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Krzyż Papieski na zachodnim zboczu góry Chełm.
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Droga Krzyżowa w Tumlinie-Węglach położona przy par-
kingu parafialnym, wśród zieleni, sprzyja kontemplacji, odpo-
czynkowi. Zdobią ją stacje wykonane z piaskowca. Przy alej-
kach są ławeczki, na których można odpocząć, pomodlić się.

Wiosną 2010 roku zrodziła się myśl, by na wzgórzu tum-
lińskim kolo kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczenni-
ka w Tumlinie-Węglach wybudować Golgotę Tumlińską. Ks. 
Czesław Biskup, proboszcz parafii, przy pomocy miejscowych 
przedsiębiorców rozpoczął prace z tym związane. Wyznaczo-
ny został teren, wytyczone i utwardzone alejki. Z tumlińskiego 
piaskowca wykonane zostały stacje w formie płaskorzeźb. Wy-
konawcą był rzeźbiarz Paweł Witkowski z Kielc. Prace trwały 
dwa lata. Fundatorami byli okoliczni przedsiębiorcy, jak również 
indywidualni ofiarodawcy i całe rodziny. 

Dnia 28 października 2012 roku ordynariusz diecezji kielec-
kiej bp Kazimierz Ryczan w obecności zgromadzonego ducho-
wieństwa i licznych wiernych erygował i poświęcił Drogę Krzy-
żową. W okresie od Wielkiego Postu do Adwentu w trzeci piątek 
miesiąca odprawiane jest tu nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 

Jest to miejsce medytacji, szukania odpowiedzi na pytania o sens 
życia. Ks. Czasław Biskup: – Zapraszamy na wzgórze, gdzie można 
przejść od stacji do stacji, by medytować tajemnice Męki Pańskiej. 
Postawione zostały też tablice, na których znajdują się słowa św. Jana 
Pawła II wyjaśniające znaczenie krzyża w życiu człowieka. Każdy, 

Odcinek drogi od Ścięgien do krzyżówki koło kościoła, który 
będzie nosił imię Jana Pawła II wraz z odcinkiem ul. Spokojnej 
od wspomnianej krzyżówki do Wrzosów, uroczyście poświęcony 
i oddany został do użytku 20 listopada 2013 r. Symbolicznego 
przecięcia wstęgi dokonali wojewoda świętokrzyski Bożentyna 
Pałka-Koruba, wójt Szczepan Skorupski i prezes Wodociągów 
Kieleckich Henryk Milcarz w towarzystwie radnych: Agnieszki 
Gębskiej, Grażyny Wawszczak, Tomasza Dąbrowskiego i Artu-
ra Kudzi. Drogę poświęcił ks. płk Tadeusz Skrzyniarz, proboszcz 
parafii pw. św. Rozalii i św. Marcina.

Wyremontowany odcinek od Ścięgien do cmentarza wchodzi 
w skład drogi rozpoczynającej się na skrzyżowaniu z drogą powiatową 
Zachełmie-Wąsosza i łączy się z drogą wojewódzką nr 750. Ułożono na 
nim warstwę asfaltu oraz wykonano miejsca postojowe z kostki bruko-
wej. Wybudowano kanalizację 
sanitarną, system odwodnienia 
liniowego, rowy oraz oświetlenie 
drogowe. Równolegle w miej-
scach niebezpiecznych zamon-
towane zostały bariery ochronne 
oraz wyznaczone i oznakowane 
przejścia dla pieszych.

Droga prowadzi do kościo-
ła, obok którego znajduje się 
nieczynny kamieniołom, gdzie 
odkryto ślady Tetrapoda – naj-
starszego lądowego czworono-
ga. W miejsce wyciętych ponad 
30 drzew przy wyremontowanej 
trasie wiosną tego roku zostaną 
posadzone siedmioletnie dęby.

Remont całej drogi (ul. Jana 
Pawła II i ul. Spokojna) kosz-
tował 2 789 999, 96 złotych brutto. Dofinansowanie z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. schetynówek wy-
niosło blisko 50 proc., tj. 1 286 660,03 zł brutto. Zadanie pod nazwą 
„Budowa drogi w miejscowości Zachełmie wraz z budową chodni-
ka” rozpoczęto 19 kwietnia ub.r., a zakończono 15 listopada ub.r. 

Główny cel realizacji projektu to poprawa warunków drogowych 
poprzez budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, budowę chodnika, 
oświetlenia drogowego i kolektora kanalizacji deszczowej. Roboty 
drogowe spowodowały konieczność przebudowy istniejących urzą-
dzeń technicznych zlokalizowanych w pasie drogowym, tj. sieci wo-
dociągowej, część linii oświetleniowej i telefonicznej.

Ulica im. Jana Pawła II

Droga Krzyżowa na wzgórzu tumlińskim 

kto odprawi Drogę Krzyżową, może uzyskać odpust zupełny, wypeł-
niając ogólne warunki.

Stacje Drogi Krzyżowej prezentujemy na str. 16 – DROGA 
KRZYŻOWA – GOLGOTA TUMLIŃSKA

Andrzej Piskulak 

Zdaniem wójta Szczepana Skorupskiego wybudowana droga 
przyczyni się do poprawy organizacji i bezpieczeństwa ruchu koło-
wego i pieszych.

– Wpłynie również na skrócenie czasu dojazdu mieszkańców do 
przyległych posesji i sąsiednich miejscowości. Poprawią się warun-
ki trakcyjne, płynność ruchu, obniżą się koszty transportu, nastąpi 
zmniejszenie emisji spalin i poziomu hałasu przejeżdżających samo-
chodów – informuje gospodarz gminy. 

– Dzięki wybudowanej drodze ułatwiony został dostęp do rezer-
watu geologicznego „Tetrapod”, co niewątpliwie zwiększy atrakcyj-
ność turystyczną i rozwój gminy. W przyszłości udostępnione zostaną 
również nowe tereny budowlane – dodał wójt Skorupski.

Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, otwierając drogę, zwróci-
ła uwagę na to, że inwestycja mogła dojść do skutku w wyniku do-

brze napisanego projektu oraz 
dzięki mądrej decyzji radnych 
z gminy. 

– Cieszę się, że ta inwesty-
cja zrealizowana została w tak 
bardzo potrzebnym miejscu. 
Cieszę się, że gmina Zagnańsk 
skorzystała z dofinansowania 
z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych, który 
pozwala na budowę dróg na-
prawdę społecznie potrzebnych 
i użytecznych. Życzę dalszej re-
witalizacji oraz przede wszyst-
kim rozsławienia Zachełmia na 
cały świat. Bo z tego miejsca 
życie wyszło na ląd i niechże 
wszyscy o tym wiedzą – pod-
kreśliła wojewoda. 

Ks. Tadeusz Skrzyniarz, przed poświęceniem drogi, podkreślił, 
że dzięki temu gmina zyska na atrakcyjności i zacznie się cieszyć 
większym zainteresowaniu wśród turystów. 

– Ludziom, którzy będą do nas przyjeżdżać, by podziwiać odkrycia 
naukowe oraz nasz zabytkowy kościół, niech Pan Bóg błogosławi. Ży-
czę, aby mogli u nas przebywać bezpiecznie – mówił gospodarz parafii. 

Podczas uroczystości obecni byli: wicewójt Robert Kaszuba 
i sekretarz gminy Mirosława Badzińska, a także przedstawiciele wy-
konawcy i firmy projektowej oraz delegacja z Zespołu Ludowego 
Jaworzanki. 

 Andrzej Piskulak
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Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII odbędzie się 
27 kwietnia br. w Watykanie. Główne uroczystości kanonizacyjne 
w gminie rozpocznie 26 kwietnia o godz. 19 w Świetlicy „Pod Te-
trapodem” (dawana organistówka) uroczysta sesja Rady Gminy. 
Podczas niej radni przyjmą uchwałę o nadaniu wyremontowa-
nej w ubiegłym roku w Zachełmiu ulicy imienia Jana Pawła II. 
W kościele pw. św. Rozalii i św. Marcina wmurowana zostanie 
specjalna tablica pamiątkowa. 

Uroczysta Sesja Rady Gminy Zagnańsk
Zdaniem ks. płk Tadeusza Skrzyniarza, proboszcza parafii św. Ro-

zalii i św. Marcina, inicjatywa zwołania uroczystej sesji Rady Gminy 
w Zagnańsku w wigilię głównych uroczystości kanonizacyjnych, któ-
re odbędą się w Watykanie wyszła od strony środowisk świeckich. 
– Jako duszpasterz jestem bardzo zadowolony, że środowiska świeckie 
bardzo się w to ważne dzieło zaangażowały – podkreślił w rozmowie 
z „GZ” ks. Tadeusz Skrzyniarz. – Myślę, że inicjatywa nadania imie-
nia papieża ulicy, przy której znajduje się kościół, będzie pogłębie-
niem wiary naszych wiernych, żyjących na ziemi zagnańskiej – dodał 
duszpasterz. 

– Jako społeczność lokal-
na chcemy w ten sposób uczcić 
wielkiego Polaka, jakim był Ka-
rol Wojtyła, i oddać hołd jego 
życiu oraz działalności – pod-
kreśla gospodarz gminy Szcze-
pan Skorupski.

Po uchwaleniu nazwy ulicy 
odbędzie się występ artystycz-
ny pod kierunkiem nauczyciela 
Romana Piskulaka i katechetki 
Małgorzaty Sobierajskiej w wy-
konaniu uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Nauczycieli 
Tajnego Nauczania w Zagnań-
sku. Następnie odsłonięta będzie 
tabliczka z nazwą ulicy i zebrani 
przejdą w procesji do kościoła, 
w którym o godz. 20 rozpocznie się Eucharystia dziękczynna za ka-
nonizację. Po jej zakończeniu o godzinie 21.37, kiedy Ojciec Święty 
odchodził ze świata do Boga, odsłonięta zostanie w świątyni specjal-
na tablica poświęcona Janowi Pawłowi II, na której widnieje słynne 
zdanie, które 2 czerwca 1979 roku w Warszawie wypowiedział polski 
papież, gdy po raz pierwszy przybył z pielgrzymką do Polski: „Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.”. 

Tablicę odsłaniać będzie dwoje dziewięciolatków - Hanna Mazur 
z kl. II i Hubert Moskal z kl. III (rocznik 2005) z SP nr 1, aby w spo-
sób symboliczny zaznaczyć zmianę sztafety pokoleniowej. Wydarze-
niu towarzyszyć będzie bicie dzwonów i dźwięk syren strażackich. 
O obecności Jana Pawła II w zagnańskim społeczeństwie opowie 
nauczyciel Roman Piskulak. Swoje poczty sztandarowe wystawią 
wszystkie gminne instytucje i organizacje. Pod tablicą odbędzie się 
składanie wiązanek, kwiatów przez delegacje jednostek, organizacji 
i stowarzyszenia. W celu oddania hołdu przez pozostałych uczestni-
ków i mieszkańców gminy, kościół będzie otwarty. Na obchody uro-
czystości w kościele zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich 
parafii w gminie oraz instytucji gminnych. 

W Szkole Podstawowej nr 1 w Zagnańsku-Chrustach
nauczyciele i wychowawcy w czasie wolnym od zajęć lekcyj-

nych zaplanowali wiele działań mających na celu złożenie hołdu 
Janowi Pawłowi II przed dniem kanonizacji. Dzień poświęcony 
wspomnieniom o Janie Pawle II zapisanych w kronikach szkolnych 
zorganizowany będzie 12 kwietnia (sobota) w godz. 9.00–13.00 
przez Magdalenę Garecką z drużyny ZHP, Bogusławę Misterkie-
wicz – opiekunkę drużyny zuchów, Elżbietę Ślewę – opiekunkę koła 
turystycznego, Małgorzatę Sobierajską – katechetkę. Montaż słow-
no-muzyczny (multimedialny) dla dzieci i rodziców pt. „W hołdzie 
Janowi Pawłowi II” przygotowany przez Małgorzatę Sobierajską, 
Romana Piskulaka, zaprezentowany będzie 24 kwietnia w szkole. 
Ponadto odbędą się spotkania harcerzy w szkole, podczas których 
odczytywane będą zapisane w dniu śmierci papieża myśli harcerzy, 
przechowywane w kopercie kroniki harcerskiej. Wykonany zostanie 
skalniak i zasadzone zostaną kwiaty pod drzewem na placu szkolnym 

upamiętniającym śmierć Jana Pawła II. Zorganizowany zostanie tak-
że rajd pieszy „Miejsca związane z Janem Pawłem II w naszej miej-
scowości”. Całością działań związanych z kanonizacją koordynować 
będzie dyrektor szkoły Anna Tuz. 

W Zespole Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Samsonowie 

uczniowie wraz rodzicami będą uczestniczyć 27 kwietnia o godz. 
18.00 we Mszy św. w miejscowym kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP. O godz. 19.00 zaprezentowany zostanie przez uczniów montaż 
słowno-muzyczny, promujący dobroć ludzką, przeplatany projekcją 
wywiadów z różnymi osobami na temat dobroci. Ok. 20.00 odbędzie 
się apel przed pomnikiem Jana Pawła II.

Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum 
w Tumlinie 

oraz tumlińska parafia 31 marca br. w szkole wspólnie przed-
stawiły uczniom prezentację multimedialną o bł. Janie Pawle II. 
W dzień rocznicy śmierci Jana Pawła II, 2 kwietnia w kościele zor-
ganizowany został wieczór poświęcony pamięci bł. Jana Pawła II, 

na który złożyły się: prezentacja 
multimedialna, przypomnienie 
pierwszej homilii papieża Pola-
ka, modlitwa różańcowa, Apel 
Jasnogórski, wspólny śpiew 
„Barki”. W Wielkim Tygodniu 
zorganizowane będzie Miste-
rium Męki Pańskiej ku czci bł. 
Jana Pawła II, w które zaanga-
żowani będą uczniowie, rodzice 
i nauczyciele szkoły i parafii.

W Zespole Szkoły Pod-
stawowej nr 2 , Przedszkola 
i Gimnazjum w Zagnańsku 

przygotowany został boga-
ty program obchodów kanoni-
zacji Jana Pawła II. Szkoła, we 
współpracy z parafią pw. św. 
Józefa Oblubieńca NMP, przy-

gotowując się do dnia kanonizacji, zorganizowała 4 kwietnia br. Pa-
rafialną Pielgrzymkę Rodzin z udziałem dzieci, młodzieży, rodziców, 
nauczycieli na Święty Krzyż. Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci 
i młodzieży prowadzone były w kościele ze szczególnym uwzględ-
nieniem osoby Jana Pawła II. 

Szkoła zorganizuje ponadto dla uczniów konkursy: wiedzy o ży-
ciu i pontyfikacie Ojca Świętego Jana Pawła II, plastyczny na wyko-
nanie plakatu i recytatorski „Dla Papieża”. Prezentacje prac konkur-
sowych zorganizowane zostaną w szkole i w kościele parafialnym.

Na holu szkolnym utworzony zostanie kącik pamięci Jana Paw-
ła II, w którym zaprezentowane będą m.in.: dzieła, zdjęcia, albumy, 
pamiątki. Wydrukowane zostanie specjalne wydanie gazetki szkolnej 
oraz gazetek klasowych. Wychowawcy i nauczyciele języka polskie-
go, katechezy, historii i muzyki będą prowadzili lekcje tematyczne 
poświęcone drodze do świętości Jana Pawła II. Cała szkoła weźmie 
udział w programie edukacyjno-charytatywnym Świętokrzyskiego 
Kuratorium Oświaty „Pomagamy budować studnie w Sudanie” – dla 
uczczenia kanonizacji Jana Pawła II. Budynek szkolny będzie ude-
korowany flagami papieskimi i narodowymi oraz wyeksponowana 
zostanie tablica pamiątkowa „Żywego Pomnika Jana Pawła II”. Spo-
tkanie modlitewne w kościele parafialnym odbędzie się 27 kwiet-
nia o godz. 16. Zaprezentowany będzie montaż słowno-muzyczny 
przygotowany przez dzieci i młodzież pt. „Z Tobą Ojcze Święty”. Za 
realizację programu odpowiedzialne są nauczycielki katechezy Hen-
ryka Górzyńska i Bożena Musiał.

W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie 
jako upamiętnienie Jana Pawła II, którego papież Franciszek 

ogłosi świętym, i jako podziękowanie za dar życia i świętości Ojca 
Świętego Jana Pawła II zorganizowany zostanie okolicznościowy 
apel, podczas którego będzie przypomniane najważniejsze przesłanie 
do młodych. Uczniowie przygotują także okolicznościową gazetkę 
przybliżającą postać Jana Pawła II. Dzieci i młodzież będą uczestni-
czyły także w dziękczynnej Mszy św. w kościele parafialnym w Wi-
śniówce. 

Opr. Andrzej Piskulak

GMINNE OBCHODY KANONIZACJI JANA PAWŁA II
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„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi” – 
te słowa padły w Warszawie 35 lat temu. 2 czerwca 1979 roku, 
wybrany rok wcześniej na papieża Jan Paweł II rozpoczął swą 
pierwszą pielgrzymkę do Polski. 

Wydarzenie to upamiętnia napis sporządzony podczas prac zwią-
zanych z wykonaniem nowej polichromii świątyni parafii pw. św. 
Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku. Znajduje się on wewnątrz nowej 
części kościoła, przy bocznym wejściu od strony południowej:

 „Rok Pański 1979 – pierw-
szy  z  narodu  polskiego  Papież 
Jan  Paweł  II  odwiedza  swoją 
Ojczyznę.  W tymże roku posłu-
gę biskupią w Diecezji Kielec-
kiej pełnią: ordynariusz Bp dr 
Jan Jaroszewicz, sufragani: Bp 
dr Edward Materski, Bp dr Jan 
Gurda. 

Jako znak wdzięczności Bogu 
i pamięci tych wydarzeń rodzina 
parafialna Zagnańska na czele 
ze swoimi duszpasterzami fun-
duje nową polichromię Kościoła 
(…)”. 

Na początku lat osiemdzie-
siątych pojawiła się potrzeba 
budowy punktu katechetycznego 
i kaplicy w centrum dzisiejszego Zagnańska. Staraniem ówczesnego 
proboszcza ks. Józefa Piwowarczyka 22 czerwca 1983 roku podczas 
pobytu w Krakowie papież Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny 
pod tę inwestycję. Prace rozpoczęto latem 1984 roku. Dwanaście lat 
później ks. biskup Kazimierz Ryczan erygował parafię pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Zagnańsku.

3 czerwca 1991 roku w czasie Mszy św. odprawianej przez Ojca 
Świętego na lotnisku w Masłowie nad ziemią Świętego Krzyża szalała 
burza. Jeden z piorunów trafił w pień dębu Bartka, pozostawiając po 
stronie wschodniej i zachodniej szerokie bruzdy.

Nasz sędziwy Bartek ma od ośmiu lat wspaniałe towarzystwo. 
3 kwietnia 2006 roku na polanie za drewnianą wiatą, obok parkin-
gu, uroczyście, w obecności duchownych, władz gminy, nauczycieli 

i uczniów Technikum 
Leśnego w Zagnańsku 
wsadzono małe drzewko. 
Wyrosło ono z nasion po-
święconych w 2004 roku 
przez papieża Jana Pawła 
II podczas pielgrzymki 
polskich leśników do 
Watykanu. Żołędzie po-
zyskano z jednego z naj-
starszych dębów w Polsce 
– Chrobrego. Młodziutki 
dąb został opatrzony cer-
tyfikatem potwierdzają-
cym jego autentyczność. 

„Niech każdy z nas 
rocznicę wyboru papieża 
Polaka poświęci na zadu-
mę i chwilę refleksji nad 
nauką Jana Pawła II”.

Od 2001 roku ob-
chodzony jest w polskim 
Kościele Dzień Papie-
ski – dzień wdzięczno-
ści, łączności duchowej 
z Ojcem Świętym Janem 
Pawłem II i refleksji 
nad Jego nauczaniem. 
Przypada on w niedzielę 
przed 16 października – 
rocznicą wyboru kardy-
nała Karola Wojtyły na 
następcę Świętego Pio-

tra. Obchody te przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, 
duchowym, artystycznym i charytatywnym. 

Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”, powołana w 2000 roku jako organizacja, której działal-
ność ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie na-
uczania papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, 
głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Odpowiedzią na wezwanie 
Ojca Świętego do solidarności z ubogimi jest organizowana tego 

dnia publiczna zbiórka pieniędzy, 
w której corocznie udział bierze 
blisko 100 tys. wolontariuszy. 
Zebrane w ten sposób środki prze-
znaczone są na fundusz stypen-
dialny Fundacji, która przyznaje 
stypendia najbardziej uzdolnio-
nym gimnazjalistom i licealistom, 
pochodzącym z wiosek i małych 
miast. W ten sposób, każdy może 
włączyć się w budowę „żywego 
pomnika” Jana Pawła II. 

 16 października został ustano-
wiony Dniem Papieża Jana Pawła 
II – świętem państwowym przez 
Sejm RP 27 lipca 2005 roku – jak 
stwierdzono w ustawie: „W hoł-
dzie największemu autorytetowi 

XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, 
uczył nas solidarności, odwagi i pokory. (...) Ustanowienie takiego 
dnia będzie wyrazem dumy, że tego wielkiego humanistę, człowieka 
o głębokiej wiedzy i kulturze ukształtowała polska tradycja. Jan Pa-
weł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 
455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Wielokrotnie 
sam przywoływał spełnione proroctwo Juliusza Słowackiego z wier-
sza »Słowiański papież«”. 

Obecność Jana Pawła II w zagnańskim społeczeństwie

dokończenie na str. 5

Należy podkreślić, że ten dzień w naszej gminie co roku obchodzo-
ny jest w sposób wyjątkowy, zarówno sferze edukacyjnej, kulturalnej 
jak i charytatywnej. Odbywa się wiele imprez i uroczystości, a pie-
niądze z prowadzonych zbiórek przekazywane są na konto Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W to wielkie przedsięwzięcie angażują 
się wszystkie parafie, szkoły, jak również organizacje społeczne.

2 kwietnia 2005 r. biuro prasowe Watykanu wysłało w świat smut-
ną wiadomość: „Ojciec Święty umarł dziś wieczorem o 21.37 w swym 
apartamencie”, a radio watykańskie zaczęło nadawać Requiem.

„Nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł do domu 
Ojca – powiedział przed godz. 22 arcybiskup Leonardo Sandri roz-
modlonemu tłumowi. Na placu na chwilę przerwano głośne modlitwy, 
zapadła cisza, ludzie pochylili głowy, niektórzy klękali. Potem – wło-
skim zwyczajem – zgromadzeni pożegnali Zmarłego oklaskami”.

Po ogłoszeniu tej informacji zabrzmiały dzwony, a już kilkana-
ście minut później wierni w swoich świątyniach parafialnych gro-
madzili się na wspólnych modlitwach. Symbolem tamtego okresu 
były płonące znicze na placach przykościelnych, spotkania z dzieć-
mi i młodzieżą w szkołach, wspólne czuwanie i rozważanie tego, co 
chciał nam przekazać papież w czasie swego 27-letniego pontyfikatu. 

Figura Jana Pawła II na placu 
kościelnym w samsonowskiej parafii.

Popiersie patrona w samsonowskiej szkole im. Jana Pawła II.

Wykonany przez zagnańskich leśników skalnik  
u stóp Krzyża Papieskiego na górze Chełm.
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Nowego wymiaru i znaczenia nabierają sło-
wa Jana Pawła II przekazane przez rzecznika 
Watykanu Joaquina Navarro Vallsa. „W pią-
tek (1 kwietnia) późnym wieczorem opowie-
dziano Janowi Pawłowi II o tysiącach mło-
dych ludzi czuwających na placu św. Piotra. 
– Z jego słów – powiedział rzecznik – można 
było odczytać następujący przekaz: Szuka-
łem was,  teraz przybyliście do mnie  i  za  to 
wam dziękuję”.

Wśród wielu inicjatyw tamtego okresu 
wymienić należy zorganizowanie 3 kwietnia 
2005 roku w Goleniawach (Leśnictwo Węgle) 
Mszy św. i postawienie krzyża poświęconego 
papieżowi. W uroczystości zorganizowanej 
spontanicznie przez ówczesnego nadleśnicze-
go Nadleśnictwa Zagnańsk Edwarda Haładaja, 
udział wzięli ks. proboszcz Ryszard Niemiec 
oraz wikary ks. Wojciech Polit z parafii pw. 
św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku.

Pierwszy brzozowy krzyż już nie istnieje. 
Pamiątką pontyfikatu i śmierci Jana Pawła II 
jest stojący na zachodnim zboczu góry Chełm 
modrzewiowy krzyż ufundowany przez służ-
bę leśną i pracowników Nadleśnictwa Za-
gnańsk. Inicjatorem był również nadleśniczy 
Edward Haładaj. Uroczystość poświęcenia krzyża odbyła się w rocz-
nicę śmierci papieża, a przewodniczyli jej ksiądz Franciszek Borek 
– kapelan leśników województwa świętokrzyskiego oraz duchowni 
z parafii pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku – ks. proboszcz 
Józef Piwowarczyk, wikary ks. Grzegorz Sęk oraz ks. proboszcz Ry-
szard Niemiec. 

Na uwagę zasługują także przemyślenia dorosłych mieszkańców 
oraz młodzieży ze szkół pisane m.in. w formie wspomnień, wierszy, 
opowiadań, publikowane w lokalnej prasie. Bardzo ważnym wyda-
rzeniem było wydanie antologii poetów świętokrzyskich pt. „Zosta-
łeś w nas Ojcze Święty”. Wśród 55 autorów są mieszkańcy naszej 
gminy: Elżbieta Gacek, Zuzanna i Norbert Samulakowie, Celina 
Ślefarska, Andrzej Piskulak. W publikacji znalazły się także obra-
zy malarza Edwarda Tuza pochodzącego z Szałasu. Jest to kolejny 
przykład, jak postać Jana Pawła II zjednoczyła twórców i amatorów, 
którzy dedykowali swoje utwory Wielkiemu Polakowi.

2 kwietnia obchodzimy kolejne rocznice śmierci Sługi Bożego 
Ojca Świętego Jana Pawła II. W kościołach w naszej gminie, tak jak 
w Polsce i na świecie, gromadzą się rzesze wiernych, którzy chcą oddać 
cześć i okazać swoją wdzięczność Bogu za dar tak wielkiego Polaka. 

Również w 2. rocznicę śmierci Jana Pawła II 2 kwietnia 2007 
roku wspólnoty parafialne gromadziły się na czuwaniu modlitew-
nym. Mieszkańcy Zagnańska i okolicznych miejscowości uczestni-
czyli w Marszu dla Papieża, przygotowanym przez księży z parafii 
św. Józefa Oblubieńca i parafii św. Rozalii i św. Marcina w Zagnań-
sku. Marsz rozpoczęła modlitwa w kościele św. Józefa. Następnie 
ulicami miejscowości, z lampionami i pochodniami w ręku, uczestni-
cy wyruszyli do kościoła św. Rozalii i św. Marcina. W drodze wierni 
śpiewali „Barkę”, odmawiali różaniec i słuchali fragmentów kate-
chez Jana Pawła II. O godz. 21.10 rozpoczęła się uroczysta Msza 
św. w intencji o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. Podczas wygła-
szanej homilii o godz. 21.37 rozbrzmiały dzwony, a wierni w ciszy 
oddali cześć papieżowi. Po Mszy św. wszyscy, chwytając się za ręce 
i tworząc żywy łańcuch, odśpiewali Apel Jasnogórski. W uroczysto-
ści uczestniczyło około 1500 osób. W następnym roku w podobny 
sposób upamiętniono 3. rocznicę śmierci papieża. W innych latach 
organizowano, np. drogę krzyżową z placu pod dębem Bartkiem do 
Zagnańska. W uroczystościach brało udział kilkaset osób.

13 czerwca 2006 roku Zespołowi Szkoły Podstawowej, Przed-
szkola i Gimnazjum w Samsonowie nadano imię Jana Pawła II. 
W tym dniu uroczystą Mszę św. w kościele pw. Najświętszej Maryi 
Panny w Samsonowie-Piechotnych odprawił ksiądz biskup Kazi-
mierz Ryczan. 

30 kwietnia 2011 roku w przeddzień beatyfikacji Jana Pawła II 
licznie przybyli wierni oraz przedstawiciele władz samorządowych 
gminy Zagnańsk czuwali na modlitwie w kościele pw. św. Rozalii 
i św. Marcina w Zagnańsku. Uroczystą Mszę św. odprawił ks. prof. 
Jan Nowak. Po Eucharystii dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Za-

Samotny wiatr Boży 
(Pamięci Świętego Jana Pawła II)

Tylko wiatr dął w duchowne purpury żagli  
Tylko samotna w morzu głów 

Barka – trumna 
Z jej kapitanem na pokładzie 

Martwym  
Ale jakże w tej chwili żywym  

Wpływała  
Do niewidocznego portu wieczności  

Zacumowana nieruchomo na oczach wszystkich

Ten wiatr hulał bezkształtny 
Wertował otwartą księgę 

Jakich słów tam poszukiwał 
By nie rzucać ich na wiatr właśnie 

Jakie ścieżki chciał wskazać 
By nie iść pod wiatr właśnie 

Na kogo chciał wskazać 
By nie szukać wiatru w polu właśnie

Chwilami był to powiew 
Poryw i tchnienie w jednym 

Trudne do zrozumienia 
A może rozwiązanie tej zagadki tkwi u Jana 

W dialogu Jezusa z Nikodemem 
„(...) Trzeba wam się powtórnie narodzić.  

Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz,  
lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża.  
Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”

Ten niesforny 
Rzec można medialny 

Zefir 
Chwilami mieszkał między kartami 

Aż w końcu zamknął je  
W okładkach 

Na  
Amen 

W Pacierzu

Andrzej Piskulak 
(Wiersz z tomiku pt. „Lirtania”, a także z antologii  

poetów świętokrzyskich pt. „Zostałeś w nas Ojcze Święty”)

gnańsku (Chrustach) zaprezentowały montaż 
poświęcony papieżowi. 

Na terenie gminy Zagnańsk w 2011 roku, 
aby uczcić wyniesienie na ołtarze Jana Paw-
ła II, jako żywe pomniki beatyfikacji posa-
dzono pięć jodeł przy: Szkole Podstawowej 
w Zachełmiu, Zespole Szkoły Podstawowej, 
Gimnazjum i Przedszkola im. Jana Pawła II 
w Samsonowie, Zespole Szkoły Podstawowej 
nr 2, Gimnazjum i Przedszkola im. Stanisła-
wa Staszica w Zagnańsku i Zespole Szkoły 
Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola im. 
Janusza Korczaka w Tumlinie. W tej miej-
scowości w trakcie uroczystości posadzono 
także jodłę przy kościele parafialnym.

W Dniu Papieskim w 2011 roku dla 
uczczenia beatyfikacji Jana Pawła II jako dar 
dziękczynny rodzina Państwa Grudzieckich 
z Jaworza przekazała do kościoła pw. św. Ro-
zalii i św. Marcina w Zagnańsku chorągiew, 
przedstawiającą z jednej strony wizerunek 
Ojca Świętego, a z drugiej św. Rozalię. 

Wybitna postać Jana Pawła II łączy Pola-
ków we wspólnym działaniu, podejmowaniu 
wielu inicjatyw. Niech tak będzie również 
w naszym zagnańskim społeczeństwie.

Roman Piskulak

dokończenie ze str. 4

Figura Jana Pawła II na placu kościelnym  
w Tumlinie – Węglach.
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Okres Wielkiego Tygodnia i przypadające w nim Triduum 
Paschalne to dla chrześcijan najświętszy czas w roku. Od Niedzieli 
Palmowej do Niedzieli Zmartwychwstania Kościół wspomina naj-
ważniejsze wydarzenia w historii zbawienia: ustanowienie Eucha-
rystii, mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie. 

Wielki Tydzień, który bezpośrednio poprzedza Wielkanoc, wy-
kształcał się w liturgii stopniowo. Początkowo sam post przed Świę-
tami Zmartwychwstania trwał zaledwie trzy dni. Z czasem wprowa-
dzono okres 40-dniowego postu i wyróżniono Wielki Tydzień.

W Niedzielę Palmową na znak zwycięstwa, tryumfu Chrystusa 
jako Króla, poświęcane będą gałązki drzew oraz palmy. 

Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygodnia są dniami 
szczególnie poświęconymi sakramentowi pojednania. Nie ma spe-
cjalnych wyróżniających 
się liturgii w tym czasie. 
Od Wielkiego Poniedziałku 
do Wielkiej Środy włącz-
nie, według opisu ewan-
gelistów Pan Jezus dzień 
spędzał w Jerozolimie 
i nauczał w świątyni, a na 
noc udawał się do odległej 
o ok. trzy km Betanii, aby 
tam przenocować. Gości-
ny Jemu i Jego uczniom 
udzielał Łazarz w swoim 
domu – z wdzięczności za 
wskrzeszenie go z grobu.

W Wielki Czwartek 
liturgia uobecnia Ostatnią 
Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa 
służebnego. Jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem Triduum Pas-
chalnego rankiem miała miejsce szczególna Msza św. sprawowana 
we wszystkich kościołach katedralnych. Msza Krzyżma jest wyrazem 
jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji. Wieczorem w kościo-
łach parafialnych i zakonnych Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpocznie 
się Triduum Paschalne. Przed liturgią opróżnione zostanie taberna-
kulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy 
Sakrament. Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostanie ono 
puste. Po Mszy św. ruszy procesja do tzw. ciemnicy. Tam rozpocznie 
się adoracja Najświętszego Sakramentu.

Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu odprawiana będzie 
niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans 
i asysta wejdą do świątyni w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżeć 
będą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane będzie proroctwo 
o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Na-
stępnie czytany lub śpiewany będzie, zwykle z podziałem na role, 
opis Męki Pańskiej według św. Jana. Centralnym wydarzeniem li-
turgii wielkopiątkowej będzie adoracja Krzyża. Ostatnią częścią 
liturgii Wielkiego Piątku będzie procesja do Grobu Pańskiego. Na 
ołtarzu umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym tronie wysta-
wiony zostanie Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym 
przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało 
zmarłego Chrystusa. W wielu kościołach przez całą noc trwać bę-
dzie adoracja. W Wielki Piątek odprawiane będą także nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej. W wielu kościołach rozpoczną się one o godzinie 
15.00, gdyż właśnie około tej godziny wedle przekazu Ewangelii Je-
zus zmarł na Krzyżu.

Wielka Sobota będzie dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów 
Jezusa był to dzień największej próby. Tradycją Wielkiej Soboty jest 
poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba – na pamiątkę tego, 
którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baran-
ka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej 
z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie. 
W zwyczaju jest też masowe odwiedzanie różnych kościołów i po-
równywanie wystroju Grobów.

Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego zacznie 
się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpocznie ją liturgia światła. 
Na zewnątrz kościoła kapłan poświęci ogień, od którego następnie 
zapali się Paschał – wielką woskową świecę, która symbolizuje zmar-
twychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan wyżłobi znak krzyża. 
Dalsza część liturgii paschalnej to będą czytania przeplatane psal-

mami. Wigilia Paschalna zakończy się Eucharystią i procesją rezu-
rekcyjną. Procesja ta pierwotnie obchodziła cmentarz, który zwykle 
znajdował się w pobliżu kościoła, by oznajmić leżącym w grobach, że 
Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. Ze względów praktycz-
nych procesja rezurekcyjna nie odbywa się w Noc Zmartwychwsta-
nia, ale przeniesiona została na niedzielny poranek.

Na stole wielkanocnym nakrytym białym obrusem obok zasta-
wy winna znaleźć się okolicznościowa dekoracja: baranek wielka-
nocny na łące z rzeżuchy lub z młodych pędów owsa. A we flakonie, 
najlepiej z ceramiki ludowej, powinny być ułożone bazie ze srebr-
nymi „kotkami” i pierwsze wiosenne kwiaty oraz gałązki zieleni. 
Na stole powinien też znaleźć się koszyczek lub talerz z pisankami. 
Wszystkie pobłogosławione pokarmy powinny być wyłożone na pół-

miskach lub talerzach tak, 
aby był do nich łatwy do-
stęp. Uczestnicy śniadania 
wielkanocnego powinni 
rozpocząć je od dzielenia 
się poświęconymi potra-
wami, składając sobie ży-
czenia. Gospodarz domu 
składa życzenia wszyst-
kim, niezależnie od życzeń 
indywidualnych. Świątecz-
ne potrawy regionalne oraz 
posiłki wielkanocne muszą 
się różnić charakterem od 
codziennych. W zależności 
od zamożności są to m.in.: 
pasztet z trzech mięs, pie-

czony karczek, schab, barszcz z jajkiem i kiełbasą, chrzan z jajkami, 
ćwikła, bigos staropolski, ciasta – mazurki i miodowniki, pascha – 
sernik na zimno z bakaliami, wielkanocne baby i babeczki drożdżo-
we, parzone i ucierane…

Uczniowie ze wszystkich szkół w gminie przeżywając okres 
Wielkiego Postu, przygotowujący ich do Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego. Na lekcjach religii aktywnie uczestniczyli w okolicz-
nościowych katechezach wprowadzających ich w tajemnicę Męki, 
Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, a w kościele – w rekolek-
cjach, nabożeństwach wielkopostnych: Gorzkich Żalach oraz Drodze 
Krzyżowej. Podejmowali również postanowienia wielkopostne, włą-
czając się choćby w akcję ,,Jałmużna Wielkopostna”, organizowa-
ną przez Caritas Kielecką na rzecz chorych dzieci i osób starszych, 
której celem jest uwrażliwienie najmłodszych na potrzeby najuboż-
szych. W kwietniu Samorząd Szkoły w Kajetanowie wraz z peda-
gog Magdaleną Wyrzykowską przygotował „Pchli targ” i „Kiermasz 
ozdób świątecznych” dla rodziców, uczniów i nauczycieli. W przy-
gotowanie pięknych tradycyjnych i nowoczesnych ozdób i stroików 
włączyli się wychowankowie świetlicy szkolnej, maluchy z klasy 0 
i uczniowie wszystkich klas aż po młodzież gimnazjalną. Pieniądze 
zebrane w ten sposób szkoła przekazała na pomoc w leczeniu chore-
go chłopca z naszego rejonu. W Niedzielę Palmową dzieci i młodzież 
będą uczestniczyli ze swoimi rodzicami w parafialnych konkursach na 
najpiękniejszą palmę. W parafii samsonowskiej uczniowie z Zespołu 
Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie oraz 
chórzyści przygotowali pasję, która zostanie wystawiona w Wielki 
Piątek w miejscowym kościele pw. Św. Wniebowzięcia NMP. Mi-
sterium Męki Pańskiej jest przedstawiane od trzech lat. Tegoroczna 
inscenizacja nosi tytuł „Siedem boleści Matki Bożej”. – Inscenizacja 
ta przybliża nam to, co się działo w Wielki Piątek, tym razem od stro-
ny Matki Bożej. Przedstawione zostanie to, co Ona przeżywała. I stąd 
też jej tytuł „Siedem Boleści Matki Bożej” – wyjaśnia ks. Zbigniew 
Krzyszkowski, proboszcz parafii. Pasja przygotowana została pod 
kierunkiem nauczycielek Marty Jass i Marty Polak, które aktywnie 
działają w Szkolnym Kole Caritas.

Oktawę Wielkiej Nocy Kościół obchodzić będzie przez osiem 
dni bez przerwy, wciąż powtarzając tę samą prawdę, że Chrystus 
Zmartwychwstał. Ostatnim dniem oktawy będzie Biała Niedziela, 
nazywana obecnie także Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Jan Paweł 
II ustanowił ten dzień świętem Miłosierdzia Bożego, którego wielką 
orędowniczką była św. Faustyna Kowalska.

Andrzej Piskulak

Religijny „koszyk” wielkanocny

Ozdoby wykonane przez artystkę malarkę Marię Annę Niciejewską z Zagnańska.
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Gmina Zagnańsk otrzymała dofinansowanie zadania polega-
jącego na wymianie starych opraw oświetleniowych z terenu całej 
gminy. Zadanie będzie dofinansowane z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 
priorytetowego „System zielonych inwestycji SOWA – Energo-
oszczędne oświetlenie uliczne”. 

Projekt przewiduje wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego oraz 
wysięgników rurowych na słupach na nowe oprawy z odpowiednio le-

dowymi i sodowymi źródłami 
światła. Łącznie projekt obej-
muje wymianę 1203 opraw 
oświetleniowych. Głównym 
celem projektu jest zmniej-
szenie rocznego zużycia energii w stosunku do stanu pierwotnego. 
Modernizowany obszar obejmuje około 85 proc. wszystkich punków 
oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy Zagnańsk.  Apis 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Zaawansowane prace kanalizacyjne w gminie

Bezrobocie spadło w gminie Zagnańsk 

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Na koniec 2013 roku liczba bezrobotnych w powiecie kielec-
kim wynosiła 15.107 osób, co stanowi 20,6 proc. W porównaniu 
do roku 2012 nastąpił wzrost liczby bezrobotnych o 867 osób. Je-
dynie w gminach Zagnańsk, Bieliny i Górno zanotowano spadek 
bezrobocia. 

„Na koniec 2013 roku w gminie Zagnańsk w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Kielcach zarejestrowanych było 915 osób bezrobot-
nych. Osoby zamieszkujące naszą gminę w 2013 roku skorzystały 
z następujących form wsparcia: do prac interwencyjnych skierowano 
7 osób, na roboty publiczne skierowano 18 osób, własną działalność 
gospodarczą ze środków PUP-u założyło 16 osób, z różnego rodzaju 

Wiosna służy dobrze zagnańskiej części projektu Komplekso-
wej Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej (KOW-
PAK). Na kwiecień zaplanowano zbudowanie dwa razy więcej 
kanalizacji niż w sumie dotychczas. 

Nie ma opóźnień i wykonawca realizuje zgodnie z harmonogra-
mem Kontrakt VI/2 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
Zagnańsk-Etap 2”. Do 25 marca w poszczególnych zadaniach wyko-
nano 276 metrów kanału w miejscowościach Kołomań, Umer i Tum-
lin-Dąbrówka. Planowana długość sieci w tym zadaniu to 13,5 km. 

W II kwartale br. planowane jest zorganizowanie drugiego 
szkolenia dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wyklucze-
niu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk”. Szkolenia będą 
odbywały się w Lokalnym Punkcie Społeczeństwa Informacyjne-
go w Świetlicy Środowiskowej Jaworze. 

Uczestnicy projektu zostaną przeszkoleni z zakresu podstawowej 
obsługi komputera, bezpiecznego korzystania z internetu, dostępu do 
portali informacyjnych i społecznościowych oraz innych umiejętno-
ści niezbędnych do skutecznej edukacji przez internet. Podczas spo-
tkania wszyscy uczestnicy będą mogli na bieżąco wyjaśnić wszelkie 
napotkane podczas użytkowania sprzętu komputerowego problemy.

Projekt realizowany jest w ramach działania 8.3 – Przeciwdzia-
łanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8 – 
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospo-
darki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Apis

W miejscowościach Tumlin-Osowa, Tumlin-Węgle i Tumlin-Za-
cisze udało się ułożyć 300 metrów kanalizacji. Docelowo będzie to 8,8 
km. W Belnie zrealizowano 460 metrów z 6,62 km zaplanowanych. 
W sumie daje to 1036 metrów kanalizacji sanitarnej, co stanowi 3,7 
proc. zaawansowania kontraktu. W kwietniu prace ruszą z kopyta – na 
ten miesiąc planowane jest wykonanie 2500 metrów kanalizacji sani-
tarnej. Kontrakt obecnie realizuje siedem brygad wykonawczych.

Szybko posuwa się rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Bartkowie. Udało się zadaszyć budynek techniczny, obecnie trwają 
wewnątrz prace wykończeniowe. Na budynku Pompowni I postawio-
no więźbę dachową, kładzione jest poszycie dachu z blachy. Budynek 
socjalno-techniczny jest wymurowany, trwa budowa więźby dachowej 
oraz pomieszczenia trafo. Na zewnątrz posuwa się budowa sieci obiek-
towej niezbędnej dla funkcjonowania oczyszczalni.  Apis 

szkoleń skorzystały 22 osoby, 
a staż odbyło 90 osób” – infor-
muje Artur Kudzia, zastępca 
dyrektora PUP Kielce. 

„Na terenie gminy Za-
gnańsk Powiatowy Urząd Pra-
cy w Kielcach zorganizował 
już dwa razy Targi Pracy, 17 
marca 2011 roku i 14 czerw-
ca 2013 roku, następne takie 
przedsięwzięcie zaplanowane 
jest na dzień 3 października 
2014 roku” – zapowiada.

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach swoim zakresem działalności 
obejmuje 19 gmin powiatu kieleckiego. Urząd posiada 11 lokalnych 
punktów informacyjno-konsultacyjnych, w tym również od 1 lutego 
2012 roku w Zagnańsku. Początkowo w LPIK-u w Zagnańsku było 
zatrudnionych dwóch pracowników, lecz w celu poprawienia obsługi 
osób bezrobotnych i pracodawców od grudnia 2013 roku punkt ten 
obsługuje już trzech pracowników PUP-u. 

Do zadań merytorycznych Powiatowego Urzędu Pracy należy ob-
sługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców. 
Zadania te są wykonywane poprzez: rejestrowanie, wyrejestrowanie 
osób bezrobotnych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków i innych 
świadczeń oraz poszukiwanie odpowiednich kandydatów do pracy, 
PUP stawia również duży nacisk na aktywizację osób bezrobotnych 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Apis 
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sie ferii zimowych wzięły udział Beata Si-
dło i Anna Fąfara. Zaraz potem przyszedł 
czas na zajęcia dla uczniów. Korzystając 
z jednego z łatwiejszych narzędzi progra-
mistycznych, jakim jest Scratch, tworzą 
oni własne gry i inne aplikacje (np. kartki 
multimedialne). Częściowo robią to w cza-
sie lekcji, częściowo (chętni i bardziej za-
awansowani) w czasie dodatkowych zajęć 
popołudniowych lub sobotnich.

– Programowanie to nie tylko konkretna umiejętność, ale też nie-
bagatelna gimnastyka umysłu i nauka logicznego myślenia, a także 
dokładności – powiedziała Beata Sidło, która prowadzi zajęcia z gru-
pą szóstoklasistów.

– Scratchuję, ponieważ jest to świetna zabawa, która nas dużo uczy. 
Najfajniejsza jest satysfakcja, że stworzyło się własny program, własną 
grę – taką opinię wyraził uczeń klasy szóstej, Kuba Mierzwa. Apis 

W dniach 12–14 marca 2014 r. humaniści ze szkół leśnych 
prowadzonych przez ministra środowiska mieli swoje święto. Jak 
co roku w Zagnańsku odbyło się V Forum Humanistów Szkół 
Leśnych, na które w tym roku przybyli goście z techników le-
śnych w Białowieży, Biłgoraju, Brynku, Goraju, Miliczu, Lesku, 
Rogozińcu i w Starościnie.

Uczniowie wzięli udział w następujących konkursach: teatralnym 
„Bawimy się w teatr” – scenki z dzieł Aleksandra Fredry, wiedzy o życiu 
i twórczości Juliana Tuwima, multimedialnym konkursie językowym.

Zaproszeni goście poznawali również region świętokrzyski. 
W tym roku zwiedzali jaskinię Raj oraz uczestniczyli w zajęciach 
w Centrum Geoedukacji w Kielcach, aby następnie obejrzeć rezerwat 
Kadzielnia. Tradycyjnie, jak co roku, uczestnicy Forum odwiedzili 
również pradawnego Bartka, a tam wykonali pamiątkowe fotografie.

Niespodzianką dla uczniów naszej szkoły i dla zaproszonych go-
ści był występ Piotra Resteckiego – gitarzysty, który zachwycił nas 
doskonałą techniką gry i otwartą, miłą postawą.

Podczas XXII Tygodnia Kultury Języka organizowanego 
w Szkole Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnań-
sku uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z kulturą naszego języka 
ojczystego. W tym roku motywem przewodnim Tygodnia było hasło 
„Wokół rocznic wybitnych ludzi regio-
nu świętokrzyskiego”. Uczciliśmy 130. 
rocznicę urodzin Kornela Makuszyń-
skiego, 200. rocznicę urodzin Oskara 
Kolberga, 150. rocznicę urodzin Stefa-
na Żeromskiego.

Było ciekawie i niezwykle bajko-
wo. Zabawom plastycznym i konkur-

Leśnicy troszczą się o poprawną polszczyznę… 

XXII Tydzień Kultury Języka 

Na uroczystej gali podsumowującej V Forum Humanistów Szkół 
Leśnych laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki, nagrody i dyplo-
my. Do gratulacji dołączył się także wójt Szczepan Skorupski, a list 
gratulacyjny przesłała kurator oświaty Małgorzata Muzoł. /MB/

som czytelniczym zorganizowanym dla najmłodszych towarzyszył 
bohater opowieści Kornela Makuszyńskiego – Koziołek Matołek. 
To właśnie jego przygody podczas podróży do Pacanowa stały się 
inspiracją dla uczniów klas IV i V do prób własnej twórczości lite-
rackiej w konkursie na najciekawszą opowieść lub wiersz o podróży 
Koziołka po Zagnańsku i jego okolicach. Te ciekawe i zabawne pra-
ce można oglądać na specjalnej pokonkursowej wystawie w szkol-
nej bibliotece. Jak co roku uczniowie całej szkoły uczestniczyli na 
przerwach w licznych konkursach językowych, sprawdzając swoją 

znajomość poprawnego po-
sługiwania się często zawiły-
mi związkami frazeologicz-
nymi, stosowania zasad or-
tograficznych i poprawność 
wymowy. Wszystkie klasy 
miały możliwość uczestni-
czenia w spotkaniach z cie-
kawą książką (utwory Ste-
fana Żeromskiego i Kornela 
Makuszyńskiego). 

Podczas Maratonu czy-
telniczego i w ramach akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom” 
niezwykłych wrażeń dostar-

czyły wykonane z pasją przez chór szkolny rozbrzmiewające na prze-
rwach pieśni ludowe. Tak uczniowie uczcili 200. rocznicę urodzin pol-
skiego kompozytora i etnografa związanego z ziemią świętokrzyską 
Oskara Kolberga. Uczniowie II klasy gimnazjum zaprosili chętnych 
młodszych kolegów na przedstawienie zainspirowane legendą nasze-
go regionu – z Dalejowa (okolic Bliżyna). Kunszt ich gry aktorskiej 
wzbudził należyty podziw. 

Organizatorzy: 
Iwona Ratajek-Kolasa, Grażyna Mazurkiewicz

Wokół rocznic wybitnych ludzi regionu świętokrzyskiego

„Mistrzowie Kodowania” w Tumlinie
„Umiejętność programowania w niedalekiej przyszłości może 

być tak samo istotna jak umiejętność czytania, pisania czy zna-
jomość języka angielskiego. Od niej może zależeć otrzymanie 
ciekawej i dobrze płatnej pracy.” (Kamila Stępniowska COO, 
Greek Girls Carrots). Szkoła w Tumlinie też dobrze to rozumie 
i wie, że kto nie idzie do przodu ten się cofa. Już od początku roku 
szkolnego działa tu koło informatyczne, w czasie spotkań którego 
gimnazjaliści tworzą programy w języku C++. 

Natomiast od lutego br. programują też uczniowie szkoły pod-
stawowej, która przystąpiła do programu „Mistrzowie Kodowania”. 
Projekt organizowany jest przez Samsung Electronics Polska we 
współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Edukacji 
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Stowa-
rzyszeniem „Rodzice w Edukacji”. Patronatem objęły go Minister-
stwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej 
oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 

Program rozpoczął się szkoleniami dla nauczycieli, w których w cza-
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Elżbieta Gacek jest prawniczką, sędziną Sądu Okręgowego 
w stanie spoczynku, prezeską Świętokrzyskiego Klubu „Ama-
zonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii, członkinią 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach i Ludowego 
Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Kiel-
cach. W przeszłości była posłanką, i pełniła funk-
cję wicemarszałka Sejmu IX Kadencji. Z po-
czątkiem 2001 roku dotknięta została chorobą 
nowotworową…

Rak zmusił ją do przerwania pracy zawodowej 
i działalności społecznej, by w krótkim czasie zna-
leźć się w środowisku osób zmagających się z naj-
groźniejszym niebezpieczeństwem naszych czasów 
– chorobą nowotworową. Po roku intensywnego 
leczenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii 
w Kielcach i rysującej się nadziei na życie trafiła do 
działającego tam Świętokrzyskiego Klubu „Amazon-
ki” i została w nim. Znalazła tu życzliwe i przyjazne 
osoby, a zaakceptowana pomagała im z racji zawodu 
i angażowała się w działania nowego środowiska.

Diametralnie zmieniona sytuacja zawodowa i zdrowotna pozwo-
liła na przewartościowanie celów i kierunków życiowych przedsię-
wzięć, dając między innymi efekty w postaci kilku tomików wierszy 
i książek, będących efektem doznanych przeżyć i zebranych doświad-
czeń. Wyniesiona z rodzinnego 
domu dewiza: „Komu więcej dano 
– od tego więcej wymagano” już 
nie wystarczała. Pomoc i wsparcie 
potrzebującym realizowane na co 
dzień w różnych wymiarach i for-
mach pozwoliły Elżbiecie Gacek 
zachować poczucie człowieczeń-
stwa na miarę naszego czasu. 

Po 11 latach działalności 
w Świętokrzyskim Klubie „Ama-
zonki” została jego prezeską. 
Funkcję tę pełni już rok. Dlaczego 
wybrała tę organizację? 

– Choroba przeraża, izoluje 
i narzuca inną realizację naszej wdzięczności przy ciągłej potrzebie 
życia i bycia wśród ludzi. Także ciekawość – jak radzą sobie oso-

by, kobiety z tej samej grupy 
– chory onkologicznie (rak 
piersi) i nadzieja, że pozna 
się odpowiedź na pytanie: 
jak żyć, gdy całe dotychcza-
sowe doświadczenie, wiedza, 
hierarchia wartości przestają 
być potrzebne, pomocne? I co 
się okazuje – nie ma żadnej 
cudownej recepty, są ludzie, 
kobiety, które nie uciekając 
od życia, ofiarowują sobie 
wzajemnie pomoc i wsparcie 
– wyjaśnia.

Jak żyć, gdy dotychczasowe doświadczenia przestaje być potrzebne?

Grand Prix dla Mai Wojtaszek
Mieszkanka gminy Zagnańsk Maja Wojtaszek zdobyła na-

grodę Grand Prix w finale Festiwalu „Scena dla Ciebie”, który 
odbył się 21 marca br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kiel-
cach. Podczas festiwalu zmierzyło się ze sobą ponad 20 najzdol-
niejszych młodych artystów z całego województwa.

Gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich oraz studenci, którzy 
brali udział w finałowych zmaganiach, wyłonieni zostali wcześniej 
podczas eliminacji. Wśród wokalistek pierwsze miejsce zajęła zna-
na z drużyny Andrzeja Piasecznego w „Bitwie na głosy” Małgorza-
ta Bieniek z Kielc. W kategorii instrumentalistów zwyciężył zespół 
Consonans z Kielc. Wśród zespołów wokalnych najlepsza okazała 
się kapela Souod Rush z Kielc. Główna nagroda, Grand Prix, przy-
padła Mai Wojtaszek. 

Maja Wojtaszek do swoich 
dotychczasowych sukcesów za-
licza m.in.: zakwalifikowanie 
się w 2012 r. do programu tele-
wizyjnego „Szansa na sukces” 
z udziałem Bogusława Meca, 
który wyemitowany był 25 marca 
w 2 Programie TVP. Jest absol-
wentką V Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Księdza Piotra Ście-
giennego w Kielcach. Studiuje 
edukację artystyczną w zakresie 
sztuki muzycznej.  Apis 

– To tylko tyle, ale w rzeczywistości – to aż tyle. One rozumieją 
się bez słów, są cierpliwe i umieją cieszyć się z drobiazgów. Życia nie 
poganiają, nie rywalizują, a każdego dnia zabiegają o jego jakość, 
nie pytając – co dalej? I tak bieżący czas zaczyna mieć inną wartość. 

Tu znajduje się miejsce dla każdego, tu dochodzą do 
głosu zapomniane umiejętności, a nieraz talenty. Tu 
też każdy dzień, każda wiosna daje więcej radości, 
a życzliwość, często przyjaźń, nie są pojęciami wy-
stępującymi tylko w literaturze – dodaje. 

Aktywnie działa też w Towarzystwie Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Kielcach oraz Ludowym Towa-
rzystwie Naukowo-Kulturalnym w Kielcach.

Zawsze notowała, pisała, utrwalała. Była to dla 
niej jakaś forma wyrażenia się, zapamiętywania. 
W młodości pisała pamiętniki, kroniki, czasami 
wiersze. W życiu dorosłym – orzeczenia sądowe, 
wyroki, uzasadnienia. 

– Kiedy „wymuszony” wolny czas (przez choro-
by) nastał, wróciły ze zdwojoną siłą: wspomnienia, 
przeżycia, relacje (także te z licznych podróży zagra-

nicznych – moje posłowanie). Wróciłam znowu do pisania. Ale wów-
czas ze zdziwieniem odkryłam, że najbliższą mi zaczęła być forma 
wiersza, taka powszechnie znana, tzw. rymowanka – jasna w prze-
kazie i w słowie, bez zbytniej metaforyki, melodyjna. Tu słowo, jego 

wartość, odpowiedzialność za nie 
brały górę – opowiada. 

Szukając środowiska „piszą-
cych”, trafiła do Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kiel-
cach. Nowi ludzie, doświadczenia, 
problemy i rozczarowania. 

– Piszę, gdy dopada mnie taka 
potrzeba, mówią wena. Czują tak-
że wartość tego, co przekazuję. 
Lubię moje wiersze. Ludzie mó-
wią, moi czytelnicy, że często do 
nich wracają, a nawet, „że moż-
na się do nich przytulić – gdy jest 
ciężko” – podkreśla. 

Jest mocno emocjonalnie związana z jej Małą Ojczyzną – Kielec-
czyzną. Szukając środowisk podobnie myślących trafiła przed kilko-
ma laty do Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Kiel-
cach i została w nim. – Tylko wielość doznań, problemów, sytuacji 
pozwala na pełnie życia i nie pozbawia apetytu na dalszy jego ciąg, 
także nadziei – wyznaje.

 Elżbieta Gacek jest absolwentką Szkoły Podstawowej nr 1 w Za-
gnańsku, II Państwowego Żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego 
w Kielcach i Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie. Całe dorosłe, czynne życie związała z zawodem sędziny, wy-
konując go przez ponad 40 lat w sądach w Kielcach.

Dobry nastrój i sytuację w Klubie „Amazonki” obrazuje jeden 
z jej wierszy pt. „Wolontariuszka” z drugiego tomiku pt. „Przez 
uchylone drzwi”. 

Andrzej Piskulak

Wolontariuszka

Wolontariuszka
Nieważne, jakie ma imię,

Nieważne, co robi, jak żyje.
Ma ciepło w oczach i dłonie
Do nas zwrócone, cierpliwe.

Zostawi krzynkę dobroci,
Wygładzi fałdy pościeli,

Odbierze trochę cierpienia
I da odrobinę nadziei. 



Gazeta Zagnańska

10

W dniu 14 marca br. w Zespole Szkoły Podstawowej, Przed-
szkola i Gimnazjum w Samsonowie odbyły się eliminacje gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Za-
pobiega Pożarom” (OTWP), połączone z kampanią „Świadomi 
zagrożenia” realizowaną przez Lasy Państwowe. W konkursie 
uczestniczyło 19 dzieci ze szkół podstawowych oraz z gimnazjów 
z terenu gminy Zagnańsk.

Pytania turniejowe w formie 
testów dostarczyli przedstawi-
ciele KM PSP. Uczestnicy eli-
minacji gminnych prezentowali 
dużą wiedzę na temat ochrony 
przeciwpożarowej i sprzętu ga-
śniczego. O kolejności zajętych 
miejsc w drugiej grupie wieko-
wej decydowała dogrywka. 

Wyniki przedstawiają się 
następująco. W pierwsze grupie 
wiekowej (szkoły podstawowe) 
I miejsce zajął Kamil Cedro, 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Za-
gnańsku (Chrusty), II miejsce – 
Magdalena Foksa, Szkoła Podsta-
wowa w Samsonowie, III miejsce 
– Natalia Szwed, Szkoła Podstawowa w Samsonowie. W drugiej grupie 
wiekowej (szkoły gimnazjalne) I miejsce zajęła Kamila Zagórska z Gim-
nazjum w Zagnańsku, II miejsce – Tomasz Gębski z Gimnazjum w Sam-
sonowie, III miejsce – Patryk Więch z Gimnazjum w Kajetanowie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki ufundowa-
ne przez wójta Szczepana Skorupskiego i nadleśniczego Tomasza 
Kuszewskiego z Nadleśnictwa Zagnańsk. Uczniowie, którzy zajęli 

Miejmy nadzieję, iż dzięki podpisaniu w dniu 12 marca 2014 
roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowej ustawy 
o funduszu sołeckim poprawią się perspektywy wykorzystywania 
środków przez lokalne środowiska. Dla przypomnienia fundusz 
sołecki to część budżetu gminy, przekazywana sołectwom na 
przedsięwzięcia, które mieszkańcy uważają za ważne.

Nowe przepisy pozwolą przede wszystkim realizować inwe-
stycje poza terenem sołectwa, pod warunkiem zgody mieszkańców 
z zainteresowanego terenu. Dotychczasowa ustawa nie dawała takiej 
możliwości, co stwarzało problemy w miejscowościach, w których 
nie ma mienia gminnego lub w zarządzie gminy. Takie wydawanie 
wspólnych zsumowanych środków powinno w większym stopniu za-
spokajać najważniejsze i realne potrzeby mieszkańców. 

Drugą ważną zmianą jest możliwość korekty przedsięwzięć bądź 
ich zakresu przez zebranie wiejskie do 30 października danego roku 

Szczególną oprawę miała uroczystość z okazji Dnia Sołty-
sa, która odbyła się 15 marca br. w odnowionej strażnicy OSP 
w Chrustach. Na spotkaniu oprócz gminnych sołtysów i sołtysek 
zjawili się wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski, posłanka 
ziemi świętokrzyskiej Renata Janik oraz sekretarz gminy Miro-
sława Badzińska. 

Zebranych przywitała sołtyska Zagnańska Grażyna Wawszczak, 
zapewniając zgromadzonych, że wspólne spotkanie nie będzie cza-
sem straconym. Nie obyło się także bez życzeń ze strony gości. 

Wszyscy zgodnie wyrazili zadowolenie ze współpracy z soł-
tysami, jednocześnie dopingując do dalszej owocnej pracy na 
rzecz współmieszkańców. Wśród okazjonalnych upominków nie-
małe zaskoczenie wywołał ufundowany przez wójta Szczepana 
Skorupskiego okazjonalny „sołecki” tort. Cała uroczystość upły-
nęła w miłej atmosferze, chociaż sołtysi poruszali również ważne 
i niełatwe kwestie zmierzające do poprawy życia całej lokalnej 
społeczności. Marcin Fąfara

Dzień Sołtysa w Zagnańsku

Nowa jakość w funduszu sołeckim

Gminny konkurs pożarniczy 

budżetowego. Dotychczas wnioskowanie przez zebranie wiejskie o tę 
normalną procedurę budżetową torpedowało wyraźne stanowisko 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Ustawa wprowadza 
także zachętę dla rad gmin w postaci większego wsparcia z budżetu 
państwa. Do tej pory gminy dostawały – w zależności od sytuacji fi-
nansowej – zwrot 10, 20 lub 30 proc. kosztów inwestycji. Teraz ma to 
być odpowiednio – 20, 30 lub 40 proc. Po trzech latach funkcjonowa-
nia okazały się świetnym narzędziem wspierania inicjatyw lokalnych 
służących poprawie warunków życia mieszkańców. Obecnie z fun-
duszy korzysta ok. 50 proc. gmin w Polsce posiadających sołectwa. 
Przyjęta ustawa ma spowodować, by z funduszy sołeckich korzystało 
minimum 70 proc. ogółu gmin. Z tekstem ustawy wraz obszernym 
omówieniem można się zapoznać na stronach Ministerstwa Admini-
stracji i Cyfryzacji (www.mac.gov.pl).

Marcin Fąfara

pierwsze miejsca w obu grupach, będą reprezentować gminę Za-
gnańsk w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej.

Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwała komisja z KM 
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w składzie: przewodni-
czący st. kpt. Artur Potrzeszcz, sekretarz mł. asp. Ilona Skowron 

oraz przedstawiciele ZG ZOSP 
RP: naczelnik OSP Zagnańsk 
Robert Kopeć i członkowie 
OSP Zagnańsk: radna Grażyna 
Wawszczak i radny Tomasz Dą-
browski.

Celem Turnieju było szero-
kie popularyzowanie przepisów 
i kształtowanie umiejętności 
w zakresie ochrony ludności, 
ekologii, ratownictwa i ochro-
ny przeciwpożarowej, w tym 
w szczególności popularyzo-
waniu wśród dzieci i młodzieży 
znajomości zasad postępowania 
na wypadek pożaru, praktycz-
nych umiejętności posługiwania 
się podręcznym sprzętem ga-

śniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem eliminacji gminnych byli: Komenda Miejska PSP 
w Kielcach, Zarząd Gminny Związku OSP RP w Zagnańsku, Wójt 
Gminy Zagnańsk, Nadleśnictwo Zagnańsk oraz gospodarz dyrekcja 
Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samso-
nowie. Apis 
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Kombatanci apelują,  
by nie profanować symboli 
patriotycznych 

Nie milkną w różnych środowiskach, szczególnie w komba-
tanckich słowa oburzenia z powodu bezrozumnego zniszczenia 
obelisku na górze Sosnowica, upamiętniającego sformowanie 
w 1944 r. 4. Pułku Piechoty Legionów AK śpieszącego na pomoc 
walczącej Warszawie. 

Nieznani sprawcy – wandale zerwali z niego i ukradli orła, wyko-
nanego z utwardzonej żywicy oraz zniszczyli tabliczkę informującą 
o jego fundatorach. 

Kombatanci z 4. Pułku Piechoty Legionów AK zamierzają wkrót-
ce z własnych składek ufundować kolejnego orła. Przy okazji apelu-
ją, żeby nie niszczyć i nie profanować symboli narodowych i patrio-
tycznych. Kolejny orzeł będzie również wykonany z żywicy, więc 
nie ma on wartości takiej, jaką mają przedmioty wykonane z metali 
kolorowych. 

Pomnik wraz z zamontowanymi na nim symbolami ma ogromną 
wartość niematerialną, gdyż został ufundowany z serca, by upamięt-
nić bohaterskich żołnierzy – obrońców Ojczyzny. Apis 

Gminny ciągnik wielofunkcyjny 
Urząd Gminy zakupił w drodze przetargu nieograniczonego cią-

gnik wielofunkcyjny z wyposażeniem komunalnym, tj. kosiarką bi-
jakową, piaskarką zawieszaną, zamiatarką ciągnikową oraz pługiem 
lemieszowym do odśnieżania.

Nowy ciągnik niewątpliwie przyczyni się do polepszenia jakości 
wykonywanych prac porządkowych na terenie gminy Zagnańsk oraz 
utrzymania stanu dróg gminnych zimą.  Apis 

Natura 2000 w gminie
W dniu 12 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w Zagnańsku odbyło się spotkanie w sprawie realizowanego 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach 
projektu pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obsza-
rów Natura 2000 na obszarze Polski.” 

RDOŚ w Kielcach reprezentował zastępca dyrektora Jarosław Paj-
dak, Regionalny Konserwator Przyrody. Celem spotkania było udzie-
lenie odpowiedzi na wszelkie nurtujące kwestie dotyczące projektów 
zarządzeń dla obszarów Natura 2000: Dolina Krasnej, Lasy Suche-
dniowskie i Dolina Bobrzy. Apis 
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,,Day Spa” odbył się 7 marca br. w Świetlicy Jaworze. Pod 
takim hasłem krył się wieczór pełen piękna i wrażeń zmysłowych, 
na który zaproszone zostały panie. Dzień Kobiet uświetniła także 
wystawa filatelistyczna autorstwa Wiesława Kołodzieja, miesz-
kańca naszej gminy. Wójt Szczepan Skorupski każdej uczestnicz-
ce wręczył symboliczny goździk. 

Wiesław Kołodziej zaprezentował wizerunek kobiety w różnych 
aspektach. Pokazał kobietę w malarstwie, sporcie, religii, bajce i ba-
śni, a także kobiety… z wyższych sfer. Znaczki pochodzące z całego 
świata umieszczone są w trzech dwustronnych gablotach wystawien-

Tegoroczna inauguracja spotkań Klubu Seniora działającego 
przy Towarzystwie Ziemi Samsonowskiej została zaplanowana 
na dzień 8 marca br. Odbyła się ona w pomieszczeniach Muzeum 
Regionalnego TZS, co siłą rzeczy spowodowało, że było napraw-
dę kameralnie, zarówno po stronie widzów, jak i występujących. 
Spotkanie zaszczycił swoją obecnością wójt Szczepan Skorupski 
oraz radna Ewa Kita. 

Goście reprezentujący Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku okazali się ludźmi niezwykle utalentowanymi – aktorsko 
i muzycznie. Pani Barbara Olszowy, która zręcznie zmontowała to 
przedstawienie przewodziła czteroosobowej grupie. Kabaret „Trze-
ci Bieg” wystąpił w okrojonym składzie, ale doskonale zaprezen-
tował swe walory. Sekcję muzyczną reprezentowały Teresa Mróz 
i Nina Łucak. Wspaniałą dykcję i umiejętność interpretacji tekstów 
pokazali Barbara Olszowy i Janusz Kubara. Teksty mówione były 
urozmaicone wstawkami muzycznymi. Usłyszeliśmy parę przebo-
jów nawiązujących do dnia kobiet, poczynając od piosenki Alicji 
Majewskiej „Być kobietą” poprzez równie słynny „Seksapil” itd. 
Barbara Olszowy, kobieta pełna pasji i ciepła, szybko zjednała sobie 
publikę. 

Gwoździem programu był wywiad przeprowadzony przez Nią ze 
znanym artystą i znawcą kobiet Franciszkiem Starowieyskim (Janusz 
Kubara), który słynął z tego, że wypowiedzi jego były bardzo szcze-
re i niekonwencjonalne. Obecne na spektaklu panie wiele się z tego 
dialogu dowiedziały. Wielbiciel pełnych, ale naturalnych kształtów 
kobiecych autorytatywnie stwierdził, że nie ma brzydkich kobiet, bo 
każda ma „piersi” i „pupę”. Kobiety dowiedziały się także, że powin-
ny zaakceptować swój wygląd i nie wstydzić się zmarszczek. Aby 
podobać się mężczyznom, winny ćwiczyć łagodne spojrzenie i nie 

Warsztaty dla kobiet 

Kabaretowy Dzień Kobiet w Samsonowie 

Dzień Kobiet w Świetlicy Jaworze

W Urzędzie Gminy Zagnańsk odbyło się kolejne szkolenie 
warsztatowe pt. „Podstawy wiedzy o rozwoju lokalnym” dla be-
neficjentek z projektu „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na te-
renach wiejskich”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Społeczny Instytut 
Ekologiczny, Fundację „Regionalis” oraz Stowarzyszenie Wspiera-
nia Aktywności Lokalnej „Stella” i skierowany do aktywnych kobiet 
z lokalnych organizacji lub nieformalnych grup, niebędących człon-
kami samorządu. Celem projektu jest wyzwolenie aktywności kobiet, 
szczególnie ich udziału w życiu publicznym i lokalnych decyzjach, 
budowanie dialogu z organizacjami i władzami.

Gości przywitał wójt gminy Szczepan Skorupski, który wyraził 
swoje zadowolenie i poparcie dla wszelkiej aktywności lokalnej. 

być kłótliwymi, bo tego mężczyźni nie znoszą; wtedy każda może 
liczyć na zainteresowanie u płci przeciwnej. 

W drugiej części przedstawienia dowiedziałyśmy się, o jakich 
mężczyznach marzymy. Omówiono trzy wymarzone przez panie 
typy panów – przedstawiony został mężczyzna zakupowy, urlopowy 
i seksowny. Była też mowa o pięknej i romantycznej miłości cesarza 
Austrii, Franciszka Józefa I do późniejszej cesarzowej Elżbiety Ba-
warskiej, zwanej od najmłodszych lat Sisi. Okazało się, że umiał on 
zjednać sobie narzeczoną różnymi dowodami swojego uczucia. Obsy-
pywał ją między innymi różami i stąd się wzięło powiedzenie „róża 
dla róży”. Były również cytowane fragmenty doniesień prasowych 
z XIX-wiecznych gazet wiedeńskich i polskich, dotyczące wiecznych 
kawalerów i sposobów mających skłonić panów do małżeństwa. 

Po zakończeniu programu kabaretowego zaczął się występ Ma-
rianny Kłosowskiej, co niezwykle uradowało naszych gości. Potem 
była już wielka improwizacja. Barbara Olszowy śpiewała razem 
z nami piosenki, których uczył ją dziadek legionista. Dała też hasło do 
wspólnego śpiewania ludowych przyśpiewek weselnych. Zespół Lu-
dowy Tumlinianie śpiewał wielokrotnie, a wszyscy razem z nim. Nie 
zabrakło również akcentu regionalnego. Z ogromną radością i werwą 
zaśpiewaliśmy na koniec piosenkę „Świętokrzyskie, jakie cudne …”.

Niezwykle miło spędziliśmy ten wieczór i trudno nam było się 
rozstać. Zapewniliśmy się nawzajem, że to nie ostatnie nasze spotka-
nie, bo nawet włodarz gminy Szczepan Skorupski zachęcał naszych 
gości do powtórnego przyjazdu. Barbara Olszowy zapewniła człon-
kinie zespołu Tumlinianie, że wpisze ich występ w program działań 
członków Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kiel-
cach. Obiecująca współpraca została nawiązana i będzie kontynu-
owana. Lidia Putowska

Na dwudniowym szkoleniu poruszono m.in. temat konsultacji 
społecznych. Przeprowadzono także jej symulacje. Uczestniczki 
zaangażowane w dialog, żywo dyskutowały na wybrany temat, co 
świadczy to o tym, że spotkania beneficjentek w ramach projektu 
jednak wnoszą nową wiedzę, z której potrafią korzystać. Na zakoń-
czenie ustalono miejsce kolejnego spotkania. Ewa Olesińska

niczych. Wystawa została otwarta 1 marca 2014 roku i potrwa do 
końca miesiąca. Te, niekiedy miniaturowe dzieła sztuki można oglą-
dać codziennie w godzinach pracy świetlicy. 

Ekskluzywna firma kosmetyczna Mary Kay specjalnie dla kobiet 
przygotowała bezpłatne zabiegi „Satynowe dłonie”, naukę prawidło-
wej pielęgnacji skóry twarzy, indywidualne konsultacje kosmetycz-
ne, dobranie i testowanie kosmetyków. Pokazano też, jak w 10 minut 
wyglądać pięknie, a wśród pań, które wzięły udział w konsultacjach 
i zabiegach rozlosowane zostały wspaniałe nagrody.

Firma Betterware zapewniła degustację pysznej kawy Blue Natu-
re, zaprezentowała swoje produkty, aktywację 
kart rabatowych oraz pokazała, jak profesjo-
nalnie zadbać o paznokcie.

Marta Kostka poprowadziła warsztaty bi-
żuteryjne, na których panie poznały podsta-
wowe narzędzia i półprodukty, przy pomocy 
których miały okazję wykonać własnoręcznie 
bransoletki. Oprócz tego panie skorzystały 
z porad modowych stylistki Magdy Litwiń-
skiej, odprężyły się przy muzyce oraz poznały 
techniki relaksacji z Katarzyną Klusek i skosz-
towały zdrowych przekąsek. Apis 
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20 lat na nartach biegowych w Jakuszycach!

Trzecioklasiści uczą się pływać

Propagowanie zdrowego żywienia 

Tegoroczny 38. narciarski Bieg Piastów był zapowiadany jako 
9-dniowy Festiwal Narciarstwa Biegowego dla dzieci, młodzieży, 
Polonii, zawodowców i amatorów. Odbyło się 
19 biegów. Nie zabrakło nauczycieli z Techni-
kum Leśnego – Grzegorza Hawliczka, który 
obchodził swój jubileusz, gdyż to był jego 20 
start w Biegu Piastów, oraz Michała Buczyń-
skiego – był to jego ósmy start. 

Od 20 lat w imprezie tej brała udział młodzież 
z Technikum Leśnego z Zagnańska, rywalizując 
z rówieśnikami z innych techników z Milicza, 
Rzepina, Rogozińca, Żywca, Biłgoraja, Jeleniej 
Góry w ramach memoriału Andrzeja Moskaluka, 
rozegranego w tym roku po raz ostatni! 

Ciepła zima, brak opadów śniegu wymusił 
skrócenie tras do 8 km, na których zaliczano biegi 
planowane na 15,50 i 26 km. Mimo gigantycz-
nych trudności organizatorzy postarali się o wła-
ściwe przygotowanie trasy, a startujący zawod-
nicy o świetną atmosferę i jak zawsze sportową, 
zaciętą rywalizację.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach otrzymał 
środki finansowe na realizację programu powszechnej nauki pływa-
nia „Umiem pływać”. Na pływalni Olimpic w Strawczynku uczest-
niczy w nim po 30 uczniów z SP nr 2 w Zagnańsku i SP w Tumlinie. 

Projekt jest adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych 
na terenie gmin województwa świętokrzyskiego. Zakłada systema-
tyczny i powszechny udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zaję-
ciach sportowych, a głównym celem jest upowszechnianie aktywno-
ści fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania.

Dla dzieci pierwsze chwile były pełne obaw i strachu, ale wy-
starczyły odpowiednie uwagi i ukierunkowania instruktorów, by za-
nurzyć głowę pod wodą. Najwięcej emocji wzbudził rozegrany 
na zakończenie zajęć mecz piłki ręcznej na wodzie. Trzecioklasiści 
z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia. 

W ramach zadania pokryte zostaną koszty grupy dzieci: wynajem 
basenu, obsługa instruktorska, wychowawcy i ubezpieczenie. Pienią-
dze na ten cel pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki w War-

,,Dzień zdrowego żywienia w gminie Zagnańsk” – pod tym 
hasłem odbyła się w sobotę, 22 marca br. w Świetlicy Środowisko-
wej Jaworze akcja propagująca zdrowy styl życia. 

Celem imprezy było zwrócenie uwagi na wpływ zdrowego od-
żywiania na nasz organizm, uświadomienie niekorzystnych skutków 
spożywania żywności wysoko przetworzonej, alkoholu oraz nadmier-
nego stresu i niewyspania. Spotkanie rozpoczęło się wykładem połą-
czonym z ćwiczeniami sprawdzającymi sprawność uczestników. 

Następnie jury konkursu na najsmaczniejszą potrawę dietetyczną 
oceniło przyniesione przez uczestników potrawy. 

Najliczniej zgłosili się do udziału uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku. Pierwsze 
miejsce zdobył Jakub Zachara i jego ,,Wiosenne łódeczki”, drugie 
miejsce Bartosz Pięta z ,,Ciastem marchewkowym ze stokrotką” 
i trzecie miejsce Maria Mazur z ,,Serowymi myszkami”. Po uroczy-
stym wręczeniu dyplomów i nagród każdy z przybyłych mógł przy-
gotować dla siebie coś smacznego z produktów przygotowanych na 
stołach w świetlicy. Na zakończenie Katarzyna Klusek przygotowała 
dla najmłodszych zabawy ruchowe.  Apis 

szawie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzy-
skiego. Transport – przewóz dzieci na pływalnię – pokryła gmina we 
własnym zakresie. Apis 

Warto dodać, że prezes Stowarzyszenia Biegu Piastów Julian 
Gozdowski został uhonorowany Kordelasem Leśnika Polskiego za 

szczególne zasługi dla leśnictwa. Jest to najwyż-
sze honorowe wyróżnienie leśników.

– Pojechaliśmy, wiedząc, że trasy są krótsze, 
warunki trudne. Do Jakuszyc zawsze przyciąga 
mnie prawdziwa magia tej imprezy, adrenalina na 
starcie i wspaniałe narciarskie trasy.

W tym roku startowaliśmy w grupach ok. 100 
osób wypuszczanych z linii startu co 6 minut, z in-
dywidualnym pomiarem czasu – wspomina Grze-
gorz Hawliczek.

Zwycięzca, Niemiec B.Seifert, potrzebował 
24 minut na pokonanie trasy, my ok. 50 min. 
W biegu wystartowało 837 zawodników i zawod-
niczek i była to najwyższa frekwencja ze wszyst-
kich biegów.

Udział w Biegu Piastów to nobilitacja dla 
każdego narciarza. Jest to bowiem największa 
i najpiękniejsza impreza narciarska w Polsce.

Apis 

W dniu 1 marca br. na stoku „Telegraf” w Kielcach odbyły się 
zawody w narciarstwie zjazdowym, Puchar Gór Świętokrzyskich 
BLIZZARD CUP. Wystartowały w nich mieszkanki Samsonowa 
Kasia, Julia i Małgosia Sobczyk. Wszystkie stanęły na podium.

Warunki na stoku były bardzo trudne. Zjazdy odbywały się na 

Siostry Sobczyk na podium narciarskim
mokrym i grząskim śniegu. W kategorii do 12 lat Małgosia zajęła 3. 
miejsce, w kategorii do 18 lat Julia była 2, a Kasia zajęła 3. miejsce. 

Zawody zorganizowało Kieleckie Towarzystwo Narciarskie 
PUCH pod patronatem wojewody świętokrzyskiego. 

Apis 
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W dniu 14 marca br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Zagnań-
sku odbyła się II Olimpiada Zimowa – Chrusty 2014 r. Ze wzglę-
du na trudne warunki atmosferyczne zawody przeprowadzono 
w sali gimnastycznej. Wzięła w nich udział rekordowa liczba 
uczestników.

Wystartowały następujące reprezentacje: Smerfy – trener Sławo-
mir Biernat, Zerówka – trenerka Beata Adamiec, klasa I – trenerka 
Celina Lenartowicz, klasa II – trenerka Agnieszka Dziwoń oraz klasa 
III – trenerka Bogusława Misterkiewicz. Punkty i miejsce uzyskane 
przez każdą drużynę miały wymiar jedynie symboliczny, ponie-
waż wszystkie biorące udział w zawodach dzieci były zwycięzcami. 
Otwarcie Olimpiady było bardzo uroczyste. Zawody rozpoczęły się 
o godzinie 9.00, kiedy dyrektor Anna Tuz zapaliła znicz olimpijski. 
Wszystkie drużyny zaśpiewały „Hymn Olimpiady”. Następnie nastą-
piła rozgrzewka, którą przeprowadził piłkarz m.in. Legii Warszawa, 
Korony Kielce i Motoru Lublin – Kacper Wróblewski.

Ekipy wystartowały w różnych konkurencjach. Popularnością 
cieszyły się wyścigi na sankach oraz skoki zakończone telemarkiem. 
Nasz gość pokazał, jak wykonywać prawidłowe odbicia oraz strzały na 
bramkę. Chętnych do udziału w tych konkurencjach nie brakowało.

Olimpiadę zakończyła dyrektor Anna Tuz, która wręczyła wszyst-
kim uczestnikom olimpijskie medale. Następnie Kacper Wróblewski 
rozdawał fotosy ze swoim autografem.

Impreza miała na celu podziękowanie naszym olimpijczykom: 
Justynie Kowalczyk, Zbyszkowi Bródce oraz Kamilowi Stochowi 

Siatkarze z Zagnańska najlepsi w powiecie

Olimpiada Zimowa

Drużyna z Zagnańska zwyciężyła w Turnieju Piłki Siatkowej 
Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego.

Powiatowy turniej odbył się w hali sportowej Gminnego Ośrodka 
Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku. O miano najlepszej dru-
żyny w piłce siatkowej w powiecie kieleckim walczyło w tym roku 
pięć grup reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne w Łopusznie, 
Zagnańsku, Bodzentynie, Łagowie i Nowinach.

Zmaganiom młodych siatkarzy przyglądał się starosta kielecki 
Zdzisław Wrzałka. Życząc każdej drużynie sukcesów i pozytyw-
nych emocji sportowych, wyraził nadzieję, że w przyszłości młodzi 
sportowcy stworzą kadrę sportową. 

Po kilkugodzinnych zmaganiach najlepszymi siatkarzami w powiecie 
kieleckim zostali uczniowie z Zagnańska, drugie miejsce zajęła drużyna 
z Bodzentyna. Na trzecim miejscu znaleźli się zawodnicy z Łopuszna. 

Zdaniem Bogdana Grabki, organizatora turnieju, były to bardzo 
zacięte i wyrównane mecze, gdzie o zwycięstwie decydowały w osta-
teczności tzw. małe punkty.

 Apis 

za zdobyte złote medale na olimpiadzie w Soczi oraz propagowanie 
zdrowego stylu życia.

Dziękujemy opiekunom za pomoc i zaangażowanie, głośny do-
ping, a wszystkim najmłodszym sportowcom naszej szkoły za wspa-
niałą rywalizację.

Sławomir Biernat

Na placu koło ruin pieca hutniczego Józef w Samsonowie odbędzie się 2 maja br. o godz. 16 widowisko historyczne pt. 
„W OBRONIE BIAŁO-CZERWONEJ” zorganizowane przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”.

W obronie biało-czerwonej

W tym roku mija 70. rocznica śmierci jednego z najbardziej 
znanych partyzantów Okręgu Kielce Armii Krajowej i to osobie 
Jana Piwnika poświęcone jest widowisko w Samsonowie. Ci-
chociemny, znany pod pseudonimami „Donat”, „Ponury”, żoł-
nierz „Wachlarza”, dowódca Zgrupowania Partyzanckiego oraz 
Komendant Kierownictwa Dywersji Okręgu Kielce AK. 

Podczas widowiska przedstawiona zostanie jedna z akcji, 
jakie podległe mu oddziały przeprowadziły w 1943r. w Sam-
sonowie. W finałowym epizodzie przedstawiona będzie zaś 
śmierć Piwnika podczas zdobywania posterunku Jewłasze 
w Okręgu Nowogródek, gdzie cichociemny został skierowany 
po odwołaniu z kielecczyzny. 

Widowisko organizowane jest przez Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej, Wójta Gminy Zagnańsk i Stowa-
rzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”. Sfinansowane 
jest ze środków Województwa Świętokrzyskiego i Gminy Za-
gnańsk. Patronat honorowy objęli: Wojewoda Świętokrzyski 
i Starosta Kielecki. Apis 
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Kwiecień 2014

Realizowany w Przedszkolu w Zagnańsku z programu Come-
nius projekt pt. „Przedszkolaki z inicjatywą – świat bajek krainą 
magicznych spotkań z wartościami” połączył siedem przedszkoli 
z Polski, Litwy, Estonii, Grecji, Turcji, Hiszpanii i Włoch. W dniach 
9–13 marca 2014 r. delegacja z przedszkola w Zagnańsku przeby-
wała z wizytą partnerską w zaprzyjaźnionym przedszkolu w Tal-
linie. Polską placówkę reprezentowały dyrektor ZSP nr 2, PiG 
Marzanna Moćko, koor-
dynator projektu Dorota 
Starz oraz nauczycielki Be-
ata Szwed-Błońska i Sylwia 
Maksymowicz. 

Wyprawa w całości zo-
stała sfinansowana z progra-
mu Comenius, na realizację 
którego zagnańska placówka 
w 2013 r. otrzymała 20 000 
euro. Ten wspaniały program 
daje ogromne możliwości 
rozwoju zawodowego. Dwa 
pierwsze dni to czas owocnej współ-
pracy, podsumowania dotychcza-
sowego zaangażowania w projekt, 
wymiany doświadczeń, dzielenia się 
wiedzą, materiałami i metodami na-
uczania, poznanie dyrekcji, nauczy-
cieli, dzieci i zwiedzanie przedszkola. 

To, co nas urzekło, to wspólna 
praca nauczycielek i rodziców na 
sukces tallińskiego przedszkola, któ-
re zostało niejednokrotnie wyróżnio-
ne przez najwyższe władze oświatowe za kreatywność i niezwykłą 
pracowitość kadry pedagogicznej oraz tworzenie i realizowanie au-
torskich programów nauczania. Jak dowiedzieliśmy się z rozmów 
z rodzicem z Polski, jest to jedno z najlepszych przedszkoli w całej 
Estonii, wyposażone w cztery tablice interaktywne, oddzielne sale do 
pracy, odpoczynku i spożywania posiłków dla każdej z sześciu grup. 

Najprzyjemniejsze było spotkanie z dwulatkami, które świetnie 
radziły sobie z samodzielnością. Dzieci witały nas bardzo serdecz-
nie, jednocześnie każde z nich zaangażowane było na swój sposób 
w pracę, którą miało do wykonania. Prezentowane przedstawienia 

teatralne i taneczne były na bardzo wysokim poziomie i włączały do 
scenariusza także nauczycieli.

Trwająca pięć dni wizyta robocza w Tallinie dostarczyła każde-
mu z nas wiele wzruszeń i emocji. Przedszkole z Zagnańska otrzy-
mało drobne smakołyki, foldery i ulotki z krajów partnerskich. Za-
równo gospodarze, jak i przybyli goście zachwyceni byli prezentami 
przywiezionymi z Polski. Bogate, własnoręcznie wykonane pamiąt-

ki, przygotowały Panie z Zespołu Ludowego Jaworzanki, piękny 
album na temat Wschodniej Polski w języku polskim i angiel-
skim przekazał wójt Szczepan Skorupski, główną postać z bajki 
o Szewczyku Dratewce – Beata Szwed Błońska, miniaturę dębu 
Bartka – stażystki z przedszkola. 

Ponadto każde z partnerskich przedszkoli otrzymało naszą baj-
kę w dwóch językach, opracowaną przez Agnieszkę Bekier oraz ry-
sunki przygotowane do niej przez dzieci ze wszystkich grup przed-
szkolnych. Łezka zakręciła się w oku, gdy Kacperek, pięciolatek 
mający swoje korzenie w Szczecinie, przy piosence „Poszło dziew-
czę po ziele…” zaprezentował ze swoją koleżanką układ taneczny 

do znanej polskiej przy-
śpiewki. Ostatniego dnia 
zwiedzaliśmy osobliwo-
ści stolicy estońskiej. 

Podczas wycieczki 
do muzeum morskiego 
poczuliśmy się jak na 
pokładzie prawdziwego 
Titanica. Wiele wrażeń 
dostarczyło nam również 
Stare Miasto z zabytko-
wymi XV-wiecznymi 
uliczkami, kościołami 

i muzeum kukiełek połączone z teatrem. Niezwykłe jest to, że w tak 
krótkim czasie nawiązały się serdeczne przyjaźnie. Trudno było się 
rozstać, bo mimo różnic kulturowych, językowych i odmiennych tra-
dycji – jak podkreśliła dyrektor – tak wiele nas łączy. Z niecierpliwo-
ścią oczekujemy na kolejne spotkanie, już w maju, we Włoszech.

Koordynator projektu Comenius Dorota Starz
Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Euro-

pejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora 
i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich 
zawartość merytoryczną. 

śpiewkę „Poszło dziewczę po ziele…”, którą 
zachwycaliśmy się podczas pobytu w estoń-
skim przedszkolu. Kacperek Myszyński dał 
pokaz tańca breakdance, natomiast Antosia 
Zalewska zaśpiewała solo piosenkę o wiośnie. 
Za swoje występy wszystkie przedszkolaczki 
otrzymały gorące brawa od dzieci estońskich, 
co można było zauważyć i usłyszeć dzięki no-
woczesnej technologii.

Serdecznie dziękuję Sylwii Maksymo-
wicz, wszystkim wychowawcom grup przed-
szkolnych oraz stażystkom za tak wspaniałe 
przygotowanie dzieci do wirtualnego spotka-

nia z przedszkolem w Tallinie.
Koordynator projektu Comenius Dorota Starz

Przedszkolaki z Zagnańska zaprezento-
wały 25 marca br. swoje umiejętności w ję-
zyku polskim i angielskim! Trwająca prawie 
godzinę wideokonferencja z rówieśnikami 
z Estonii pokazała, jak wysoki poziom re-
prezentują dzieci z Przedszkola w Zagnań-
sku. W siedzibie nowego budynku „dwójki” 
dzieci swobodnie prezentowały swoje umie-
jętności językowe, taneczne i wokalne.

Krótkie przedstawienia poszczególnych 
grup wiekowych pokazały, że w naszych 
milusińskich drzemie ogromny potencjał. 
Odważnie przedstawiały się, witały i powta-
rzały bezbłędnie krótkie pytania w języku angielskim. Dziewczynki 
i chłopcy przebrani w regionalne stroje zatańczyli i zaśpiewali przy-

Pożegnanie zimy

Wideokonferencja przedszkolaków z estońskimi rówieśnikami 

Przedszkole z Zagnańska gościło w Estonii

W popołudnie 20 marca 2014 r. w świetlicy ZSPPiG w Sam-
sonowie odbyło się spotkanie, na którym uczniowie kl. III SP wy-
stawili przedstawienie teatralne pt. „Królowa Śniegu”. Przedsta-
wieniem tym dzieci żegnały zimę i witały wiosnę.

Na widowni zasiedli m.in.: wójt Szczepan Skorupski, dyrektor Do-
rota Chmielewska, rodzice, dziadkowie i inni członkowie rodzin trzecio-
klasistów. Młodzi aktorzy z wielkim zaangażowaniem odgrywali swoje 
role, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Apis 
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