Karasia i przez niego przygotowane. Dzięki
widowisku mieszkańcy sąsiadujących
ze sobą powiatów będą mogli poznać
obrzędy ludowe takie jak zmówiny,
zrękowiny, rozpleciny i oczepiny, które
jeszcze przed II wojną światową były
najbardziej rozbudowanymi obrzędami
rodzinnymi, jakie towarzyszyły uro-

czystościom weselnym obchodzonym
na terenie pradawnej Puszczy Kozienickiej, a dzisiaj stanowią zabytek tradycji regionalnej , który warto poznać, aby
móc odkryć na nowo historię i tradycję
swojego regionu.
AGNIESZKA GAJDA
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

Międzynarodowy Plener Ekspresji
Twórczej, Malarstwa i Rzeźby „Inspiracje. Garbatka – Letnisko” jest
stałym punktem „Twórczego Lata
w Garbatce”.
Jak poprzednio rozpoczęło się ono na
terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego od kursów
pisania ikon („Droga ikony”) i snycerki.
Międzynarodowy Plener Ekspresji Twórczej, Malarstwa i Rzeźby „Inspiracje.
Garbatka – Letnisko” odbył się w drugiej
połowie lipca już po raz siódmy. W tym
roku jego nazwa, a tym samym formuła, poszerzyła się o regionalny kontekst
– „Puszcza Kozienicka”, co znalazło
artystyczny wyraz w pracach zaprezentowanych 2 sierpnia na wystawie poplenerowej. Honorowy patronat sprawowali:
Adam Struzik – Marszałek Województwa
Mazowieckiego, Andrzej Kosztowniak
– Prezydent Miasta Radomia, Janusz Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickiego, dr
Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy
Kozienice, prof. Wojciech Zubala – Prorektor ASP w Warszawie, prof. Aleksander Olszewski– Dziekan Wydziału Sztuki
UT-H w Radomiu, dr Janusz Popławski
– Prezes ZPAP okręg Radom, Tomasz
Sot – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, dr hab.
Janusz Czerepko – Dyrektora IBL w Sękocinie Starym, Czesław Czechyra – Poseł na Sejm RP, Muzeum Nadwiślańskie
w Kazimierzu Dolnym, Dłuta.pl – największy w Polsce sklep z dłutami, płk.
Anna Osowska-Rembecka – Dyrektor
Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, o.Jacek Wróbel – Droga Ikony oraz
Jacek Rybka – Prezes Zarządu Tooltechnic System.
Pokazano na niej dzieła twórców

www.kozienicepowiat.pl

przybyłych do Garbatki z Czech (Josef
Lorenc), Macedonii (Zlatko Krstevski),
Słowacji (Robert Gabris, Emilia Rigova),
Ukrainy (Anna Tkachenko), Rosji (Azat
Kuzhin), Armenii (siostry Hasmik i Tatev
Mnatsakanyan), Włoch (Danilo Morese)
oraz artystów z Radomia, Warszawy, Poznania, Łodzi (Andrzej Brzegowy, Joanna
Chojnacka, Karolina Chorązka – Paluch,
Zbigniew Dudek, Bogusław Drotlef,
Klaudia Grygorowicz – Kosakowska,
Adam Gugała, Mariusz Kachel, Tomasz
Matuszak, Aleksander Olszewski, Mateusz Pawlak, Igor Przybylski, Monika Rachwalak, Julia Słonecka, Katarzyna Słuchocka, Maciej Filip Sobierajski, Jacek
Michał Szpak, Kazimierz Świerczewski).
Przez dwa tygodnie łączyła ich miłość do sztuki i miejscowość letniskowa,
poddana pierwszym wejrzeniom, indywidualnemu oglądowi, wyjątkowemu
pojmowaniu świata. Najbardziej osobiste
odkrycia czy doświadczenia złożyły się
na plenerową tradycję, potwierdzającą, że

Garbatka położona w Puszczy Kozienickiej jest miejscem inspirującym.
Wernisaż po VII „Inspiracjach” otworzył Mirosław Dziedzicki – kurator,
uczestnik imprezy, dyrektor szkoły goszczącej artystów. Przedstawiając plenerowiczów, zauważył, że powszechnie
dostępna niezauważalna lokalna codzienność okazała się zjawiskiem dla widzących ją pierwszy raz.
Wśród zaproszonych gości podziwiających prace natchnione podradomskim
letniskiem i Puszczą Kozienicką, których część można było obejrzeć wraz
z opowieściami artystów na warsztatach
szkolnych, byli między innymi: pomysłodawca wydarzenia Janusz Stąpór, prof.
Aleksander Olszewski, prof. Wojciech
Zubala, Tomasz Zawiła – Niedźwiecki,
Jerzy Przybylski – honorowy przewodniczący Związku Leśników Polskich
RP, Zbigniew Jamróz z Nadleśnictwa
Zwoleń, Michał Lenard – dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach, Lidia
i Jarosław Ostaszewscy – portal Dom
i Drewno, Marek Mieńkowski.
Odbyły się pokazy najnowocześniejszego sprzętu stolarskiego i ciesielskiego
organizowane przez prezentera ﬁrmy FESTOOL Radosława Ostałowskiego.
Zgodnie z intencją organizatorów poplenerowa twórczość wędruje cały rok.
Promotorzy kultury i sztuki przygotowują
kolejne ekspozycje – w Radomiu, Kozienicach, Zwoleniu, Sękocinie, Kazimierzu
Dolnym.
Artyści przyjeżdżający w lecie do
Garbatki z daleka, pozostawiają tu swoją
wrażliwość, świeżość spojrzenia, artystycznie dokumentują region. To zawsze
daje możliwość przejrzenia się w ich
sztuce, wiedzy o nas samych.
ELŻBIETA DZIEDZICKA
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Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz
– Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu
Nakład: 1500 egz.
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Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotograﬁa: Archiwum Wydziału Promocji
i Kultury Starostwa Powiatowego
w Kozienicach
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