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WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

* Wiesław Opozda z Majkowa zdobywcą nagrody w letnim  
konkursie dla krwiodawców,

* zebrano 4.660 złotych na ratowanie zabytkowych nagrobków,
* czas pasowania w szkołach i przedszkolach,
* wyprawa Zbyszka Ścisłowicza na Aconcaguę,
* brydżyści upamiętnili Święto Niepodległości.

Wieczornica Patriotyczna w ZSP

Na okoliczność Narodowego Święta Niepodległości 10 listopada 
w Zespole Szkół Publicznych odbyła się Wieczornica Patriotyczna.

Czytaj na str. 8-9, fotorelacja na str. 16

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

10 listopada w naszej gminie upamiętniono 98. rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Delegacja naszej gminy brała rów-
nież udział w obchodach powiatowych.

Czytaj na str. 2-3

Minął miesiąc w przedszkolach i szkołach

Kolejny miesiąc roku szkolnego za nami, a w tym czasie bardzo 
wiele działo się w naszych placówkach oświatowych.

Czytaj w tym wydaniu gazety.

Odblaski trafiły do szkół

Wszystkie dzieci w gminie, od przedszkolaka do gimnazjalisty, 
otrzymały elementy odblaskowe poprawiające ich bezpieczeństwo  
na drodze. W sumie rozdano ich ponad 600!

Czytaj na str. 6

Dwa II miejsca i wyróżnienie

Zespół wokalny oraz Oliwia Kocia ze Szkoły Podstawowej 
w Skarżysku Kościelnym zajęli II miejsce podczas dziewiątej już edy-
cji Skarżyskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej.

Czytaj na str. 3
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W y DA r z e n I A

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
10 listopada w naszej 

gminie upamiętniono 98. 
rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Mszę św. w intencji 
Ojczyzny odprawił ks. pro-
boszcz Marian Czajkow-
ski. Przed ołtarzem stanęły 
poczty sztandarowe gminy 

Skarżysko Kościelne, 
szkół, jednostek OSP 
oraz Rycerzy Kolum-
ba. Uczestnikami na-
bożeństwa byli m.in. 
starosta skarżyski  
Jerzy Żmijewski, rad-
ni powiatowi Danu-
ta Banaczek i Paweł 
Wiatr, wójt gminy 
Zdzisław Woźniak, 

przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak oraz liczna grupa rad-
nych, przedstawiciele KP Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego 
Urzędu Pracy, młodzież szkolna z nauczycielami, sołtysi i rady sołec-
kie, członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii 
św. Trójcy oraz Rycerze Kolumba.

Po nabożeństwie kolumna marszowa na czele z pocztami sztan-
darowymi poprowadzona przez Mariana Gładysia, przeszła pod 

Pomnik Pamięci. 
Tutaj uczestników 
obchodów powita-
ła przewodnicząca 
rady gminy Marzena  
Piętak, okoliczno-
ściowe przemówienie 
wygłosił wójt gminy 
Zdzisław Woźniak.

W dalszej części 
modlitwę w intencji 
14. pomordowanych 

mieszkańców Skarżyska 
Kościelnego w 1943 roku 
odmówił ks. proboszcz  
Marian Czajkowski. Ksiądz 
proboszcz wymienił tra-
gicznie zmarłych. Według 
źródeł historycznych bezpo-
średnio rozstrzelanych zo-
stało 11 osób: Stanisław Bu-
kowski, Adam Czerwiak, 
Józef Kocia, Wiktor Kocia, 
Władysław Kwiatkowski, 
Tadeusz Kwiatkowski, Jan 
Nowakowski, Józef Piątek, 
Andrzej Sieczka, Bolesław 
Tyka, Bolesław Ubgier, zaś 
podczas akcji pacyfikacyj-
nej zginęli Franciszek Cichocki, Jan Gluza i Wincenty Fijałkow-
ski (Por. A. Bogucki, J.T. Nowak, Egzekucja w kopalni żwiru Karier 
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WyDArzenIA

w Skarżysku Kościelnym na podstawie wspomnień i dokumentów, (w:) 
Z dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, 5, s. 172-173).

Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. 
Hołd pomordowanym oddały władze samorządowe gminy i powia-
tu, przedstawiciele szkół, strażaków, rad sołeckich, Rycerzy Kolum-

ba, Stowarzyszenia na 
Rzecz Odnowy Zabyt-
ków Parafii św. Trójcy, 
Honorowy Obywatel 
Gminy Zbigniew Cel-
ski oraz w imieniu mi-
nistrantów Patryk Ję-
drzejczyk. Na koniec 
strażacy z Grzybowej 
Góry oddali trzykrot-
ny salut armatni.

Jacenty Kita

Święto Niepodległości w powiecie
Przedstawiciele gminy Skarżysko Kościelne uczestniczyli  

w powiatowych obcho-
dach Święta Niepodle-
głości.

Obchody rozpoczę-
ła Msza św. za Ojczyznę 
w kościele pw. św. Jó-
zefa Oblubieńca NMP, 
w której uczestniczyli: 
przewodnicząca rady 
gminy Marzena Piętak 
i wójt gminy Zdzisław  
Woźniak oraz poczet sztandarowy: Renata Kępa, Janusz Sieczka 

i Mariusz Szwanke.
Później uczest-

nicy uroczystości 
przeszli pod pomnik 
Bohaterom o Niepod-
ległość na Skwerze So-
lidarności, by oddać 
hołd pamięci tych po-
koleń, które walczyły 
o odbudowę niepod-
ległej Polski.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: starosta skarżyski  
Jerzy Żmijewski, posłanki: Maria Zuba i Marzena Okła-Drewno-
wicz oraz Andrzej Bętkowski, wicewojewoda świętokrzyski.

Po przemówieniach, przedstawiciele samorządu, organizacji 
politycznych i społecznych, szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych, harcerzy, kombatantów złożyli  pod pomni-
kiem wiązanki i wieńce. 

Na koniec organizatorzy zaprosili mieszkańców powiatu do 
wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych w Hotelu Promień.

(jaki)

Dwa II miejsca 
i wyróżnienie

Zespół wokalny oraz  Oliwia Kocia 
z SP w Skarżysku Kościelnym zajęli II 
miejsce podczas dziewiątej już edycji 
Skarżyskiego Przeglądu Pieśni Patrio-
tycznej Z Pieśnią do Niepodległej.

Oliwia zaśpiewała piosenkę Marsz 
Sybiraków, zespół wokalny złożony 
z uczniów klas IV-VI wystąpił z progra-
mem Pałacyk Michla. Oba programy 
przygotowała Renata Wolska, pomaga-
ła jej Magda Mamcarz. Z kolei zespół 

wokalny z klas młodszych zdobył wyróżnienie prezentując program 
Jestem Polką i Polakiem.

W eliminacjach 
udział wzięło 42. wyko-
nawców, laureatów wy-
łoniło jury w składzie: 
Ewa Krakowiak, Jolan-
ta Pietrala, Iwona Woj-
ciechowska i Monika  
Walczak.

(jaki)
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A k T uA L n O ś c I

Leśna autostrada

Niemalże autostradę wybudowało Nadleśnictwo Skarżysko- 
-Kamienna w lesie między Świerczkiem a Kierzem Niedźwiedzim. 

Powstała szeroka, dobrze utwardzona droga z wyznaczonymi 
miejscami do parkowania i składowania drewna. Jej powstanie nie 
tylko ułatwi wywózkę drewna, ale spełni także rolę drogi przeciwpo-
żarowej.

(jaki)

Nagroda w letnim konkursie dla krwiodawców 
wylosowana

Wiesław Opozda z Majkowa 
otrzyma nagrodę za oddanie krwi 
w letnim konkursie dla krwiodaw-
ców. Jego osobę wylosował wójt 
Zdzisław Woźniak podczas pod-
sumowania trwającej od lipca do 
końca września 9 edycji konkursu. 

Z naszej gminy krew w tym 
czasie oddało 47 osób (ze Skarży-
ska-Kamiennej 390, z Suchednio-
wa – 42, z Bliżyna – 38, z Łącznej 

– 10, z Mirca – 8).
Łącznie w tym 

czasie od 578 osób po-
brano 260 litrów krwi, 
która została prze-
znaczona na potrzeby 
chorych leczących się 
w szpitalach woje-
wództwa świętokrzy-
skiego.

(jaki)

Na ratowanie zabytkowych nagrobków
Już po raz kolejny na naszej 

nekropolii w Dniu Wszystkich 
Świętych przeprowadzona zo-
stała kwesta, a zebrane pieniądze 
zostaną przeznaczone na ratowa-
nie zabytkowych nagrobków.

Organizatorem kwesty było 
Stowarzyszenie na Rzecz Odno-

wy Zabytków Parafii św. Trój-
cy, w akcję włączyli się rów-
nież Rycerze Kolumba.

Łącznie zebrano kwo-
tę 4.660 złotych. Za naszym 
pośrednictwem prezes Sto-
warzyszenia Agnieszka Der-
latka pragnie podziękować 
wszystkim ofiarodawcom 
oraz osobom kwestującym, 
wśród których byli: Marzena i Donat Piętak, Barbara i Arkadiusz Ja-
nowscy, Paweł Składanowski, Kazimierz Piotrowski, Paweł Wiatr, 
Elżbieta Wiatr, Waldemar Dwojak z wnuczką Marysią, Aneta i Pa-
weł Gruszczyńscy, Zdzisław Woźniak, Krystyna Zając, Marianna 

i Teodozjusz Tarabasz, 
Anna Jaromin, Ewe-
lina Miernik, Mał-
gorzata Paź z synem 
Patrykiem, Agnieszka 
i Piotr Derlatka z cór-
kami Martyną i Wero-
niką, Monika i Paweł 

Kocia, Zygmunt Kocia, 
Andrzej Kwiatkowski, 
Stanisława Pawełczyk, 
Bożena Zabawska, 
Wanda Sułek, Joanna 
Jasińska, Katarzyna 
i Piotr Sieczka, Elżbie-
ta i Zbigniew Ścisło-
wicz, Wojciech Seklecki 
z żoną, Henryka i Henryk Pocheć, Marta i Edward Zaród, Joanna 
i Marcin Piętak, Anastazja i Zbigniew Górzyńscy, Monika Golińska 
z synem Jakubem.

Jacenty Kita

W Kierzu Niedźwiedzim można poćwiczyć
Na placu szkolnym 

w Kierzu Niedźwie-
dzim kilka tygodni temu  
zamontowana została si-
łownia zewnętrzna, której 
zakup sfinansowany zo-
stał z funduszu sołeckiego.

Siłownia składa się 
w trzech zestawów: wa-
hadło + biegacz + twister, 

narciarz + wioślarz, rower + jeździec.                                (jk)

Przemysław Bodo  
z III nagrodą

11 listopada został rozstrzygnięty Konkurs 
Fotograficzny pt. Nasza przeszłość naszą przy-
szłością zrealizowany w ramach projektu Mała 
Ojczyzna oczami... w przededniu 100 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości.  Nagrody laureatom tego konkursu wrę-
czył starosta skarżyski Jerzy Żmijewski i Katarzyna Bilska, członek 

zarządu powiatu skarżyskie-
go.

Miło nam poinformo-
wać, że w kategorii open III 
miejsce zajął Przemysław 
Bodo za pracę zatytułowa-
ną Piecowisko.

(jaki)
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Dz I e ń  kO L e jA r z A

Msza św. na Dzień Kolejarza
23 października w kościele św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym ks. 

Marian Czajkowski odprawił uroczyste nabożeństwo w intencji kole-

jarzy i ich rodzin. Przed rozpoczę-
ciem Mszy św. ks. proboszcz wy-
szedł do zebranych przed świątynią 
pocztów sztandarowych i zaprosił 
kolejarską brać do wspólnej modli-
twy. Przed ołtarzem stanęły poczty 
sztandarowe: Związku Zawodo-
wego Dyżurnych Ruchu, Związku 
Zawodowego Maszynistów Cargo 
oraz kolejarskie sztandary z parafii: 
św. Trójcy w Skarżysku Kościel-
nym, Miłosierdzia Bożego w Lipo-
wym Polu, Brata Alberta, św. Jana 
z Jastrzębia, Ostrej Bramy i klasz-
torku. 

Po nabożeństwie zebrani prze-
szli pod Krzyż Kolejarzy przy ul. 
Kościelnej. Tę część poprowadził  
Szymon Płusa, a w okolicznościo-
wym przemówieniu wójt gminy 
Zdzisław Woźniak dziękował pra-
cownikom kolei za ich codzienną 
służbę. Wiersz specjalnie napisa-
ny na tę okazję odczytała Teresa  
Poddębniak, na koniec odśpiewa-
no Barkę.

Następnie w świetlicy wiejskiej 
odbyło się koleżeńskie spotkanie, 
które uświetnił występ zespołu  
Romano.

Dzień Kolejarza to polskie świę-
to obchodzone corocznie przez kole-
jarzy i pracowników kolei od 1981 roku w dniu 25 listopada w dniu 
wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy.

Jacenty Kita



Nasza Gmina6 l i s to pa d  2016Nasza Gmina l i s to pa d  20166

W  G m I n I e  I  O kO L I c y

Odblaski trafiły do szkół
Wszystkie dzieci 

w gminie, od przed-
szkolaka do gimna-
zjalisty, otrzymały 
elementy odblasko-
we. W sumie rozda-
no ich ponad 600!

Do wszystkich 
szkół i oddziałów 15 listopada dotarli: wójt gminy Zdzisław Woźniak 
naprzemiennie z sekretarz gminy Moniką Mączyńską, Agata Gula 
z GOPS-u oraz policjanci z KP Policji w Skarżysku-Kamiennej: pod-
komisarz Anna Sławińska i aspirant Paweł Wodziński - nasz dziel-
nicowy. 

Wizyta, poza wyposa-
żeniem dzieci i młodzie-
ży, posłużyła również do 
przeprowadzenia pogada-
nek profilaktycznych nt. 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Bezpieczeń-
stwo dzieci i młodzieży 
w ruchu drogowym jest 
sprawą niezwykle istotną. 
Skarżyscy policjanci co rusz podejmują działania w celu podniesienia 

świadomości osób 
na zagrożenia wy-
nikające z nieprze-
strzegania przepi-
sów drogowych. 
Podobna akcja 
w naszej gminie 
przeprowadzona 
była dwa lata temu.

Jacenty Kita

Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką
Wiele miłych 

wrażeń i radości do-
starczyło dzieciom 
klas I-III szkół pod-
stawowych z terenu 
gminy Skarżysko 
Kościelne spotkanie 
autorskie z pisarką 
Wiolettą Piasecką. 
Autorka książek dla 
dzieci przyjechała na 
zaproszenie Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym.

Licznie zgromadzonym najmłodszym czytelnikom opowiadała 
o losach wielkiego duńskiego baśniopisarza H.Ch. Andersena. Prze-
prowadziła zabawny konkurs poprawnej wymowy łamańców języ-
kowych. Za pomocą kukiełek, odegrała inscenizację jednej ze swoich 
opowieści. Dzieci mogły zadawać pytania pani Piaseckiej, po czym 
w nagrodę losowały wróżby. Miały też możliwość zakupienia książek 
naszego gościa, z czego chętnie skorzystały. 

Teresa Banaszczyk

„Ojczyzna, to samo życie”
Powyższe sło-

wa Stefana Żerom-
skiego przyświecały 
Wieczorowi Patrio-
tycznemu, który  
16 listopada o 17.00 
rozpoczął się w SP 
w Majkowie.

Przybyłych, 
w tym przewodni-

czącą rady gminy Marzenę 
Piętak oraz miejscowych rad-
nych Mieczysławę Miernik 
i Mariusza Szwanke, powi-
tała dyrektor szkoły Danuta 
Jasiewska, po czym wycho-
wankowie placówki zapre-
zentowali okolicznościowy 

program artystyczny. Przygotowały go: Justyna Dziumowicz-Dziura, 
Ewa Sokół, Ilona Szwed i Mateusz Jeziorski.

Dzieci dostarczyły widzom niezwykłych wrażeń, interpretując 
poezję i piosenki nawiązujące do okoliczności. 

(jaki)
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W  PA r A fI I

Nietypowa lekcja historii
20 października w lesie nieopodal Majkowa odbyła się niecodzien-

na lekcja historii, 
której uczestnikami 
byli uczniowie Ze-
społu Szkół Tech-
nicznych.

Z inicjatywy 
pasjonata historii 
regionu Jana Wą-
sowskiego mło-
dzież miała okazję 
wysłuchać wstrzą-
sającej opowie-
ści Tadeusza Miernika, mieszkańca wsi Majków. W czasie II wojny 
światowej leśne polany, które pan Tadeusz Miernik pokazał młodym 
ludziom były miejscem kaźni wielu tysięcy ofiar, głównie Żydów, ro-
botników przymusowych wykorzystywanych do niewolniczej pracy 
przez niemiecką firmę HASAG. O ile miejsca z tym związane znajdu-
jące się na terenie Mesko są powszechnie znane i opisane, to te położo-
ne w pobliżu Majkowa zostały prawie całkowicie zapomniane. 

Tadeusz Miernik jako jedenastolatek był naocznym świadkiem 
dokonywanych nad wyko-
panymi przez więźniów do-
łami rozstrzeliwań. Wspo-
minał unoszące się nad 
Majkowem dymy i swąd 
palonych później ciał po-
mordowanych ludzi i widok 
kolejnych kolumn prowa-
dzonych na śmierć. I choć, 
jak sam mówił, jako dziecko 

nie do końca potrafił zrozumieć, czego był świadkiem, dziś ze łzami 
w oczach mówi o ogromie ludzkiego cierpienia, którego świadkiem 
był majkowski las.

Obecność młodych geodetów Technika miała również wymiar 
praktyczny. Pod kierunkiem nauczyciela geodezji Włodzimierza 
Czernilewskiego dokonali oni inwentaryzacji terenu, nanosząc na 
mapy geodezyjne miejsca wskazane przez T. Miernika jako doły 
śmierci. Posłuży to wkrótce do wykonania tablicy informacyjnej upa-
miętniającej te tragiczne zdarzenia.

Posprzątali groby księży

W okresie poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych członko-
wie Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy 
odpowiedzieli na apel ks. proboszcza Mariana Czajkowskiego i wzię-
li udział w akcji mającej na celu uporządkowanie nagrobków księży, 
którzy spoczywają na naszym cmentarzu parafialnym.

(jk)

Pytasz mnie: po co się modlić? Odpowiadam ci: 
aby żyć

22 paździer-
nika 2016 roku to 
patronalne świę-
to najmłodszych 
w parafii Świętej 
Trójcy w Skarży-
sku Kościelnym 
– Trinitatis. Scho-
la dziecięca i Mi-
nistranci mają za 
przewodnika du-
chowego Świętego Jana Pawła II, papieża Polaka.

Uroczystości rozpoczął Różaniec Święty w intencji członków Tri-
nitatis i ich rodzin oraz wszystkich grup parafialnych, rozważania 
poprowadził ksiądz Andrzej Czajkowski, w modlitwę włączyły się 
dzieciaki i młodzież.

Po modlitwie różańcowej wszyscy uczestniczyli w uroczystej 
Mszy Świętej, której przewodniczył ksiądz Marian Czajkowski, za-
kończonej specjalnym na tę okazję błogosławieństwem.

W homilii ksiądz proboszcz odniósł się do słów papieża Świętego 
Jana Pawła II dotyczących modlitwy, zachęcił dzieci, aby wzrastały 

w wierze modląc 
się każdego dnia, 
a także czytając, co 
o modlitwie mówił 
do wiernych w swo-
ich dziełach ich Pa-
tron.

W liście skie-
rowanym do dzieci 

pisał on: Jakże ogrom-
ną siłę ma modlitwa 
dziecka! Staje się ona 
czasem wzorem dla 
dorosłych: modlić się 
z prostotą i całkowitą 
ufnością, to znaczy 
zwracać się do Boga 
tak, jak czynią to dzie-
ci.

Ksiądz Marian 
podkreślił, że scholistki i ministranci, to nie Ci, którzy służą księdzu, 
ale Ci, którzy służą Panu Jezusowi. Tak więc ich zachowanie powinno 
być wzorem dla innych, nie tylko w Kościele na Mszy Świętej, ale także 

i przede wszystkim w domu i szkole.
Następnie odbyło się uroczyste 

poświęcenie strojów, przysięga i przy-
jęcie do grona nowych scholistek i mi-
nistrantów, reszta natomiast odnowi-
ła przyrzeczenia.

Ksiądz podziękował członkom 
Trinitatis, a zwłaszcza rodzicom za 
całoroczne zaangażowanie w życie Pa-
rafii.

Na koniec wręczył dziewczynkom 
– różaniec na nadgarstek, a chłopcom 
odblaskową bransoletkę z napisem 
Jezu ufam Tobie. Wszyscy w pogod-
nych nastrojach wrócili do domów.

Małgorzata Paź
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Wieczornica Patriotyczna w ZSP
Na okoliczność Narodowego 

Święta Niepodległości 10 listopa-
da w Zespole Szkół Publicznych 
odbyła się Wieczornica Patrio-
tyczna.

Autorki scenariusza pokusiły 
nie tylko o ukazanie istoty wyda-
rzeń z 11 listopada 1918 roku, ale 
również o ukazanie całokształtu 
naszych dziejów od Chrztu Pol-
ski w 966 roku aż po Powstanie 
Warszawskie w 1944 roku. Podziw wzbudzała scenografia, gra dźwię-
kiem i światłem, stroje występujących, których – jak policzyła jedna 
z uczestniczek spotkania – było aż 102! 

Przybyłych powitał dyrektor zespołu Witold Woźniak, wśród 
gości byli starosta skarżyski Jerzy Żmijewski, radni powiatowi  
Danuta Banaczek i Paweł Wiatr, przewodnicząca rady gminy Marze-
na Piętak wraz z liczną grupą radnych, wójt Zdzisław Woźniak.

Po występie goście 
zabrali głos gratulując 
kunsztu aktorskiego 
młodzieży zespołu, ab-
solwentów szkoły oraz 
rodziców zaangażowa-
nych w inscenizację. 
Odrębne podziękowa-
nia otrzymali sponso-
rzy oraz osoby, które 

pomogły przygotować 
wydarzenie. Byli to: 
Danuta Banaczek, Ju-
lita Karpeta, Justyna 
Róg, Elżbieta Sikora, 
Marzanna Dręga, To-
masz Winiarski, To-
masz Dulęba i Piotr 
Derlatka. W sposób 
szczególny, podarun-
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kami, podziękowano absolwentom szkoły. Byli to: Agata Kołodziej, 
Maciej Wolski, Karolina Róg, Dominika Kobierska, Aleksandra 
Pająk, Julia Sasal, Filip Wierzbicki, Paulina Ulewińska, Angelika 
Gruszczyńska, Adam Niziołek. 

Program przygo-
towały: Monika Chro-
bot, Magda Mamcarz, 
Agnieszka Pakuła, 
Beata Pastuszka, Mał-
gorzata Paź, Anna Ro-
kita, Renata Wolska. 
Im z kolei podziękował 
dyrektor Witold Woź-
niak.

Jacenty Kita

Szkolne akademie z okazji Święta Niepodległości…

… w Grzybowej Górze…
Z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 

uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze przy-
gotowali uroczystą akademią, którą uczcili Narodowe Święto Niepod-
ległości. 

Całość uroczy-
stości rozpoczęło 
przemówienie dy-
rektor Małgorzaty 
Strzelec oraz wpro-
wadzenie pocztu 
sztandarowego 
szkoły. Następnie 
artyści w wierszach 
i pieśniach patrio-

tycznych oddali cześć i pamięć patriotom poległym w walce o wolność 
Ojczyzny. Chór szkolny przygotowany przez Ewelinę Hamerę wyko-
nał m.in. Rotę, Legiony, Maszerują strzelcy. Wśród wierszy nie brakło 
najbardziej znanych utworów poetyckich poświęconych dziejom wy-
bijania się na niepodległość: wierszy Leopolda Staffa, Ewarda Słoń-
skiego, Jerzego Żuławskiego, które deklamowali uczniowie i uczen-
nice przygotowani pod kierunkiem Rafała Lipki. 

Po występie artyści zebrali gromkie brawa od swoich kolegów  
i koleżanek, którzy w skupieniu wysłuchali apelu.
…i Kierzu Niedźwiedzim

11 listopada obchodzimy święto związane z odzyskaniem w 1918 
roku niepodległości. Jest to dzień szczególny, przypomina nam, że 
wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś 
trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować. 

Z tej okazji 9 listopada 2016 roku odbyła się w Publicznej Szkole 
w Kierzu Niedźwiedzim akademia, którą przygotowali uczniowie klas 
IV-VI. Dzieci w sposób słowno-muzyczny przypomnieli tragiczne dla 
Polaków wydarzenia.
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Pasowani na przedszkolaka 
Witamy młodszych kolegów i koleżanki. 
Nasze przedszkole szeroko otwiera dla Was swoje drzwi,
 a my starsi koledzy i koleżanki 
otwieramy serca przed Wami

Tymi wzruszającymi strofami starszaki przywitały najmłodszych 
przedszkolaków podczas uroczystego PASOWANIA NA PRZED-
SZKOLAKA, które odbyło się 7 listopada. 

Do pasowania przy-
stąpiło 14 dzieci za-
pisanych do placówki 
w 2016r. W tej ważnej 
dla naszych maluszków 
chwili uczestniczyli ro-
dzice i dziadkowie oraz 
zaproszeni goście wójt 
Zdzisław Woźniak i se-
kretarz gminy Monika 
Mączyńska. 

Po wzruszają-
cym i pełnym emo-
cji występie dzieci, 
pani dyrektor Bar-
bara Kocia każdego 
z osobna oficjalne 
przyjęła do grona 
przedszkolaków. 
Odnotowując to wy-
darzenie w kronice 
przedszkolnej adep-
ci złożyli swój pod-
pis poprzez odbicie 
paluszka, a na pa-

miątkę otrzymali okolicznościowe dyplomy i słodkie niespodzianki.
Aneta Działak

„Wczoraj przedszkolaki, a dzisiaj pierwszaki”

Powyższe motto to-
warzyszyło dzisiejszemu 
ślubowaniu i pasowaniu 
na ucznia 11 dziecia-
ków klasy I SP w Kie-
rzu Niedźwiedzim.

Po odegraniu Ma-
zurka Dąbrowskiego 
dzieci przedstawiły pro-
gram artystyczny przy-
gotowany wraz z nimi przez wychowawczynię Justynę Duklas. Dzie-
ci, mimo iż w szkole przebywają stosunkowo krótko, nabyły już wiele 

umiejętności. Mogliśmy słu-
chać wierszy oraz piosenek 
w ich wykonaniu (po polski 
i po angielsku). 

Po złożeniu ślubowa-
nia dyrektor Jacek Banasz-
czyk pasował ich na ucznia. 
Uczniowie otrzymali mnó-
stwo prezentów od wycho-
wawczyni, rodziców oraz 
przewodniczącej rady gmi-
ny Marzeny Piętak.

Uczniami klasy I zostali: 
Nikola Berus, Aleks Du-
klas, Fabian Duklas, Ka-
rolina Gruszczyńska, Ewa 
Indyka, Adam Maciejczak, 
Bartłomiej Maciejczak, 
Maja Rutkowska, Jagoda Rymarczyk, Patrycja Ulewińska i Hu-
bert Woźniak.

Jacenty Kita
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Wycieczka do Jura Parku 
Cudze chwalicie swego nie znacie….  – te słowa oddają dokładnie 

cel naszej wyciecz-
ki. Kompleks Jura 
Park w Bałtowie, 
w którym mieli-
śmy przebywać na 
wycieczce w dniu 
19 października 
2016r., zachwycił 
nas różnorodno-
ścią elementów. My, 

uczniowie klasy I i IIa 
z wychowawczynia-
mi Marzanną Dręgą 
i Beatą Pastuszką, 
podziwialiśmy piękno 
egzotycznych zwierząt 
swobodnie poruszają-
cych się po zielonych 

terenach. Nie mniej piękny okazał się Zwierzyniec Dolny, w którym 
królowały mniejsze ale urokliwe zwierzęta.

Kolejny punkt wycieczki – spotkanie z dinozaurami to ciekawe 

Czytanie ma się dobrze. Bardzo dobrze! 

28 października naj-
lepsi czytelnicy klasy VI 
i gimnazjum Zespołu 
Szkół Publicznych w Skar-
żysku Kościelnym wraz 
z Moniką Walachnią – 
Zawadzką i Magdą Mam-
carz wzięli udział w Mię-
dzynarodowych Targach  

Książki w Krakowie. 
W tym roku odby-

wała się już dwudziesta 
jubileuszowa impreza. 
Ta wycieczka to była 
wielka gratka dla miło-
śników książki, którzy 
spotkali się z ponad 
700. wystawcami z 25. 
krajów, 759. autorami 
z Polski i zagranicy. 

Tak ogromna liczba 
autorów i atrakcji 
skumulowanych 
w jednym miejscu 
gwarantowała, że 
każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Targi 
Książki to nie tylko 
propagowanie czy-
telnictwa i edukacja, 
ale również dobra 

zabawa dla uczestników. 
Był to pierwszy tego typu wyjazd, ale już szykujemy się na kolejne 

spotkania z książką – tym razem w Warszawie.
Magda Mamcarz

doświadczenie, które pozostanie w naszej pamięci. Obejrzeliśmy 
nowa wystawę Polska w miniaturze. Podziwialiśmy piękno polskich 
zamków, których makiety zostały wykonane z niezwykłą precyzją 
i estetyką.

Wizyta u czarownic w Sabatówce to czas spędzony w miłej atmos-
ferze. Mieliśmy okazję podziwiać tu pokazy iluzjonisty i tresurę pie-
sków. Uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych.

Z wycieczki przywieźliśmy oczywiście pamiątki i miłe wspomnie-
nia….

Uczniowie klasy I i IIa 
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Konkurs rozstrzygnięty

Na okoliczność 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym ogłoszony 
został konkurs plastyczny o tematyce związanej z tym wydarzeniem.

Laureatów, którym nagrody ufundowała Gmina Skarżysko Ko-
ścielne, poznaliśmy podczas Wieczornicy Patriotycznej w dniu 10 li-
stopada. W kat. szkół podstawowych I miejsce zajęła Oliwia Miernik 
(IVb), II – Julia Solarz (IVb), III – Weronika Sieczka (IVa). Natomiast 
w kat. gimnazjum I miejsce przypadło Julii Kateusz (IIIb), II – Oliwii 
Gołosz (IIIa), III – Mikołajowi Fijałkowskiemu (IIb). Wyróżnienia 
otrzymali: Julia Pik (Ia), Kinga Nowak (IIIb) i Katarzyna Klimek 
(IIIb). Nagrody wręczyli im przewodnicząca rady Marzena Piętak 
i wójt gminy Zdzisław Woźniak.

(jaki)

Minął miesiąc w SP Kierz Niedźwiedzi
„Jesienne inspiracje”

Pod takim tytułem kierownik gminnej biblioteki Teresa Banasz-
czyk zorganizowała dla dzieci zajęcia o tematyce jesiennej. 

Uczniowie klasy II Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedź-
wiedzim bardzo chętnie uczestniczy-
li w tych zajęciach, które rozpoczęły 
się od przeczytania przez panią kie-
rownik biblioteki kilku wierszy o te-
matyce jesiennej z książki pt. Cztery 
pory roku.

Następnie dzieci opowiadały 
o oznakach i barwach jesieni. Naj-

ważniejszą częścią zajęć było stworzyć jesienną historyjkę  wykorzy-
stując własną wyobraźnię i zgromadzone skarby jesieni (kasztany, żo-
łędzie, szyszki, liście). Uczniowie z wielkim zaangażowaniem zabrali 
się do pracy. Przydzielili sobie zadania i z radością je wykonywali. Za-
pał do pracy udzielił się także dorosłym.

Po skończeniu pracy manualnej, grupy  z wielką nieśmiałością 
opowiadały swoje wymyślone historyjki. Jednak udało się dać upust  
swojej wyobraźni. Na koniec każda grupa została nagrodzona za swoją 
kreatywną pracę.

Takie zajęcia to dla dzieci wielka mobilizacja do pracy w nowym  
otoczeniu z nowymi ludźmi, a także poznanie swoich możliwości. 

Bardzo dziękujemy pani kierownik za zaproszenie i wesoło, a za-
razem pracowicie spędzony czas.
Pamiętają o Mogile Powstańczej

Uczniowie klas IV-VI 
Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Kierzu Niedźwie-
dzim wraz z wychowaw-
czyniami Justyną Kuźdub 
i Katarzyną Woźniak wy-
brali się do pobliskiego lasu 
na Grób Powstańca z 1863 
roku. 

Jak co roku, przed 
Dniem Wszystkich Świę-
tych, dzieci uporządkowały grób, złożyły wiązanki i zapaliły znicze.
Bajkowo w przedszkolu

Dnia 7 listopada dzieci z Punktu przedszkolnego w Kierzu Niedź-
wiedzim obchodziły Światowy Dzień Postaci z Bajek. Baśnie i bajki 
cieszą się wielkim powodzeniem zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Są 
dla wszystkich źródłem bogatych przeżyć i wrażeń. Dlatego ten dzień  
miał przypomnieć dzieciom jak ważne są bajki, celem zajęć było po-
pularyzowanie tradycyjnych bajek bez przemocy, takich gdzie dobro 
wygrywa, a zło zostaje ukarane.  

W tym wyjątkowym dniu dzieci przybyły do przedszkola prze-
brane w przepiękne bajkowe stroje. Dzieci wysłuchały fragmentów 
najbardziej znanych bajek, rozpoznawały bajkowe postacie i tytuły ba-

jek, z których pochodzą. Na koniec zajęć dzieci kolorowały ilustrację 
przedstawiające różne postacie z bajek. 
Zdrowe odżywianie

Jakość i kultura spożywania posiłków jest gwarancją dobrego 
zdrowia to każdy dorosły wie, ale trzeba też próbować przekonać 
o tym dzieci. Dlatego zadaniem rodziców i nauczycieli jest przemy-
canie warzyw i owoców do posiłków, kiedy tylko się da. Nauczyciele 
i rodzice naszej szkoły bardzo angażują się w to, aby dzieci zdrowo się 
odżywiały. 

Wcześniej klasa III poznawała wartości odżywcze zbóż i roślin 
oleistych, a teraz klasa II poznała witaminową moc warzyw, kiełków 
i serów. Dzieci z wielką ochotą zabrały się do przyrządzania koloro-

wych kanapek. Entuzjazm jednak opadł, gdy na kanapkach znalazły 
się produkty, których dzieci niby nie lubią. Według nich kanapka, na 
której leży szczypiorek, sałata czy kiełki warzyw nie może być dobra. 
Jednak wspólna praca, przygotowania stołu do posiłku i sympatycz-
na atmosfera sprawiły, że niedowiarki skosztowały przygotowanych 
przez siebie kanapek i stwierdziły, że są bardzo dobre. 

Na koniec uczniowie z wielką radością poczęstowali kolorowymi 
i zdrowymi kanapkami pracowników szkoły i rodziców.

Jolanta Woźniak
Katarzyna Woźniak

Kornelia Piskorz
Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
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Miesiąc bogaty w przedszkolne wydarzenia
Święto Pieczonego Ziemniaka

Jesienią warto docenić nasze pospolite warzywo, które w Polsce 
jest podstawą wielu dań. Ziemniak stał się, więc motywem przewod-
nim wesołych zabaw, które przygotowano w naszym przedszkolu 
w ramach Święta Pieczonego Ziemniaka zorganizowanego we wtorek 
18 października. 

Dzieci wysłuchały zabawnej bajki o ziemniaku, przypomniały so-
bie  jego cechy i możliwości zastosowania, utrwaliły wiadomości o po-
rze roku, w której następuje zbiór tego warzywa. Uczestniczyły także 
w konkurencjach sportowych i zabawach, w których wykorzystywały 
te smaczne bulwy. 

Na zakończenie oczywiście wszyscy mogli spróbować pysznego 
pieczonego ziemniaczka, którego zapach przez cały czas towarzyszył 
naszym wesołym zabawom. 
Dyrektor czytał przedszkolakom

21 października nasze przedszkole miało zaszczyt gościć Dyrek-

tora Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym Witolda 
Woźniaka, który w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom oraz Za-
czytane przedszkole przeczytał dzieciom książkę zatytułowaną Jak Miś 
Kuba dbał o czystość. 

Na początku spotkania nasz gość rozmawiał z przedszkolakami 
o tym jak ważna jest książka w życiu każdego człowieka. Podkreślał iż 
jest źródłem wiedzy, przeżyć, uczy mowy, wzbogaca słownik oraz po-
maga dzieciom rozwijać się od najmłodszych lat. Zachęcał także dzieci 
do częstego sięgania po książki oraz  wspólnego czytania z rodzicami. 
Pan dyrektor nawiązał z dziećmi bardzo dobry kontakt. Przedszkolaki 
z dużym zaangażowaniem włączyły się w rozmowę z gościem. 

Książka, którą przeczytał nasz gość bardzo spodobała się dzie-
ciom, ponieważ przepełniona była humorem. Mała publiczność 
w skupieniu wysłuchała o przygodach misia Kubusia, który nie dbał 
o czystość i dlatego nie mógł znaleźć sobie przyjaciół.

Na zakończenie przedszkolaki udzielały odpowiedzi na pytania 
dotyczące treści bajki oraz obiecały naszemu gościowi że będą dbały 
o swoją czystość oraz o porządek w przedszkolu. Dzieci dziękując za 
miłe spotkanie wręczyły panu dyrektorowi laurkę i kwiatek. 
„Drzewo w jesiennej odsłonie”

W poniedziałek 24 października odbyły się zajęcia warsztatowe  
pod hasłem Drzewo w jesiennej odsłonie przeprowadzone w grupie łą-
czonej maluchów i starszaków. 

Dzieci zainspirowane wierszem W. Broniewskiego Liście w czasie 
burzy mózgów wybierały sposób wykonania i materiały, z których na-
stępie tworzyły kolorowe jesienne drzewo. W czasie zajęć przedszkola-
ki mogły wykazać się nie tylko kreatywnością, ale także umiejętnością  
współpracy i pomocy młodszym kolegom.
Fioletowy dzień

Koniec miesiąca października to tym razem dzień o barwie śliw-
ki, winogrona i bakłażana. Fioletowy kolor zdominował nasze przed-
szkole. 
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Dzień Papieski
Z okazji obchodzonego w październiku Dnia Papieskiego i Dnia 

Papieża Jana Pawła II poświęconego pamięci świętego, uczniowie 
z klas II-V Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze przygotowali pod 
opieką Eweliny Hamery uroczysty apel poświęcony postaci wybitne-
go Polaka. 

Uczniowie przy-
bliżyli sylwetkę 
i życiorys Papieża 
odwołując się do 
tych bardziej, ale też 
mniej znanych fak-
tów z Jego bogatego 
życiorysu. Ponadto 
oddali cześć i upa-
miętnili pieśniami 
siostrę Marię Fau-

stynę Kowalską - 
polską świętą i mi-
styczkę. W scenkach 
rodzajowych wystą-
pili młodsi ucznio-
wie, natomiast 
w pieśniach zapre-
zentowali się m.in.: 
Zuzanna Materek, 
Anna Strzelec, Lena 

Sykuła, Daniel Gładyś i Mateusz Janiec. Artyści otrzymali za swój 
występ gromkie brawa od widowni, która w ciszy i skupieniu wysłu-
chała całego apelu.   

Rafał Lipka

Starszaki podczas zajęć uczyły się jak powstaję ten odcień z kolo-
rów podstawowych i wykonywały winogrona z dowolnych materia-
łów w tej tonacji. Grupa Żabek bawiła się z chustą animacyjną i wy-
szukiwała w sali fioletowe zabawki. Maluszki natomiast z barwą dnia 
i ziemniaczanymi stempelkami tworzyły fioletową kompozycję pla-
styczną. Również panie kucharki włączyły się w kolorowy dzień i do 
obiadu podały surówkę z modrej kapusty, a na podwieczorek przygo-
towały pyszne śliweczki.

Halloween w przedszkolu 
W ostatni czwartek przed Wszystkimi Świętymi na zajęciach 

z języka angielskiego przedszkolaki miały okazję poznawać zwyczaje 
i zabawy halloweenowe występujące w krajach anglojęzycznych. Dzie-
ci chcąc pobawić się jak ich koledzy z USA czy Anglii poprzebierali się 
w różnorodne stroje. Nie zabrakło więc czarownic, duchów, czy też 
nietoperzy. 

Pani Kasia przygotowała dla dzieci nie tylko zasób słownictwa 
związanego z tym świętem, a również zorganizowała wesołe zabawy. 
Przedszkolaki rywalizowały pokonując wielkie bagnisko, startowały 
w slalomie na miotłach, a także tańczyły z drapakiem. 

Na koniec malowały dorodne helloweenowe dynie.
Aneta Działak

Monika Sławińska

Kultywują wartości patriotyczne
15 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościel-

nym uczestniczyli w okolicznościowej akademii z okazji 98. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Program z uczniami przygotowały: Lidia Mirkowska, Agnieszka 
Pakuła, Jagoda Płusa, Renata Wolska i Grażyna Wiatr.

(jaki)
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Nagrodzeni w Biegu Niepodległościowym
Przemysław Bodo i Tomasz 

Witkowski to najlepsi biega-
cze z naszej gminy nagrodzeni 
w skarżyskim Biegu Niepodległo-
ściowym. W swej kategorii naj-
lepsza była również Katarzyna 
Domańska z Majkowa.

12 listopada z udziałem 120. 
zawodników odbył się pierwszy 

w historii naszego powiatu Bieg Niepodległościowy. Najlepszy oka-
zał się Mykola Iukhymchuk z Ukrainy, który 10 kilometrową trasę 
przebiegł z czasem 29 minut. Wśród kobiet zwyciężyła Valentyna 
Kiliarska (LKB Rudnik/
Ukraina).

Nagrody naszym za-
wodnikom w imieniu wójta 
gminy wręczyła sekretarz 
gminy Monika Mączyńska.

Dla zawodników or-
ganizatorzy przewidzieli 
w klasyfikacji generalnej 
nagrody finansowe, dodat-
kowo każdy włodarz gminy 
należącej do powiatu skar-
żyskiego nagrodził najlepszą biegaczkę i biegacza ze swojej gminy.

(jaki)

Brydżowy turniej niepodległościowy
11 listopada Stowarzyszenie Szachowe Szlem już po raz kolejny 

zorganizowało turniej na okoliczność Święta Niepodległości.
Rywalizowało 12 par, a ich zmagania sędziował Marek Jaskólski. 

Po niemal pięciogodzinnych zmaganiach kolejność była następująca:
1. Pocheć/Prokop
2. Gołąbek/Kubik
3. Kwiatkowski Andrzej 

           /Wiśniewski
4. Jaskólski/Misiak
5. Szczygieł/Wierzbowicz
6. Łepkowski/Stasiak

7. Krół/Sieczka (najlepsza para ze Skarżyska Kościelnego)
8. Kwiatkowski Marian/Wojtachnio
9. Łyżwa/Poddębniak
10. Lelonek/Szumielewicz
11. Płusa/Wojton
12. Adamczuk/Stefański
Puchary najlepszym parom wręczył prezes stowarzyszenia Szlem 

Andrzej Kwiatkowski.
(jaki)

Aconcagua jeszcze nie zdobyta!
5 listopada w Szkole 

Podstawowej w Skarży-
sku Kościelnym mia-
ło miejsce spotkanie 
z podróżnikiem Zbysz-
kiem Ścisłowiczem. 
Inicjatorem wydarzenia 
było Stowarzyszenie na 
Rzecz Odnowy Zabyt-
ków w Parafii Świętej 
Trójcy. 

Podróżnik prezentował zdjęcia i filmy ze swej próby zdobycia naj-
wyższego szczytu obu Ameryk - Aconcagua, znajdującego się w An-
dach. Uczestnicy spotkania poznali techniki zakładania obozów na 

różnych wysokościach począwszy od startu na 2.770m, kolejne na 
3.400m, 4.300m, 5.400m, 6.000m i sam szczyt na wysokości 6.992m. 
Interesujące były sposoby odżywiania się, aklimatyzacji oraz infor-
macje o zagrożeniach dla życia uczestników wyprawy. Można było 
dotknąć i obejrzeć min. buty do wypraw wysokogórskich wytrzy-

mujące temperatury 
do –  30°C, kurtkę 
puchową lub śpiwór, 
w którym można 
spać na mrozie jedy-
nie w samej bieliźnie. 

Bardzo ciekawe 
były opowieści i zdję-
cia z Buenos Aires, 
z miejsc, w których 
przebywał Papież 

Franciszek oraz z Kolonii w Urugwaju. Pan Zbyszek odpowiadał 
na liczne pytania zgroma-
dzonych i żądnych wiedzy 
gości. 

W przerwie można 
było jak zwykle napić się 
kawy lub herbaty, zjeść 
słodkości oraz posłuchać 
piosenek w wykonaniu 
Mikołaja Paszkowskie-
go, prywatnie przyjaciela 
Pana Zbyszka.

(jaki)
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