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W holu budynku Starostwa Powia-
towego przy ul. Kochanowskiego 28 
w Kozienicach od 18 marca do 
26 kwietnia mogliśmy oglądać wy-
stawę prac grafi cznych studentów 
i absolwentów Katedry Projektowania 
i Grafi ki Wydziału Sztuki Uniwersyte-
tu Technologiczno – Humanistycznego 
w Radomiu. 

Z pomysłem udostępnienia peten-
tom urzędu niewielkiego fragmentu 
dokonań twórczych studentów wyszła 
dr Kararzyna Pietrzak – adiunkt Ka-
tedry Projektowania i Grafiki, a opie-
kunem wystawy była Edyta Marczak 
pracownik Wydziału Promocji i Kul-
tury Starostwa Powiatowego w Kozie-
nicach. 

W folderze wystawy prof. Andrzej 
Markiewicz w kilku słowach przybli-

ża pojęcie grafiki i działania uczelni 
w procesie kształcenia studentów 
w tym zakresie: Nie zawsze sobie 
uświadamiamy, jak często w życiu co-
dziennym spotykamy się ze zjawiskami, 
które zaliczamy do najszerzej rozumia-
nego pojęcia „grafika”. Plakat, któ-
ry widzimy niemal na każdym kroku; 
plansza reklamowa; książka – okładka, 
ilustracje, kompozycja tekstu; banknot, 
znaczek pocztowy, opakowanie papie-
rosów, zaproszenia, dyplom, znaki fir-
mowe itp. – w każdym z tych zjawisk, 
bez względu na poziom artystyczny, 
spotykamy, się z różnymi formami gra-
fiki, z różnym zastosowaniem inwencji 
i pracy artysty grafika. 

Mimo tak szerokiego dziś zakresu 
działania różnych form grafiki projek-
towej, mówiąc o grafice mamy na my-

śli również grafikę niezależną zwaną 
artystyczną lub warsztatową. Podsta-
wową cechą tej dyscypliny, odróżnia-
jącą ją od wszystkich innych dyscyplin 
plastycznych, jest jej powtarzalność. 
Przez swoją czerń, biel, kolor, przez 
dotykanie papieru, grafika bardziej 
niż cokolwiek innego ze sztuk pięknych 
zbliża się do literatury, a szczególnie 
poezji. Jest w niej piękno i symbol, 
przestrzeń, reguły, elementy znaków 
i świat materii. 

Od początku istnienia Katedry Pro-
jektowania i Grafiki, celem kształcenia 
jest zapoznanie studentów z możliwoś-
ciami technicznymi i artystycznymi 
grafiki warsztatowej i grafiki projek-
towej. Proces ten wymaga stopniowe-
go wprowadzania studentów w tajniki 
poszczególnych technik graficznych, 
a także technik peryferyjnych oraz mul-
timedialnych. Stwarza to możliwość 
podjęcia przez studenta świadomej de-
cyzji o wyborze pracowni dyplomowej, 
w której doskonalony jest warsztat gra-
ficzny, prowadzący w efekcie do krea-
tywnej wypowiedzi artystycznej. 

Autorami prac są: Dorota Pora, Mi-
rosław Terc, Justyna Soja, Magdalena 
Rzeczkowska, Paulina Przeździecka, 
Paweł Dobrowolski, Marcin Słowik-
Wilczyński, Kamila Gałecka, Mariusz 
Mateusz Andrzejczyk, Piotr Kaptór, 
Karolina Zaborska, Anna Ludwicka, 
Katarzyna Godlewska, Elżbieta Ow-
czarek, Anna Wesołowska, Elżbieta 
Nowak-Morales, Magdalena Gajda, 
Monika Mieszczakowska.

EDYTA MARCZAK
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V Powiatowy Rajd Rowerowy „Śladami historii” – 
23.05.2015 

80-kilometrowa trasa tegorocznego rajdu tradycyjnie już 
rozpocznie się w Kozienicach i w Kozienicach się zakończy. 
Przebiegać będzie przez Opatkowice – Holendry Piotrkow-
skie – Piotrkowice – Kuźmy – Holendry Kuźmińskie – Nową 
Wieś – Świerże Górne – Wilczkowice Górne – Ryczywół 
– Wolę Chodkowską – Chodków – Studzianki Pancerne 
– Łękawicę – Trzebień – Bożówkę – Basinów – Chodków 
– Puszczę Kozienicką (Królewska Droga) – Stanisławice 
– Aleksandrówkę – Kozienice. Jest to przedsięwzięcie, któ-
re promuje walory powiatu kozienickiego ze szczególnym 
uwzględnieniem zabytków. Dla wszystkich uczestników 
przewidziany jest znaczek rajdowy, folder oraz konkursy 
z nagrodami. Regulamin oraz karta zgłoszeń dostępne będą 
od 4 maja 2015 r. w Wydziale Promocji i Kultury Staro-
stwa Powiatowego w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 
15. Trasy poprzednich rajdów dostępne są na stronie inter-
netowej Starostwa Powiatowego w Kozienicach www.ko-
zienicepowiat.pl w zakładce Powiat/ Turystyka/Aktywnie 
w Powiecie Kozienickim. 

Koncert z cyklu Mazowsze w Koronie – Muzyczne Wieczory 
w Zabytkach Architektury Mazowieckiej – 30.05.2015

W kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela 
w Magnuszewie odbędzie się średniowieczny koncert 
„Rzymskie śpiewy mszalne z X wieku na Uroczystość 
Świętej Trójcy” opracowany przez Marcina Bornusa-Szczy-
cińskiego, kierownika artystycznego i twórcę zespołu 
Bornus Consort. Będzie to już X koncert z cyklu Mazow-
sze w Koronie w naszym powiecie. Poprzednie odbyły się 
w kościele pw. św. Krzyża w Kozienicach, Sanktuarium 
NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole, zabyt-
kowym zespole kościelno-klasztornym w Opactwie, zespole 
kościelnym w Rozniszewie, kościele parafialnym pw. św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika w Oleksowie, kościele 
parafialnym pw.św. Bartłomieja w Brzózie. Dotychczas wy-
stąpili m.in. Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej 
w Warszawie, Chór Miasta Siedlce, Tytus Wojnowicz, Ol-

sztyński Chór Kameralny, Orkiestra Sinfonia Viva, Zespół 
Polski pod kierunkiem artystycznym Marii Pomianowskiej, 
Varsovia Brass Quintet, Konstanty Andrzej Kulka, Kwartet 
Smyczkowy Prima Vista, Chór Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, Teatr Ruchu Balonik, Maria Pomianowska 
z Orkiestrą Arcus Poloniae, Warszawski Chór Międzyuczel-
niany przy Kościele Akademickim pw. św. Anny w Warsza-
wie oraz Zespół Trebunie-Tutki. 

71. Rocznica Bitwy pod Studziankami i walk o przyczółek 
warecko-magnuszewski – 09.08.2015 

Organizacją uroczystości od 2004 roku zajmuje się Staro-
stwo Powiatowe w Kozienicach. Upamiętnienie bohaterów 
oraz rozpowszechnianie wiedzy o historii regionu 
i ludziach z nim związanych, a także o ich tragicznych losach 
to główny cel uroczystości. Obchody rocznicowe rozpoczyna-
ją się przy pomniku Braterstwa Broni w Magnuszewie lub na 
cmentarzu parafialnym przy pomniku w kwaterze poległych 
1939 – 1944. Centralna część uroczystości odbywa się przy 
pomniku-mauzoleum w Studziankach Pancernych. W ob-
chodach uczestniczą przedstawiciele organizacji kombatan-
ckich, parlamentu, Wojska Polskiego, władz państwowych, 
samorządowych powiatowych i gminnych, młodzież szkol-
na, mieszkańcy powiatu kozienickiego, poczty sztandarowe, 

Dokończenie na str. 3
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a także żyjący uczestnicy walk na przyczółku warecko-mag-
nuszewskim. Podczas uroczystości odmawiana jest modli-
twa ekumeniczna. Delegacje uczestniczące w obchodach 
składają wiązanki kwiatów pod pomnikiem-mauzoleum.

Dożynki Powiatowe – 30.08.2015 
„Dożynki Powiatu Kozienickiego Głowaczów 2015” 

będą ukoronowaniem trudu rolników z powiatu kozienickie-
go. Rozpoczną się mszą świętą, przewidziany jest konkurs 
na najładniejszy wieniec, wręczanie odznaczeń dla rolni-
ków, występy artystyczne, ekspozycje firm i instytucji zwią-
zanych z rolnictwem. Gmina Głowaczów gościła już uczest-
ników dożynek w 2003 roku, gmina Garbatka-Letnisko 
w 2009 roku, gmina Gniewoszów w 2006 oraz 2013 roku, 
gmina Grabów nad Pilicą w 2005 oraz 2010 roku, gmina 
Magnuszew w 2007 roku, gmina Sieciechów w 2004 i 2011 
roku, gmina Kozienice w 2008 i 2014 roku. W tym roku 
udział w dożynkach zadeklarowały wszystkie gminy powia-
tu kozienickiego.

Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego w Kolarstwie Górskim 
– 13.09.2015

Pierwsze mistrzostwa powiatu kozienickiego w kolar-
stwie górskim, rozegrane w ramach ogólnopolskiego cyklu 

wyścigów w kolarstwie górskim „Legia MTB Maraton” 
odbyły się 7 września 2013 roku w Garbatce-Letnisku. 
Na starcie wyścigu stanęło łącznie 37 zawodników, wśród 
których znalazło się 10 mieszkańców powiatu. Drugie mi-

strzostwa powiatu kozienickiego odbyły się w Kozienicach 
14 września 2014 roku. Na starcie wyścigu stanęły 84 osoby, 
spośród których 22 zawodników wzięło udział w mistrzo-
stawach powiatu kozienickiego, rozgrywanych na trzech 
dystansach: GIGA – około 51 km, MEGA – około 34 km 
oraz MINI – około 17 km. Mieszkańcy powiatu kozienickie-
go zwolnieni są z opłat startowych. 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości – 11.11.2015
11 listopada obchodzony jest w Kozienicach niezwykle 

uroczyście. W kościele parafialnym pw. św. Krzyża odpra-
wiana jest msza święta w intencji Ojczyzny. Następnie licz-
nie zgromadzeni mieszkańcy powiatu w asyście Orkiestry 

Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej udają się na cmentarz, 
gdzie odbywa się dalsza część obchodów. W programie znaj-
duje się m.in. modlitwa w intencji poległych za Ojczyznę, 
recytacja wierszy w wykonaniu uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych, Apel Poległych, okolicznościowe wystąpienia 
oraz składanie kwiatów. W uroczystościach bierze udział 
około 20 pocztów sztandarowych, a ponad 40 delegacji 
składa wieńce lub wiązanki kwiatów. 

lUcyNa DomaŃsKa-staNKIEwIcz 
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Odzyskanie niepodległości przez Pol-
skę w 1918 r. przyczyniło się do ożywienia 
ruchu strażackiego na ziemiach polskich. 
Zjazd delegatów strażackich, który odbył się 
we wrześniu 1921 r. uchwalił statut Głów-
nego Związku Straży Pożarnych Rzecz-
pospolitej Polskiej, na podstawie którego 
dokonano zjednoczenia organizacji straża-
ckich działających dotychczas na podstawie 
różnorodnego ustawodawstwa wydane-
go przez władze zaborcze. Od tego czasu 
ochotnicze straże pożarne stały się ważnym 
elementem bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego w odradzającej się Ojczyźnie, tym 
bardziej że ustawa sejmowa z czerwca te-
goż roku wprowadzała przymus ubezpie-
czenia budowli od ognia. Ta sama ustawa 
powoływała Polską Dyrekcję Ubezpieczeń 
Wzajemnych (PDUW) jako ogólnokrajową 
instytucję samorządową opartą na zasadach 
wzajemności i mającą na celu dobro publiczne.  
W swojej wszechstronnej ofercie na pierw-
szym miejscu były ubezpieczenia ogniowe.  
W 1927 r. przekształcono ją w Powszechny 
Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Interesujący obraz zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego powiatu kozienickiego  
w latach 1925 – 1927 wyłania się ze spra-
wozdania z dwuletniej działalności Związku 
Straży Pożarnych województwa kieleckiego 
z 1927 r. W ówczesnych latach powierzch-
nia powiatu kozienickiego wynosiła  
1 800 km2, na której znajdowało się 698 
miejscowości; w tym 687 wsi i dwa miasta 
Kozienice i Zwoleń, zamieszkałych przez 
130 693 osoby. Pod względem administra-
cyjnym był on podzielony na 18 gmin wiej-
skich oraz 2 gminy miejskie. Na obszarze 
powiatu znajdowało się 18 568 nierucho-
mości, 18 530 budynków mieszkalnych  
i 38 183 budynki gospodarcze. Największe 
ich zagęszczenie występowało w obrębie 
miast. W Zwoleniu doliczono się 762 bu-
dynków mieszkalnych i 340 gospodarczych, 
a w Kozienicach odpowiednio 512 i 355.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe tak 
rozległego terenu i licznej zabudowy zosta-
ło oparte na 27 wiejskich jednostkach stra-
ży pożarnej, dwóch miejskich i jednej pań-
stwowej. Poza gminą Suskowola na terenie 
pozostałych funkcjonowało od jednej do 
trzech jednostek składających się przeważ-
nie ze strażaków ochotników. Większość 
z nich, bo aż 19, została utworzona w la-
tach 1924 – 1926, a trzy w okresie I wojny 
światowej: w Bronowicach, Brzózie i Sie-
ciechowie. Najstarszy rodowód posiadały 
straże miejskie Kozienic i Zwolenia, które 
powstały w 1899 r. oraz wiejskie Magnu-

szewa (1912 r.) i Głowaczowa (1913 r.). 
Ogółem gotowych do akcji ratowniczych 
było 1229 druhów w tym 127 oficerów. 
Zarząd nad nimi sprawowali członkowie 
zarządów i komisji rewizyjnych. W orga-
nach tych uczestniczyło 210 druhów. Tylko 
w Zagożdżonie (późniejsze Pionki) zarząd 
jednostką należał do zarządu fabryki z tego 
powodu, że posiadała ona status straży pań-
stwowej. Poza nimi na terenie każdej gminy 
działały komisje przeciwpożarowe. Średnio 
jedna straż zabezpieczała 60 km2, 618 nie-
ruchomości i 4356 mieszkańców.

Wszystkie jednostki pożarnicze należa-
ły do Okręgu Kozienice. Na czele Zarządu 
Okręgu stał prezes Marian Bożydar-Pod-
horodeński, który był również starostą po-
wiatu. Wiceprezesem był Marian Jagmin,  
a funkcję skarbnika i sekretarza powie-
rzono Teodorowi Pakosińskiemu. W skład 
zarządu weszli jako członkowie: Piotr Pa-
klerski, Władysław Pawłowski, Konstanty 
Pilecki, Piotr Gutkowski oraz inspektor 
Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajem-
nych Stefan Sadowski i komisarz Policji 
Państwowej Aleksander Wolański. Nato-
miast Komisji Rewizyjnej przewodniczył 
prezes Eugeniusz Leduchowski, jego za-
stępcą został Józef Pokrzewiński, a człon-
kami byli Paweł Zagoździński i Witold 
Wróblewski. Stanowisko Instruktora objął 
Bolesław Kowalczyk. 

Znacznie gorzej przedstawiała się na-
tomiast sytuacja lokalowa większości jed-
nostek. Tylko 17 posiadało własne remizy, 
a więc 10 z nich nie miało własnego po-
mieszczenia służącego ich działalności. 
Nie lepiej było z wyposażeniem w sprzęt 
ratowniczy, w którego podstawowy skład 
wchodziły: kaski, topory, sikawki, becz-
kowozy, drabiny i węże tłoczne. Chociaż 
w wykazie ogólnym było ich odpowied-
nio: 823, 317, 5293, 55 sztuk i 1383 mb 
to jednak nie wszystkie jednostki posiada-
ły cały asortyment. Strażacy z Grzybowa  
i Przewozu posiadali tylko kilka kasków  
i toporków. W Bożem na wyposażeniu były 
dwie sikawki, jeden beczkowóz i tylko jed-
na drabina. Oprócz braków osprzętowania 
zauważa się także brak jakiegokolwiek 
umundurowania, który występował aż  
w 10 jednostkach. Niedobory sprzętu obra-
zują nam dane statystyczne, według których 
jedna sikawka przypadała na 34,6 km2,  
357 nieruchomości i 2513 mieszkańców,  
a jeden beczkowóz na 19 km2, 200 nieru-
chomości i 1405 mieszkańców.

Do najlepiej wyposażonych straży 
należały jednostki z Kozienic, Zwole-

nia, Głowaczowa, Brzózy, Magnuszewa, 
Sieciechowa i Starej Wsi, które mogły 
poszczycić się również własnymi sztan-
darami. Poza tym druhowie z Kozienic, 
Zwolenia, Głowaczowa, a także z Zielon-
ki – Nowej w gminie Grabów nad Wisłą 
utworzyli własne orkiestry strażackie. 

Działalność straży pożarnych po-
wiatu wiązała się ze znacznymi koszta-
mi. Według wykazu suma rozchodów 
wszystkich jednostek w 1925 r. wynosiła  
36 766 ówczesnych złotych. Chociaż nie 
podano źródła finansowania możemy do-
mniemywać, że pochodziły one z kasy 
państwowej. Ponadto 14 jednostek otrzy-
mało zasiłki od PDUW w kwocie 5676 zł. 
Natomiast wykaz sum rozchodowanych 
na pożarnictwo w roku 1926 jednoznacz-
nie wskazuje fundusz gminy jako źródło 
ich finansowania dla jednostek wiejskich 
i magistratów dla miejskich. Gminy prze-
znaczyły na ten cel 29 317 zł, a magistra-
ty 10 700 zł, z czego Zwoleń aż 9200 zł, 
a Kozienice tylko 1200 zł. Wydatki na 
jednego strażaka wynosiły średnio 100 
zł 28 gr, co stanowiło obciążenie finan-
sowe statystycznego mieszkańca powiatu  
w wysokości 78 gr.

Przeznaczone kwoty pokrywały nie 
tylko bieżącą działalność straży, ale  
w szczególności koszty akcji ratowni-
czych. W omawianym czasie na terenie 
powiatu kozienickiego doszło do 31 poża-
rów określonych jako „zwykłe” i dwóch 
masowych. W wyniku tych zdarzeń spło-
nęło 53 nieruchomości, 40 budynków 
mieszkalnych i 93 budynki gospodarcze. 
Z tytułu odszkodowań Polska Dyrekcja 
Ubezpieczeń Wzajemnych wypłaciła od-
szkodowania w wysokości 80 938 zł. 

Przytoczone dane prawie sprzed  
90 lat uświadamiają nam jak ważne dla 
odradzającego się państwa i powiatu 
było bezpieczeństwo pożarowe. Pomimo 
niedostatku sprzętu, trudności lokalo-
wych udało się stworzyć wiele nowych 
ochotniczych straty pożarnych, w których 
działalność zaangażowanych były setki 
druhów gotowych w każdej chwili nieść 
pomoc współmieszkańcom. W związku 
ze zbliżającym się Świętem Strażackim 
oddajmy im hołd, zarówno tym wymie-
nionym z nazwiska, jak i tym anonimo-
wym. Niech pamięć o nich będzie zawsze 
żywa w naszym społeczeństwie.

Autor składa podziękowanie Krzysz-
tofowi Zającowi za udostępnienie mate-
riału archiwalnego.

Krzysztof stalmach 

Informacje



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 5

13 marca w siedzibie Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Kozienicach odbyły się eli-
minacje powiatowe XXXVIII edycji 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież Zapobiega Poża-
rom”. Głównym celem konkursu jest 
popularyzowanie wśród dzieci i mło-
dzieży znajomości przepisów prze-
ciwpożarowych, zasad postępowania 
na wypadek pożaru, praktycznych 
umiejętności posługiwania się pod-
ręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy 
na temat techniki pożarniczej, organi-
zacji ochrony przeciwpożarowej oraz 
historii i tradycji ruchu strażackiego. 
Turniej rozgrywany jest w trzech ka-
tegoriach wiekowych: uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Spotkanie rozpoczął Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Kozienicach, Pa-
weł Potucha. Uczestników podzielo-
no na trzy grupy: szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. 
Pierwszym etapem turnieju był test 
pisemny, który wyłonił najlepszych 
zawodników z każdej grupy. Następ-
nie uczniowie musieli odpowiedzieć 
ustnie na 4 pytania, co ostatecznie 
wytypowało zwycięzców poszczegól-
nych grup. 

Szkoły podstawowe:
I miejsce Małgorzata Jopek PSP Nr 3 

w Kozienicach
II miejsce Tomasz Marchewka PSP 

w Przydworzycach
III miejsce Natalia Janeczek z PSP Nr 3 

w Kozienicach

Gimnazja:
I Jakub Stasiak Publiczne Gimnazjum 

w Garbatce-Letnisku
II miejsce ex aequo zajęli: Katarzyna Go-

zdera z PG Nr 2 w Kozienicach oraz 
Kacper Pyśniak z PG w Garbatce-Let-
nisku

Szkoły ponadgimnazjalne:
I Łukasz Konder z I LO w Kozienicach
II Daniel Szczypiór z Zespołu Szkół Nr 1 

w Kozienicach
III Sylwia Purchała z I LO w Kozieni-

cach
Uczniowie, którzy zajęli pierwsze 

miejsca zakwalifi kowali się do kolejne-
go etapu turnieju – eliminacji wojewódz-
kich, które odbędą się 25 kwietnia w miej-
scowości Książnice w gminie Grodzisk 
Mazowiecki.

W ramach szerzenia wiedzy wśród 
najmłodszych w zakresie bezpieczeń-

stwa w momencie wystąpienia wszel-
kiego typu zagrożeń, Komendant 
Główny Państwowej Straży Pożarnej 
zorganizował także XVII edycję Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego 
pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwa-
ga – tego od Ciebie każdy wymaga”, 
którego rozstrzygnięcie na szczeblu 
powiatowym miało miejsce również 
13 marca.

W grupie I (klasy I – III) pierwsze 
miejsce zajęła Maja Walczak z Zespo-
łu Szkół Samorządowych w Garbatce 
Letnisku, w Grupie II (klasy IV – VI) 
zwyciężyła praca Oliwii Panas uczen-
nicy Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Zajezierzu, pierwsze miejsce 
w grupie trzeciej (gimnazjalistów) 
zdobyła Kinga Ośko z Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Sieciechowie, 
natomiast w grupie czwartej (uczniów 
świetlic terapeutycznych, ośrodków 
terapii zajęciowej i ośrodków szkolno 
– wychowawczych) wyróżniony został 
Jakub Piórkowski, uczeń Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Opactwie.

Tego dnia nie zabrakło słów uzna-
nia i gratulacji zarówno dla laureatów 
konkursu jak również dla jego orga-
nizatorów. Na zakończenie spotkania 
finaliści otrzymali dyplomy oraz na-
grody rzeczowe, które wręczyli: Paweł 
Potucha Zastępca Komendanta Po-
wiatowego PSP w Kozienicach, Grze-
gorz Maciejczyk Naczelnik Wydziału 
Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych 
i Obywatelskich Starostwa Powiato-
wego w Kozienicach oraz Komendant 
Gminny OSP dh. Witold Adamski.

saBINa sEmENIUK
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Droga do sukcesu Mateusza Bieniasa
Mateusz Bienias jest uczniem klasy III 

d I Liceum Ogólnokształcącego im. Ste-
fana Czarnieckiego w Kozienicach. 

W klasie pierwszej Mateusz brał 
udział w konkursach przedmiotowych 
o tematyce społecznej i politycz-
nej, które pozwoliły mu zapoznać się 
z zakresem wymagań na tym poziomie. 
Początkowo zmagania konkursowe nie 
przyniosły jeszcze sukcesów Mateu-
szowi. To jednak nie zniechęciło ucz-
nia do dalszej pracy, do poszukiwania 
odpowiedzi na intrygujące go pytania 
i codziennego zgłębiania materia-
łu programowego, obowiązującego 
w szkole ponadgimnazjalnej z przed-
miotu wiedza o społeczeństwie. Upór 
i wytrwała praca zaowocowały już 
w klasie drugiej, kiedy pojawiły się 
pierwsze znaczące sukcesy tego zdol-
nego, ale przede wszystkim bardzo 
ambitnego ucznia. Warto wymienić te 
najważniejsze: w konkursie „Wiedzy 
o Sejmie” zorganizowanym pod pa-
tronatem Kancelarii Sejmu i posła 
Czesława Czechyry zajął I miejsce, 
natomiast w ogólnopolskim konkur-
sie „25 lat działalności senatu RP 
w wolnej Polsce” zdobył tytuł finali-
sty i uczestniczył w uroczystych ob-
radach senatu.

Mateusz chętnie angażował się 
w działania samorządowe – brał udział 
w XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, 
a w międzywojewódzkim konkursie 
„Czuję się obywatelem Rzeczypospo-
litej Polskiej” zorganizowanym przez 
Trybunał Konstytucyjny pod hono-
rowym patronatem Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego, indy-
widualnie zajął II miejsce. W drugiej 
klasie Mateusz podjął kolejne wyzwa-
nie – spróbował swoich sił w bardzo 
trudnej „Olimpiadzie Wiedzy o Polsce 
i Świecie Współczesnym”, koordyno-
wanej przez Uniwersytet Warszawski, 
która składa się z bloku stałego i tema-
tycznego, zmieniającego się corocznie. 
Uczeń przeszedł do etapu okręgowego 
i to wystarczyło, by zapałał chęcią do 
dalszej pracy. Już w czerwcu 2014 r. 
Mateusz wraz ze swoją nauczycielką 
dr Małgorzatą Kuśmierczyk – Balcerek 
zadecydowali, że podejmują wyzwa-
nie, by udział w olimpiadzie zakończył 
się sukcesem. Dlatego też wakacje 
2014 r. upłynęły Mateuszowi bardzo 
pracowicie, gdyż uczył się sumiennie, 
konsultując z nauczycielką przerobio-
ny materiał programowy do olimpiady. 
W listopadzie 2014 r. odbył się I etap 

szkolny LVI „Olimpiady Wiedzy o Pol-
sce i Świecie Współczesnym” pod ha-
słem „Rola ONZ w kształtowaniu ładu 
międzynarodowego”, który bez proble-
mu wygrał i zakwalifikował się do II 
etapu okręgowego. W czasie ferii zi-
mowych, Mateusz zmierzył się w War-
szawie z innymi uczniami, walczącymi 
o udział w etapie centralnym olim-
piady. I tu odniósł wielki sukces – na 
164 uczniów ze 101 szkół wojewódz-
twa mazowieckiego, zajął zaszczytne 
3 miejsce i jako laureat, zakwalifikował 
się do III etapu. Jak mówi nauczyciel-
ka prowadząca Mateusza – dr Małgo-
rzata Kuśmierczyk – Balcerek: (…) to 
była ciężka praca ucznia, czytał bardzo 
dużo książek tematycznych, które spro-
wadziłam mu z Biblioteki Jagielloń-
skiej w Krakowie, osobiście podziwiam 
go za wytrwałość i upór. W dniach 
14 i 15 marca 2015 r. na Uniwersytecie 
Warszawskim odbyły się zawody cen-
tralne „Olimpiady Wiedzy o Polsce 
i Świecie Współczesnym”, w których 
Mateusz Bienias znalazł się w grupie 
najlepszych (warto przypomnieć, że 
do I etapu przystąpiło ponad 10 tysię-
cy uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
z całej Polski) i otrzymał tytuł fina-
listy, co skutkuje zwolnieniem z ma-
tury z wiedzy o społeczeństwie na 
poziomie rozszerzonym i otrzyma-
niem wyniku 100%. Przewodniczą-
cy tej olimpiady, profesor Konstanty 
Adam Wojtaszczyk, który od 1991 
roku stoi na czele Komitetu Głów-
nego Olimpiady, tak wypowiada się 
o konkursie i jego uczestnikach: (…) tu 
przyjeżdżają najlepsi, olimpiada daje 
prestiż, jest znana wśród przedstawi-
cieli życia publicznego, którzy często 

sami byli jej uczestnikami – finalistami, 
laureatami.

Tytuł finalisty otwiera uczniowi 
drogę do przyjęcia w pierwszej kolej-
ności na studia na wydziałach nauk 
społecznych lub politologii wszystkich 
uczelni w kraju. Sam Mateusz tak wy-
powiada się o swoich sukcesach: (…) 
bardzo się cieszę z moich osiągnięć, do 
tej pory trudno mi w nie uwierzyć, ale 
najważniejsze, i to było moim celem, że 
na maturze z wiedzy o społeczeństwie 
otrzymam najwyższą notę.

Należy także podkreślić, że Mateusz 
jest olimpijczykiem z języka rosyjskie-
go. Gratulujemy i cieszymy się z wiel-
kiego sukcesu!

Sukcesy innych uczniów

W ostatnim czasie także inni 
uczniowie I LO odnosili sukcesy. 
5 marca 2015 r. w Radomiu odbyła się 
XXV Olimpiada Teologii Katolickiej. 
Anna Soboń z kl. II naszego liceum 
uplasowała się na pierwszej pozycji, 
a Adrianna Glegoła zdobyła wysokie 
szóste miejsce. Zdobywczyni I miejsca 
– Anna Soboń już w chwili obecnej 
otrzymała indeks na Katolicki Uni-
wersytet Lubelski wydział Teologii. 
W kwietniu 2015 r. uczennica przy-
stąpi do Ogólnopolskiej Katolickiej 
Olimpiady Teologii w Łomży.

13 marca 2015 r. w Kozienicach od-
był się Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej na szczeblu powiatowym, 
w którym I i III miejsce zajęli ucznio-
wie I LO: Łukasz Konder i Sylwia 
Purchała.

I liceum ogólnokształcące 
im. stefana czarnieckiego
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10 kwietnia 2015 roku w I LO im. Stefa-
na Czarnieckiego w Kozienicach odbył się 
dzień otwarty dla gimnazjalistów, podczas 
którego wszyscy zainteresowani mogli od-
wiedzić naszą szkołę i zapoznać się z ofertą 
edukacyjną na przyszły rok szkolny. Przy-
byłych przywitała dyrektor szkoły, Ewa 
Malec oraz zastępca dyrektora Anna Liwo-
cha, które przedstawiły ofertę edukacyjną 
oraz ogólne zasady rekrutacji, przybliża-
jąc uczniom charakterystykę poszczegól-
nych profi li: politechnicznego, medyczno 
– przyrodniczego, językowo – medialne-
go i społeczno – prawnego. Zgromadzeni 
w sali gimnastycznej gimnazjaliści obej-
rzeli prezentację multimedialną na temat 
możliwości edukacyjnych liceum, a następ-
nie fi lm o szkole zrealizowany przez grupę 
fi lmową „Młode Oskary” przy współpracy 
z samorządem uczniowskim. Ponadto gim-
nazjaliści mogli obejrzeć prezentacje przy-
gotowane przez uczniów poszczególnych 
profi li i bezpośrednio od nich dowiedzieć 
się, jak funkcjonuje szkoła, jakie zajęcia po-
zalekcyjne oferuje oraz w jakiej atmosferze 
uczniowie spędzają dni nauki. Licealiści 
zaproponowali także młodszym kolegom 
chwilę zabawy i rozrywki, zapraszając do 
wspólnych konkursów i quizów.

Każdy zainteresowany nauką w na-
szym liceum mógł przekonać się, jak wie-
le szkoła ma do zaoferowania – mowa tu 
o nowoczesnych salach lekcyjnych, bo-
gatym zapleczu naukowym i sportowym. 
Uczniowie mogą korzystać z nowoczes-
nych tablic interaktywnych, projektorów 
czy profesjonalnej pracowni językowej, 
a zainteresowania sportowe rozwijać nie 
tylko podczas lekcji w-f, ale także na boi-
sku sportowym czy w siłowni. 

Oferta edukacyjna szkoły nieustannie 
dostosowywana jest do potrzeb i ocze-
kiwań młodych ludzi. Współpraca z Po-

litechniką Warszawską, Uniwersytetem 
Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, 
Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu 
oraz Szkołą Filmową w Warszawie daje 
młodym ludziom możliwości wszech-
stronnego rozwoju naukowego i arty-
stycznego.

W czasie dnia otwartego gimnazjali-
ści uczestniczyli w pokazach sportowych 
– młodzież licealna przygotowała ćwi-
czenia z piłkami, stepy oraz pokazy ta-
neczne. Młodzi zapaleńcy nauk ścisłych 
przygotowali doświadczenia pod groźnie 
brzmiącą nazwą „wybuchowa chemia”, 
w pracowni fi zycznej przeprowadzono 
ciekawe pokazy z zakresu elektrostaty-
ki, fal mechanicznych i elektromagne-
tycznych, a także proste doświadczenia 
ilustrujące bogactwo zjawisk fi zycznych 
w otaczającym nas świecie. Zaintereso-
wani matematyką obejrzeli fi lm o SUDO-
KU i innych innowacyjnych metodach 
nauki matematyki, a sami mogli wziąć 
udział w konkursach i rebusach matema-

tycznych. Ponadto przedstawiciele profi -
lu politechnicznego zapoznali młodszych 
kolegów z możliwościami wykorzystania 
w codziennej nauce matematyki tablic 
multimedialnych.

Licealiści wykazują zainteresowania 
w wielu dziedzinach, które mogą bez 
przeszkód rozwijać. Odzwierciedleniem 
tych działań był pokaz grupy ratowniczej, 
prężnie działającej przy naszym liceum.

Warto mówić głośno o dokonaniach 
i możliwościach licealistów. W tym dniu 
szkoła mogła pokazać i pochwalić się 
swoim dorobkiem kulturowym i spo-
łecznym. Liceum od wielu lat współpra-
cuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
a współpraca z Warszawską Szkołą Fil-
mową zaowocowała realizacją fi lmu 
„Odbicie”. W szkole działa koło teatral-
ne „LOtea” oraz redakcja szkolnej gazety 
„gLOn”, więc młodzież uzdolniona arty-
stycznie i humanistycznie realizuje swoje 
pasje w wybranych kołach zainteresowań. 
Ponadto uczniowie mogą rozwijać swój 
warsztat dziennikarski, współpracując 
z Kroniką Kozienicką, z lokalną prasą, 
a także uczestniczyć w szeregu akcji cha-
rytatywnych w ramach wolontariatu.

Gimnazjaliści przez cały dzień mieli 
możliwość nie tylko poznania szkoły, ale 
także, w rozmowach ze starszymi kolega-
mi, dowiedzieli się, jak funkcjonuje nowy 
system nauczania w szkole średniej oraz 
co proponuje szkoła, aby wszechstronnie 
wspierać edukację młodzieży. 

Rzetelna praca społeczności szkolnej, 
rozwój młodzieży wspierany przez na-
uczycieli daje szanse na lepszą przyszłość 
dla uczniów, a przygotowanie dnia otwar-
tego możliwość pokazania tego, co ma 
do zaoferowania I LO, czyli dobra szkoła 
z tradycjami.

JUstyNa KwaŚNIK
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20 marca 2015 r. uczniowie I LO im. 
S. Czarnieckiego w Kozienicach, wraz 
z nauczycielem Tomaszem Urbanem, 
wzięli udział w obchodach „Święta licz-
by π”, organizowanych przez Instytut 
matematyki Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach.

Liczba π (PI) jest liczbą niewymierną, 
określającą stosunek długości obwodu koła 
do długości jego średnicy. Już starożytni 
rachmistrzowie zauważyli, że wszystkie koła 
mają wspólną własność – ich średnica i ob-
wód pozostają wobec siebie w takim samym 
stosunku, równym około 3. Używany dzisiaj 
symbol π wprowadzony został w 1706 roku 
przez angielskiego matematyka Wiliama Jo-
nesa, a spopularyzował go Leonhard Euler 
w 1736 r. Liczba π jest używana jako narzę-
dzie do testowania algorytmów i kompute-
rów. π posiada ściśle określoną sekwencję 
cyfr w rozwinięciu dziesiętnym. Jeśli więc 
komputer nie jest bez skazy, niektóre z cyfr 
przezeń generowanych będą błędne.

Podczas obchodów „Święta liczby π” ucz-

niowie z zaciekawieniem wysłuchali wykładu 
prof. Edwarda Tutaja z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego – „Czasami okrężnie, ale w koło 
Macieju o liczbie π” oraz referatu członków 
Studenckiego Koła Naukowego „Rozmaito-
ści” – „Bajka o liczbach, nieskończonościach 
i dzieleniu przez zero”. Następnie zgroma-
dzona młodzież, wraz z nauczycielami wzięła 
udział w przygotowanym konkursie – rozwią-
zywanie rebusów związanych z liczbą π. 

Ostatnim punktem w programie było 
rozstrzygnięcie trzech konkursów ogłoszo-
nych w okresie 15.02.2015 r. – 15.03.2015 
r. Uczniowie przygotowali prace pod kie-
runkiem nauczyciela matematyki Tomasza 
Urbana. Okazało się, że otrzymali czołowe 
miejsca we wszystkich kategoriach:
Kategoria „Liczba π w architekturze”
I miejsce – Aleksandra Pudzianowska 3B
III miejsce – Izabela Radziejewska 3B
Kategoria „Poemat o π – wiersz”
I miejsce – Aleksandra Krupa 2C 
II miejsce – Justyna Pachocka 3B
Kategoria „Poemat o π – utwór mu-

zyczny” 
I miejsce – Kamil Kurek 3C, Damian 
Bączek 1B, Kacper Majewski 1B, Ka-
rol Rostkowski 3D
II miejsce – Anika Kęska 3C, Łukasz 
Konder 3C

Przedstawiciele I LO im. S. Czarnie-
ckiego w Kozienicach wraz z nauczycielem 
odebrali dyplomy oraz cenne nagrody. Po 
zakończeniu uroczystości nasi uczniowie 
mieli okazję, dzięki uprzejmości dyrektora 
Instytutu Chemii UJK w Kielcach, zwie-
dzać laboratoria chemiczne, doskonale wy-
posażone w najnowocześniejszy sprzęt do 
badań naukowych. Dyrektor Instytutu – dr 
Jerzy Oszczudłowski osobiście prezentował 
działanie urządzeń badawczych i ich przy-
datność w pracach naukowych oraz życiu 
codziennym. Uczennice I LO z ciekawością 
brały udział w pokazach, a ponieważ były 
to przedstawicielki klasy o profi lu chemicz-
nym, wykazały się też dużą wiedzą. Kolejne 
„Święto liczby π” już za rok.

tomasz UrBaN

Tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny 
(w tym roku w przeddzień) w naszej szko-
le odbywa się Dzień Otwarty dla gimna-
zjalistów. Jak co roku zaprosiliśmy gim-
nazjalistów z Kozienic i z okolic naszego 
miasta. Przybyła duża grupa uczniów, 
którzy chcieli poznać ofertę edukacyj-
ną naszej szkoły, a przy okazji obejrzeć 
atrakcje, jakie przygotowali uczniowie 
Zespołu, aby urozmaicić ich pobyt.

W tym dniu gościliśmy również ucz-
niów i nauczycieli z Francji, ze szkoły 
w Lens, którzy również czynnie włączyli 
się w obchody Dnia Otwartego. Bardzo 
ciekawie została przygotowana prezen-
tacja polsko-włoskiej wymiany, polsko-
francuskiej wymiany i realizacji projektu 
Erasmus+ Mathe together.

Dyrekcja szkoły zaprezentowała ofer-
tę edukacyjną naszej szkoły na przyszły 
rok szkolny. Uczniowie podczas prezen-
tacji mogli zadawać pytania dotyczące 
kierunków kształcenia i rekrutacji.

Co mogli zobaczyć jeszcze  uczniowie z 
gimnazjum? Wszystkich atrakcji nie sposób 
wyliczyć. Dużym zainteresowaniem dla 
przyszłych uczniów technikum cieszyły się 
prezentacje pracowni mechanicznej, eko-
nomicznej elektrycznej i gastronomicznej. 
Ta ostatnia była szczególnie smakowita... 
Uczniowie technikum gastronomicznego 
wraz z nauczycielką p. Panek zaprezento-
wali swoje umiejętności kulinarne. Gimna-
zjaliści mogli obejrzeć m. in. pokaz potraw 
fl ambirowanych, pokaz składania serwetek, 
synchroniczne noszenie talerzy, pokaz bar-

mański i carvingu. Dostępny również był 
bufet z przekąskami.

Interesujące były pokazy sportowe: 
układy taneczne, stepy, ćwiczenia gimna-
styczne i pokazy ćwiczeń na siłowni. Ucz-
niowie gimnazjum chętnie oglądali pokazy 
chemiczne i fi zyczne, a także wykorzysty-
wanie tablicy interaktywnej na lekcjach.

Ogromnym zainteresowaniem cie-
szyła się projekcja fi lmu Szkoła oczami 
uczniów i nauczycieli, podczas której nasi 
uczniowie odpowiadali na pytanie: Za co 
lubią naszą szkołę? Nauczyciele języków 
obcych wraz z uczniami przygotowali 
wystawę książek i pomocy dydaktycz-
nych do nauki języków obcych, quizy 
w różnych językach i karaoke.

Pokazy pierwszej pomocy i pokazy sy-
mulatora niemowlęcia urozmaiciły atrakcje 
dla gimnazjalistów. Wszystkie sale i pracow-
nie lekcyjne, biblioteka, czytelnia, obiekty 
sportowe były otwarte dla zwiedzających.

Mamy nadzieję, że każdy gimnazja-
lista był usatysfakcjonowany z pobytu 
w naszej szkole, ponieważ frekwencja 
młodszych uczniów była bardzo wysoka. 
Trzeba wspomnieć również o pogodzie, 
która w tym dniu była bardzo słoneczna.

Życzymy gimnazjalistom najlepszych 
ocen w szkole i wysokich wyników na eg-
zaminie gimnazjalnym!

Zapraszamy do Zespołu Szkół Nr 1 
w Kozienicach!

aNNa gollasch
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W końcu XX wieku liczba nośników 
informacji wzrosła w sposób lawinowy. 
Ludzie komunikują się między sobą wy-
korzystując najnowsze zdobycze nauki  
i techniki. Kontakt z żywym słowem wy-
parł dynamiczny rozwój mass mediów, 
których narzędziem nie jest język, lecz 
obraz. Współczesne dzieci na ogół do-
rastają w ubogim językowo środowisku. 
Najnowsze zdobycze nauki i techniki nie 
zastąpią jednak możliwości porozumie-
wania się za pomocą czytania. Czytanie 
jest bowiem jedną z form komunikacji  
i poznania świata. W związku z tym ma 
kilka wspólnych cech ze słuchaniem, mó-
wieniem i pisaniem, mimo że formy te 
różnią się znacząco. 

Książka jest jednym z elementów 
współdziałających z całym środowiskiem 
wychowującym. Wychowawcze aspek-
ty literatury dla dzieci są bardzo duże  
i związane z charakterystyczną dla tego 
wieku skłonnością do naśladownictwa, 
identyfikowania się z postaciami, szyb-
kim rozwojem mowy i myślenia, aktyw-
nością poznawczą, wrażliwością emocjo-
nalną oraz intensywnością w poznawaniu 
i rozumieniu świata. 

Kontakt z książką nie jest jednak tak 
naturalną potrzebą dziecka jak zabawa  
i dlatego należy rozbudzać taką potrze-
bę. Konieczne są pewne wzorce, któ-
rych dostarczyć może przede wszystkim 
środowisko rodzinne, a później przed-
szkolne i szkolne. Rodzice, opiekunowie 
i wychowawcy od najwcześniejszych 
lat, systematycznie i świadomie, mogą 
kształtować nawyki stałego obcowania ze 
słowem pisanym. 

Utwory literackie z zakresu poezji  
i prozy zawierające obok tekstu litera-
ckiego ilustracje budzą wrażliwość este-
tyczną dziecka, sprzyjają rozwijaniu jego 
postaw twórczych. 

Świat w literaturze ukazuje się dzie-
cku w całej złożoności. Jest ona źródłem 
wiedzy o wartościach moralnych, przy-
czynach i skutkach opisanych faktów  
i zdarzeń. Dziecko poznaje świat, oby-
czaje i losy ludzkie w perspektywie cza-
su, historii i innych krajów. Zaspokaja 
potrzebę obserwacji, wzbogaca zasób 
wiadomości oraz porządkuje i utrwala 
wiadomości już zdobyte. 

Kontakt ze słowem pisanym uczy 
myślenia, kształtuje procesy porówny-
wania, analizowania, szukania przyczyn 
i skutków, wnioskowania, kształtuje 

pamięć, uwagę i myślenie, w tym my-
ślenie matematyczne. Literatura dziecię-
ca jest przykładem poprawnego języka  
i wpływa na rozwijanie mowy w aspek-
cie gramatycznym, wzbogaca zasób pojęć  
i słów oraz umiejętności komunikacyjne. 
Ma również korzystny wpływ na roz-
wój emocjonalny i społeczno – moralny 
dziecka. Reakcje słuchacza, np. śmiech, 
płacz są świadectwem oddziaływania na 
jego uczucia. Identyfikacja z postaciami 
bohaterów, przykłady społecznych sto-
sunków czy konfliktów pozwalają lepiej 
zrozumieć innych ludzi i zachodzące mię-
dzy nimi relacje. Uproszczony i zrozu-
miały dla dziecka sposób przedstawiania  
w bajkach i baśniach dobra i zła zachęca 
je do stawiania pytań i ocen. Opowiadania 
bardziej realistyczne, współczesne sprzy-
jają procesowi utożsamiania się z losami 
bohaterów i zaspokajają potrzebę wzorów 
zachowań i poczucia społecznych więzi. 

Konieczne jest zwrócenie uwagi na 
dobór literatury do wieku i możliwości 
rozwojowych dziecka. 

Dla trzylatków wskazane są krótkie 
opowiadania, wierszyki i bajki o wesołej 
treści, w których występują bliskie posta-
cie, np. mama, tata babcia lub ulubione  
zwierzęta, zabawki, np. pies, kot, lalka, 
miś. Utwory powinny zawierać wiele dia-
logów, wyrazów dźwiękonaśladowczych, 
powtarzających się rytmicznych zwro-
tów. 

Czterolatki powinny poznawać utwo-
ry kształtujące wrażliwość na dobro i zło, 
powtarzać krótkie wierszyki, odpowiadać 
na pytania dotyczące treści utworu oraz 
samodzielnie go opowiedzieć. 

Dzieci pięcioletnie mogą poznawać 
utwory o charakterze lirycznym i humo-
rystycznym. Większy zasób wiadomości 
o otaczającym świecie, bogatszy zasób 
słownictwa oraz rozwój wyobraźni i fan-
tazji sprzyjają ich zainteresowaniu baś-
nią. 

Możliwości rozwojowe starszaków  
i ich sprawność umysłowa sprawiają, że 
z zainteresowaniem poznają utwory reali-
styczne, w których odnajdują znane fakty 
i sytuacje, poszerzają i utrwalają swoje 
wiadomości. Zainteresowania (przyroda, 
technika, zjawiska życia społecznego) 
zachęcają je do zbadania przyczyn i skut-
ków obserwowanych faktów i zjawisk, 
budzą ciekawość poznawczą. Upodoba-
nia czytelnicze dotyczą w większym stop-
niu treści i formy samego utworu. Maleje 

 rola ilustracji. 
Warto, by dziecko miało w domu miej-

sce, w którym gromadzić będzie swoje 
ulubione książki. Posiadanie biblioteczki 
ma na celu m.in. kształtowanie postawy 
przyszłego czytelnika.  

Codzienne czytanie dziecku jest jedną 
z najskuteczniejszych metod wychowa-
nia. Przedszkole może i powinno uzupeł-
niać domowe czytanie, ale nie zastąpi na 
pewno czytania w domu przez rodziców. 
Czas spędzony z dzieckiem podczas słu-
chania przez niego książki, oprócz kształ-
towania w nim wrażliwości i mowy, daje 
także możliwość pogłębiania się więzi 
między rodzicem a dzieckiem. 

małgorzata KowalczyK
pedagog

30 marca odbyła się VII Sesja Rady 
Powiatu Kozienickiego V kadencji. Pod-
jęte zostały uchwały w następujących 
sprawach: 
– przyjęcia sprawozdania z realizacji 

Programu współpracy powiatu kozie-
nickiego z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie za  
2014 rok,

– zmiany uchwały Nr XIX/161/2012  
z dnia 27 czerwca 2012r. Rady Powiatu 
Kozienickiego dot. sprzedaży w drodze 
przetargu nieograniczonego nierucho-
mości gruntowych położonych w Ko-
zienicach ozn. działki gruntu nr 644/1, 
644/3,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej powiatu kozienickiego na lata 
2015-2028,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2015 rok,

– rozpatrzenia skargi na działanie Staro-
sty Kozienickiego.
VII Sesja Rady Powiatu Kozienickie-

go dostępna jest na stronie internetowej 
www.kozienicepowiat.pl w aktualnoś-
ciach pn.: RETRANSMISJA VII SESJI 
RADY POWIATU KOZIENICKIEGO  
V KADENCJI. 

lUcyNa DomaŃsKa – staNKIEwIcz

Informacje
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Nasi uczniowie uczestniczą w realizacji 
międzynarodowych programów edukacyj-
nych Erasmus Plus „Maths Together” (2014 
– 2017 mato.zslp.edu.pl), Polsko-Włoskiej 
Wymiany Młodzieży i Polsko-Francuskiej 
Wymiany Młodzieży. W ramach tych pro-
gramów uczniowie mają możliwość wy-
jazdów zagranicznych na międzynarodowe 
warsztaty. Mamy nadzieję, że nasze kolejne 
dwa nowe projekty Erasmus zostaną zaak-
ceptowane i będziemy kontynuować współ-
pracę również z instytucjami szkoleniowymi 
Portugalii i Malty w zbliżającym się nowym 
roku szkolnym. 

Liceum Ogólnokształcące
klasy z rozszerzonym programem 

nauczania
• matematyki i informatyki,
• matematyki i fi zyki,
• języka polskiego i historii,
• biologii i chemii,
• matematyki i geografi i.

Uczniowie naszego liceum wybiera-
ją później jedno rozszerzenie oraz mogą 
skorzystać z bogatej oferty przedmiotów 
uzupełniających.

Technikum czteroletnie
• technik mechanik – rozszerzenie mate-

matyki i fi zyki,
• technik elektryk – rozszerzenie matema-

tyki i fi zyki,
• technik ekonomista – rozszerzenie ma-

tematyki i geografi i,
• technik żywienia i usług gastronomicz-

nych – rozszerzenie biologii i chemii
Zasadnicza Szkoła Zawodowa trzyletnia:
• Ślusarz
• Elektryk
• Wielozawodowa
• Sprzedawca
• Mechanik monter maszyn i urządzeń 

Witryny zrealizowanych przez naszą 
szkołę kilkunastu projektów Leonardo da 
Vinci, Comenius i Erasmus:
http://mato.zslp.edu.pl 
http://leonardo.zslp.edu.pl 
http://bleus.zslp.edu.pl 
http://comenius.zslp.edu.pl

Oferta edukacyjna
na rok szkolny 2015/2016

Zespół Szkół Nr 1
im. Legionów Polskich w Kozienicach
ul.Warszawska 72 26-900 Kozienice

tel./fax. 48 6146783
www.zslp.edu.pl

Nasza szkoła jest zespołem publicznych 
szkół ponadgimnazjalnych o czterdziesto-
letniej tradycji. Uczniowie szkoły uzyskują 
bardzo dobre wyniki na egzaminie matu-
ralnym i egzaminach zawodowych, dzięki 
temu zdecydowanie wzrastają ich szanse 
na zdobycie indeksów wyższych uczelni.

Placówka cieszy się bardzo dobrą opi-
nią i zdobywa wyróżnienia. W roku 2015 
po raz kolejny została nagrodzona w Ogól-
nopolskim Rankingu Szkół Ponadgimna-
zjalnych „Perspektywy”, zdobywając tytuł 
„Brązowej Szkoły”.

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dy-
daktyczną, laboratoriami, w tym pięcioma 
pracowniami komputerowymi, w których 
uczniowie mają dostęp do szybkiego Inter-
netu. Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną 
bibliotekę i czytelnię z centrum multimedial-
nym, siłownię, boiska Orlik 2012, a także 
syntetyczną bieżnię lekkoatletyczną. Ucz-

niowie mają  możliwość korzystania z opieki 
medycznej, psychologiczno-pedagogicznej 
i logopedycznej. Ponadto uczniowie spoza 
miasta mogą zamieszkać w internacie. Szko-
ła jest chroniona i stale monitorowana, dzięki 
temu wszyscy czują się w niej bezpiecznie.

Kadra nauczycielska wdraża nowoczes-
ne metody nauczania. W szkole prężnie 
działają organizacje uczniowskie. Zajęcia 
językowe, komputerowe i laboratoria pro-
wadzone są w małych grupach. Co roku 
składamy projekty na konkursy Erasmus 
Plus, które umożliwiają zdobycie doświad-
czenia zawodowego za granicą.

Szkoła przygotowała bardzo bogatą ofer-
tę dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. 

Nasza szkoła to miejsce przyjazne ucz-
niom. Młodzież zdobywa tu rzetelną wie-
dzę, jak również ma możliwość rozwoju 
intelektualnego i kulturalnego w życzli-
wej atmosferze.

Edukacja
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W gminie Garbatka-Letnisko za-
kończyły się zebrania wiejskie zapla-
nowane na dwa ostatnie weekendy 
marca, podczas których mieszkańcy 
poszczególnych sołectw wybrali swo-
ich przedstawicieli – sołtysów. W dniu 
10 kwietnia na uroczystym spotkaniu 
wójt Robert Kowalczyk złożył w imie-
niu władz samorządowych podziękowa-
nia sołtysom za dotychczasową i pełną 
poświęcenia pracę, bo to przecież mię-
dzy innymi dzięki ich zaangażowaniu 
udało się zrealizować wiele inwestycji 
w sołectwach. Sumienne wywiązywa-
nie się ze wszystkich zadań, troska 
o mieszkańców, czuwanie nad estetyką 
miejscowości spowodowały, że wize-
runek Gminy Garbatka-Letnisko stale 
się poprawia.

Uroczystość rozpoczęła się od zło-
żenia podziękowań tym sołtysom, 
którzy zakończyli swoją pracę wraz 
z upływem kadencji: Cecylii Guzie 
i Mariuszowi Olejarzowi, następnie 
osobom, którzy byli sołtysami i w te-
gorocznych wyborach mieszkańcy po-
nownie im zaufali wybierając ich na 
sołtysów swoich wsi.

Wójt i Przewodniczący Rady 
Gminy Włodzimierz Mazur pogra-
tulowali Zdzisławowi Lackowskie-
mu, który po raz pierwszy został 

Przedstawiciele Urzędu gminy garbatka-letnisko, rady gminy i sołtysi 

wybrany sołtysem wsi Bogucin i bę-
dzie przez najbliższe cztery lata jej 
reprezentantem.

Wójt Robert Kowalczyk życzył 
nowo wybranym sołtysom sukcesów 
i satysfakcji w pracy na rzecz naszych 
małych ojczyzn, skuteczności w rea-
lizowaniu działań i inicjatyw służą-

cych przede wszystkim ich rozwojowi 
i mieszkańcom. Dodał, że rola sołtysa 
jest nieoceniona, ponieważ to oni są 
łącznikami pomiędzy mieszkańcami, 
a samorządem gminnym.

W trakcie spotkania krótko podsumo-
wano mijającą kadencję oraz nakreślono 
zadania na najbliższy czas.

Mszą świętą, składaniem wieńców 
pod pomnikiem, mieszkańcy Garbat-
ki-Letnisko upamiętnili w niedzielę 
19 kwietnia 71. rocznicę bitwy pod Mo-
lendami. Organizatorami uroczystości 
byli Wójt Gminy Robert Kowalczyk 
oraz Światowy Związek Żołnierzy Ar-
mii Krajowej Okręg Radom.

Na uroczystości rocznicowe przyby-
li kombatanci ze Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, Związku 
Byłych Więźniów Politycznych, osób 
represjonowanych, radni, władze sa-
morządowe oraz mieszkańcy gminy 
Garbatka-Letnisko. W uroczystościach 
wziął udział Leszek Ruszczyk, wice-
marszałek województwa oraz jedyny 
żyjący uczestnik bitwy kapitan Euge-
niusz Siwiec.

Pierwszym punktem obchodów była 
uroczysta Msza święta w kościele Na-
wiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 
odprawiona w intencji uczestników 
bitwy oraz zamordowanych mieszkań-

ców wsi Molendy. 
– Zanim przystąpi-

my do tej uroczy-
stości, chciałbym 
prosić Państwa 
o uczczenie mi-
nutą ciszy, tych 
którzy w tym roku 
od nas odeszli, 
a byli kombatan-
tami i uczestni-
czyli w corocz-
nych obchodach 
– mówił wójt 
Robert Kowal-
czyk – wspominamy dzisiaj, majora 
Edwarda Małachowskiego, żołnierza 
Armii Krajowej, porucznika Anto-
niego Abramczyka, żołnierza Bata-
lionów Chłopskich. To właśnie oni 
odeszli na wieczną wartę.

– Śpijcie koledzy, w tym ciemnym gro-
bie, niech się wam Polska przyśni. 
O taką Polskę żeście walczyli. Tu od-

daliście swoje życie w Molendach. 
Piękne są kwiaty, piękne powoje. 
Kwiaty przestaną żyć, a wy pozo-
staniecie w naszej pamięci na wieki 
– kapitan Eugeniusz Siwiec, oddał 
hołd swoim poległym kolegom. 

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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Zapewne już większość naszych 
mieszkańców zauważyło realizację ko-
lejnej już gminnej inwestycji kanaliza-
cyjnej. Po sprawnym skanalizowaniu 
Brzustowa oraz rozbudowie kanalizacji 
w Garbatce-Letnisko (ul. Czarnoleska) 
wreszcie przyszła pora na budowę sie-
ci kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Molendy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie po-
mimo dużych nakładów finansowych 
– całkowity koszt inwestycji to nieco 
ponad 1,9 mln zł – nie będzie stanowić 
dużego obciążenia dla naszego budże-
tu. Gmina pozyskała bowiem na ten 
cel blisko 1,2 mln zł ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Zadanie rozpoczęto jeszcze w grud-
niu 2014 roku, a jego finał zaplano-
wano w II kw. bieżącego roku. Trzeba 
przyznać, iż przedmiotowe przedsię-
wzięcie to jedna z najtrudniejszych 
zrealizowanych przez nas inwestycji. 
Spowodowane jest to nie tylko szcze-
gólnym ukształtowaniem terenu, lecz 
także specyfiką samych robót budow-
lanych prowadzonych w bliskiej odle-
głości zabytków i wymagających spe-
cjalnego nadzoru archeologicznego. 

Pomimo to cieszmy się bardzo 
z faktu skanalizowania kolejnej części 
Gminy. Liczymy także, iż realizacja 
ww. inwestycji wreszcie zmotywuje 
zarządcę do gruntownej przebudowy 
drogi powiatowej nr 1740W, biegnącej 
przez miejscowość Molendy. 

magDalENa wĘsEK
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W Pałacu Prezydenckim 25 marca 
odbyło się spotkanie podsumowujące 
23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Uczestniczyli w nim Prezydent 
Bronisław Komorowski wraz z żoną Anną, 
prezes Zarządu Fundacji WOŚP Jerzy Ow-
siak oraz 200 wolontariuszy, wśród których 
znaleźli się również przedstawiciele sztabu 
o numerze 2870 z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących im. Batalionów Chłopskich 
w Ursynowie. Reprezentowali go Marze-
na Rusinek dyrektor ZSO, nauczycielka 
Małgorzata Maj oraz najaktywniejsze te-
goroczne wolontariuszki Aleksandra Połeć 
i Izabela Olczak. Na to bardzo prestiżowe 
spotkanie zostały one wybrane spośród 
ponad 120 tysięcy wolontariuszy z całej 
Polski. 

– To miła okazja do podziękowań. Chcę 
w imieniu całej Polski podziękować wam 
wszystkim. Pragnę podziękować Jurkowi 
Owsiakowi, jego żonie, całej fundacji, 
tysiącom wolontariuszy oraz wszystkim 
osobom, które wrzucały do skarbonek 
WOŚP choćby symboliczną złotówkę – 

podkreślał Prezydent. – Podczas spotka-
nia Jerzy Owsiak opowiadał o działaniach 
WOŚP, jej dokonaniach. Zostały zapre-
zentowane także fi lmy o fi nale Orkiestry, 
wyposażeniu, jakie jest kupowane dzięki 
zebranym środkom, a także o Przystanku 

Woodstock. Na koniec przyszedł czas na 
pamiątkowe zdjęcia oraz pyszny obiad 
w historycznych murach prezydenckiego 
pałacu.

małgorzata maJ

By być partnerem uczniów w korzy-
staniu z dynamicznie rozwijającej się 
techniki, podnieść jakość i efektywność 
kształcenia, uatrakcyjnić codzienną rze-
czywistość szkolną, Publiczne Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Głowaczowie 
od początku istnienia inwestuje w nowo-
czesne rozwiązania z zakresu technologii 
informacyjno – komunikacyjnych. 

Bardzo dobre wyposażenie wszystkich 
klas w komputery z dostępem do Interne-
tu, projektory oraz tablice multimedialne, 
wdrożenie dziennika elektronicznego, to 
niewątpliwie  zasługa dyrektora placówki 
Krzysztofa Wolskiego. Również z jego inicja-
tywy w bieżącym roku szkolnym gimnazjum 
w Głowaczowie przystąpiło do organizowa-
nego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej 
z siedzibą w Warszawie ogólnopolskiego 
konkursu dla szkół „Innowacyjna szkoła”. 
Uczestnictwo w tym programie miało na celu 
przede wszystkim zaprezentowanie dobrych 
praktyk wykorzystywania w procesie eduka-
cyjnym technik informacyjno-komunikacyj-
nych, przygotowanie dzieci i młodzieży do 
właściwego funkcjonowania we współczes-
nym świecie zdominowanym przez prężnie 
rozwijające się nowoczesne technologie. 

Aby otrzymać certyfi kat „Innowacyjna 
szkoła”, Publiczne Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Głowaczowie od 2 paździer-
nika 2014 do 28 lutego 2015 roku zreali-

zowało jedenaście zadań konkursowych, 
angażując w ich wykonanie nauczycieli, 
uczniów oraz rodziców. 

W ramach konkursu uruchomiono 
szkolną platformę nauczania przez Internet 
http://gimglowaczow.e-belfer.edu.pl, na której 
pedagodzy umieścili stworzone przez siebie 
kursy przedmiotowe. Ze znajdujących się tam 
treści mogą korzystać uczniowie placówki, 
przygotowując się do lekcji lub powtarzając 
zagadnienia do sprawdzianu czy egzaminu 
gimnazjalnego. Zorganizowano warsztaty 
dla wszystkich gimnazjalistów oraz spotka-
nie ze specjalistą ds. bezpieczeństwa syste-
mów komputerowych nt. bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży w Sieci. Nauczyciele oraz 
uczniowie stworzyli szkolnego bloga, gdzie 
zamieszczane są informacje dotyczące życia 
szkoły. Wpisy można śledzić na szkolnej wi-
trynie www.gimglowaczow.pl. Poza tym na-
grano fi lmik nasza „TIKi klasa” pokazujący 
zastosowanie technologii informacyjno – ko-
munikacyjnych w życiu szkoły na zajęciach 
lekcyjnych i pozalekcyjnych. Opracowano 
TIKową gazetkę szkolną z wykorzystaniem 
platformy do tworzenia gazet „Junior Media”. 
Zrealizowano występ koła teatralnego pod ty-
tułem „Mały TIK”. Występ pokazywał, w jaki 
sposób zastosowanie technologii informacyj-
no – komunikacyjnych na lekcjach zwiększa 
ich efektywność. Dzięki udziałowi w konkur-
sie w szkole odbyły się mistrzostwa w inter-

netowych grach edukacyjnych. Wszystkie 
przedsięwzięcia realizowane w ramach „In-
nowacyjnej szkoły” zostały podsumowane 
w czasie imprezy środowiskowej „Szkolny 
dzień TIK”, którą poświęcono korzystaniu 
z technologii informacyjno – komunikacyj-
nych. Uczniom w nagrodę za poświęcony 
czas, a także zaangażowanie w realizację ko-
lejnych przedsięwzięć przewidzianych regu-
laminem konkursu Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Gminy Głowaczów ufundowało 
bilety do kina, natomiast wójt gminy Głowa-
czów – Józef Grzegorz Małaśnicki udostępnił 
nieodpłatnie autobus szkolny. Za organizację 
zadań konkursowych odpowiadał zespół na-
uczycieli w składzie: Elżbieta Lech (koordy-
nator programu), Małgorzata Piasek, Katarzy-
na Piech, Piotr Bolek, Ireneusz Lipski.

Certyfi kat „Innowacyjna szkoła” 
przyznany Publicznemu Gimnazjum im. 
Jana Pawła w Głowaczowie przez Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą 
w Warszawie jest ukoronowaniem półrocz-
nej pracy wszystkich pedagogów i gim-
nazjalistów, dowodem spełnienia wyma-
gań konkursowych oraz potwierdzeniem 
wysokich kompetencji nauczycieli oraz 
uczniów placówki w zakresie stosowania 
technologii informacyjno – komunikacyj-
nych w codziennej praktyce szkolnej.

Publiczne gimnazjum 
w głowaczowie

GMINA GŁOWACZÓW
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23 i 24 marca były niezwykłymi dnia-
mi w Publicznej Szkole Podstawowej im. 
T. Kościuszki w Głowaczowie. W ponie-
działek uczniowie wzięli udział w Grze 
Edukacyjnej związanej z obchodami Dnia 
Patrona Szkoły – Tadeusza Kościuszki oraz 
Pierwszego Dnia Wiosny. Zabawa rozpo-
częła się spotkaniem na sali gimnastycznej, 
gdzie zostały przedstawione zasady gry. 
Następnie przedstawiciele poszczególnych 
klas odebrali koperty z instrukcjami. Kiedy 
listy zostały odczytane uczniowie rozeszli 
się w różne miejsca, zgodnie ze wskazów-
kami w nich zawartymi. 

Uczniowie klas młodszych na początku 
udali się do swoich sal lekcyjnych i tam wy-
konywali pierwsze zadania. Były to m.in.: 
malowanki i portrety Patrona – Tadeusza 
Kościuszki, krzyżówki z hasłem, zadania-
szyfry. W ramach Obchodów Pierwszego 
Dnia Wiosny o wyznaczonej godzinie zeszli 
na plac szkolny, gdzie utworzyli kolorowy 
i wesoły korowód ze „słomianą kukłą – Ma-
rzanną”. Ze śpiewem maszerowali ogłasza-
jąc wszystkim, że zima odchodzi. 

W tym czasie uczniowie klas starszych IV 

– VI, ruszyli w teren. Tam zgodnie z trasą wy-
znaczoną na mapie szukali ukrytych kopert 
z kolejnymi zadaniami. Musieli m.in. wyka-
zać się znajomością faktów z życia Patrona 
i rozwiązać krzyżówkę z hasłem, napisać 
do kolegów z innych szkół list reklamujący 
naszą placówkę (klasy V) lub list do Patrona 
(klasy VI). Rozwiązywali również zadania 
szyfry i szukali miejsc do zadań specjalnych. 
Kiedy wszystkie już wykonali udali się na 
miejsce zbiórki, czyli pod Kopiec Kościusz-
ki w Głowaczowie, gdzie mogli wreszcie 

Władysław Miegoń urodzony 30 wrześ-
nia 1892 roku w Samborcu w powiecie 
sandomierskim wychowywał się w atmo-
sferze patriotyzmu i religijności. Ogromne 

znaczenie w jego rozwoju duchowym mieli 
ks. kan. Kajetan Kwitek – proboszcz sam-
borzecki oraz ks. prał. Antoni Rewera – brat 
matki Władysława. Obydwaj pielęgnowali 
w chłopcu rozwój wartości patriotycznych 
oraz poczucie dumy narodowej.

W roku 1908 Władysław został przyjęty 
do Sandomierskiego Seminarium Duchow-
nego, a święcenia kapłańskie odebrał z rąk 
biskupa Mariana Ryxa 2 lutego 1915 roku. 
W okresie I wojny światowej rozpoczął swo-
ją pracę duszpasterską. W lutym 1915 roku 
został wikariuszem w Iwaniskach, a następ-
nie w Bodzentyniu.

W parafi i Głowaczów ks. Władysław 
Miegoń pełnił posługę wikariuszowską 
w 1916 roku. Nigdy jednak nie poprzestawał 
na pracy duszpasterskiej. Z zaangażowaniem 
organizował pomoc potrzebującym, opieko-
wał się chórem parafi alnym, a także współ-
tworzył ochronkę dla biednych dzieci.

W 1919 roku swoje życie ks. Miegoń 
związał z Polską Marynarką Wojenną. 
Jego obecność wśród marynarzy przyczy-
niła się do wyraźnej integracji I Batalionu 
Morskiego. Zrozumienie, jakim obdarzał 
marynarzy, a także aktywna działalność 
kulturalno-oświatowa sprawiły, że szyb-
ko stał się nie tylko powiernikiem, ale 
i przywódcą środowiska marynarskiego.

W 1920 roku podczas walk I Batalionu 
Morskiego w wojnie polsko-bolszewickiej 
wzniecił w żołnierzach nowe siły i popro-
wadził ich do zwycięskiego ataku. Za ten 
czyn został odznaczony przez marszałka 
Józefa Piłsudskiego Krzyżem Srebrnym 
Orderu Virtuti Militari.

W 1939 roku, gdy na Gdynię spadły pierw-

sze bomby, ks. Miegoń był jednym z obroń-
ców Lądowej Obrony Wybrzeża, zawsze 
gotowym do poświęceń w walce o Ojczyznę. 
Po zakończeniu walk, pomimo zwolnienia 
z niewoli i zagwarantowania nietykalności 
dobrowolnie wybrał męczeństwo i został ze 
swymi marynarzami. Przebywał w wielu obo-
zach jenieckich: Flensburgu, Schlezwik-Hol-
sztynie, Rothenburgu. Jego patriotyczne ma-
nifestacje przyczyniły się do umieszczenia go 
w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie, 
a następnie w Dachau. Tam też zmarł wycień-
czony morderczą pracą, chorobą i głodem 
15 października 1942 roku.

13 czerwca 1999 roku Jan Paweł II 
ogłosił na Placu Marszałka Józefa Piłsud-
skiego 108 błogosławionych męczenni-
ków, którzy zginęli z rąk nazistów w la-
tach 1939-1945. Wśród nich był również 
Błogosławiony Ksiądz Komandor Podpo-
rucznik Władysław Miegoń.  

Rada Gminy Głowaczów Uchwałą 
Nr VI.27.2015 z dnia 30 marca 
2015 roku, na wniosek Związku Piłsud-
czyków Rzeczypospolitej Polskiej – To-
warzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego 
Oddział Głowaczów, nadała Błogosła-
wionemu Księdzu Komandorowi Podpo-
rucznikowi Władysławowi Miegoniowi 
godność Honorowego Obywatela Gminy 
Głowaczów.

odetchnąć i upiec kiełbaski przy ognisku. 
We wtorek, w dniu 221 rocznicy zło-

żenia przez Tadeusza Kościuszkę przy-
sięgi na Rynku w Krakowie, odbyło się 
podsumowanie Gry Edukacyjnej. Ucz-
niowie mogli zaprezentować swoje pra-
ce oraz pochwalić się wiedzą o patronie, 
którą zdobyli. Odbył się również pokaz 
zdjęć. To były udane dni, pogoda dopisała 
i wszyscy dobrze się bawili.

Publiczna szkoła Podstawowa 
w głowaczowie



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 18

Ziemia Gniewoszowska swoją nazwę bierze od miejsco-
wości Gniewoszów założonej przez Jana Gniewosza herbu 
Rawicz, podstolego sandomierskiego, który w dniu 8 wrześ-
nia 1693 roku nadał osadzie handlowej prawa miejskie 
i różne swobody. Król  August II Mocny zatwierdził 
w 1712 roku przywileje miasteczka i nadał mu cztery jar-
marki, tj. na św. Michała (29.IX), Szymona i Judę (28.X), 
na św. Józefa (19.III) i na Nawiedzenie N.M.P (8.XII). Ko-
rzystając z dogodnego położenia przy trakcie warszawskim 
i z nadanych przywilejów miasteczko Gniewoszów zaczęło 
się szybko rozwijać. Dało to impuls do założenia drugiego 
miasteczka w bezpośrednim sąsiedztwie Gniewoszowa na 
gruntach do Regowa należących. Dnia 19 grudnia 1735 roku 
Karol Gonzaga, starosta krakowski, zakłada miasto Granicę. 
Korzystne warunki w sąsiadujących ze sobą miasteczkach 
tak dla Polaków jak i dla Żydów spowodowały szybki na-
pływ osadników. Żydów przyciągała do tych miast wolność 
propinacji i handlu. Na tle czerpanych zysków z handlu wy-
nikały konflikty między miasteczkami. Między miasteczka-
mi temi wynikają często spory o pierwszeństwo. Spory te 
w wysokim stopniu naiwne nie mogą wyjść na pożytek tym 
miasteczkom. (P. Klimczuk, Nasz powiat, str. 39).

Na podstawie ukazu carskiego z dnia 6 czerwca 1869 roku 
Gniewoszów i Granica utraciły prawa miejskie, ale mieszkań-
cy tych miejscowości pielęgnują tradycje małomiasteczkowe 
do dnia dzisiejszego. Widocznym śladem trwałości tradycji 
miejskich są cotygodniowe targi, na które w każdy wtorek 
przybywają mieszkańcy okolicznych wsi.

W historii Ziemi Gniewoszowskiej odnotować należy 
kilka ważnych wydarzeń, które pozostawiły ślady na tym 
terenie. Źródła średniowieczne wskazują na istnienie gro-
du w Oleksowie. Zachował się ślad istniejącego grodu po 
lewej stronie drogi nr 1737 W z Gniewoszowa do Dębli-
na, gdzie wśród łąk jest kopczyk jako pozostałość po pro-
wadzonych pracach wykopaliskowych. Na łąkach tych 
w 1656 roku obozowały wojska szwedzkie, niszcząc i ra-
bując wszystko co znalazło się w ich zasięgu. Według prze-
kazów historycznych z XVII wieku, to właśnie Madziarzy 
i Kozacy Rakoczego podpalili (1657) niewykończony koś-
ciół w Wysokim Kole, ufundowany przez Stanisława Witow-
skiego. (WS. Parafia Regów, str. 42) Wspomnieć należy 
o najstarszej budowli sakralnej na tym terenie, tj. o kościele 
w Oleksowie, który swoimi korzeniami sięga 1254 roku. 

Z łąk oleksowskich wyruszam w stronę Cmentarzyska Cho-
lerycznego, które znajduje się między Sławczynem a stawami 
rybnymi w Bąkowcu. Na cmentarzu tym grzebano zmarłych 
w czasie epidemii cholery mieszkańców parafi i Oleksów. Naj-
większą liczbę zgonów – 250 parafi an katolików – odnotowano 
w 1855 roku (Źródło APR). 

W czasie toczących się wojen przeciągały przez Gnie-
woszów wojska obce i stacjonowały w mieście i okolicy, 
od których doznawali mieszczanie wielu krzywd i gwał-
tów. Potwierdzają to skargi mieszczan gniewoszowskich 
z 1810 roku do ministra wojny, księcia Józefa Poniatow-
skiego, na zachowanie miejscowego komendanta stacjonu-
jących wojsk ppłk. Junga. Skarżyli się też Żydzi (1812), że 
doprowadzeni zostali do ruiny dostawami dla wojsk żyw-
ności i opału. W czasie Powstania Listopadowego rozegrała 
się pod Gniewoszowem bitwa, gdzie osaczeni przez Ro-
sjan powstańcy pod dowództwem ppłk. Teodora Kalinkow-
skiego przez kilka godzin odpierali ataki wroga. Na polu 
walki zginęło 300 polskich żołnierzy, a 502 szeregowców 

i 17 oficerów dostało się do rosyjskiej niewoli. Społeczeń-
stwo gminy Gniewoszów upamiętniło tę walkę powstańczą, 
kładąc na cmentarzu w Oleksowie kamień w hołdzie pole-
głym w bitwie 9 sierpnia 1831 roku. Obok grobów powstań-
ców listopadowych, znajdują się groby uczestników Po-
wstania Styczniowego. W kwaterze powstańców położony 
został kamień z napisem:

Panie, krwi naszej płynęło już morze –
Dotąd na ranach niewidzialne blizny.
Dałeś nam ciężki krzyż męczeństwa, Boże         
I wielką miłość dałeś nam Ojczyzny.
O jedno jeszcze prosimy dziś Ciebie:
Daj nam się dźwignąć samym i przez siebie!

Kornel Ujejski (1823 – 1897)

Dnia 4 sierpnia 2013roku w Oleksowie gmina Gniewo-
szów odbyło się uroczyste oddanie hołdu żołnierzom Kró-
lestwa Polskiego poległym 9 sierpnia 1831 roku w bitwie 
stoczonej z wojskami rosyjskimi na polach Gniewoszowa 
i Oleksowa.

W uroczystej mszy świętej udział wzięła asysta honorowa 
z Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Dęblinie 
i Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Kozienic oraz 
licznie zgromadzeni mieszkańcy Ziemi Gniewoszowskiej.

Na szczególnym miejscu w kościele przy ołtarzu ustawione 
zostały tablice upamiętniające poległych żołnierzy w czasie 
pierwszej i drugiej wojny światowej. Tablice te po poświęce-
niu przeniesione zostały na cmentarz parafi alny w Oleksowie, 
gdzie z należnymi honorami wojskowymi umieszczono je 
w kwaterze powstańców.

Na dzień 4 sierpnia 2013 roku odnowiono też pomnik bab-
ci Marii Skłodowskiej – Curie. Pomnik ten znajduje się, przy 
cmentarnej alei głównej po lewej jej stronie, blisko kwatery po-
wstańczej. 

Dotkliwe straty poniosła Ziemia Gniewoszowska w wal-
kach o Twierdzę Dęblin w czasie I wojny światowej. Ciała 
poległych w dniu 9 października 1914 roku spoczęły na cmen-
tarzu wojskowym w Wysokim Kole po prawej stronie drogi nr 
738 naprzeciw parafi alnego cmentarza grzebalnego. 

Dokończenie na str. 19

Pamięci poległych w I wojnie światowej

GMINA GNIEWOSZÓW
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Właśnie tutaj dnia 9 października 1914 r. przybyły woj-
ska 9 Armii Niemieckiej dowodzone przez gen. Paula von 
Hindenburga, z którą współdziałała I Armia Austriacka 
dowodzona przez gen. Wiktora Dankla, w ramach której 
walczyły również oddziały Polskich Legionów dowodzo-
ne przez Józefa Piłsudskiego. W sojuszu z Austrią walczyli 
też Węgrzy, Słowacy, Czesi, Chorwaci, Bośniacy, natomiast 
w przymierzu z Rosją walczyli Serbowie. Cmentarz został 
założony w 1914 roku przez miejscowego księdza w porozu-
mieniu z dowództwem armii rosyjskiej i liczył 770 m².

Dnia 8 października 2006 roku miała miejsce uroczystość 
poświęcona odsłonięciu krzyży i tablic na cmentarzu wojsko-
wym w Wysokim Kole. Na cmentarzu tym ustawiono dwa 
duże krzyże z granitu z napisem w języku rosyjskim i au-
striackim oraz szesnaście małych krzyży. Duchowni trzech 
wyznań, tj. rzymsko – katolickiego, prawosławnego i ewan-
gelickiego odprawili modły ekumeniczne, a delegacje przed-
stawicieli złożyły wieńce pod krzyżami żołnierskimi.

Wspomnieć wypada, że jadąc z Gniewoszowa po prawej 
stronie drogi 738 między Wysokim Kołem a Opatkowica-
mi stała od wieków kapliczka Jagiełłowa. Według tradycji 
miejscowej kapliczka ta istniała już za życia Władysława 
Jagiełły (…) w postaci wąskiej, murowanej kolumny zwęża-

jącej się ku górze. W przeszłości kapliczka pełniła rolę słupa 
milowego na Trakcie Królewskim (S. Traczyk Sanktuarium 
Maryjne w Wysokim Kole str. 18). W 2010 roku kapliczka 
została uszkodzona w wypadku drogowym. Czekamy na jej 
odnowienie.

Nadmienić należy, że po drugiej stronie drogi na cmen-
tarzu rzymsko-katolickim parafi i Wysokie Koło znajdują się 
groby bohaterów walk o wolność Polski.
1. Przy głównej alejce cmentarza grób kpt. Jana Serafina ps. 

„Czerchawa” – cichociemnego, który zginął tragicznie, 
skacząc na spadochronie nad polami Opatkowic w nocy 
z 19/20 maja 1944 r. w czasie zrzutu broni z Anglii dla 
placówki AK z Góry Puławskiej.

2. Przy alejce biegnącej wzdłuż muru w kierunku kościoła, 
jest grób wujka Marii Skłodowskiej-Curie, Władysława 
Boguskiego, uczestnika walk powstańczych 1863 r. i jego 
syna Zygmunta.
Bohaterowi Powstania Styczniowego poświęcony jest 

pomnik na cmentarzu przykościelnym w Wysokim Kole. Po-
mnik ten opatrzony napisem:

Śp. Ks. Józefowi Szczepańskiemu,
prob. Parafi i Regów od 1860 do 1866r.,

ur. w Solcu nad Wisłą 3.VII.1827r.,
zm. w Spasku gub. Tambowskiej 8.IV.1882 r.

Wieczny odpoczynek racz dać Panie duszy jego,
a tamta ziemia niechaj mu lekką będzie.

Pomnik ten upamiętniający zryw wolnościowy ludności 
Ziemi Gniewoszowskiej przeniesiony został z historycz-
nego cmentarza w Regowie Nowym do Wysokiego Koła 
6 sierpnia 2006 r.

Ziemia Gniewoszowska położona w Dolinie Środkowej 
Wisły posiada bogate walory przyrodnicze, klimatyczne 
i krajobrazowe o wysokim zróżnicowaniu siedlisk rzecznych 
i nadrzecznych dla żyjących tu gatunków. Ten fragment ko-
ryta rzeki Wisły oraz obszaru międzywala kwalifi kuje się do 
ochrony w formie rezerwatu przyrody.

Według opracowanego planu Wojewódzkiego Biura Pla-
nowania Przestrzennego projektowany Nadwiślański Park 
Krajobrazowy ma objąć południowo-wschodnią część gmi-
ny (Gniewoszów) znajdującą się w dolinie Wisły. Teren ten 
stanowi część jednego z najcenniejszych europejskich eko-
systemów rzecznych. Na odcinku od Sandomierza do Płocka 
koryto rzeki zachowało swój naturalny charakter, stwarza-
jąc mozaikę bogatych środowisk.

Dodatkowym atutem podnoszącym atrakcyjność tury-
styczną Ziemi Gniewoszowskiej będzie planowane urucho-
mienie przystani rzecznej w Regowie dla żeglugi turystycz-
nej na trasie Kozienice – Kazimierz Dolny. Dużą atrakcją 
turystyczną są jeziora, stanowiące pozostałość po dawnym 
korycie Wisły (starorzecza), a wśród nich Skrzynka w Olek-
sowie i Rokitniak między Oleksowem a Borkiem, które 
przyciągają wędkarzy z różnych stron Polski. Zaintereso-
wanie Wojewódzkiego Związku Wędkarzy tymi jeziorami 
może przyczynić się do ich zagospodarowania, a w konse-
kwencji do organizowania gospodarstw agroturystycznych 
na Ziemi Gniewoszowskiej.

Zainteresowanych czytelników zapraszam na wytyczoną 
przeze mnie ścieżkę rowerową.

staNIsława BachaNEK

Dokończenie ze str. 18
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styczną Ziemi Gniewoszowskiej będzie planowane urucho-
mienie przystani rzecznej w Regowie dla żeglugi turystycz-
nej na trasie Kozienice – Kazimierz Dolny. Dużą atrakcją 
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wanie Wojewódzkiego Związku Wędkarzy tymi jeziorami 
może przyczynić się do ich zagospodarowania, a w konse-

Pamięci poległych w II wojnie światowej

cmentarz wojskowy w wysokim Kole
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W ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
z początkiem lutego rozpoczęto realiza-
cję programu Odnowa wsi Grabów nad 
Pilicą, którego zadaniem jest budowa 
oświetlenia ulicznego na odcinku po-
nad 3 km w miejscowości Grabów nad 
Pilicą i Wyborów.

Dotację na zadanie pozyskano za 
pośrednictwem LGD „Puszcza Kozie-
nicka”. Na realizację przedsięwzięcia 
została przyznana pomoc w wysokości 
395 068 złotych, zgodnie z podpisaną 
umową z Samorządem Województwa 
Mazowieckiego.  

Wykonawcę zadania wyłoniono 
w ramach przetargu nieograniczonego, 
na który swoją ofertę przedstawiły trzy 

firmy, najkorzystniejszą propozycję 
zgłosiła firma MBJ Zbigniew Gorgol 
z Żabiej Woli. Zakres inwestycji obej-
muje budowę linii kablowej oświetle-
nia ulicznego w miejscowościach: Gra-
bów na Pilicą i Wyborów. W ramach 
realizacji zostanie zamontowanych 
80 słupów oświetleniowych o wysoko-
ści 9 m. Przewiduje się zastosowanie 
nowoczesnych opraw z wysoko wy-
dajnymi sodowymi źródłami światła, 
o mocy zapewniającej uzyskanie wy-
maganych parametrów oświetlenia 
drogi, a także wysokoprężne sodowe 
źródła światła o bardzo dużej skutecz-
ności świetlnej, zwiększonym strumie-
niu świetlnym, trwałości i niezawod-
ności. Oprawy tego typu pozwalają 

na uzyskanie znacznie większej ilości 
światła przy zmniejszonym zużyciu 
energii elektrycznej.

Nadrzędnym celem zadania jest po-
prawa bezpieczeństwa i zaspokojenie po-
trzeb mieszkańców poprzez wyrównanie 
szans rozwojowych i wspomaganie zmian 
strukturalnych na obszarze wiejskim, 
a także podniesienie standardu życia na 
wsi poprzez praktyczne i estetyczne za-
gospodarowanie przestrzeni publicznej 
w miejscowości Grabów nad Pilicą oraz 
Wyborów. 

Zmodernizowane oświetlenie uliczne 
będzie służyć mieszkańcom i użytkowni-
kom drogi wojewódzkiej nr 730 od maja 
bieżącego roku.

redakcja Urzędu gminy

Na zakończenie perspektywy unij-
nej PROW 2007 – 2013 gminie Grabów 
nad Pilicą udało się pozyskać środki 
na zagospodarowanie terenu poprzez 
przebudowę bieżni lekkoatletycznej. 

Projekt zrealizowany został w ra-
mach działania Odnowa i Rozwój Wsi. 
Inwestycja ma na celu poprawę jakości 

życia mieszkańców Grabowa nad Pili-
cą oraz rozszerzenie oferty aktywnego 
wypoczynku na świeżym powietrzu. 
Łączny koszt zadania inwestycyjnego 
wynosi około 270 000,00 zł, z czego 
dofinansowanie w ramach podpisanej 
umowy z Samorządem Województwa 
Mazowieckiego opiewało na kwotę 
154 255,00 zł. Wykonanie zadania po-

wierzono wyłonionej w drodze przetar-
gu firmie P.B. MONOBET z Tych. 

Z bieżni już od marca czynie ko-
rzystają uczniowie Zespołu Szkół na 
zajęciach wychowania fizycznego, 
a popołudniami również inni miesz-
kańcy gminy.

redakcja Urzędu gminy 

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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Grupa młodzieży, która działa przy 
parafi i Świętej Trójcy w Grabowie nad 
Pilicą w ciągu roku podejmuje wiele róż-
norodnych zadań w celu propagowania 
i kształtowania postawy chrześcijańskiej. 
Uczniowie prowadzili kiermasze, wyko-
nywali ozdoby, sprzedawali znicze. Gro-
madzili w ten sposób fundusze na wyjazd, 
który stał się coroczną tradycją. 

W ramach rekolekcji wielkopostnych 
„Dotknij miłosierdzia” odbywających się 
w dniach 23 – 25 marca 2015 r. uczniowie 
razem z opiekunami wyruszyli spod szkoły 
na lotnisko w Modlinie, skąd wylecieli do 
Gdańska. Podróż trwała krótko, dlatego wy-
gospodarowany czas można było przezna-
czyć na zwiedzanie, modlitwę i rozmyślania. 
Podczas pobytu uczniowie pierwszego dnia 
zwiedzili Stare Miasto w Gdańsku, stadion 
PGE Arena. Podsumowaniem intensywnego 
dnia była Msza Święta w Bazylice Mariackiej, 
gdzie wraz z proboszczem parafi i, wszyscy 
oddali się duchowym rozważaniom. Spacer 
po oświetlonej Starówce był dodatkowym 
zwieńczeniem pierwszego etapu rekolekcji. 
Kolejnego dnia grupa młodzieży zwiedza-
ła Muzeum Bursztynu, Dwór Artusa oraz 
Westerplatte, które dla współczesnych jest 
żywą lekcją historii. Miejsce to upamiętnia 
tragiczne wydarzenia z II wojny światowej 

i przypomina, że dzięki bohaterskiej śmierci 
tam poległych, dziś możemy cieszyć się wol-
ną Polską. Uczniowie mieli także możliwość 
spaceru po plaży w kierunku mola w Sopo-
cie, a trzeciego dnia odwiedzili Europejskie 
Centrum Solidarności.

Każdy dzień uczestnicy rozpoczyna-
li od porannej modlitwy. Wyprawa była 
czasem do rozmyślań i rozmów nad celem 
rekolekcji, których podsumowaniem była 
wspólna modlitwa różańcowa. Ucznio-
wie zrealizowali zamierzony cel, dzięki 

któremu poznali się nawzajem, ale prze-
de wszystkim zajrzeli w głąb siebie, co 
pozwoliło im przygotować się do Świąt 
Wielkanocnych.

Przedsięwzięcie było możliwe dzięki 
wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Grabowie nad Pilicą w ra-
mach Programu Profi laktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na cele 
propagowania innych form spędzania 
wolnego czasu.

redakcja Urzędu gminy

16 kwietnia w Zespole Szkół w Gra-
bowie nad Pilicą odbył się II Festiwal 
Piosenki z cyklu „Cztery pory roku”. 
W tym roku tematyka oscylowała wo-
kół wiosny. Na scenie zaprezentowało 
się 19 uczestników z oddziałów przed-
szkolnych i klas młodszych ze szkół 

z terenu Gminy Grabów nad Pilicą. 
Dzieci wykazały się wielką odwa-
gą stając przed liczną publicznością, 
wśród której zasiedli: dyrekcja, na-
uczyciele, rodzice oraz koleżanki i ko-
ledzy z klas. 

W czasie gali można było dostrzec 

talenty sceniczne i wokalne, niektóre 
wykonania wręcz porwały publiczność 
do wielkiego aplauzu. Małych wyko-
nawców oceniało jury konkursowe, 
które po naradzie zdecydowało o zwy-
cięstwie i przyznaniu nagród. W kate-
gorii młodszej (oddziałów przedszkol-
nych) I miejsce zajęła Iza Marchewka, 
II – Martyna Roguska, a III Maja Uliasz. 
Wśród starszaków zwyciężyła Oliwia 
Waśniewska z klasy 3, na drugim upla-
sowała się Ania Janowska z klasy 1, 
a trzecie zajął Maciej Durajczyk – kla-
sa 3. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dy-
plomy i pamiątkowe kubki. Głównym 
sponsorem tego przedsięwzięcia był 
Wójt Gminy Grabów nad Pilicą Euze-
biusz Strzelczyk, który chętnie patro-
nuje różnym projektom szkolnym.

Wszyscy już czekają na następny fe-
stiwal w przyszłym roku, bo tego typu 
imprezy okazują się być wielkim prze-
życiem dla dzieci, możliwością zapre-
zentowania ich umiejętności i świetną 
rozrywką dla publiczności.

redakcja Urzędu gminy
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W niedzielę, 12 kwietnia w Koście-
le św. Krzyża w Kozienicach już po 
raz trzeci odbył się Festiwal Muzy-
ki Sakralnej im. Józefa Furmanika. 
W części koncertowej zaprezento-
wały się chóry oraz zespoły wokalne 
z Kozienic, Łodzi, Lublina i Warsza-
wy. Gościem festiwalu był chór go-
spel z Kielc.

– Bardzo ważne jest, aby miasto o tak 
długiej tradycji historycznej – miasto 
królewskie – podtrzymywało tradycje 
i historie osób, które wyrosły na tej 
ziemi i tej ziemi przynosiły zaszczyt 
– mówiła podczas ofi cjalnego otwar-
cia Małgorzata Bebelska, zastępca 
burmistrza gminy Kozienice, równo-
cześnie przewodnicząca komitetu or-
ganizacyjnego.

– W trakcie koncertowej części festi-
walu usłyszymy muzykę sakralną, 
która jak żadna inna, niesie ze sobą 
piękno, harmonię i ogrom wzruszeń – 
mówiła Elwira Kozłowska, dyrektor 
Kozienickiego Domu Kultury, pro-
wadząc festiwal. – Występy uczest-
ników festiwalu tworzyć będą piękną 
mozaikę muzycznej twórczości litur-
gicznej różnych epok.

Podczas niedzielnego festiwalu jako 
pierwszy zaprezentował się Chór Fa-
Mi-Re działający przy Zgromadzeniu 
Sióstr Franciszkanek od Cierpiących 
w Kozienicach pod dyrekcją siostry 
Leny Popławskiej. Pozostałe chóry, 
które dostarczyły wielu muzycznych 

wzruszeń to: Kameralny Męski Ze-
spół Wokalny THE SINGING HEADS 
z Łodzi pod dyrekcją Mariusza Lewe-
go, Chór LA MUSICA z Lublina pod 
dyrekcją Zdzisława Ohara oraz Chór 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego z Warszawy pod dyrekcją 
Michała Sławeckiego. W ich wykona-
niu usłyszeliśmy zróżnicowane utwory 
sakralne różnych kompozytorów, w tym 
Józefa Furmanika, kompozytora i orga-
nisty, który ostatnie lata swojego ży-
cia spędził w Kozienicach mieszkając 

w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek 
od Cierpiących. Gościem specjalnym 
festiwalu był Chór Kameralny FERMA-
TA z Kielc pod dyrekcją Ewy Robak. 
Chór zaprezentował wspaniałą muzykę 
gospel, czyli rodzaj chrześcijańskiej 
muzyki obrzędowej (sakralnej), ma-
jącej swój początek w XIX-wiecznej 
kulturze czarnoskórych mieszkańców 
Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz 
utwory z nurtu negro spirituals.

Wśród gości festiwalu znalazła się 
rodzina Józefa Furmanika, w tym wnuk 
Andrzej Furmanik, który złożył podzię-
kowania i kwiaty za organizację festi-
walu na ręce Małgorzaty Bebelskiej 
oraz Elwiry Kozłowskiej. 

– Chciałem w imieniu własnym oraz 
rodziny gorąco podziękować także 
uczestnikom chórów. Słuchając ich 
utworów przypomniały mi się moje 
młode lata – mówił na zakończenie 
części koncertowej A. Furmanik. – 
Jeszcze raz bardzo dziękuję i myślę, 
że nie będziecie Państwo ustawać 
w wysiłkach nad organizacją czwar-
tej edycji tego festiwalu.

Po niezapomnianych koncertach fe-
stiwalowych została odprawiona msza 
św. celebrowana przez ks. Rafała Kal-
barczyka z parafii pw. Świętego Krzy-
ża w Kozienicach. Po mszy, zgroma-
dzeni udali się na plac przykościelny, 
przed pomnik Jana Pawła II. Tu odbyła małgorzata Bebelska, zastępca burmistrza gminy Kozienice wraz z mariuszem Praw-

dą, przewodniczącym rady miejskiej w Kozienicach złożyli gratulacje na ręce an-
drzeja furmanika, wnuka Józefa furmanika Dokończenie na str. 23

Delegacja samorządu gminy Kozienice, na czele z burmistrzem gminy Kozienice 
tomaszem Śmietanką, złożyła kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II dla uczczenia 
pierwszej rocznicy kanonizacji Papieża Polaka

GMINA KOZIENICE
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W ramach przygotowania ukraiń-
skich samorządów do wdrażania reform 
decentralizacyjnych i stowarzyszenia 
z Unią Europejską w dniach: 23 – 27 
marca br. przebywały w Kozienicach: 
mer miasta Czugujew – Galina Mina-
jewa oraz zastępca mera miasta Per-
vomaysk – Nina Charczenko. Wizyta 
w polskich samorządach została 
przygotowana przez Związek Miast 
Polskich przy współudziale samo-
rządów goszczących przedstawicieli 
z Ukrainy. 

Spotkanie rozpoczynające wizytę de-
legacji ukraińskich w Polsce odbyło się 
w Sali Obrazowej w Pałacu Prezyden-
ckim. W imieniu Szefa Kancelarii Pre-
zydenta RP przybyłych gości powitał 
Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP. Wystą-
pienia tematyczne obok Ministra Dzie-
końskiego wygłosili m.in.: Agnieszka 
Dawidziuk – Dyrektor Departamen-
tu Koordynacji Strategii i Polityki 
Rozwoju Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju, Marcin Święcicki – Poseł 
na Sejm RP, Szef grupy eksperckiej ds. 
reformy samorządowej na Ukrainie, 
Jan Hofmoki – Zastępca Dyrektora ds. 
polityki rozwojowej UE i współpracy 
wielostronnej MSZ, Andrzej Porawski, 
Dyrektor Biura ZMP, Wystąpienia uzu-
pełniające wygłosili przedstawiciele 
miast ukraińskich i polskich. 

Podczas swojej roboczej wizyty 
w Kozienicach przedstawicielki samo-
rządów ukraińskich zapoznane zostały 
z wieloma aspektami funkcjonowania 
samorządu Gminy Kozienice. Swoją 
wiedzą i dotychczasowymi doświad-
czeniami dzielili się – podczas oso-
bistego spotkania – Burmistrz Gmi-
ny Kozienice – Tomasz Śmietanka 
i Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Dnia 16 kwietnia br. na terenie Enea 
Wytwarzanie Sp. z o.o. odbyło się spot-
kanie Prezydenta RP – Bronisława Ko-
morowskiego i Ministra Skarbu Państwa 
– Włodzimierza Karpińskiego z zarzą-
dem spółki oraz przedstawicielami władz 
samorządowych na szczeblu wojewódz-
kim, powiatowym i gminnym. Gości 
ofi cjalnie powitali Prezes Zarządu Enea 
S.A. – Krzysztof Zamasz oraz Burmistrz 
Gminy Kozienice – Tomasz Śmietanka. 

Głównym tematem wspólnego spot-

kania było polskie bezpieczeństwo ener-
getyczne. Po zapoznaniu się pracami 
budowy najnowocześniejszego w Euro-
pie bloku na węgiel kamienny o mocy 
1075 MW Prezydent podkreślił jak duże 
znaczenie inwestycja realizowana na te-
renie Ziemi Kozienickiej ma zarówno dla 
polskiej energetyki, jak i dla rozwoju lo-
kalnego i regionalnej społeczności. 

wydział Promocji, Kultury i sportu
Urzędu miejskiego w Kozienicach

w Kozienicach – Mariusz Prawda. 
W ramach programu wizyty Goście 
z Ukrainy zapoznani zostali także 
z zasadami funkcjonowania opieki 
zdrowotnej, pomocy społecznej, gospo-
darki mieszkaniowej oraz gospodarki 
komunalnej, sposobami wspierania or-
ganizacji pozarządowych, sposobami 
budowy zaufania między obywatelami 
a władzami samorządowymi, projek-
tami pozwalającymi pozyskiwać fun-
dusze inwestycyjne. Podczas spotkań 
w placówkach oświatowych i szko-
łach przybliżono funkcjonowanie 
oświaty, Kozienickiego Domu Kultury 
i Muzeum Regionalnego. Zagadnienia 
dotyczące sportu, rekreacji i ochrony 
środowiska zostały omówione podczas 
zwiedzania obiektów sportowych i re-
kreacyjnych.

wydział Promocji, Kultury i sportu
Urzędu miejskiego w Kozienicach

się uroczystość złożenia kwiatów i za-
palenia zniczy dla uczczenia pierwszej 
rocznicy kanonizacji Papieża Polaka. 
Po odmówieniu Koronki do Miłosier-
dzia Bożego przez ks. kanonika Kazi-
mierza Chojnackiego, hołd wielkiemu 
rodakowi złożyły delegacje: samorzą-
du Gminy Kozienice, Powiatu Kozie-
nickiego, Publicznego Gimnazjum nr 
1 im. Jana Pawła II w Kozienicach, 
a także delegacje Kozienickiego Koła 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej oraz Związku Weteranów 
i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 
majora  Henryka Dobrzańskiego „Hu-
bala”. Znicz przed pomnikiem zapalił 
też przedstawiciel rodziny Józefa Fur-
manika. Wartę przy pomniku pełnili 
uczniowie z PG nr 1 im. Jana Pawła II 
w Kozienicach.

Patronat honorowy nad festiwalem 
objęli: Mariusz Prawda – Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Kozienicach, 
Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gmi-
ny Kozienice, Włodzimierz Stysiak 
– Przewodniczący Rady Powiatu Ko-
zienickiego, Janusz Stąpór – Starosta 
Powiatu Kozienickiego, Krzysztof Sa-
dowski – Prezes Zarządu Enea Wytwa-
rzanie sp. z o.o., ks. dziekan Włady-
sław Sarwa proboszcz parafii p.w. Św. 
Rodziny oraz ks. kanonik Kazimierz 
Chojnacki proboszcz parafii p.w. Św. 
Krzyża w Kozienicach. Organizatora-
mi festiwalu byli: Gmina Kozienice, 
Kozienicki Dom Kultury im. B. Klim-
czuka oraz parafia p.w. Św. Krzyża 
w Kozienicach. Partnerami natomiast 
parafia p.w. Św. Rodziny, Publiczne 
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, 
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od 
Cierpiących oraz Kozienickie Centrum 
Rekreacji i Sportu. Na czele komitetu 
organizacyjnego stała Zastępca Bur-
mistrza Gminy Kozienice Małgorzata 
Bebelska przy wsparciu Rycerzy Ko-
lumba Rady Lokalnej w Kozienicach 
im. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. 
Sponsorem wydarzenia była Enea Wy-
twarzanie sp. z o.o.

Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka

Dokończenie ze str. 22
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Po raz pierwszy w Gminie Magnuszew 
podkreślono znaczenie przedsiębiorczo-
ści dla rozwoju środowiska lokalnego 
podczas uroczystego spotkania samorzą-
dowców z przedsiębiorcami. 

Dnia 19 marca 2015 r. w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy na zaproszenie 
Wójta Gminy Magnuszew Marka Dra-
pały odbyła się I Magnuszewska Gala 
Przedsiębiorczości. 

W tym niezwykłym wydarzeniu udział 
wzięło 30 przedsiębiorców aktywnie dzia-
łających, nie tylko w obszarze biznesu, 
ale również szeroko rozumianej integracji 
społecznej. Swoją obecnością zaszczycili 
również:

– Przewodniczący Rady Powiatu Kozie-
nickiego Włodzimierz Stysiak

– Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz 
Stąpór

– Prezes Zarządu Banku Spółdzielcze-
go w Piasecznie – PS Bank Kazimierz 
Grabczuk

– Dyrektor Banku Spółdzielczego w Mag-
nuszewie Elżbieta Dudek

– Przewodniczący Rady Gminy Magnu-
szew Zbigniew Rybarczyk wraz z Rad-
nymi.

Honorowy patronat nad wydarzeniem 
przyjęli Wicepremier Minister Gospodar-
ki Janusz Piechociński, Posłowie na Sejm 
RP Czesław Czechyra i Mirosław Mali-
szewski. 

Otwierając Galę Wójt powitał 
wszystkich zebranych i wygłosił prze-
mówienie podkreślając w nim  znaczą-
cą rolę przedsiębiorców. Powiedział 

m.in. […] Wasze doświadczenie i Wasza 
energia, pomysłowość chciałbym, aby 
znalazła przestrzeń i dobry klimat do 
działania w Gminie Magnuszew. Roz-
wój Waszych zakładów to szansa dla 
ludzi będących bez pracy, bez grosza 
w portfelu i to Wy jesteście dla nich 
szansą – za to Wam dziękuję. [...]

Po słowie wstępnym Wójt Gminy 
w imieniu własnym i Wicepremiera RP 
wręczył Przedsiębiorcom Podziękowania 
„za aktywne propagowanie idei i ducha 
przedsiębiorczości w środowisku lokal-
nym oraz zaangażowanie i wkład w roz-
wój polskiej gospodarki”. 

Podczas spotkania głos zabrał Sta-
rosta Powiatu Kozienickiego, który 
pogratulował Wójtowi Gminy pomy-
słowej idei zacieśniania współpracy 
pomiędzy przedsiębiorcami a samo-
rządem lokalnym. Stwierdził również, 
że czuje się zainspirowany do organi-

zacji tego typu spotkania na szczeblu 
Powiatu. 

Następnie Prezes Banku Spółdziel-
czego, nawiązując do hasła, które towa-
rzyszyło temu wydarzeniu Myśl. Wierz. 
Marz. Miej odwagę zachęcał przedsię-
biorców do podejmowania odważnych 
decyzji i zapewnił o obecności banku 
na ich drodze do sukcesu. Gratulując 
natomiast Wójtowi pomysłu organiza-
cji Gali, życzył pomyślnego rozwoju 
społeczno-gospodarczego Gminy.

W dalszej części uroczystości Wójt 
zachęcał przedsiębiorców do zwrócenia 
szczególnej uwagi na posiadany przez 
gminę potencjał w postaci m.in. zasobów 
wód geotermalnych i nieruchomości.

Dogodne położenie, blisko metropolii, 
winno ożywić nasz rynek poprzez orga-
nizację hurtowego zbytu produktów. To 
jedno z zadań (powiedział Wójt) do rea-
lizacji którego zmierzał będzie samorząd 
gminny.

Uroczystość uświetnił koncert muzy-
ki klasycznej w wykonaniu nauczycieli 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozieni-
cach Martyny Siemiątkowskiej (skrzyp-
ce) i Jacka Bondaruka (fortepian).

Po pięknym koncercie, podsumowa-
nym gromkimi brawami, nastąpiła wy-
miana doświadczeń, spostrzeżeń i wnio-
sków ze strony wszystkich uczestników 
wydarzenia. 

Opuszczający salę uczestnicy spot-
kania dzielili się swoimi wrażeniami 
mówiąc: To był świetny pomysł, bardzo 
udana uroczystość, dziękujemy za do-
strzeżenie naszej obecności i działalno-
ści, oczekujemy na kolejne spotkanie.

BarBara soBota

GMINA MAGNUSZEW
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Z okazji przypadającego 21 marca 
Światowego Dnia Poezji, Gminna Bibliote-
ka Publiczna – Centrum Kultury w Magnu-
szewie ogłosiła gminny Konkurs poetycki.

Warunkiem udziału było własnoręcz-
ne napisanie wiersza o wiośnie w naszej 
gminie. Konkurs obejmował dwie katego-
rie wiekowe: dzieci z klas IV – VI szko-
ły podstawowej i młodzież gimnazjalną. 
Do konkursu zgłosili się przedstawiciele 
wszystkich szkół z terenu gminy.

Wpłynęły 24 prace, a ich wysoki po-
ziom nas zadziwił. Uczestnicy bardzo 
ambitnie i poważnie potraktowali nasze 
zaproszenie, co zaowocowało powstaniem 
pięknych strof poetyckich, opisujących 
piękno budzącej się do życia przyrody, jak 
też urodę naszej ziemi magnuszewskiej. 
Wiersze były różne, niektóre bardzo krót-
kie i proste w formie, inne skomplikowane 
i dorosłe. Wszystkie czytało się z zaintere-
sowaniem i ogromną przyjemnością. 

Do oceny napisanych wierszy została 
powołana komisja, w której skład wcho-
dzili nauczyciele poloniści, przedstawi-
ciele każdej szkoły. Komisja oceniała 
prace anonimowe, nie znając imienia, na-
zwiska ani też wieku autora, według skali 
punktowej od 1 do 5. Ponieważ wszystkie 
wiersze niewiele różniły się poziomem, 
praca nad ich oceną i wyłonieniem zwy-
cięzców była bardzo trudna.

Najwyższą ilość punktów za swój 
wiersz pt.”Magnuszewska wiosna” (26 
na 30 możliwych), otrzymała uczennica 
kl. IV PSP z Chmielewa Maja Pawelec, 
drugie miejsca w tej kategorii wiekowej 
– po 25 punktów otrzymały: Milena Ry-
barczyk z kl. VI PSP w Przydworzycach 

i Natalia Miśkiewicz z kl. VI PSP w Roz-
niszewie, trzecie miejsce zajęła Paulina 
Ośka z kl. IV PSP w Przydworzycach. 

W starszej kategorii wiekowej pierw-
sze miejsce zajęła Mabell Kowalewska 
z kl. I Publicznego Gimnazjum w Mag-
nuszewie uzyskując 25 punktów za 
wiersz pt „Wiosna”, drugie równorzędne 
miejsca, uzyskując po 23 punkty, zajęły: 
Sandra Kinga Adamska oraz Weronika 
Niedziałek z III klasy Publicznego Gim-
nazjum w Mniszewie. Trzecie również 
równorzędne miejsca zajęły Angelika 
Jarczyk z kl. I i Maria Narojczyk z kl. II 
z Publicznego Gimnazjum w Magnusze-
wie otrzymując po 22 punkty. 

W konkursie została również przyzna-
na nagroda wójta gminy, którą otrzymała 
Maja Pawelec.

Uroczyste ogłoszenie wyników 

i wręczenie nagród odbyło się 31 mar-
ca 2015 r. Wszystkim uczestnikom 
biblioteka ufundowała upominki, zaś 
laureaci dodatkowo otrzymali nagro-
dy książkowe. Młodzi autorzy podczas 
uroczystości z dumą zaprezentowali 
swoje utwory publiczności, która słu-
chała z uwagą i zaciekawieniem.  

Spotkanie uświetniła swoją obec-
nością Marlena Zielińska, znana w na-
szym regionie malarka, która z ogrom-
nym powodzeniem próbuje również 
ubrać swoje myśli w słowa i pisze pięk-
ne, wzruszające wiersze. Kilka z nich 
przytoczyła na spotkaniu z młodymi 
poetami wzbudzając łzy wzruszenia 
wśród słuchaczy. Opowiadając o sobie 
podkreśliła jak wiele wartości w życie 
człowieka wnosi rozwijanie swoich 
zainteresowań i pasji, które warto pie-
lęgnować i dzielić się nimi z innymi. 
Potwierdzeniem jej słów było zain-
teresowanie i podziw, jakie wzbudził 
piękny mini koncert skrzypcowy mu-
zyki klasycznej, który zaprezentowała 
na zakończenie spotkania uczennica 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozie-
nicach oraz Publicznego Gimnazjum 
w Magnuszewie, Weronika Sobota. 

Dziękujemy wszystkim osobom, któ-
re w jakikolwiek sposób włączyły się 
w realizację tego przedsięwzięcia za za-
angażowanie i pomoc. Uczestnikom i lau-
reatom życzymy powodzenia i wytrwa-
łości w rozwijaniu swoich zainteresowań 
oraz zapraszamy do udziału w kolejnych 
organizowanych przez nas konkursach 
i wydarzeniach

Pracownicy gminnej 
Biblioteki Publicznej 

– centrum Kultury w magnuszewie
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Corrida, corrida, to walka z bykami, to także zabawa – 
poznajcie ją sami.
Bo byki to groźne są czworonogi,
To także i błędy, słuchaczu nasz drogi.

W naszej szkole podejmujemy różne 
próby pracy nad ortografi ą, ciągle spra-
wiającą młodym ludziom kłopoty. Duże 
zainteresowanie i niezwykłe emocje 
wzbudziła impreza, którą zatytułowano 
Ortografi czna corrida.

Konkurs ortografi czny składał się 
z trzech etapów, brali w nim udział ucz-
niowie szkoły podstawowej i gimnazjum. 
W wyznaczonym dniu, o określonej go-
dzinie uczniowie zasiadali w ławkach do 
napisania dyktanda.

I etap konkursu odbył się 19.02.2015 r., 
wzięli w nim udział następujący uczniowie: 

Szkoła Podstawowa: Bartlomiej 
Amerek, Karol Witek, Weronika Ciesiel-
ska, Kamil Wardawy, Magdalena Kalbar-
czyk, Maja Ambroziak, Anna Pochylska, 
Jakub Stolarczyk, Julia Ciesielska, Klau-
dia Bogacka, Irena Brodowska, Jakub 
Piórkowski, Julia Witosław.

Gimnazjum: Magdalena Majcher, 
Magdalena Zdrzalik, Daria Kudła, Do-
minika Kudła, Michał Gozdera, Patrycja 
Makuch, Arkadiusz Zdrzalik, Anna Maj, 
Agata Kowalczyk, Patryk Bogacki.

II etap konkursu miał miejsce 
26.02.2015 r., zakwalifi kowali się do nie-
go następujący uczniowie:

Szkoła Podstawowa: Magdalena 
Kalbarczyk, Maja Ambroziak, Jakub 
Piórkowki, Klaudia Bogacka, Bartłomiej 

Amerek, Karol Witek, Julia Ciesielska, 
Irena Brodowska, Julia Witosław.

Gimnazjum: Agata Kowalczyk, Anna 
Maj, Michał Gozdera, Patrycja Makuch, 
Arkadiusz Zdrzalik.

III etap konkursu odbył się 12.03.2015 r. 
i o tytuł Mistrza Ortografi i walczyli nastę-
pujący uczniowie:

Szkoła Podstawowa: Karol Witek, 
Bartłomiej Amerek, Julia Witosław, Klau-
dia Bogacka.
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Gimnazjum: Michał Gozdera, Anna 
Maj.

W wyniku eliminacji Mistrzem Or-
tografi i w Szkole Podstawowej została 
Julia Witosław (kl. IV), natomiast Mi-
strzem Ortografi i w Gimnazjum została 
Anna Maj (kl. III). 

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone 
zwycięzcom na najbliższej uroczystości 
szkolnej.

Przed szkołą stoi powinność obrony 
języka polskiego. Obecnie media, tele-
wizja, a przede wszystkim fora interne-
towe wpływają na sposób posługiwania 
się językiem zredukowanym, niedbałym, 
okaleczonym, dlatego konkurs ortogra-
fi czny był ważnym elementem wspierają-
cym poprawną pisownię. Tekst napisany 
niechlujnie, z błędami ortografi cznymi 
i interpunkcyjnymi da się przeczytać, ale 
z większym wysiłkiem. Musimy bowiem 
„rozebrać” niestarannie napisane słowo 
i odgadnąć, o co chodziło autorowi. 

Impreza uświadomiła młodzieży, że 
obok umiejętności korzystania z Internetu 
trzeba też umieć pisać zgodnie z normami 
. Jest to przecież nasza wizytówka i nie-
zbędny instrument ludzkiego rozwoju. Im 
dokładniej będziemy posługiwać się języ-
kiem, tym więcej możemy mieć sobie do 
powiedzenia. 

agNIEszKa graBowsKa-KoŃczyK 

GMINA SIECIECHÓW
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Żyjemy pośpiesznie, wciąż gonimy 
uciekający czas. Szczególnie mocno 
doświadczamy tego, ucząc w szkole. 
Koncentrujemy się na najważniejszym: 
nasi uczniowie muszą opanować tech-
nikę rozwiązywania testów, bo nowa 
podstawa programowa napisana jest 
w języku wymagań. 

Tymczasem powinnością polonisty 
jest wprowadzanie uczniów w prze-
strzeń duchową. I tylko od nauczy-
cieli zależy czy wykorzystają szansę 
i otworzą przed młodzieżą drzwi do 
prawdziwego piękna. Temu celo-
wi służył XXXII Powiatowy Mały 
Konkurs Recytatorski, który odbył 
się 24.03.2015r. w Domu Kultury 
w Kozienicach. Naszą szkołę – Ze-
spół Placówek Oświatowych – pięknie 
reprezentowały uczennice: Patrycja 
Kwapisz z VI kl. szkoły podstawowej 
i Anna Maj z III kl. gimnazjum. Dziew-
częta recytowały utwory: Jana Kocha-
nowskiego, Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, Juliana Tuwima, Jana 
Twardowskiego.

Wysoki poziom recytacji i zaanga-
żowanie młodych ludzi podczas Kon-

kursu Recytatorskiego pokazało, że 
istnieje wrażliwa młodzież, która ceni 
poetycki smak, czyli elitarną kulturę 
literacką. 

W świecie coraz słabiej nacecho-
wanym przez sztukę słowa, przeka-

zywanie fascynacji poezją staje się 
rodzajem misji – wierzę bowiem, że 
świat bez literatury pięknej jest świa-
tem gorszym.

agNIEszKa graBowsKa – KoŃczyK 

W pogoni codziennych spraw, obo-
wiązków i różnych zadań, nie zastana-
wiamy się nad upływającym życiem, 
które tak naprawdę opiera się na wielu 
tradycjach, kulturach, zwyczajach. Do-
piero nadchodzące święta przypomina-
ją nam o wielu z nich…

Do takich świąt należy Wielkanoc, 
czyli cudowny czas spędzony w gronie 
najbliższych, przypominając, że waż-
na jest rodzina. Śniadanie wielkanoc-
ne, to jeden z najbardziej uroczystych 
momentów tych świąt. Cała rodzina 
zasiada do suto zastawionego stołu, 
aby zgodnie z tradycją podzielić się 
jajkiem oraz zjeść uroczysty posiłek. 
O tych właśnie zwyczajach i trady-
cjach mówiła akademia przygotowana 
przez uczniów ZPO w Sieciechowie 
pod opieką nauczycielek: Wioletty 
Dziosa- Wojtasik i Hanny Borowiec, 
zaprezentowana dla całej społeczności 
szkolnej.

Uczniowie wykazali się wysokim 
poziomem recytatorskim i wokalnym, 
wykazali wielką dojrzałość i powagę, 

zwrócili uwagę na rzeczy bardzo waż-
ne i istotne dla każdego chrześcijani-
na. Dzięki takim spotkaniom możemy 
wspólnie przeżyć miłe chwile i zasta-

nowić się nad sprawami, które w co-
dziennych relacjach są bardzo odległe.

wIolEtta DzIosa – woJtasIK
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