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7 marca w sali konferencyjnej pen-
sjonatu KCRiS odbyło się spotkanie 
wojewody mazowieckiego Jacka Ko-
złowskiego z sołtysami, wójtami, rad-
nymi rad gmin, przewodniczącymi ko-
mitetów osiedlowych z terenu powiatu 
kozienickiego, którego organizatorem 
był starosta powiatu kozienickiego Ja-
nusz Stąpór.

Podczas spotkania, w którym uczestni-
czył również Rafał Rajkowski kierownik 
Radomskiej Delegatury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego omawiano rolę 
i udział wspólnot wiejskich w rozwoju 
powiatu kozienickiego i województwa 
mazowieckiego, sołectw jako jednostek 
pomocniczych gmin, rozwój obszarów 
wiejskich, a także współpracę wspólnot 
wiejskich z samorządami i administracją, 
bezpieczeństwo na terenach wiejskich, 
rolę liderów wspólnot wiejskich i ich 
funkcje integracyjne. 

Obecni na spotkaniu poruszyli wiele 
spraw, a pytania były bardzo zróżnicowa-
ne. Podczas dyskusji poruszone zostały 
kwestie: drogi wojewódzkiej nr 691 oraz 
drogi krajowej nr 79, programu rozwoju 
i bezpieczeństwa, darowizn na cele pub-
liczne, tworzenia grup producenckich  
i wspólnych inwestycji, przyznawania 
funduszy dla komitetów osiedlowych, 

szkoleń dla sołtysów oraz wycinki lasów.
Wojewoda podkreślił, że w woje-

wództwie mazowieckim jest 314 gmin, 
zatem sołectw budujących je jest napraw-
dę dużo, a sołectwa, sołtysi, rady sołeckie 
oraz jednostki pomocnicze w miastach, 
czyli komtety osiedlowe, stanowią naj-
niższy szczebel samorządu reprezentu-
jąc wspólnoty mieszkańców. Przedstawił 

również swoje uwagi dotyczące spraw,  
z jakimi według niego mogą spotykać się 
sołectwa.

Podsumowując spotkanie wojewoda 
dodał: „Dla mnie osobiście ogromnie 
ważne jest takie spotkanie, ponieważ nie 
da się rządzić w tak wielkim wojewódz-
twie, jakim jest województwo mazowie-
ckie, bez kontaktu z mieszkańcami, bez 
spotkań z mieszkańcami. I każde takie 
spotkanie to jest dla mnie dotknięcie tej 
rzeczywistości, o której ja czasami de-
cyduję. Nie sposób, żebym się spotkał 
ze wszystkimi 5 milionami mieszkańców 
województwa, ale te spotkania ogromnie 
wzbogacają moją wiedzę na temat tego, 
co jest ważne z punktu widzenia miesz-
kańców. Tego typu spotkania kształtują 
moją wiedzę na temat województwa, 
która pomaga mi sprawować funkcję  
i tworzyć priorytety.” 

AgnieszkA gAjDA

  

10 marca 2014 r. w Kozienickim 
Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka 
odbyło się podsumowanie eliminacji po-
wiatowych XXI Ogólnopolskiego Mło-
dzieżowego Konkursu Krajoznawczego 
„Poznajemy Ojcowiznę”. Honorowy 
patronat nad eliminacjami objął Starosta 
Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór. 
Na podsumowanie konkursu przybyli za-
proszeni goście Arkadiusz Nowakowski  
Prezes Oddziału PTTK w Kozienicach, 
Robert Boryczka Dyrektor Wydziału 
Edukacji Urzędu Miejskiego w Kozieni-
cach. Uroczystość uświetnił występ wo-
kalny Katarzyny Luśtyk z Młodzieżowej 
Estrady Piosenki w KDK.

Na eliminacje powiatowe wpłynęło 
łącznie 20 prac z 7 szkół, w tym 7 prac  
w kategorii szkół podstawowych, 6 prac 
w kategorii gimnazjów i 7 prac w katego-
rii szkół ponadgimnazjalnych. Prace oce-
niało 6-osobowe Jury w składzie: Lucyna 
Mańkowska i Justyna Zdrzalik z Zarządu 
Oddziału PTTK w Kozienicach, Monika 
Wiraszka z Wydziału Promocji i Kultury 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach, 
Agnieszka Żarłak i Aleksandra Pajda  
z Kozienickiego Domu Kultury oraz Mi-
rosław Mazur z Zarządu Oddziału PTTK 
w Kozienicach. W każdej kategorii wie-
kowej Jury oceniało oddzielnie prace in-
dywidualne, prace zespołowe oraz prace 
multimedialne. Po obradach postanowiło 
przyznać następujące nagrody: 
• w kategorii szkoły podstawowe – praca 

indywidualna:
I miejsce – Karolina Chałas z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy 
za pracę Moja szkoła i szkolny klub tu-
rystyczny TKPZ, napisaną pod opieką 
Tadeusza Pomorskiego
I miejsce – Julia Magdalena Kultys  
z Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Janikowie za pracę Tajemnice klasz-
toru benedyktynów z Opactwa, napisaną 
pod opieką Piotra Maciejewskiego
II miejsce – Aleksandra Gajda z Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w Brzeźni-
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cy za pracę Tu dorastam, napisaną pod 
opieką Tadeusza Pomorskiego
III miejsce – Zofia Lewandowska  
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ry-
czywole za pracę Wieś Ryczywół, napi-
saną pod opieką Małgorzaty Pietrzyk

• w kategorii szkoły podstawowe – praca 
zespołowa:

I miejsce – Jacek Mikutel i Tomasz Mi-
kutel z Publicznej Szkoły Podstawowej 
Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Ko-
zienicach za pracę Nasze wspomnienia 
z Puszczy Kampinoskiej, napisaną pod 
opieką Joanny Kusio

• w kategorii szkoły podstawowe – praca 
multimedialna:

I miejsce – Grzegorz Maciejewski z Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w Janikowie 
za pracę Śladami Powstania Stycznio-
wego w Powiecie Kozienickim, napisaną 
pod opieką Piotra Maciejewskiego
II miejsce – Jacek Mikutel i Tomasz Mi-
kutel z Publicznej Szkoły Podstawowej 
Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Ko-
zienicach za pracę Wschodnia granica, 
napisaną pod opieką Joanny Kusio

• w kategorii gimnazja – praca indywi-
dualna:

I miejsce – Kamila Gogacz z Publicz-
nego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II 
w Kozienicach za pracę Historia mojej 
Ojcowizny – obiekty zabytkowe, miejsca 
pamięci, napisaną pod opieką Bożenny 
Szumlak

• w kategorii gimnazja – praca zespołowa:
I miejsce – Wioletta Basaj, Barbara 
Zwolska z Zespołu Szkół Samorządo-
wych Publicznego Gimnazjum im. Kró-
lowej Jadwigi w Garbatce-Letnisku za 
pracę Kawaler Orderu Virtuti Militari, 
napisaną pod opieką Grażyny Kalemb-
kiewicz

• w kategorii gimnazja – praca multime-
dialna:

I miejsce – Karolina Kęska, Magdalena 
Szewczyk z Zespołu Szkół Samorządo-
wych Publicznego Gimnazjum im. Kró-
lowej Jadwigi w Garbatce – Letnisku 
za pracę Szkoła której nie ma – Szkoła  
w Garbatce Długiej, napisaną pod opie-
ką Grażyny Kalembkiewicz
II miejsce – Kinga Depo, Klaudia Wo-
łos z Zespołu Szkół Samorządowych 
Publicznego Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Garbatce-Letnisku za pracę 
Z życia Garbatki-Letnisko, napisaną pod 
opieką Grażyny Kalembkiewicz
III miejsce – Patrycja Lis, Marta Trza-
skowska z Zespołu Szkół Samorządo-
wych Publicznego Gimnazjum im. Kró-

lowej Jadwigi w Garbatce – Letnisku za 
pracę 15 lat naszej szkoły, napisaną pod 
opieką Grażyny Kalembkiewicz
III miejsce – Filip Kwaśnik, Kacper 
Majewski z Zespołu Szkół Samorządo-
wych Publicznego Gimnazjum im. Kró-
lowej Jadwigi w Garbatce-Letnisku za 
pracę Szkoła dziadków, rodziców moja, 
napisaną pod opieką Grażyny Kalemb-
kiewicz

• w kategorii szkoły ponadgimnazjalne 
– praca indywidualna:

I miejsce – Justyna Kowalska z Zespo-
łu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich  
w Kozienicach za pracę Rowerem przez 
Kozienicki Park Krajobrazowy, czyli 
poznajemy bogactwo przyrody i histo-
rii Puszczy Kozienickiej, napisaną pod 
opieką Mirosława Mazura
II miejsce – Karolina Stec z Zespo-
łu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich  
w Kozienicach za pracę Zabytki Kozie-
nic – świadkowie historii, napisaną pod 
opieką Mirosława Mazura

• w kategorii szkoły ponadgimnazjalne 
– praca zespołowa:

I miejsce – Anna Cieślak, Patrycja Ma-
łecka z Zespołu Szkół Nr 1 im. Legio-
nów Polskich w Kozienicach za pracę 
Lipa pełna historii, napisaną pod opieką 
Mirosława Mazura 
I miejsce – Aleksandra Bernacik, Pau-
lina Kulik z Zespołu Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach za 
pracę Historia Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek od Cierpiących, napisaną 
pod opieką Mirosława Mazura
II miejsce – Dagmara Ośka, Paulina 
Brodowska, Katarzyna Szamańska z Ze-
społu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach za pracę Brzóza – moja 
mała ojczyzna napisaną pod opieką  

Mirosława Mazura
II miejsce – Magdalena Ciża, Karolina 
Zwęglińska z Zespołu Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach za 
pracę Tajemnice Powstania Styczniowe-
go w Puszczy Kozienickiej, napisaną pod 
opieką Mirosława Mazura

• w kategorii szkoły ponadgimnazjalne 
– praca multimedialna:

I miejsce – Anna Bocheńska, Dagma-
ra Cieślak, Patrycja Kręgulec z Zespo-
łu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich  
w Kozienicach za pracę Ziemia Kozieni-
cka w czasie II Wojny Światowej, napi-
saną pod opieką Mirosława Mazura

Po dwie najlepsze prace w każdej ka-
tegorii zostały wytypowane do eliminacji 
wojewódzkich.

Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs 
Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” 
jest inicjatywą z zakresu edukacji kra-
joznawczo turystycznej, kierowaną do 
dzieci i młodzieży szkolnej. Ma charak-
ter cykliczny, odbywa się nieprzerwanie 
od roku 1994, w edycjach realizowanych  
w trakcie roku szkolnego. Organizatorami 
konkursu są: Polskie Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze (w imieniu które-
go nadzór merytoryczny i organizacyjny 
sprawuje Rada Programowa ds. Młodzie-
ży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK)  
i redakcja miesięcznika turystyczno-krajo-
znawczego „Poznaj swój kraj”. Konkurs, 
stanowi formę edukacji nieformalnej kie-
rowanej do uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jest 
jednym z najstarszych tego typu przedsię-
wzięć w Polsce. Głównym celem konkur-
su jest zachęcenie dzieci i młodzieży do 
poznawania Ziemi Ojczystej.

LucynA MAńkowskA
zarząd oddziału PTTk kozienice
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1 i 2 marca na kozienickiej pływalni 
„Delfin” odbyły się zawody pływackie  
z cyklu Grand Prix Puchar Polski w Pły-
waniu. Była to pierwsza w roku 2014 
impreza centralna Polskiego Związku 
Pływackiego. Organizatorem zawodów 
był Polski Związek Pływacki oraz Kozie-
nickie Centrum Rekreacji i Sportu. 

Pływalnia w Kozienicach ma już 12 
lat i od początku odbywają się na niej za-
wody z cyklu Grand Prix. Każdego roku 
turniej gromadzi czołówkę polskich pły-
waków. W tegorocznym Grand Prix wziął 
udział Radosław Kawęcki – obecnie naj-
bardziej utytułowany pływak: złoty me-
dalista na Mistrzostwach Świata w Tur-
cji w 2012 roku oraz srebrny medal ista 
na  Mistrzostwach Świata w Barcelonie  
w 2013 roku. Oba medale wywalczył 
na dystansie 200 metrów stylem grzbie-
towym. Wśród pań o najwyższe lokaty 
walczyła brązowa medalistka Mistrzostw 
Świata w Turcji, Aleksandra Urbańczyk-
Olejarczyk, która już kolejny raz uczest-
niczyła w kozienickim Grand Prix. 

W zawodach pływackich Grand Prix 
Puchar Polski w Kozienicach w klasy-
fikacji kobiet pierwsze miejsce i 2469 
punktów zdobyła Alicja Tchórz z MKS 
Juvenia Wrocław, Aleksandra Urbań-

czyk-Olejarczyk (AZS UŁ PŁ Łódź) 
ukończyła turniej na drugim miejscu, 
zdobywając 2409 punktów, trzecie miej-
sce zdobyła Klaudia Naziębło (MKS Ju-
venia Wrocław), zdobywając 2390 punk-
tów. W klasyfikacji mężczyzn pierwszą 
lokatę i 2454 punkty uzyskał Radosław 
Kawęcki (KORNER Zielona Góra), na 
drugim miejscu uplasował się Wojciech 
Wojdak (UKP UNIA Oświęcim), uzysku-
jąc 2360 punktów, Marcin Kaczmarski  
z MKP Szczecin ukończył zawody na trze-
ciej pozycji, zdobywając 2337 punktów.

Dwudniowe zawody Grand Prix Pu-
char Polski w Pływaniu zakończyła uro-
czysta dekoracja 10 najlepszych pływa-
ków w kategorii kobiet i mężczyzn oraz 
krótkie wystąpienie Prezesa Polskiego 
Związku Pływackiego Andrzeja Kowal-
skiego oraz zastępcy przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Kozienicach Edwarda 
Pułkowskiego, którzy podziękowali spor-
towcom za zaciętą rywalizację, natomiast 
organizatorom za przygotowanie widowi-
ska na wysokim poziomie.

sAbinA seMeniuk

Z okazji Dnia Kobiet miłą niespo-
dziankę dla pań i nie tylko przygotował 
Kozienicki Dom Kultury. Do placówki tej 
przyjechało po raz pierwszy profesjonale 
kino objazdowe i przez cały dzień odby-
wały się pokazy najnowszych filmów. Dla 
dzieci „Skubani” w 3D, a dla dorosłych 
„Pod Mocnym Aniołem”, „Jack Strong” 

i „Kamienie na szaniec”. Wieczorem nie 
lada gratką było spotkanie z pochodzącą 
z Kozienic aktorką Katarzyną Maciąg. 

Widzowie mogli obejrzeć najnowszy film 
z jej udziałem „Facet (nie)potrzebny od 
zaraz” w reżyserii Weroniki Migoń. 

Przed projekcją aktorka wprowadzi-
ła widzów w klimat filmu i zaprosiła do 
jego obejrzenia. Na scenie towarzyszył jej 
Wojtek Szymański z radomskiego Radia 
Eska. Podczas spotkania z aktorką widzo-

wie mogli dowiedzieć się o szczegółach 
pracy nad rolą, scenariuszem i kulisami 
powstawania filmu. Poruszony został 

również temat jej wspomnień z dzieciń-
stwa i czasów szkolnych, które spędziła  
w Kozienicach. Początkowo w Szkole 
Podstawowej nr 2, a potem w I LO im. 
Stefana Czarnieckiego. Ważne miejsce 
w jej życiu zajmował również Kozieni-
cki Dom Kultury. To tutaj stawiała swo-
je pierwsze kroki na scenie, brała udział 
w konkursach recytatorskich. Jak mówi 
– mam olbrzymi sentyment związany  
z tym miejscem, jest dla mnie bardzo 
ważne. Widzowie dowiedzieli się także  
o studiach w Krakowskiej Szkole Tea-
tralnej, debiucie na scenie Teatru Starego  
w Krakowie czy udziale aktorki w pro-
dukcjach kinowych np. w komedii roman-
tycznej „Randka w ciemno” i serialu te-
lewizyjnym „Głęboka woda”. Katarzyna 
Maciąg zdradziła też, że uwielbia chodzić 
do kina  i oglądać wszelkie nowości. Jeśli 
miałaby taką możliwość to z grona holly-
woodzkich aktorów najchętniej zagrałaby 
u boku Johnnego Deppa i Meryl Streep. 

Na zakończenie rozmowy kozieni-
czanka otrzymała kwiaty, życzenia oraz 
owacje na stojąco. Widzowie mogli bez 
problemu zdobyć też jej autograf i zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie. 

kozienicki Dom kultury
im. bogusława klimczuka

Wydarzenia
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Kwalifikacja wojskowa obejmu-
je całokształt przedsięwzięć mających 
na celu ustalenie zdolności do czynnej 
służby wojskowej i wstępnym prze-
znaczeniu do poszczególnych form po-
wszechnego obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Przeprowadzają ją 
wojewodowie – każdy na terenie przez 
siebie administrowanym – przy współ-
udziale szefów wojewódzkich sztabów 
wojskowych oraz starostów, wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast.

W br. obowiązkowej kwalifikacji 
wojskowej podlegali mężczyźni uro-
dzeni w 1995 roku, mężczyźni urodzeni 
przed 1995, którzy jeszcze nie posiadają 
określonej kategorii zdolności do służ-
by wojskowej, osoby urodzone w 1992, 
1993 i 1994 roku, które zostały uznane 
przez komisje lekarskie za czasowo nie-
zdolne do czynnej służby wojskowej, 
kobiety posiadające kwalifikacje do 
czynnej służby wojskowej lub pobie-
rające naukę w celu ich uzyskania oraz 
osoby, które ukończyły 18 rok życia  
i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia 
służby wojskowej. 

Kwalifikacja polega na badaniu le-
karskim i uzyskaniu książeczki woj-
skowej. Od 3 do 27 lutego komisja 

lekarska w Kozienicach przyjęła 408 
mężczyzn objętych obowiązkiem kwa-
lifikacji wojskowej, w ramach której 
ustalone zostały zdolność do czyn-
nej służby wojskowej i wstępne prze-
znaczenie do poszczególnych form 
powszechnego obowiązku obrony. 
Dokonano również założenia lub aktu-
alizacji ewidencji wojskowej, wydanie 
wojskowych dokumentów osobistych, 
przeniesienia osób podlegających sta-
wieniu się  do kwalifikacji wojskowej 
do rezerwy oraz przygotowanie rekru-
tacji wojskowej do ochotniczych form 
służby wojskowej.

Zawsze można się odwołać w ciągu 
14 dni do wojewódzkiej komisji, jeżeli 
stawiający się na kwalifikacji nie zgadza 
się na przyznaną kategorię bez względu 
na to, czy według niego jest ona zawy-
żona czy zaniżona. Kategorie są nastę-
pujące A – zdolny do czynnej służby 
wojskowej w czasie pokoju i wojny,  
B – czasowo niezdolny do czynnej służ-
by wojskowej na czas określony przez 
komisję (kategoria zdolności „B” ozna-
cza przemijające upośledzenie ogólnego 
stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe 
stany chorobowe, które rokują odzy-
skanie zdolności do służby wojskowej 

w okresie do 24 miesięcy od dnia bada-
nia), D – niezdolny do czynnej służby 
wojskowej w czasie pokoju, E – ozna-
czała trwałą i całkowitą niezdolność 
do czynnej służby wojskowej zarówno  
w czasie pokoju, jak i w czasie mobili-
zacji oraz w czasie wojny.

Badanie lekarskie i przeprowadzany 
wywiad chorobowy ma sprawdzić czy  
przebyte choroby rzutują na obecny 
stan zdrowia. Jeżeli zachodzi koniecz-
ność badań specjalistycznych, poboro-
wy dostaje skierowanie na wykonanie 
konkretnych badań.

Jak mówi Przewodniczący Powiato-
wej Komisji Lekarskiej w Kozienicach 
lekarz medycyny Sławomir Jakubow-
ski „Z roku na rok stan zdrowia po-
borowych się poprawia. Pamiętam, że 
jeszcze 6 – 7 lat temu kategorii A było 
około 80 %, natomiast w tym roku od-
setek niezdolnych do służby kształtuje 
się na poziomi 2,5 %.”

W przypadku niestawienia się do 
kwalifikacji wojskowej bez uzasadnio-
nej przyczyny na osobę podlegającą 
owej kwalifikacji może zostać nałożona 
grzywna lub zarządza się jej przymuso-
we doprowadzenie przez policję.

AgnieszkA gAjDA

5 marca Sejm „zawitał” do Kozienic. 
Uczniowie gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych z powiatu kozienickie-
go wzięli udział w konkursie „wiedzy  
o Sejmie”. Na zaproszenie posła na 
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Cze-
sława Czechyry do Zespołu Szkół Nr 

1 im. Legionów Polskich w Kozieni-
cach przyjechali pracownicy Biura Ko-
respondencji i Informacji Kancelarii 
Sejmu z Dyrektorem Janem Morawiń-
skim. Honorowy patronat nad konkur-
sem objęła Marszałek Sejmu Ewa Ko-
pacz. Całe wydarzenie rozpoczęło się 

od wykładu pracowników Wszechnicy 
Sejmowej na temat architektury i histo-
rii Sejmu oraz trybu ustawodawczego. 
W wykładzie uczestniczyli uczniowie 
Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach, 
uczniowie Publicznego Gimnazjum  
Nr 1 oraz uczniowie Publicznego 
Gimnazjum Nr 2 w Kozienicach. Po 
prelekcji zebrani zapoznali się z wy-
stawą – „z dziejów Sejmu polskiego”, 
następnie wybrani uczniowie przy-
stąpili do rozwiązywania testu wie-
dzy o władzy ustawodawczej. I miej-
sce zajął Mateusz Bienias z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Kozienicach,  
II miejsce Piotr Tasak z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Kozienicach,  
a III zajął Jarosław Bąk z Publicznego 
Gimnazjum w Gniewoszowie, IV miej-
sce ex equo przypadło Patrykowi Kor-
czowi z Publicznego Gimnazjum w Gło-
waczowie oraz Leszkowi Michalakowi  
i Ewelinie Krakowiak z Zespołu Szkół 
Nr 1 w Kozienicach. Każdy uczestnik 
konkursu otrzymał dyplom i upominek.

AgnieszkA FiLA – sADurskA
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16 lutego w kościele p.w. Św. Waw-
rzyńca w Głowaczowie odbył się Kon-
cert Pamięci Powstańców Styczniowych  
w 150. Rocznicę Bitwy pod Lipą, która 
miała miejsce 15 lutego 1864 roku. 

Koncert zorganizowany został w ra-
mach autorskiego projektu „Każdemu ma-
rzy się wolność” 150 Rocznica Powstania 
Styczniowego 1863-1864 Roberta Grud-
nia, wybitnego organisty, pianisty, klawe-
synisty, solisty Filharmonii Lubelskiej. 

W programie koncertu znalazły się 
pieśni patriotyczne i z powstania stycz-
niowego w wykonaniu sopranistki Anny 
Zagdańskiej i Roberta Grudnia organy. 
Natomiast komentarz historyczny i słowo 
wiążące przedstawiła Anna Drela.

Po koncercie odprawiona została uro-
czysta msza święta w intencji 150. Rocz-
nicy Bitwy pod Lipą, koncelebrowana 
przez księdza dr. Zdzisława Kałuzińskie-
go, proboszcza parafii p.w. Św. Wawrzyń-
ca oraz księdza Sylwestra Gulę wikariu-
sza tejże parafii.

Następnie uczestnicy udali się pod 
pomnik Jana Pawła II, znajdujący się na 
dziedzińcu przykościelnym, gdzie człon-
kowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 

Warka, w stro-
jach żołnierzy 
powstańczych 
z 1863 roku, 
oddali salwę 
honorową ku 
czci poległych 
powstańców. 

W uro-
czys to śc i ach 
wzięli udział 
p r z e d s t a w i -
ciele samorzą-
du gminnego, 
szkół znajdu-
jących się na 
terenie gminy 
G ł o w a c z ó w, 
m i e s z k a ń c y 
gminy oraz poczty sztandarowe. Hono-
rowym gościem koncertu był Jan Chry-
zostom Czachowski, potomek Dionize-
go Feliksa Czachowskiego naczelnika 
powstania styczniowego w stopniu puł-
kownika.

Patronat honorowy nad uroczy-
stością objęli Arcybiskup dr Wacław 
Depo Metropolita Częstochowski oraz 

Biskup Henryk Tomasik Ordynariusz 
Diecezji Radomskiej.

Organizatorami byli: proboszcz 
parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Gło-
waczowie, wójt gminy Głowaczów, 
Grupa Rekonstrukcji Historycz-
nej Warka, Muzeum Niepodległości  
w Warszawie oraz Fundacja im. Miko-
łaja z Radomia.

sAbinA seMeniuk

Autorka książki – Elżbieta Dzikowska – 
to jedna z największych pasjonatek Amery-
ki Łacińskiej, amatorka sztuki, sinolog, ope-
rator filmowy, twórczyni wielu programów 
pozwalających poznać niesamowite zakątki 
świata. Natomiast jej książka zatytułowana 
„Tam, gdzie byłam” to lektura wyjątkowa 

i jak stwierdza sama autorka „przewodnik 
po życiu osobistym i związanym z nim tak 
nierozłącznie życiem zawodowym”. 

W treść książki, której główną mate-
rię stanowią doświadczenia podróżnicze, 
zgrabnie została wpleciona autobiografia 
autorki. Elżbieta Dzikowska zabiera nas 
bowiem w podróż nie tylko w przestrzeni, 
ale i w czasie pisząc: ”Na pewno nie mia-
łam ciepłego, miłego dzieciństwa. Czasem 
myślę, że w ogóle go nie miałam, jakbym 
urodziła się dorosła i odpowiedzialna, któ-
ra to cecha pozostała mi do dzisiaj.” pro-
wadzi do miejsc dzieciństwa, poznaje z ro-
dziną, dzieli się bolesnymi wspomnieniami 
z czasów wojny. Opowiada także o swojej 
młodzieńczej działalności konspiracyjnej  
i o tym, jak znalazła się na sinologii zamiast 
na wymarzonej historii sztuki. O tym, jak 
będąc specjalistką od Chin przez wiele lat 
prowadziła w podróżniczym piśmie „Kon-
tynenty” dział Ameryki Łacińskiej i jak 
poznała Tony’ego Halika.

Elżbieta Dzikowska szczególnie upo-
dobała sobie Meksyk, który traktowała 
jak drugi dom i temu właśnie zakątkowi 
świata poświęciła wiele miejsca w swojej 
biografii: omówiła szczegółowo panujące 
tam obyczaje, religię, charakterystyczne 
potrawy, ludzi. To również dzięki Meksy-
kowi poznała przyszłego męża, z którym 
tworzyła podróżniczy program telewizyj-
ny „Pieprz i wanilia’.

Książka Dzikowskiej nie traktuje jed-

nak tylko o Meksyku, pomimo iż autorka 
cały czas stara się podążać tropem Ma-
jów, lecz przybliża nam również Amerykę 
Środkową oraz Karaiby. Nie jest to jed-
nak typowa dla większości wydawanych 
obecnie pozycji podróżniczych relacja 
uporządkowana chronologicznie. Autorka 
wnikliwie przygląda się odmienności kul-
turowej, bada źródła etnograficzne oraz 
antropologiczne, fascynuje się sztuką.

Sama autorka również okazuje się być 
osobą barwną i nietuzinkową, przekazu-
jącą dużą dawkę solidnych informacji na 
temat odwiedzanych miejsc okraszając je 
anegdotami oraz ciekawostkami z podró-
ży i prywatnego życia.

Ta podróżnicza autobiografia skła-
dająca się z rozdziałów o bardzo zróżni-
cowanym charakterze jest zilustrowana 
unikalnymi zdjęciami autorstwa Elżbiety 
Dzikowskiej.

Jest to książka bardzo osobista, świet-
nie napisana, z dużą dozą humoru, cieka-
wa, wciągająca, która – według sugestii 
autorki – stanowi pierwszy tom dłuższej 
serii opisującej niezwykłe miejsca wi-
dziane jej oczami. „Mnie zawsze intere-
sowało, a także i dzisiaj interesuje przede 
wszystkim poznanie” – wyjaśnia Dzi-
kowska.

AgnieszkA gAjDA

Wydarzenia/Informacje
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W dniach 3-7 marca 2014 r. Zespół 
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Ko-
zienicach wziął udział w projekcie „PEACE 
Cross-cultural Understanding” organizowa-
nym przez międzynarodowe stowarzysze-
nie studenckie AIESEC (Komitet Lokalny 
Warszawa Szkoła Główna Handlowa). Pro-
jekt przygotowany został w naszym kraju 
już po raz czternasty. W naszym powiecie  
i w naszej szkole takie zajęcia odbyły się po 
raz pierwszy.Celem projektu jest szerzenie 
postaw tolerancji i zrozumienia międzykul-
turowego. W ramach tej inicjatywy prakty-
kanci z całego świata (podzieleni na trzy-
osobowe zespoły) w okresie od 10 lutego 
do 30 marca prowadzą w wybranych pol-
skich szkołach zajęcia poświęcone swoim 
krajom i kulturom. W każdej z nich prze-
bywają tydzień. 

Naszą szkołę odwiedzili Maja z Czarno-
góry, Erkeaiym z Kirgistanu oraz Shavein  
z Malezji. Podczas swojego pobytu w Ko-
zienicach praktykanci prowadzili warsztaty 
z pierwszymi i drugimi klasami liceum oraz 
technikum. Dzięki nim uczniowie mieli 
okazję uczestniczyć w anglojęzycznych 
zajęciach prowadzonych przez studentów, 
co pomogło zrozumieć, iż nauka języków 
obcych to nasza przyszłość w komunikacji. 
Wolontariusze przybliżyli również infor-
macje dotyczące swoich krajów (z zakresu  
historii, kultury czy obyczajów). Wszystko 
po to, byśmy stali się bardziej otwartymi  

i tolerancyjnymi ludźmi oraz przełamywa-
li stereotypy dotyczące nieznanych nam 
krajów. Podczas warsztatów i spotkań ucz-
niowie naszej szkoły wypadli znakomicie, 
aktywnie uczestnicząc w dyskusjach i roz-
mowach. Wolontariusze zaskoczeni byli 
ilością pytań, otwartością uczniów i ich 
pewnością siebie w kontaktach z osobą  
z obcego kraju.

Popołudnia wolontariusze spędzali  
w towarzystwie uczniów i nauczycieli za-
poznając się z lokalnymi obyczajami, kul-
turą oraz kuchnią regionalną. Nie obyło się 
bez wycieczek po okolicy np. zwiedzania 
miasta, Zespołu Pałacowo-Parkowego, 
Puszczy Kozienickiej, wizyty w Muzeum 
Regionalnym jak i wieczornych spacerów 

po mieście. Mieli również okazję odwie-
dzić prawdziwą perłę, jedno z najcen-
niejszych i najbardziej urokliwych miejsc  
w Polsce jakim jest Kazimierz Dolny i le-
żący z drugiej strony Wisły Janowiec.

Wizyta zagranicznych gości w naszej 
szkole okazała się sukcesem, który chyba 
każdy z uczniów może przełożyć na swój 
własny sukces. Doświadczenia zdobyte 
zarówno przez studentów-wolontariu-
szy, jak i naszych uczniów z pewnością 
przyczynią się do rozwoju osobowości  
i świadomości tych młodych ludzi. Był 
to ich pierwszy krok kreowania dobrego 
wizerunku Polski w świecie.

AnnA sucherMAn
koordynator projektu

W dniach 9-15.03.2014 r. Zespół Szkół 
nr 1 im. Legionów Polskich miał przy-
jemność gościć delegację 17 nauczycie-
li narodowości tureckiej z miasta Izmir. 
Grupa przyjechała do Kozienic w ramach 
projektu pt. „Nauka Języków Obcych  
w Szkołach Zawodowych” w ramach 

programu Leonardo da Vinci (obecnie 
Erasmus +). Dyrektor Zespołu Szkół  
nr 1 im. Legionów Polskich w Kozieni-
cach dr Ryszard Zając spotkał się z przed-
stawicielami regionu Giziemir, zapoznał 
ich z bazą dydaktyczna kierowanej-
przez siebie placówki, uczestniczył wraz  

z grupą w spotkaniu z Wicestarostą Powia-
tu Kozienickiego Józefem Grzegorzem 
Małaśnickim, a także pokazał uczestni-
kom programu najpiękniejsze zakątki Ko-
zienic. W trakcie tygodniowego pobytu 
nauczyciele z Turcji wymienili doświad-
czenia z nauczycielami Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich, brali udział 
w zajęciach dydaktycznych, zdobywali 
nowe umiejętności oraz doświadczenie 
zawodowe. W wolnym czasie podziwiali 
piękno regionu, ale również mieli okazje 
zobaczyć jedne z ciekawszych pod wzglę-
dem historycznym i kulturowym zakątki 
Polski. W trakcie swojego pobytu odwie-
dzili Warszawę, Kraków oraz Oświęcim. 
Z wielkim żalem, głowami pełnymi no-
wych pomysłów oraz z mocnym postano-
wieniem dalszej współpracy z Zespołem 
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich, nasi 
goście w sobotę 15.03.2014 r. odlecieli  
z lotniska Okęcie.

syLwiA sTeFAniAk

Wydarzenia
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Niniejszy tekst stanowi relację naocznych świadków opisujących ziemie powiatu kozienickiego, krótko po zakończe-
niu morderczych walk w ramach operacji dęblińskiej w październiku 1914 r. Pisane „na gorąco”, wrażenia Stanisława 
Mikułowskiego-Pomorskiego – delegata Centralnego Komitetu Obywatelskiego zostały opublikowane w lokalnej prasie,  
w listopadowych wydaniach dziennika gazeta radomska. Wartość poniższych relacji zwiększa się, jeśli weźmiemy pod uwa-
gę, że w tym roku mija 100. rocznica wybuchu I wojny światowej i bitwy dęblińskiej. Jednocześnie jest świetnym uzupełnie-
niem wcześniej opublikowanych relacji dotyczących zniszczeń w parafiach i kościołach dekanatu kozienickiego. 

W tekście została zachowana oryginalna pisownia. Jest wysoce prawdopodobne, że autor relacji nie ustrzegł się w kilku 
miejscach błędów rzeczowych, które towarzyszą emocjonalnemu opisowi wydarzeń. Wynikać to mogło głównie z oparcia się 
na wieściach przekazywanych przez lokalną ludność.

krzyszToF zAjąc

Przez dwadzieścia dni grzmiały ar-
maty pod Dęblinem. Dwadzieścia dni 
zmagały się potężne dwie armie – śmierć, 
nędza i głód zbierały swe żniwo obfite. 
Setki wiosek i tysiące ludzi, oddając swo-
ją cząstkę interesowi państwa, przestało 
istnieć. Podobno straszniejsza jest wojna 
nie w istocie swojej, lecz w skutkach swo-
ich – straszniejszem jest pobojowisko od 
bitwy. Ostatni epizod wojny na terenie zie-
mi Radomskiej zebrał plon obfity – szere-
gi spalonych wiosek i masy zgłodniałych 
ludzi to plon, straszny plon wojny.

Pierwszego listopada wyruszyliśmy z p.p. 
Hieronimem Smoleńskim i Janem Chróści-
ckim z Warszawy ramienia C. K. O. (Cen-
tralny Komitet Obywatelski – organizacja 
skupiająca Polaków, utworzona w 1914 r. 
za zgodą władz rosyjskich – przyp. K.Z.) 
na smutną wizytację pow. kozienickiego by 
zlustrować poniesione straty i dać doraźną 
pomoc masom potrzebującym. Z wielkim 
trudem, przesiadając się z pociągu na po-
ciąg dotarliśmy do Dęblina. Po noclegu na 
folwarku Dęblin rozpoczęliśmy swe prace, 
zaczynając od wyrobienia sobie glejtów na 
podróżowanie w okręgu fortecznym.

Po wyjeździe z fortecy, z miejsca uderzył 
nasze oczy smutny widok zrujnowanego 
„fortsztatdu” – Ireny. Zaledwie w nielicz-
nych zamożniejszych domach parę rodzin 
polskich się utrzymało. Mieszkańcy bliż-
szych fortecy wiosek otrzymują pomoc od 
władz fortecznych.

Dziwnem zrządzeniem losu wieś – Wy-
stęp, najbliżej położona fortów ocalała pra-
wie w całości, tylko 3 domy skrajne spalone 
i wiatrak wywrócony. Za wsią rozpoczynają 
się okopy, które długimi wstęgami przecina-
ją pola, wrzynają się w lasy – tworząc kra-
jobraz groźny, ziejący przemocą wojny.

Następna osada Sieciechów – jedna  
z najstarszych osad ziemi naszej, założona 
w XI wieku przez Sieciecha, wojewodę kra-
kowskiego, dworzanina Władysława Her-
mana, pamiętna wieloma wspomnieniami, 
historycznemi do czasów ostatnich liczyła 

5.000 dusz i 120 domów. Wjeżdżając do 
Sieciechowa spotkaliśmy powracającą zza 
Wisły ludność, która schroniła się tam przed 
niebezpieczeństwem bitew. Osada zewnątrz 
uszkodzona niewiele – 19 domów spalonych. 
Informuje nas proboszcz miejscowy ks. Wła-
dysław Kościński – z dobytku mieszkańców 
pozostało 120 krów i 150 koni, paszy i ziar-
na na miesiąc. Pozostawiamy na ręce księży  
150 rb. (rubli) jako tymczasową zapomogę.

Do Sieciechowa Niemcy nie dotarli: 
Pola i ogromne pastwisko powiślańskie po-
kryte okopami i urządzeniami wojskowemi 
ku obronie fortecy, częścią zalane sztucznie 
wodą. Żydów z osady wysiedlono. Po osa-
dzie znać jednak, że była w ogniu – wszędzie 
zauważyć się daje brak szyb, powybijanych 
przez kule; mieszkańcy nas informują, że 
wojska niemieckie były pod Sieciechowem 
od 8 do 23 X. W dobytku pozostawionym 
na łasce Opatrzności, straty dość duże, pro-
boszcz miejscowy oblicza swe straty na 300 
rb. w zbożu i meblach. Po noclegu u orga-
nisty miejscowego p. Furgo i wysłuchaniu 
rano skarg mieszkańców wioski Łoje, wyru-
szamy naszą hetką w stronę Opactwa.

Tuż za Sieciechowem napotykamy strasz-
ne ślady niedawnych bitew. Dziur w polach 
od kul fortecznych i niemieckich masę. 
Opactwo prawie całe spalone lub zburzone 
przez kule armatnie i rozgrabione doszczęt-
nie. Starożytny kościół miejscowy, założony 
podobno przez Bolesława Chrobrego, zaj-
mowany do supresji (likwidacji) zakonów 
w r. 1810 przez benedyktynów, niedawno z 
ruiny podniesiony, przedstawia widok roz-
paczliwy – sklepienia w wielu miejscach 
przebite i rozwalone – szyby w oknach po-
wybijane. Monstrancje i kielichy, zakopane 
na cmentarzu, ręka świętokradcza skradła. 
Plebania w połowie zniszczona, zaledwie 
parę pokojów pozostało w dużym piętro-
wym budynku poklasztornym; ślady gra-
bieży widoczne wszędzie. Parę budynków, 
w tej liczbie organistówka spalone i literal-
nie zrównane z ziemią. Dość powiedzieć, 
że najspokojniej przejeżdżamy naszą furką 

przez środek budynku na poprzek. Pozosta-
wiamy tu zapomogi na pierwszy tydzień 250 
rb. i wyjeżdżamy.

W drodze do Oleksowa spotykamy gro-
madkę ludzi z wójtem na czele, już wieść  
o celu naszego przybycia rozeszła się po 
wioskach. Przejeżdżamy przez Klasztorną 
Wolę i Zalesie niewiele uszkodzone, pomi-
mo, że ogromne okopy ciągną się wzdłuż 
wioski, tuż za chałupami. Noga Niemców 
tu nie postała – dopiero Sławczyn spalo-
ny w części (14 domów spalonych na 52). 
Droga cała wysłana niemłóconem zbożem 
lub snopkami ze strzech świeżo obdartych. 
Domy bez jednej szyby – ograbione do-
szczętnie. Noga za nogą dojeżdżamy do 
Oleksowa. Tu stan jeszcze gorszy. Nędza 
straszna wyziera zewsząd – wszystko spa-
lone, zrujnowane i rozgrabione. Kościół 
tak zburzony, że o naprawie nie ma mowy, 
trzeba będzie na nowo go stawiać. Nabo-
żeństwo odbywa się w bocznej nawie pod 

Dokończenie na str. 8
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strachem zawalenia. Przyczyną ruiny było 
niewinne bocianie gniazdo, które stało tuż 
przy kościele. Wojska niemieckie, sądząc, 
że to obserwatorjum wojskowe, skierowały 
na ten punkt ogień armatni padło około 40 
pocisków, które to uczyniły z pięknej świąty-
ni ruinę. Do parafji Oleksów należy 19 wsi  
z 6.000 mieszkańców, z nich spalonych pra-
wie doszczętnie 6, w czem dwie duże osady: 
Gniewoszów i Granica. W całej parafji pa-
nuje straszna bieda, wsie prawie wszystkie 
w części spalone, a zboża doszczętnie wy-
brane. Miejscowy proboszcz ks. Mackiewicz 
w czasie bombardowanie uciekł ze zburzo-
nej plebanji do budynku szkoły, który oca-
lał, gdyż stoi na boku. Księdzu zrabowano 
piwnicę wartości 1600 rubli.

W Oleksowie spotkała mego towarzy-
sza p. Chróścickiego oryginalna przygoda 
Żołnierze, sadząc z silnego zrostu, wzięli 
go za żyda i chcieli ewakuować za Wi-
słę. Glejty i perswazje wyjaśniły wreszcie 
kwestję. Pozostawiamy zapomogi 400 rb. 
i zmieniwszy hetkę na parę zdychających 
szkapin, dążymy dalej. Straszny obraz 
przedstawiają osady: Gniewoszów i Gra-
nica w 2/4 spalone; w całej osadzie, mają-
cej 4.000 mieszkańców, w jednem jedynem 
oknie błyszczy światło, reszta – jak wymar-
ła. Zgliszcza niegdyś ludnych osad jeszcze 
dymią. Osady te uległy tak silnym poża-
rom, że na rynkach ani jeden dom nie oca-
lał – wszystko zrównane z ziemią. Wokoło 
szarzeją zgorzeliska, a sterczące zewsząd 
nieprzewalone jeszcze kominy robią wra-
żenie wielkiego cmentarzyska olbrzymów.

Wkraczamy na teren wielkich przewle-
kłych bitew. Pierwszą wsią, w której dłuż-
sza bitwa się odbywała jest Wysokie Koło, 
gdzie walczono przez dni 6 – od 10 do 16 X.  
W czasie tej bitwy silnie uszkodzono kościół 

i budynki poklasztorne, które w dodatku do-
szczętnie ograbiono. Proboszcz ks. Lipiński, 
bardzo energiczny człowiek, znać, że wiele 
pracuje społecznie, zna potrzeby swej para-
fji. Miło było z nim gawędzić i rozumować. 
W czasie pobytu Niemców, był aresztowany 
i eskortowany piechotą do Radomia. Powo-
dem do aresztowania były jakoby sympatje 
rosyjskie. W Radomiu uwolniono go. Wsku-
tek uszkodzenia kościoła parafjalnego – na-
bożeństwa odbywają się w Regowie w małym 
kościółku modrzewiowym, który dziwnem 
zrządzeniem losu, ocalał. Zapomogę tymcza-
sową zostawiamy w sumie 400 rb.

Z Wysokiego Koła jedziemy do Policz-
ny. Droga niedaleka – 12 wiorst (1 wior-
sta = 1066,8 m), jedziemy jednak 4 godzi-
ny mimo widnej nocy. Co chwila omijać 
musimy dziury od szrapneli i całe rzędy 
okopów. Z jednej i drugiej strony drogi 
zauważamy często grupy krzyżyków na 
mogiłach poległych.

We wsi Kociołki znajdujemy tylko 4 cha-
ty i to nadwyrężone. Przy drodze, z dwóch 
stron, ciągną się okopy, ledwie wóz się mie-
ści między nimi. Na zakręcie wioski uderza 
nas straszny widok – w okopach jeszcze nie 
uprzątnięto poległych – co krok trupy leżą 
na drodze, musimy uważać, by nie najeż-
dżać na nie...

Tu roztoczyła się przed nami cała gro-
za pobojowiska... Trudno opisać straszne 
wrażenie, jakie robią potrzaskane członki 
i powykrzywiane pod tchnieniem śmierci 
twarze trupów...

Srebrne światło księżyca nadaje krajo-
brazowi z natury swej ponuremu, piętno 
grozy. Zda się że nad polem krążą duchy 
poległych straszliwie złorzecząc.

Dotychczas zapomnieć nie mogę jed-
nego z poległych, bez czapki, z zastygłą 

na twarzy straszną męką konania ...
Wieś Gródek mniej zniszczony od po-

przednio zwiedzanych. W czasie bitwy, 
która się tu toczyła proboszcz miejscowy, 
ks. Lipiec, modlił się z wiernymi zebrany-
mi u niego na plebanji, gdy jednak szrap-
nele zaczęły padać na kościół, wybiegł 
z ludźmi, by kościół palący się ratować, 
szrapnel wpadł w tłum – 9-ciu ludzi zginę-
ło, księdza zaś odłamek ciężko ranił.

Wieś Gródek w połowie ocalała, w nie-
których chatach widać światło w oknach.

O godz. 10 wieczorem docieramy do 
Policzny. Tu niemniejszy obraz zniszczenia: 
gorzelnia, stodoły, szopy, obory spalone, 
pozostałe budynki zburzone przez kule dzia-
łowe. Pałac, w którym Austrjacy urządzili 
szpital – zniszczony – obok okien widnie-
ją dziury od szrapneli. Przed pałacem na 
trawniku mogiły poległych – spotykamy na 
krzyżach nazwiska polskie. W murze naoko-
ło parku powybijane strzelnice. W pięknym 
parku – drzewa pościnane przez kule.

Państwo Targowscy mieszczą się  
w dwóch ciupkach, w oficynie, ogłodzeni 
kompletnie – za pożywienie jedyne służyć 
im musiał chleb razowy i herbata.

W czasie pobytu Niemców, żołnierze 
dobrali się do składu ze spirytusem, popili 
się, zabrali zapasy wódki w manierki. Na 
rozkaz oficera, ku przeszkodzeniu dalsze-
mu pijaństwu, spalono gorzelnię. Policzna 
rozgrabiona doszczętniej szkody w bu-
dynkach, inwentarzu i zbożu dochodzą do 
200,000 rb. Kościół w Policznie, zbudo-
wany przez właścicieli, hr. Przeździeckich, 
kompletnie zniszczony. Plebania zburzona. 
Dom p. Tarnowskich podziurawiony jak 
sito. W jednym filungu wyłamanych drzwi 
naliczyliśmy przeszło 100 dziur po kul-
kach szrapnelowych. W gabinecie zebrano 
szczątki z 10 szrapneli. Pola w Policznie 
wyglądają jak forteca – jeden okop za dru-
gim. Wieś w części spalona.

Dzięki uprzejmości gospodarstwa 
czwórką koni powozem jedziemy do Ko-
zienic. Za przejazdem kolejowym koło 
Garbatki znowu zaczynają się okopy. Bój 
tu trwał prawie na całej przestrzeni lasów 
kozienickich. Za lasem wieś Śmietanki 
wygląda jak forteca – otoczona zewsząd 
okopami, parę chat spalonych. Trupy 
ludzkie już pochowane – koni zabitych 
leży przy drodze bardzo dużo.

Dojeżdżamy do Brzeźnicy. Kilkadzie-
siąt chat w gruzach, ludność dopiero 
wraca z za Wisły, dokąd uciekła. Kościół 

Dokończenie ze str. 7

Dokończenie na str. 9
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stary i nowy, prawie wykończony – w gru-
zach. Pola poryte przez kule armatnie, 
okop przy okopie. Plebanja rozwalona, 
Widać tu straszną sprawność artylerji 
fortecznej, ona to bowiem uczyniła takie 
spustoszenia. Na kościele podobno mieś-
ciło się obserwatorjum i kartaczowni-
ce – to miało być przyczyną jego zguby. 
Tymczasowo zakryto dziury w murach 
dywanami i w zakrystji odbywa się nabo-
żeństwo. Proboszcz miejscowy ks. Wosiń-
ski był aresztowany na skutek denuncjacji 
Niemca, który przy ustępowaniu wojsk 
rosyjskich pozostał i połączył się z Prusa-
kami. Ksiądz W. miał być odprowadzony 
do Kozienic i tam rozstrzelany. W drodze, 
dzięki wódce z Policzny, którą Prusacy się 
popili, uciekł z szopy wraz z 25-ciu ludźmi 
również jak on zaaresztowanymi. Wśród 
ludności Brzeźnicy panuje straszliwa bie-
da – prawie cała parafja spalona – ko-
nieczna zapomoga 600 rb. tygodniowo.

Po drodze zatrzymujemy się w Jani-
kowie. Tu, jak w Policznie, miały miejsce 
straszne boje, Ślad których jest aż nadto 
widoczny. Janików przestał istnieć. Kule 
armatnie zburzyły wszystko – a czego one 
nie dokonały – dokończył pożar. Na zglisz-
czach leżą tu zwęglone trupy inwentarza, 
który zginął w płomieniach doszczętnie. 
Wszędzie leżą kupy ładunków i odłamków 
szrapneli, stosy spalonej broni – poza tem 
nic nie pozostało. Właściciel Janikowa, 
radca Dyrekcji Szczegółowej Towarzy-
stwo Kredytowego Ziemskiego pan Adam 
Olszewski, uciekł przed płomieniami  
w nocy ze swego domu, w którym przez 7 dni 
siedział w piwnicy. Gdy słuchamy strasz-
nych opowieści o 7 dniowej bitwie, którą 
stoczono w Janikowie – włosy powstają na 
głowie. Co ci ludzie musieli przeżyć!...

Z Janikowa udajemy się prosto do Ko-
zienic. Kozienice starodawne miasto pol-
skie, miejsce urodzenia króla Zygmunta I-
go, obecnie liczą 11 tysięcy mieszkańców, 
w czem 4 tysiące chrześcijan. Żydzi, którzy 

na czas oblężenia byli wysiedleni, pomału 
powracają do domów. Miasto ucierpiało 
niewiele mimo pięciodniowych bitew, któ-
re się tu rozegrały. Dziwnem się zdaje, że 
przedmieście Stara Wieś nie ucierpiało 
wcale, pomimo, że przed domami były po-
zycje artylerji niemieckiej. W samem mie-
ście spalonych jest 12 domów, zburzonych 
przez ogień artyleryjski 10. Ograbione 
miasto jest kompletnie – nawet apteki nie 
oszczędzono.

Bitwy staczane pod Kozienicami mia-
ły na celu udaremnienie przeprawy przez 
Wisłę niedaleko wsi Paprotnia. Artylerja 
rosyjska, mając dogodne pozycje, sfor-
sowała przeprawę i zmusiła Niemców do 
odwrotu.

Prześliczny pałac kozienicki, zbudo-
wany przez Stanisława Augusta, obecnie 
własność p. Wonlar – Larskiego (ba-
ron Aleksander, mąż wnuczki generała 
Iwna Dena Olgi), koniuszego J. C. M. 
(Jego Cesarskiej Mości), uszkodzony 
dość znacznie – trafiły weń 4 szrapnele. 
Niemcy w pałacu założyli szpital. Lud-
ność miejscowa mało się skarży na Niem-
ców, mówiąc, że zachowywali się znośnie  
i nie grabili. Mimo to pałac, po ustąpieniu 
Niemców ograbiono doszczętnie. Jako 
pozostałość po Niemcach sterczą przed 
samemi oknami pałacu krzyże mogiłek 
poległych – między niemi jedna, w której 
leży jenerał niemiecki (Nie zachowały się 
żadne materiały mogące potwierdzić fakt, 
że pod Kozienicami poległ jakikolwiek 
niemiecki generał. Faktem jest, że ginę-
li niemieccy oficerowie i podoficerowie. 
Istotna dla nas jest jednak informacja, że 
na wspomnianym terenie pochowany jest 
rosyjski generał Iwan Den – prawdopo-
dobnie stąd mógł wyniknąć błędny, przy-
gotowany na gorąco osąd wizytatorów 
Kozienic).

W czasie bitwy spaliło się część zabu-
dowań dworskich. Inwentarz całkowicie 
zarekwirowano. O losie parafji kozie-

nickiej dał nam informacje 
proboszcz, ks. dziekan Ku-
ropatwiński. Wsie nad Wisłą 
wszystkie spalone, ocalało 
zaledwie 3 z całej parafji; 
zabrano jednak z nich cały 
inwentarz i wszystko zboże. 
Największe straty ponieśli 
rolnicy: włościanie, obywa-
tele ziemscy i mieszczanie. 
Wyrobnicy kozieniccy, prze-
ważnie złodzieje pobytowi, 
mieli pole do obłowienia się.

Dokończenie ze str. 8

  

Dzięki p. Wonlar – Larskiemu uda-
liśmy się w drogę ku Radomiowi. Szosa 
w okropnym stanie — zniszczona i zryta 
przez kule armatnie, ślady walk zaciętych 
na każdym kroku. Im głębiej zapuszcza-
my się w Puszczę Kozienicką tem więcej 
napotykamy oznak wojny. Przy szosie co 
kilkadziesiąt kroków mogiłki, moc kara-
binów, tornistrów, ładownic, czerepów 
szrapneli, puszek po nabojach – wszystko 
to ślady bitew. Lasy całe zasłane puszka-
mi po konserwach; po kolorze ich i po 
napisach można, odcyfrować wyobraźnią 
co się tu działo – jak posuwała się bitwa. 
Tu masy żółto lakierowanych z napisem 
„Kolberg, Moskwa”, tam białe bez napi-
su, to ślady dwóch zmagających się armii 
rosyjskiej i austrjackiej. Walczyli tu Au-
strjacy głównie, gdyż Prusacy wycofali 
się stąd po dość krótkim pobycie.

Im więcej zbliżamy się do Augustowa, 
tem okopy częściej się napotykają – w oko-
pach tych walczyli „dzieci Krakowa” (13 
galicyjski pułk piechoty cesarskiej i kró-
lewskiej armii) i jak ślady wskazują, wal-
czyli dzielnie – wielkie ilości ich wyginęły. 
Po bokach szosy trupy już pochowane, lecz 
dalej w lasy, ku Krasnemu (Krasna Dąbro-
wa), Zagożdżonowi (Pionki) – całe stosy 
ich jeszcze leżą. Za Augustowem rzedną 
okopy i powtarzają się dopiero w Jedlni. 
Tu napotykamy punkt żywnościowy i etap, 
całe wiorsty podwód z mąką i innemi pro-
duktami zajmują drogę. We wsi 28 domów 
spalonych, dwór ocalał, ale inwentarze 
i zboże zabrano. Za Jedlnią wzdłuż szosy 
rzadko napotykamy okopy. Przygnębiająco 
działa widok dwóch spalonych i na wpół 
rozwalonych młynów; spuszczone stawy, 
wysadzone mosty...

W dni parę zwiedziliśmy cały prawie 
powiat. Napatrzyliśmy się na nędzę, nę-
dzę straszną – te tysiące ludzi bez dachu, 
bez chleba, bez odzieży, przed któremi 
stoi jeszcze straszne widmo śmierci gło-
dowej. To życie koczownicze ludzi niegdyś 
zamożnych – to życie bez jutra. Snuje mi 
się wspomnienie opowieści o strasznych 
wojnach w przeszłości, gdy ludzie obłąka-
ni ze strachu i głodu wyli po lasach, jak 
wilki. To wieki straszniejszą jest wojna 
tegoczesna, wojna wieku XX, który pod 
znakiem humanitaryzmu się rozpoczął.

Rzuca się w oczy ta straszna siła in-
teresu ogólnego, dla którego państwa, 
poświęcając wiekowy, nieraz, dorobek, 
rozpoczynają wojny. Wieleż to jeszcze łez 
i bólu zobaczyć będę musiał w dalszych 
swych wędrówkach?

Historia



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 10

  

10 marca 2014 r. w murach I LO im. 
Stefana Czarnieckiego w Kozienicach 
zawitali mili goście – wolontariusze mię-
dzynarodowego projektu PEACE, którzy 
przez tydzień prowadzili warsztaty w języ-
ku angielskim dla uczniów naszej szkoły.

Wolontariusze to studenci z Argentyny 
– Juan Pablo Dominiguez, Włoch – Virgi-
lio Ferraresso oraz z Chin – Jingyi Cchen, 
którzy, w ramach międzynarodowej orga-
nizacji studenckiej AIESEC, działającej 
przy SGH, prowadzą działania na rzecz 
międzykulturowego zrozumienia, zwal-
czania stereotypów i nietolerancji. Cały 
projekt wspierany jest przez UNDP (Pro-
gram Narodów Zjednoczonych ds. Roz-
woju), Amnesty  International oraz Rota-
ry International. Patronat nad projektem 
w Polsce sprawuje Szkoła Główna Han-
dlowa w Warszawie. 

Studenci przybyli do Kozienic 
mieszkali w domach naszych uczniów, 
co daje im możliwość bliższego po-
znania polskich obyczajów, zderzenia  
z codziennym życiem polskiej rodziny,  
a także nawiązania nowych znajomości.

Tygodniowy pobyt studentów w na-
szym liceum rozpoczął apel, na którym 
zostały przedstawione główne założenia 
projektu. Społeczność szkolna poznała 
realizatorów, którzy krótko opowiedzieli 
o sobie, a następnie, już w formie war-
sztatów, odbyły się bezpośrednie spotka-
nia z uczniami. Zajęcia prowadzone były 
w języku angielskim, co dało możliwość 
sprawdzenia własnych umiejętności języ-
kowych, było doskonałą okazją do kon-
wersacji. Spotkania służą zrozumieniu 
różnorodności kulturowej, uczą toleran-

cji, otwartości, przełamywania stereoty-
pów i ciekawości świata.

Nasi uczniowie, pod opieką nauczycieli 
języka angielskiego, przygotowali szereg 
atrakcji – wizytę w kozienickim muzeum 
oraz udział w warsztatach plastycznych, 
grupa uczniów z klasy IIa opracowała 
plan wycieczki po Kozienicach, by poka-
zać gościom najciekawsze i najpiękniejsze 
zakątki naszego miasta. Na spotkaniach 
w szkole, prowadzono tematyczne dysku-
sje, dotyczące barier kulturowych, szans  
i trudności młodych ludzi w różnych kra-
jach – te działania mają sprzyjać rozwi-
janiu umiejętności kształtowania prawid-
łowych relacji międzyludzkich, poszerzać 
horyzonty myślowe, uczyć akceptacji od-
mienności kulturowej, a także pokazać 
polską tradycję i historię.

Całe przedsięwzięcie jest niezmiernie 

pożyteczne dla całej społeczności liceum 
także ze względów językowych; ucznio-
wie doskonalą wszystkie sprawności ję-
zykowe: mówienie, rozumienie, czytanie 
i pisanie, uczą się argumentowania i wy-
rażania intencji w j. angielskim.

Kolejne dni pobytu gości w naszej 
szkole to również wspólne zabawy, ogni-
sko integracyjne oraz dzień z polską ro-
dziną. Na zakończenie pobytu studentów 
w liceum i naszym  mieście odbył się apel 
podsumowujący tygodniowe działania. 
Mamy nadzieję, że będą one inspiracją 
do nowych poszukiwań, pozwolą na in-
dywidualną, bardziej wnikliwą wymianę 
poglądów i „świeże”, nie podlegające ste-
reotypowym uogólnieniom, spojrzenie na 
kwestie wielokulturowości. 

jusTynA kwAśnik

Informacja o obowIązku uIszczanIa opłat rocznych za 2014 r.

Starosta Kozienicki przypomina, że opłaty roczne za 2014 r. z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nierucho-
mości gruntowych Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu kozienickiego należy uiszczać w terminie do 31 marca  
2014 r. na rzecz Skarbu Państwa na konto Powiatu Kozienickiego w Banku PEKAO SA O/ Kozienice 95 1240 5703 1111 
0000 4906 9004 lub w kasie tutejszego Starostwa.

Przypomina się również, że opłaty roczne wnosi się przez cały okres trwałego zarządu, użytkowania wieczystego bez 
wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Jeżeli z uwagi na zmianę wartości nieruchomości gruntowej organ będzie zamierzał zaktualizować wysokość opłaty rocznej, 
zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000 r. Nr 98, 
poz.1071 ze zm.) z a w i a d o m i na piśmie stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie aktuali-
zacji opłaty rocznej.

                  Janusz Stąpór
             Starosta Kozienicki

Wydarzenia/Informacje
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6 marca w siedzibie Biblioteki Pub-
licznej Gminy Kozienice im. Ks. Fran-
ciszka Siarczyńskiego odbyło się roz-
strzygnięcie piątej edycji konkursu 
Znane Postacie Powiatu Kozienickiego, 
tegoroczna tematyka turnieju została po-
szerzona o Wielką Wojnę 1914 – 1918 na 
terenie ziemi kozienickiej. 

Organizatorem konkursu był Zespół 
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozie-
nicach. Patronat nad konkursem objęła Bi-
blioteka Publiczna Gminy Kozienice im. Ks. 
Franciszka Siarczyńskiego, Starosta Powiatu 
Kozienickiego oraz Burmistrz Gminy Kozie-
nice, którzy ufundowali również nagrody dla 
uczestników Turnieju. Celem konkursu było: 
• przybliżenie historii, kultury, tradycji 

naszej małej ojczyzny,
• przybliżenie sylwetek znanych postaci 

związanych z regionem,
• rozwijanie zdrowej rywalizacji konkur-

sowej.
Na konkurs wpłynęło 7 prac. Komisja 

konkursowa w składzie: Anna Gollasch, 
Agnieszka Fila – Sadurska, Joanna Czechy-
ra – Wejner wyłoniła trzy najlepsze prace:  
• I miejsce – Maja Wójcik, Maciej Kuty-

ła – „Błogosławieni ubodzy w duchu 
albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie – ks. Józef Domański” 
– Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ko-
zienicach

• II miejsce – Aleksandra Rębiś, Alek-
sandra Hinc – „Jerzy Sas – Jaworski” 
– Zespół Szkół Nr 1 w Kozienicach.

• III miejsce – Andrzej Stąpór – „I Wojna 
Światowa na Ziemi Kozienickiej – gło-
sami z przeszłości” – Zespół Szkół  
Nr 1 w Kozienicach.
Przybyłych uczniów wraz z opie-

kunami powitali: pracownik biblioteki 
Monika Latkowska Starosta Powiatu Ja-
nusz Stąpór, Dyrektor Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego Robert Boryczka oraz 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Legio-
nów Polskich w Kozienicach Ryszard 
Zając, wszyscy wyrazili ogromną radość 
z udziału młodzieży w konkursie oraz  
z tego, że młodzi ludzie interesują się swo-
ją „małą ojczyzną”. Następnie wręczono 
nagrody oraz dyplomy. Na zakończenie 
zebrani mogli zapoznać się z fragmen-
tem prezentacji multimedialnej Andrzeja 
Stąpora na temat I Wojny Światowej na 
Ziemi Kozienickiej. 

AgnieszkA FiLA –sADurskA

2 marca 2014 roku (niedziela)  
o godz.17.00 w siedzibie Szkoły Muzycznej 
przy ul.Kościuszki1 odbył się Koncert Mu-
zyki Karnawałowej w wykonaniu uczniów 
i nauczycieli Szkoły Muzycznej I st. w Ko-
zienicach oraz zaproszonych gości. 

Organizatorami byli Szkoła Muzyczna 
I st. w Kozienicach, Stowarzyszenie Przy-
jaciół Szkoły Muzycznej „Kanon” w Ko-
zienicach oraz Rada Rodziców przy Szkole 
Muzycznej w Kozienicach. Warto dodać, że 
współorganizatorami byli: Kozienicki Dom 
Kultury im. Bogusława Klimczuka oraz 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ur-
szuli Kochanowskiej w Kozienicach.

Patronat honorowy nad koncertem 
objęli: Czesław Czechyra Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, Janusz Stąpór 
Starosta Powiatu Kozienickiego, Tomasz 
Śmietanka Burmistrz Gminy Kozienice. 

W trakcie koncertu, licznie zgromadzo-
na publiczność wysłuchała zróżnicowane-
go repertuaru – od klasycznych utworów 
po muzykę rozrywkową. Na scenie wy-
stąpili uczniowie ze Szkoły Muzycznej, 
którzy zaprezentowali swoje różnorakie 

umiejętności. Była 
m.in. Kozienicka 
Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta „Fu-
rioso” pod dyrekcją 
Zdzisława Włodar-
skiego, Orkiestra 
Akordeonowa „Ar-
turo-Band” Artu-
ra Miedzińskiego, 
„Big-Band” pro-
wadzony przez To-
masza Strzelczyka, 
Szkolna Orkiestra 
Symfoniczna pod 

batutą Zdzisława Włodarskiego, Sekstet 
perkusyjny przygotowany przez Mateu-
sza Skórkiewicza, Zespół Muzyki Roz-
rywkowej pod kierownictwem Sebastiana 
Iwanowicza, zespół wokalny przygoto-
wany przez Patrycję Kawęcką – Czerską 
oraz gościnnie zespół instrumentalny Lay 
D Fank. 

Podczas koncertu zaprezentowali się 
też nauczyciele tej placówki, a mianowi-
cie zespół Klezmer Band przygotowany 
przez Tomasza Gieronia, a także zapro-
szeni goście. W gronie tych ostatnich 
była pochodząca z terenu naszej gminy 
wokalistka Ilona Drapała. Wystąpili rów-
nież Tomasz Pałasz stepujący aktor teatru 
Roma, Bartosz Kołsut (akordeon) i Maciej 
Dobrzański (kontrabas) uczniowie ZSM  
w Radomiu oraz Anna Włodarska –Szetela 
flecistka Polskiej Orkiestry Radiowej.

Koncert poprowadził nauczyciel akor-
deonu Szkoły Muzycznej – Artur Mie-
dziński. Kierownictwo artystyczne i re-
żyseria koncertu – Zdzisław Włodarski, 
reżyseria dźwięku oraz światła – Jacek 
Opalski z Kozienickiego Domu Kultury.

szkoła Muzyczna i stopnia 
w kozienicach

Wydarzenia
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„Wieczorne biesiadowanie” z okazji 
Dnia Kobiet odbyło się 8 marca 2014 r. 
Na zaproszenie wójta gminy Grabów nad 
Pilicą – Euzebiusza Strzelczyka, przybyło 
blisko 550 Pań. Już po raz drugi, na tere-
nie Gminy Grabów nad Pilicą, odbyła się 
impreza, poświęcona typowo kobiecej 
naturze. W wynajętej przez organizatora, 
Gminę Grabów nad Pilicą, sali weselnej  
w Nowej Woli, każdej z Dam zaserwowano 
dużą dawkę dobrego humoru, oraz słodkie 
chwile w niecodziennym towarzystwie. 

Pod czujnym okiem Małgorzaty Siekut, 
impreza przebiegła znakomicie. O godzinie 
17 uroczystej inauguracji dokonał wójt Euze-
biusz Strzelczyk, wygłaszając życzenia zacnej 
publiczności. Następnie na scenie zaprezen-
towała się Miejska Orkiestra „Moderato”  
z Warki, która wiązanką biesiadnych melodii 
rozśpiewała zgromadzone Panie. Oczekiwa-
na przez wszystkich gala Stand-Up comedy 
z udziałem Katarzyny Piaseckiej i Kacpra 
Rucińskiego okazała się idealnym strzałem 
w gusta zebranych kobiet. Prowadząc żartob-
liwe dialogi z publicznością, bardzo szybko 
uzyskali dobry kontakt i utrzymali kabareto-
wy klimat do końca występu. Głośny śmiech 
publiczności towarzyszył artystom przez po-
nad godzinę, doprowadzając do bólu brzucha 
nie jedną z Dam. 

Na zakończenie 
części artystycznej 
wystąpiła grupa mu-
zyczna „Cyberianki”, 
która składa się z mło-
dej, zdolnej, i utalento-
wanej młodzieży z ZS  
w Grabowie nad Pilicą. 
Rozbrzmiewały pol-
skie piosenki, wszyst-
kim doskonale znane, 
co było widać już po 
pierwszych dźwię-
kach instrumentarium 
akompaniatora Daniela 
Skrzypczaka. Łzy wzruszenia pojawiły się 
na twarzach dumnych nauczycieli, szczęś-
liwych mam, babć i ciotek zebranych na 
widowni. Wspólnie z Andżeliką Rotuską, 
Pauliną Cichowlas, Sandrą Bolek, Mar-
tą Siekut, Darią Kapą, Martą Bolek, które 
tworzą zespół „Cyberianki” oraz animator-
ką Małgorzatą Siekut, publiczność bawiła 
się wspaniale, śpiewając donośnie jednym 
głosem. Brawa i owacje na koniec podkre-
śliły udany występ. Gratulujemy zespołowi 
pierwszego, zakończonego się tak dużym 
sukcesem, koncertu.

Po części artystycznej, Gmina Gra-
bów nad Pilicą z wójtem Euzebiuszem 

Strzelczykiem na czele zaprosiła Panie na 
słodki poczęstunek – kawę, herbatę, sło-
dycze, ciasta i szampana. W kuluarach, 
do późnych godzin wieczornych, trwały 
rozmowy i pogadanki. 

W sukces i powodzenie imprezy było 
zaangażowanych wiele osób. W spraw-
nej organizacji bardzo ważny udział mieli 
Strażacy z OSP, męska część pracowników 
Urzędu Gminy oraz wolontariusze „Cyberia 
Team”. W tym dniu Panowie czuwali nad 
niemal wszystkim, przez co Panie czuły się 
wyjątkowo docenione, a dzięki wręczonej 
niespodziance na koniec – bardzo kobiece. 

dzIeń kobIet w grabowIe nad pIlIcą
Wydarzenia
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Uczniowie zdolni charakteryzują się 
dwiema podstawowymi cechami: ponad-
przeciętnymi osiągnięciami lub potencjal-
nymi zdolnościami do takich osiągnięć. 
Cecha pierwsza uwidacznia się w rezul-
tatach aktywności ucznia, cechę drugą 
natomiast można zdiagnozować testami 
psychologicznymi. 

Pojęcie ucznia zdolnego służy do okre-
ślania osób, które pod względem zdolno-
ści intelektualnych przewyższają swoich 
rówieśników. Przede wszystkim bierze się 
pod uwagę nasilenie dążeń poznawczych 
i zdolności do efektywnego uczenia się 
rzeczy nowych. Uwzględnia się także wy-
soki poziom myślenia analitycznego oraz 
oryginalność w działaniu. Zauważa się 
łatwość rozumienia i przyswajania treści 
i symboli abstrakcyjnych. Wybitne, stale 
wyróżniające się wyniki w jakiejś aktyw-
ności, pokonywanie trudności intelektual-
nych, to także cechy ucznia zdolnego. 

Oczekiwania i potrzeby ucznia zdolne-
go są złożone. Wymienia się cztery dzie-
dziny specjalnych potrzeb edukacyjnych 
dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. 
Do pierwszej z nich należy komunikacja  
i kontakty międzyludzkie. Drugą są procesy 
myślowe, przyswajanie informacji. Kolejna 
dziedzina uwzględnia zachowanie, emo-
cje i rozwój społeczny. Ostatnia dotyczy 
zmysłów/lub rozwoju fizycznego. Specjal-
ne potrzeby edukacyjne uczniów powinny 

być wcześnie rozpoznane i uwzględniane 
w toku kształcenia oraz wychowania, gdyż 
związane są one przede wszystkim ze zróż-
nicowanym indywidualnym sposobem na-
bywania wiedzy i umiejętności w procesie 
uczenia się. Wczesne rozpoznanie potrzeb 
edukacyjnych umożliwia odpowiedni do-
bór metod, środków, form i oddziaływań 
dydaktyczno – wychowawczych, co pro-
wadzi do zaspokojenia potrzeb oraz stwo-
rzenia optymalnych warunków rozwoju 
intelektualnego i osobowościowego. Doty-
czy to wszystkich placówek edukacyjnych 
i wspierających rozwój dziecka. Niezbędne 
jest także wsparcie psychologiczno – pe-
dagogiczne, które uczniowie zdolni mogą 
otrzymać w naszej placówce. 

Do Poradni zgłaszają się uczniowie 
prezentujący wysoki poziom zdolności 
ogólnych lub specjalnych czy też wysokie 
osiągnięcia w nauce bądź innych dziedzi-
nach. Często wykazują także trudności  
w rozwoju emocjonalno – społecznym, 
które utrudniają funkcjonowanie dziecka 
w grupie. Zdarza się, że jest ono wyob-
cowane, odizolowane – nie znajduje się  
w grupie rówieśniczej. Często także popada 
w konflikty z otoczeniem, bywa agresywne, 
nerwowe. Zauważa się skłonność do rywa-
lizacji w grupie, brak zrównoważenia emo-
cjonalnego. Równie często dzieci te bywają 
skryte i osamotnione. Prezentują większą 
wrażliwość, doświadczają silniejszych na-

pięć emocjonalnych, ponieważ są bardziej 
idealistycznie nastawione do świata. 

Na terenie naszej Poradni uczniowie 
zdolni mogą liczyć na odpowiednie wspar-
cie. Praca ma charakter indywidualny oraz 
grupowy i jest dostosowana do potrzeb oraz 
możliwości dziecka. Głównym celem jest 
rozwój i wsparcie kompetencji społecz-
nych, podniesienie samooceny, a także roz-
wijanie funkcji poznawczych. Ponadto oce-
niamy mocne strony, rozwijamy kreatywne 
myślenie, identyfikujemy wstępne zaintere-
sowania branżowe i preferencje zawodowe,  
a także wspomagamy proces uczenia się. 

Dopasowanie do dziecka różnych form 
i aktywności zależy od nas dorosłych. 
Ważne, aby stymulacja była dostosowa-
na do indywidualnych możliwości dzie-
cka, ponieważ adekwatne formy pracy 
sprzyjają zaspokojeniu jego specjalnych 
potrzeb, odkrywaniu talentów, pasji, za-
interesowań, a także pozwalają rozwijać 
umiejętności społeczne, pobudzają do sa-
modzielności i działania. 

Na częste pytanie zadawane dzieciom 
przez dorosłych: „Kim chcesz być”? moż-
na odpowiedzieć cytatem:„Stań się tym 
czym jesteś” (F. Nietzsche). Potencjał 
jest w każdym, trzeba go tylko umiejętnie  
odkryć. 
mgr kATArzynA oLechowskA-oLMA

pedagog, doradca zawodowy

INFORMACJA
Zarząd Powiatu w Kozienicach ul. J. Kochanowskiego 28, ogłosił III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo-

ści gruntowej zabudowanej położonej w Kozienicach przy ulicy Świerczewskiego. Nieruchomość składająca się z działki gruntu  
nr 3142/1 o pow. 0,0646 ha zabudowana jest murowanym budynkiem administracyjno – biurowym o pow. użytkowej  
240,01 m², wyposażonym w media: energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja miejskia, sieć telefoniczna, c.o. Sieć gazowa w ulicy  
Świerczewskiego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 700.000 zł 
                (słownie: siedemset tysięcy złotych)

Wysokość wadium wnoszona w pieniądzu PLN wynosi: 35.000 zł 
     (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Centrum Miasta Kozienice teren, na którym znajduje się 
przedmiotowa nieruchomość położony jest w obszarze oznaczonym symbolem: 1UC – tereny usług komercyjnych.

Przetarg odbędzie się 24.04. 2014 r. o godz. 10.30 w Starostwie Powiatowym w Kozienicach  
ul. J. Kochanowskiego 28, pok. Nr 37 

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium najpóźniej do dnia 18.04.2014 r. na konto Powiatu Kozienickiego w Banku 
PEKAO SA O/Kozienice nr 42 1240 5703 1111 0000 4904 9976. Liczy się data wpływu na konto Powiatu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kozienicach, ul. Jana Kochanowskiego 28 pok. 28  
lub telefonicznie pod nr (48) 611-73-25.

wiesłAw górkA
naczelnik wydziału gospodarki Mieniem Powiatu i spraw gospodarczych

Informacje
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Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Człowiek – najlepsza inwestycja
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje projekt „Wspierajmy bezrobotnych”, który jest współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowane w 2014 r. formy wsparcia to: staże, szkolenia 
indywidualne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

Aktualnie, w ramach projektu, w pierwszej kolejności będą aktywizowane osoby bezrobotne, które:
• nie ukończyły 25 lat, zarejestrowały się w PUP nie dalej niż 4 miesiące temu, aktualnie nie uczestniczą w kształceniu bądź 

szkoleniu, w ciągu ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu;
• posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
• ukończyły 50 rok życia.

W dalszej kolejności rekrutowane będą głównie bezrobotne osoby do 25 roku życia oraz osoby długotrwale bezrobotne.
Przypominamy, że w projekcie nie mogą brać udziału osoby, które brały w nim udział w latach 2008-13.
W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Kozienicach, ul. Zdziczów 1,  

26-900 Kozienice, centrala – tel. 48 614 66 99:

• staże – pokój nr 9,10, tel. 48 614 66 99  wew. 46 i 48 614 66 81;
• szkolenia – pokój nr 7, tel. 48 614 66 99 wew. 45;
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – pokój nr 8, tel. 48 614 66 99 wew. 34. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje również projekt „Skuteczny 
Urząd Pracy II”. Projekt ten finansuje zatrudnienie czterech pracowników na stanowiskach doradców zawodowych oraz pośredni-
ków pracy. Dzięki realizacji tego projektu utrzymana jest odpowiednia dostępność i jakość usług Urzędu Pracy świadczonych na 
rzecz osób bezrobotnych oraz pracodawców.

Program aktywizacji osób bezrobotnych do 25 roku życia!

Od kwietnia 2014 r. PUP w Kozienicach będzie realizować program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych poniżej 25 roku 
życia. Program ten jest dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy. Środki te udało się dodatkowo pozyskać w drodze 
specjalnego naboru. W ramach programu przewidziano realizację wsparcia, dla osób bezrobotnych do 25 roku życia w postaci:

• staży dla 20 osób;
• szkoleń indywidualnych dla 8 osób;
• prac interwencyjnych dla 10 osób;
• refundacji wyposażenia /doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 4 osoby

W programie dofinansowanym z rezerwy Funduszu Pracy mogą brać udział również osoby, które w latach ubiegłych brały już 
udział w unijnym projekcie „Wspierajmy bezrobotnych”. 

Realizacja projektów i programów rynku pracy jest coraz bardziej wymagająca.

Rekrutacja osób na wszelkie formy wsparcia realizowane przez PUP (zarówno te organizowane w projekcie współfi-
nansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jak i w programie dofinansowanym ze środków Funduszu 
Pracy) uwzględnia zarówno wymogi Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jak i założenia określone 
w poszczególnych projektach/programach. Dlatego w przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Kozienicach.

Jednocześnie informujemy, że podczas rozpatrywania wniosków o zorganizowanie stażu, będzie brane pod uwagę cał-
kowite wywiązanie się przez danego pracodawcę z jego poprzednich zobowiązań dotyczących zatrudniania osób bez-
robotnych, zawartych w dotychczasowych umowach regulujących realizację form aktywizacji, zawieranych przez PUP  
z danym pracodawcą. Preferowane są wnioski pracodawców gwarantujących minimum 3 miesięczne zatrudnienie osoby 
bezrobotnej po zakończonym stażu.

ArkADiusz nowAkowski
Dyrektor Powiatowego urzędu Pracy

w kozienicach

Informacje
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje, iż w 2014 roku na terenie powiatu kozienickiego realizowany jest 
pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Formy wsparcia przewidziane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograni-
czających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i obejmują następujące obszary wsparcia:
1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramo-

wania,
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co 

najmniej na III poziomie jakości,
– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym Moduł II można składać w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kozienicach od dnia 1 marca 2014 roku do:
– dnia 30 marca w ramach I etapu;
– dnia 30 września w ramach II etapu

Szerszych informacji dotyczących programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 15,  
26-900 Kozienice, na stronie www.pcprkozienice.pl lub pod nr tel. /48/ 382-05-64.

urszuLA kowALik
Dyrektor

Powiatowego centrum Pomocy rodzinie w kozienicach

15 lutego w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Brzózie odbył się po raz 
trzynasty Gimbal – bal gimnazjalistów, 
przygotowany przez rodziców i wycho-
wawców trzecioklasistów Annę Prątnicką 
i Mariolę Kowalską.

W uroczystości udział wzięli ucznio-
wie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni go-
ście: Wicestarosta Powiatu Kozienickiego 
Józef Grzegorz Małaśnicki, Wójt Gminy 
Głowaczów Stanisław Bojarski, Zastępca 
Wójta Piotr Kozłowski, Przewodnicząca 

 
Rady Gminy Bożena Dabińska, Prezes 
BS w Głowaczowie Kazimierz Koniarski 
oraz przedstawiciele Koła Łowieckiego. 
Wszystkich zebranych przywitał dyrek-
tor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im. Wojciecha Bartosza Głowackiego  
w Brzózie Dariusz Pronobis.

Bal rozpoczął się od tradycyjnego już 
poloneza. Po części oficjalnej, życzeniach 
i otrzymaniu prezentów od Wójta Gmi-
ny Głowaczów i Przewodniczącej Rady 
Gminykabaret o szkolnej rzeczywistości 
robawił wszystkich. Występy wielokrot-
nie były przerywane brawami. Wspólny 
pierwszy taniec rozpoczął część nieofi-
cjalną Gimbalu 2014. Wszyscy wspaniale 
bawili się przy dźwiękach orkiestry.

Gimbal – to w ZSO w Brzózie – uro-
czystość, która przez wspólną zabawę 
jednoczy uczniów klas trzecich, nauczy-
cieli, rodziców i przyjaciół szkoły. Na 
długo zapisuje się w pamięci wszystkich 
uczestników.

wychowawcy klas: iiiA i iiib

Informacje/Wydarzenia



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 1�

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”  nr 3 marzec 2014

Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu
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Fotografia: Archiwum Wydziału Promocji  
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