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TE WIELKANOCE – DAWNE I DZISIEJSZE…
Żyjemy chyba za szybko. Tak niedawno
mieliśmy przecież święta wielkanocne, a tu
znowu Wielkanoc, tyle że już 2018 roku.
Po niej będą kolejne – z każdą wiosną,
z okresem budzenia się przyrody po zimowym letargu. A wcześniej? Też były Wielkanoce, podobnie jak wszystkie inne święta
kościelne w kalendarzu polskim. Za każdym
razem były i są wyjątkowo ważne w wymiarze religijnym. Każdego roku powtarza się
tradycyjny rytuał przygotowań do Wielkiej
Niedzieli.
To święto zawsze następuje po Wielkim
Tygodniu, poprzedzanym Niedzielą Palmową, przypominającą wjazd Pana Jezusa
do Jerozolimy. Nazywano ją także niegdyś
Niedzielą Wierzbną lub Kwietną, gdyż tamte palmy i palemki z gałązek wierzbowych
ozdabiano zielenią bukszpanu, borówkami,
barwinkiem kwitnącym czy też kwiatuszkami, częściej z kolorowej bibułki niż żywymi
z lasu czy z własnego ogródka. Palmy takie zanoszono do kościoła, a poświęcone
przynoszono do domu i zatykano w izbie
białej za świętym obrazem, by chroniły od
chorób i innych nieszczęść. Dobrze też było
zjeść choćby jedną bazię na zdrowie. Palmy
spalane w kościele dawały popiół, którym
w Środę Popielcową następnego roku posypywano głowy wiernych, czyniąc w ten sposób widoczne memento mori: „Człowieku,
z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”.
Środa Popielcowa otwiera Wielki Post –
sześciotygodniowy okres wyrzeczeń, rezygnacji z potraw mięsnych, uciech codziennych, zabaw, alkoholu i palenia tytoniu na
rzecz życia skromnego i zadumy nad sensem
Zmartwychwstania Chrystusa. Kościół zachęcał też do domowego wspólnego odmawiania modlitwy, czytania Pisma Świętego
i pobożnych książek, a także do rodzinnego
rozpamiętywania kazań mszalnych, słyszanych przez kolejne niedziele. Nikt się zwykle
przeciw temu nie buntował. W domach wyczuwało się, że po karnawałowej wesołości
następowało wyciszenie, umiar i powaga.
W ten sposób szykowano się do nadejścia
Wielkiego Tygodnia. Szczególne znaczenie
miało w nim zawsze Triduum Paschalne.
Rozpoczyna się ono wieczorną mszą świętą
Wieczerzy Pańskiej, celebrowaną w Wielki
Czwartek, a kończy – odprawieniem wieczornych nieszporów w Niedzielę Wielkanocną.
W czwartek w kościołach odbywa się
obrzęd obmywania nóg, symbolizujący pokorę, jaką powinni się odznaczać uczniowie
Chrystusa. W Wielki Czwartek upamiętnia
się Ostatnią Wieczerzę Chrystusa i jego
uczniów. Tuż po niej Najświętszy Sakrament
przenoszony jest do tzw. ciemnicy, gdzie odbywa się adoracja. Na pamiątkę modlitwy
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Jezusa w ogrodzie oliwnym, a następnie
jego pojmania i uwięzienia, adoracja trwa
przynajmniej do północy. Wyraża ona
wdzięczność wiernych za dar ustanowienia
eucharystii. Wielki Piątek to dzień śmierci
Chrystusa. Nie odprawia się wtedy mszy
świętej, jest tylko liturgia Męki Pańskiej.
Adorowane jest drzewo krzyża, które staje
się znakiem zbawienia. Po zakończeniu liturgii następuje wystawienie Najświętszego
Sakramentu i przeniesienie go do symbolicznego Grobu Pańskiego. W Wielką Sobotę także nie ma mszy świętej. Tego dnia
wierni święcą pokarmy i odwiedzają Groby
Pańskie. Wieczorem gromadzą się na liturgii Wigilii Paschalnej, która zalicza się już
do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.
W trakcie nabożeństwa święcone są ogień,
woda i paschał.
O poranku dnia następnego msza rezurekcyjna z bijącymi dzwonami ogłasza
wiernym radość Zmartwychwstania. To
wesołe Alleluja przynoszone jest z kościoła do domu i rozpamiętywane jeszcze przy
świątecznym śniadaniu. Gromadzi ono domowników przy stole, na którym królował
zawsze barszcz biały, wyczekiwane w czasie
postnym przeróżne wędliny i jajka, podawane niegdyś w postaci pięknie zdobionych
pisanek. Na początku śniadania jest składanie sobie życzeń i dzielenie się poświęconym jajeczkiem, chlebkiem, kiełbasą,
odrobiną startego chrzanu i solą. Wszystko
to w swoim magicznym wymiarze zapewnia
biesiadującym zdrowie, siłę i chroni przed
nieszczęściami. Na świątecznym stole nie
mogło zabraknąć też wielkanocnych słodkości – okazałych bab, mazurków, makowców, serników i drożdżowego ciasta z kruszonką. Potem cały dzień zwykle schodził
na rodzinnym goszczeniu się – pojadaniu,
przepijaniu trunkami i gawędzeniu. Wszyst-

ko razem stwarzało dom gwarny i pełen wesołości. Zdarzały się sąsiedzkie odwiedziny,
ale pierwszy świąteczny dzień miał raczej
charakter rodzinny; unikano odwiedzin,
chyba że były to wizyty kuzynostwa czy kogoś bardzo bliskiego.
Na drugi dzień przypadał Lany Poniedziałek, o rodowodzie jeszcze przedchrześcijańskim, ale przejęty do tradycji polskiej,
choć odmiennie w różnych regionach kraju. Wszędzie jednak zwyczaj ten polegał na
oblewaniu wodą innych osób, zwłaszcza
panien i młodych mężatek. Kiedyś na wsi
gospodarze w tym dniu przyniesioną z kościoła wodą święconą kropili swoje pola na
lepszy urodzaj. Chodziło się też po dyngusie, z kurkiem – kogutem glinianym lub
z ciasta. Odwiedzano tak domy, zbierając
za składane życzenia, polanie wodą i przyśpiewki datki pieniężne, jajka, pęta kiełbasy
czy jakieś buteleczki…
Czas świąt wielkanocnych był okresem
ogólnej wesołości, płynącej z ich natury
religijnej, ze świeckich okoliczności towarzyszących temu i z wiosennego nastroju.
Klimat ten utrwalił się w przeróżnych zwyczajach – lokalnych i rodzinnych, co czyni
polską Wielkanoc świętem wyjątkowym, na
trwałe zapisanym w polskiej tradycji, wciąż
żywej, choć bardziej na wsi niż w środowisku miejskim. Na naszych oczach giną jednak stare zwyczaje. Wielkanoc traci swoją
folklorystyczną oprawę, a nabiera powszedniości świątecznej. Trwałe są tylko obrzędy kościelne, tradycja święconki, śniadania
wielkanocnego i oblewania się wodą, choć
to ostatnie niekiedy bardziej przypomina
niegrzeczne wybryki niż dawny śmigusdyngus, o którym pierwsze wzmianki na ziemiach polskich pochodzą już z XV wieku.
Stanisław Prażmowski
Redaktor naczelny

Wesołych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei, miłości
i rodzinnych spotkań przy świątecznym stole
życzą

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Pankowska

Wójt Gminy
Adam Gibała

WYWIAD Z PANIĄ ELŻBIETĄ WERTEJUK,
DYREKTORKĄ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLANOWIE
W cyklu wywiadów z osobami
związanymi z administracją samorządową Wolanowa tym razem udało mi
się porozmawiać z panią Elżbietą Wertejuk.
Pani Dyrektor, rodzice uczniów
i przeciętni mieszkańcy naszej gminy
znają pracę tej szkoły z perspektywy
zewnętrznej – głównie ze szkolnych
wywiadówek oraz z okolicznościowych imprez. Proszę nam krótko powiedzieć, na czym polegają wykonywane przez Panią codzienne zadania
dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne.
Dyrektorem szkoły w Wolanowie
jestem już szósty rok. Poprzednią placówką kierowałam 16 lat. Jestem więc
doświadczonym dyrektorem. Spróbuję
krótko przedstawić pracę na tym stanowisku, choć trudno tego dokonać
w skrócie. Wymienię najważniejsze
zadania i obowiązki dyrektora, które
zawarte są w przepisach prawa oświatowego. Zgodnie z nimi przede wszystkim kieruje on szkołą i reprezentuje ją
na zewnątrz. Sprawuje nadzór pedagogiczny, ocenia stan i warunki nauki
i pracy, udziela pomocy nauczycielom
w wykonywaniu ich codziennych zadań. Dyrektor dysponuje środkami,
określonymi w planie finansowym
szkoły, dzięki czemu może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. Wykonuje
zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę. Stwarza warunki do działania
w szkole wolontariuszy. Odpowiada za
realizację uchwał rady pedagogicznej
oraz za właściwą organizację i przebieg
przeprowadzanych sprawdzianów i egzaminów. Jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
w szczególności decyduje o ich zatrudnieniu i zwalnianiu, nagradzaniu i karaniu, dokonuje też oceny pracy zawodowej nauczycieli.
Jakie czynności podejmowała Pani
Dyrektor na etapie przekształcenia
zespołu szkół w szkołę podstawową
z oddziałami gimnazjalnymi, by dostosować placówkę do wymogów dzisiejszego prawa oświatowego?

Podstawowym zadaniem było zaktualizowanie statutu szkoły. Następnie
znowelizowano: szkolny zestaw programów, regulamin samorządu uczniowskiego, regulamin rady rodziców
i rady pedagogicznej. Najistotniejszą
zmianą dla szkoły, niosącą najwięcej
wyzwań, była nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania.
Wprowadzono nowe przedmioty. Należało też wprowadzić zmiany w zakresie realizacji programu wychowawczoprofilaktycznego. Wszyscy nauczyciele
zostali zapoznani z nowymi przepisami
i przeszkoleni do prawidłowego realizowania podstawy programowej każdego
przedmiotu.
Zmniejszyła się także liczba uczniów i oddziałów szkolnych, w wyniku czego zwolniło się sporo sal lekcyjnych. W wakacje był też remont
w budynku. Jak te wolne sale zostały
zagospodarowane i jak po całej modernizacji poprawiły się warunki nauki?
Przyznaję, że zmniejszyła się zarówno liczba oddziałów, jak i liczba
uczniów w szkole. Wpłynęło to korzystnie na organizację zajęć, głównie
najmłodszych uczniów. Świetlica szkolna została umieszczona w sali przy dolnym korytarzu, co znacznie poprawiło
jej pracę. Wygospodarowano pokój
dla intendentki oraz nowy gabinet dla
zastępcy dyrektora. Nauczyciele mają
do dyspozycji jeden pokój nauczycielski. Modernizacja budynku dotyczyła
głównie wymiany wszystkich okien
oraz remontu pomieszczeń, przeznaczonych na kuchnię i jadalnię. W szkole jest teraz znacznie cieplej. Uczniowie
korzystają z posiłków, przygotowanych
na miejscu.
Mniej klas to też pewne kłopoty
kadrowe, konieczność zmian w zatrudnieniu nauczycieli. W jaki sposób udaje się Pani łagodzić te problemy?
Tak, jest to ogromny problem. Dlatego dużo czasu przeznaczam wspólnie
z zastępczyniami na planowanie pracy
na kolejny rok szkolny. Staram się tak
kierować dokształcaniem nauczycieli, aby umożliwiło to ich zatrudnienie. Szczegółowo analizuję dodatko-

we kwalifikacje nauczycieli. Wielkim
ułatwieniem jest doskonała współpraca z Urzędem Gminy w Wolanowie.
Wspólnie staramy się znaleźć dodatkowe godziny w pozostałych szkołach
z terenu gminy, zapewniając w ten sposób pracę nauczycielom.
Szkoła ta zawsze była bezpieczna
dla uczniów, mimo że każdego roku
było ich tutaj bardzo wielu. Jak ocenia Pani to obecnie, co sprzyja zapewnieniu dzieci i młodzieży bezpieczeństwa i dobrego klimatu nauki?
Nad bezpieczeństwem uczniów
czuwają wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog, logopeda, pielęgniarka
szkolna. W szkole realizowanych jest
wiele działań, które temu sprzyjają,
choćby w gimnazjum ubiegłoroczny
rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, w ramach którego podejmowano działania, związane m.in.
z agresją i przemocą wśród uczniów,
analizowano tematyczne filmy edukacyjne, przygotowano przedstawienia
profilaktyczne, np. „Scenki z życia uczniów”, pracowano nad kształtowaniem
postaw obywatelskich i myślenia
społecznego, zorganizowano zajęcia
integracyjne. Najzdolniejsi uczniowie
pracowali w Kole młodych odkrywców.
Kształcili myślenie naukowe i rozwijali
umiejętności logicznego rozumowania
i wnioskowania. W tym roku z uczniami szkoły podstawowej realizowaliśmy
Rządowy program Bezpieczna +.
Czy na koniec dowiemy się czegoś
jeszcze na temat Pani prywatnych zainteresowań, upodobań i prywatnego
życia?
Lubię moją pracę i poświęcam jej
wiele czasu. Jestem pewna, że mają na
to wpływ ludzie, z którymi pracuję. Od
kilkunastu lat mieszkam w Radomiu
razem z mężem i synem. Z wykształcenia jestem ogrodnikiem, dlatego kocham rośliny i prace w ogrodzie. Bardzo lubię gotować. Szukam przepisów
na ciekawe i niezwykłe potrawy, a do
ich próbowania zapraszam przyjaciół.
Kocham spacery po górach oraz jazdę
na nartach. W najbliższe wakacje planuję ukończyć kurs malowania ikon.
Rozmowę przeprowadził
Stanisław Prażmowski
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Z AKTUALNYCH PRAC R ADY GMINY WOLANÓW
Pierwszy kwartał 2018 r. znacząco
zapisał się w historii Rady Gminy Wolanów, gdyż w dniu 6 lutego uchwałą
Nr XXXVIII/212/2018 radni ustanowili
herb, flagę, flagę stolikową, banner i pieczęcie Gminy Wolanów. Za przyjęciem
ww. uchwały głosowali wszyscy, insygnia te przyjęto jednogłośnie.
W marcu z kolei poszczególne komisje stałe Rady Gminy pracowały na
posiedzeniach, zajmując się opiniowaniem materiałów przygotowanych na
najbliższą sesję. Zwieńczeniem tych prac
było podjęcie w dniu 14 marca szeregu
uchwał, w tym także wielu stanowiących
akty prawa miejscowego, a mianowicie:
• uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz trybu wprowadzenia zmian do Statutu
Gminy Wolanów;
• uchwała w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz
szczegółowych zasad zwolnienia
z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia
tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
niewymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy Karta Nauczyciela, w szkołach i przedszkolach, prowadzonych
przez Gminę Wolanów;
• uchwała w sprawie nadania Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie;
• uchwała w sprawie nadania nazwy
ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolanów;
• uchwała w sprawie podziału Gminy
Wolanów na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym
okręgu;
• uchwał w sprawie podziału gminy Wolanów na stałe obwody głosowania;

Tort na Dzień Sołtysa
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Posiedzenie Rady Gminy w dniu 14 marca

•

uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Wolanów;
• uchwała w sprawie dopuszczenia
zapłaty podatków i innych opłat, stanowiących dochody budżetu Gminy
Wolanów instrumentem płatniczym;
• uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości niezabudowanej
o nr 66/2, położonej w miejscowości
Kolonia Wawrzyszów z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-turystyczne;
• uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
• uchwała w sprawie wprowadzenia
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata
2018–2024;
• uchwała w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2018 rok.
Na ww. sesji Skarbnik Gminy zapoznała również Wysoką Radę z uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Wolanów plano-

wanego w Uchwale Budżetowej na rok
2018 deficytu oraz z opinią o prawidłowości planowanej przez Gminę Wolanów kwoty długu w latach objętych
Wieloletnią Prognozą Finansową.
Przedstawione zostało również Radzie Gminy sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wolanowie za 2017 rok oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny oraz potrzeby wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej za 2017 r.
XXXIX sesja Rady Gminy Wolanów
zakończyła się miłym akcentem. Wójt
Gminy złożył życzenia sołtysom z okazji ich Święta, które przypada 11 marca.
Życzył im dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz sukcesów
w działalności sołeckiej. Jednocześnie
złożył serdeczne podziękowania i słowa
uznania za ich ciężką pracę i zaangażowanie w realizację określonych celów
oraz w działalność na rzecz rozwoju
i poprawy jakości życia całej społeczności gminy. Następnie zaprosił wszystkich do słodkiego poczęstunku. Każdy
sołtys otrzymał również pamiątkowy
herb Gminy Wolanów.

Przewodnicząca Rady Gminy wręcza sołtysom nowy herb gminy

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK W MNISZKU
Kolędo polska, zamknięta w najprostszych nutach i słowach.
Królujesz w domach we święta, by
ludzi wzruszać od nowa.
Tak wiele teraz się dzieje i wokół
tyle jest złego,
Kolędo, daj nam nadzieję doczekać
jutra lepszego
Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych polskich zwyczajów, związany ze świętami Bożego Narodzenia.
Wspólne kolędowanie zbliża ludzi,
buduje między nimi wyjątkowe więzi,
daje uczucie szczególnej bliskości i połączenia. Kolędy przepełnione są ciepłem, dobrem i bezwarunkową, bezinteresowną miłością… tym wszystkim
zatem, czego na co dzień nam brakuje.
W niedzielę, 7 stycznia 2018 r.
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela
i św. Stanisława Kostki w Mniszku odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek. Zaproszonych gości, mieszkańców parafii
Mniszek i okolic przywitał proboszcz
ks. Adam Kuc.
Na początek zgromadzona publiczność oglądała jasełka w wykonaniu
uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mniszku. Ich wystawianie
stało się tradycją szkoły. Tegoroczne przygotowali uczniowie z klas od
pierwszej do siódmej pod kierunkiem

ich nauczycielek – Małgorzaty Drab
i Anny Bursy. Kolędy i pastorałki zaś
zaśpiewały uczennice z klas siódmych:
Maja Jedlikowska i Barbara Seredyn,
na flecie akompaniowała im Oliwia
Czubak. Następnie wysłuchaliśmy kolęd w wykonaniu Amelii Kiełbasy i Patrycji Kozyry. Pomimo młodego wieku
obie dziewczynki mają już na swoim
koncie sporo sukcesów artystycznych.
Występują podczas imprez i uroczystości lokalnych, a osiągnięciami przynoszą chlubę naszej gminie.
W dalszej części zgromadzona publiczność wysłuchała koncertu bożonarodzeniowego w wykonaniu Katarzyny
Bochyńskiej-Wojdył, która jest obdarzona naturalnym, silnym głosem – sopranem spinto – najrzadziej spotykanym
głosem kobiecym, osiągającym brzmienie zarówno liryczne, jak i dramatyczne. Artystka ta z wyjątkową swobodą
wykonuje zarówno sopranowe arie operowe, jak i pieśni sakralne i popularne.
Akompaniował jej Karol Sionek – kompozytor, dyrygent, akordeonista, pianista i nauczyciel muzyki. Występ ten
wzbudził wielkie zainteresowanie publiczności. Nagrodzony został gromkimi
brawami i owacją na stojąco.
Na koniec Wójt Gminy Wolanów,
Adam Gibała, podziękował i pogratu-

Wójt gminy dziękuje za koncert

Oliwia Czubak gra na flecie

lował wykonawcom koncertu za przepiękne występy, a wszystkim zebranym
– za wspólnie spędzony czas. Koncert
kolęd prowadziła p. Agnieszka Świgoń i p. Marcin Ciężkowski. Wspólne
kolędowanie było wspaniałą okazją do
podtrzymania świątecznego nastroju.
Bożonarodzeniowe melodie przypominały zebranym radosne chwile spędzone przy rodzinnym stole, dały też
szansę na chwilę wytchnienia i refleksji. Mamy nadzieję, że koncert przyniósł zebranym wiele radości i że za
rok w równie licznym gronie spotkamy
się, by wspólnie kolędować i nieść dobrą nowinę.

DANE TELEADRESOWE

Kolędy w wykonaniu Barbary Seredyn

Występ Patrycji Kozyry

„WOLANIANKI” NA PODIUM
W niedzielę 14 stycznia 2018 r.
Zespół Ludowy „Wolanianki” wystąpił na Gali Finałowej Międzynarodowego Konkursu Kolęd i Pastorałek

Wystep Zespołu Wolanianki na Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek

im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Swoim koncertem zdobył serca
jury i wyśpiewał I miejsce w kategorii
dziecięcych zespołów folklorystycznych oraz specjalną nagrodę za najpiękniej zaśpiewaną kolędę „Graj dudka, graj”. Sukces ten dobrze promuje
naszą gminę Wolanów w Polsce i poza
jej granicami.
Na słowa uznania i gratulacje zasługują także opiekunki zespołu – pani
Barbara Waśkiewicz i pani Barbara
Siuda.

Urząd Gminy Wolanów
ul. Radomska 20,
26-625 Wolanów
Centrala tel.: 48 618 60 20 / 48 618 60 51,
fax: 48 618 79 41
e-mail: gmina@wolanow.pl
strona www.wolanow.pl
Godziny pracy od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30–15.30.
Kasa Urzędu Gminy Wolanów,
II piętro pokój nr 24, czynna:
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00–14.00.
Konserwatorzy gminnej sieci wodociągowej:
Józef Adamus, tel. 794-122-442,
Waldemar Górka, tel. 601-073-776
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
– poradnia dla dorosłych: 48 618 60 17
– poradnia dla dzieci: 48 618 60 59
– rehabilitacja: 881 409 966
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HERB GMINY WOLANÓW
W polu błękitnym Św. Dorota z Cezarei w czerwonej
sukni i srebrnym płaszczu ze
złotą koroną i takimż nimbem,
w prawym ręku trzymająca koszyk wiklinowy złoty z różami
czerwono-zielonymi, a w lewym
ręku palmę męczeńską złotą.
Z lewej strony u jej stóp owalna
tarcza czerwona ze złotym obramowaniem, na której młotek
złoty w słup, a na nim dwa takież skrzyżowane klucze.
Św. Dorota z Cezarei jest
Patronką parafii erygowanej
w Wolanowie pod koniec XIV w.
Obecnie zabytkowy kościół p.w.
Świętej Doroty i Jana Ewangelisty, zbudowany w 1749 r. z fundacji miecznikowej stężyckiej,
Anny Kwaśniewskiej w Wolanowie, znajduje się w Muzeum Wsi Radomskiej (przeniesiony tu w 1994 r.).
Jeden z ołtarzy bocznych poświęcony
jest Patronce parafii i kościoła. Sama
miejscowość parafialna, a obecnie
gminna, nosiła w XVIII–XIX w. nazwę
Wola Świętej Doroty. W związku z faktem, że w historii miejscowości gminnych wskazać możemy kilka znacznych
i zasłużonych rodów, w projekcie herbu
gminy nie sposób odnieść się do heraldyki szlacheckiej.

RYS HISTORYCZNY

Początki Wolanowa sięgają średniowiecza, a według tradycji, mającej
wszelkie znamiona prawdopodobieństwa, tutejsza parafia została erygowana pod koniec XIV w. staraniem dziedzica sąsiedniej Kowali, Michała Duszoty h. Abdank. Najstarsza wzmianka
źródłowa o tej wsi, zwanej wówczas
Wolą Kowalską, pochodzi z 1411 r.,
a istnienie w niej kościoła parafialnego potwierdza Jan Długosz w księdze
uposażeń diecezji krakowskiej, spisanej w latach 1470–1480. Długosz nie
podaje wezwania kościoła, wydaje się
jednak, że od początku był on poświęcony św. Dorocie – męczennicy i dziewicy, co poświadcza Liber retaxtionum
z 1529 r. (Z. Guldon, Wizytacja parafii
Wola Świętej Doroty z 1747 r., „Wieś
Radomska”, nr 5, 1997, s. 205).
Miejscowość była nazywana początkowo Kowalską Wolą, ale już w XVI w.
określano ją także mianem Orlikowskiej Woli, od nazwiska jej ówczesnych
6

dziedziców, lub Woli św. Doroty, od
patronki parafii. Stara nazwa Kowalska
Wola utrzymała się wprawdzie do połowy XVIII w., lecz z biegiem czasu była
wypierana przez nazwę Wola św. Doroty (F. Siarczyński, Opis powiatu radomskiego, Warszawa 1847, s. 175),
z której z kolei w XIX w. wykształciła
się obecna nazwa Wolanów.
Niektórzy historycy przypuszczają,
że pod koniec XVI w. doszło do pierwszej, nieudanej, próby lokacji Wolanowa, dokonanej przez rodzinę Orlików
(h. Nowina?). Podstawą tych twierdzeń
jest określenie Woli św. Doroty mianem
oppidum w wizytacji biskupiej z 1598 r.
Nie jest jednak znany żaden przywilej,
ani też inna wzmianka, potwierdzająca działania właścicieli na rzecz lokacji miasta (R. Szczygieł, Lokacje miast
w Polsce XVI wieku, Lublin 1989,
s. 249). Ponadto w żadnym z kilku
siedemnastowiecznych rejestrów podatkowych, zachowanych dla powiatu
radomskiego, Wola św. Doroty nie figuruje wśród miast, zawsze natomiast
jest określana mianem wsi. O miejskim
statusie miejscowości lub też próbach
przekształcenia jej w miasto nie wspominają także inne źródła, w tym przywilej lokacyjny z XVIII w.
19 listopada 1773 r. dziedzic Wolanowa, Ignacy Jankowski h. Nowina,
uzyskał przywilej królewski, zezwalający mu na założenie na miejscu wsi
Wola św. Doroty miasta „w nazwisku
Święta Dorota wiecznemi czasy zostawać mającego”. Otrzymało ono prawo

magdeburskie, jeden comiesięczny jarmark oraz targi tygodniowe
w piątki (J. Wiśniewski, Dekanat
radomski, Radom 1911, s. 376).
Według rejestru podatkowego
z 1775 r., znajdowało się tu zaledwie 29 dymów, w tym dwór,
browar, karczma i młyn (Instytut
Historii PAU-PAN w Krakowie,
Kartoteka słownika historyczno-geograficznego województwa sandomierskiego w dobie
Sejmu Wielkiego). Z ordynacji,
którą dla nowo lokowanego miasta wydała 1. września 1792 r.
Ludwika z Chronowskich, wdowa po Jankowskim, wynika, że
nazywano je nadal Wolą Świętej
Doroty (F. Siarczyński, op. cit.,
s. 177–185). Niestety, ani ordynacja, ani przywilej królewski nie
zawierają wzmianek o herbie.
W zbiorze Wiktora Wittiga zachował się dokument papierowy, wystawiony w Woli Świętej Doroty 2. stycznia 1778 r., w którym miasto poświadcza odebranie uniwersału skarbowego
z komory celnej w Zawichoście. Pod
tekstem dokumentu znajdują się trzy
podpisy bez określenia funkcji – dwa
skreślone pismem łacińskim, jeden
hebrajskim. Obok odciśnięto pieczęć
sygnetową, ok. 20x18 mm, w której
pole owalne (tarcza) obwiedzione gałązkami palmowymi z koroną otwartą
na nim, w którym młot w słup i dwa
klucze w skosy piórami od góry zwróconymi na zewnątrz. Z obu stron pola
sygle. Tłok pieczęci może być starszy
niż z drugiej połowy XVIII w. Na karcie verso tą samą ręką: Z miasta Woli
Świętej Doroty zaświadczenie na odebranie uniwersału (Muzeum Narodowe
w Krakowie, BCzart., sygn. 568/14).
Opisana powyżej pieczęć znana jest tylko z jednego przekazu i nie
można mieć pewności, czy należała
do miasta. Jej pełna identyfikacja jest
problematyczna, sprawia ona wrażenie sygnetu prywatnego (cechowego?),
nie ma bowiem właściwej dla pieczęci
miejskich legendy napieczętnej, a jej
określenie nie występuje w dokumencie (brak koroboracji). H. Seroka sądzi,
że mamy do czynienia albo z pieczęcią
prywatną użyczoną miastu, czyli pełniącą funkcję pieczęci miejskiej okazjonalnie lub trwale, albo z pieczęcią
należącą do miasta, choć bardzo nie-

typową. O nietypowości stanowiłyby
jej cechy zewnętrze, rozmiar właściwy
dla pieczęci sygnetowych, w zasadzie
przez miasta wówczas już nieużywanych, oraz sygle, niezbyt dobrze czytelne trzy z czterech liter OG i E, nieprzywołujące skojarzenia z urzędem
miejskim i nazwą miasta (H. Seroka,
Herby miast małopolskich do końca
XVIII wieku, Warszawa 2002, s. 172).
Co prawda widniejące na tej pieczęci
dwa klucze w skos mogą być traktowane jako symbole ogólnomiejskie,
natomiast młot może być kojarzony
z dawną nazwą miejscowości Wola
Kowalska, z drugiej jednak strony, nie
odnotowano tradycji kowalstwa w interesującej nas miejscowości. Reasumując, interpretacje tej pieczęci oparte są
jedynie na hipotezach, których wobec
braku źródeł nie sposób rozstrzygnąć.
Pierwotny herb Wolanowa nie jest
znany, wiadomo natomiast, że około
1847 r. w Heroldii Królestwa Polskiego zaprojektowany został nowy herb
dla tego miasta. Do niego to odnosi się
zapewne wzmianka z 1856 r. w księdze rachunków miejskich o uiszczeniu
w Radomiu opłaty „za rysunek herbu
miasta Wolanowa” (Archiwum Pań-

stwowe w Radomiu, Rząd Gubernialny
Radomski, sygn. 7129, k. 45v).
Projekt tego herbu był znany Marianowi Gumowskiemu, który pozostawił
informację o nim w swoich materiałach
rękopiśmiennych. Przedstawiał on kompozycję, składającą się z muru białego
blankowanego, nad którym widniał
baran, wyskakujący (górna jego połowa) także biały, w polu czerwonym.
Można przypuszczać, że mur miejski
reprezentuje tutaj uniwersalny symbol
miejskości, natomiast baran mógł być
tożsamy z godłem herbowym Junoszy,
które nawiązywałoby do wymienionego w rejestrze podatkowym z 1569 r.
posesora wsi, Bartosza Balińskiego
(w rzeczywistości był on jej dzierżawcą). Według interpretacji M. Gumowskiego mur symbolizował miejskość
Wolanowa, natomiast baran odnosił
się do ówczesnej miejscowej hodowli
owiec i sukiennictwa (Muzeum Narodowe w Krakowie, BCzart., Spuścizna
rękopiśmienna M. Gumowskiego). Tak,
czy inaczej herb Wolanowa z 1847 r. nie
wszedł w życie i nie zaistniał w historiografii także jako jego projekt. Sam
Wolanów zaś utracił prawa miejskie po
powstaniu styczniowym (także z tego

okresu nie zachował się żaden dokument, zawierający wizerunek lub wiadomości o herbie miejscowości z okresu pełnienia przez nią funkcji miasta).
Brak wizerunku herbu Wolanowa,
mającego historyczne uzasadnienie,
a z drugiej strony częste zmiany dziedziców owej miejscowości, skłaniają,
by odwoływać się do symboliki związanej z parafią. Jak wiadomo, w czasach staropolskich parafia odgrywała
bardzo ważna rolę, organizując wiele
dziedzin życia lokalnej społeczności.
Należy również pamiętać, iż w przypadku interesującej nas miejscowości
wezwanie parafii wpłynęło na zmianę
jej nazwy z Kowalskiej Woli na Wolę
św. Doroty (XVI–XVII w.). W przywileju lokowanego w 1773 r. miasta pada
nazwa „Święta Dorota”, a z kolejnych
dokumentów wiadomo, że była faktycznie używana (1792 r.). Tradycja
związana z dawną nazwą miejscowości
funkcjonuje w świadomości jej mieszkańców do dnia dzisiejszego. W pełni
uzasadnionym wydaje się więc nawiązanie we współczesnym herbie gminy
do postaci św. Doroty.
dr hab. Dariusz Kupisz
profesor UMCS

HISTORIA POWSTANIA HERBU
Gmina Wolanów należała do tej
grupy gmin polskich, które nie posiadały jeszcze własnego herbu oraz innych
atrybutów władzy samorządowej. Prace nad projektem herbu rozpoczęły się
w 2009 r. Ks. Arkadiusz Bieniek i pani
Elżbieta Sadownik zaoferowali pomoc
i współpracę w wyszukaniu danych historycznych, dotyczących ustanawiania
herbów i wiedzy o pierwszych właścicielach i dziedzicach Wolanowa. Sięgnięto
do wiadomości w tekstach archiwalnych
B. Chlebowskiego, F. Siarczyńskiego
i ks. J. Wiśniewskiego o lokowaniu wsi
i miasteczek oraz materiałów, dotyczących polskiej heraldyki.

Insygnia Gminy Wolanów

Radni i zaproszeni goście

Homilę wygłasza ksiądz Arkadiusz Bieniek

W dniu 29 stycznia 2010 r. Rada
Gminy podjęła uchwałę w sprawie
projektu wzorów herbu i flagi gminy.
Projekt ten składał się z tarczy herbowej, na której w pierwszej części pola
umieszczona była rękawica nawiązująca do pierwszych dziedziców i właścicieli miasteczka a na drugim polu herbowym błękitnym była srebrna róża
– atrybut św. Doroty. Autorami projektu byli Arkadiusz Bieniek i Elżbieta
Sadownik. Rys historyczny opraco7

Radni głosują uchwałę w sprawie ustanowienia herbu

wano po konsultacjach z profesorem
Dariuszem Kupiszem. Całość prac

nadzorowała Sekretarz Gminy, pani
Marianna Biesiadecka. 4 lutego 2010 r.

Prof D. Kupisz opowiada historię tworzenia insygniów

Na przybyłych czekał tort z wizerunkiem herbu Gminy Wolanów
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Poświęcenie insygniów Gminy

został przesłany wniosek do Komisji
Heraldycznej o zaopiniowanie ww.
herbu. Komisja heraldyczna jednak
negatywnie zaopiniowała ten projekt
z powodu niejednomyślności swoich
członków podczas ustalania symboli
na herbie dla Wolanowa. Komisja dużą
wagę przykładała do pieczęci sygnetowej, odrzucając symbole związane
z przeszłością Wolanowa. O tym fakcie powiadomiła wójta gminy w dniu
1 lutego 2011 r.
Okres 2010–2014 to czas zmiany
władz gminy. Prace nad herbem zostały przerwane, co było ogromną stratą
czasową dla ustanowienia symboli herbowych. W 2015 r. wznowione zostały
starania o ustanowienia herbu. Sekretarz Gminy, pani Marianna Biesiadecka, dr hab. Dariusz Kupisz, dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej, pani.
Elżbieta Aderek udali się na konsultacje z Komisją Heraldyczną w sprawie
nowego projektu i rysu historycznego.
Projekt ten zakładał i przedstawiał już
wizerunek św. Doroty. Po tej konsultacji
przedstawiciele gminy dostali stosowne
uwagi i zaczęła się praca nad projektem
herbu. W nadanie herbu mocno zaangażował się ponownie dr hab. Dariusz
Kupisz, profesor UMCS, który poświęcił wiele cennego czasu, by sprawę doprowadzić do upragnionego finału. Projekt graficzny herbu zlecono Robertowi
Szydlikowi, który jest autorem kilkunastu herbów.
14 grudnia 2016 r. został złożony
wniosek do Komisji Heraldycznej o zaopiniowanie nowego projektu symboli
gminnych. Prezentowany wzór herbu
uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej, wyrażoną w Uchwale Nr
67-1674/O/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.
otrzymanej z Ministerstwa Spraw We-

Radni Rady Gminy wspólnie z młodzieżą szkolną

wnętrznych i Administracji w dniu
8 sierpnia 2017 r. Wzór herbu uwzględnia uwagi zawarte w opinii heraldycznej nr 146-1674/O)/2010 oraz podstawowe kryteria poprawności, na które
składają się cztery podstawowe czynniki, a mianowicie:
1) zachowanie zgodności z prawidłami
sztuki heraldycznej;
2) respektowanie zasad tworzenia staropolskich herbów samorządu terytorialnego,

Program artystyczny w wykonaniu młodzieży z PSP w Wolanowie

3) uwzględnienie tradycji heraldycznej
terytorium wchodzącego w skład
danej gminy;
4) zachowanie kanonów współczesnej
estetyki w zakresie stylizacji ikonograficznej.
Herb Gminy Wolanów przedstawia
wizerunek Św. Doroty z Cezarei w formie heraldycznej, a nie obrazowej.
Z lewej strony u jej stóp jest owalna
tarcza, na której jest młot złoty w słup,
a na nim dwa takież skrzyżowane klu-

cze, o który toczyła się ogromna batalia
wśród członków Komisji, że jest to stary herb Wolanowa.
Podejmując działania związane
z ustanowieniem herbu Gminy Wolanów, sięgnęliśmy do historii, do ważnych kart z naszej gminnej przeszłości,
do konkretnych wartości duchowych,
czym dajemy świadectwo przywiązania i lokalnego patriotyzmu. Herb to
zaszczytny symbol naszej terytorialnej
wspólnoty.

USTANOWIENIE HERBU, FLAGI, FLAGI STOLIKOWEJ,
BANNERU I PIECZĘCI GMINY WOLANÓW
6 lutego 2018 r. to dzień, który na
trwałe zapisze się na kartach historii
Gminy Wolanów. W tym dniu odbyła się XXXVIII uroczysta sesja Rady
Gminy Wolanów, na której radni podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia
herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru
i pieczęci Gminy Wolanów.
Uroczystość nadania gminie insygniów poprzedziła msza św., celebrowana przez księży proboszczów
z parafii położonych na terenie gminy
i ks. Arkadiusza Bieńka, proboszcza
z parafii w Wysokiej. On też wygłosił
okolicznościową homilię. Ks. kanonik Tadeusz Kszczot z kolei dokonał
poświęcenia herbu, flagi, flagi stoli-

Zaproszeni goście

Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała
przedstawia historię tworzenia herbu

Władza samorządowa dziękuje za liczne przybycie na uroczystość nadania gminie herbu

kowej, banneru i pieczęci Gminy Wolanów.
Po mszy barwny korowód przeszedł do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie, gdzie odbyła
się uroczysta sesja Rady Gminy Wolanów. Wśród zaproszonych gości byli
przedstawiciele: Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego,
Starostwa Powiatowego w Radomiu,
księża, dyrektorzy szkół, przedszkoli
i instytucji z terenu gminy Wolanów,
kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy,
radni, sołtysi, przedsiębiorcy, dzieci
i młodzież szkolna oraz mieszkań-

cy gminy. Wszystkich przywitała
przewodnicząca Rady Gminy, Teresa Pankowska. Następnie poprosiła
zebranych o powstanie i wniesienie
insygniów herbowych na salę obrad.
Przy dźwiękach werbli herb, flaga,
flaga stolikowa, banner i pieczęcie
zostały uroczyście wniesione przez
uczniów z PSP w Wolanowie. Odśpiewano hymn Polski. W dalszej części
uroczystości głos zabrał Wójt Gminy
Wolanów, Adam Gibała, który przedstawił historię tworzenia herbu.
Z kolei dr hab. Dariusz Kupisz,
profesor UMCS w Lublinie, zapoznał
zebranych z rysem historycznym Wo9

Występ muzyczny zespołu Wolanianki

lanowa, niegdyś nawet miasta, uzasadnił wybór herbu i omówił wszystkie jego elementy na tarczy herbowej.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu uchwały Rady
Gminy Wolanów w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej,
banneru i pieczęci Gminy Wolanów.
Za przyjęciem uchwały głosowali
wszyscy radni – 15 osób. Zaproszeni

Odśpiewanie hymnu

Orszak z kościoła dociera do szkoły

goście złożyli na ręce Wójta Gminy
i Przewodniczącej Rady okolicznościowe gratulacje i życzenia dla władz
samorządowych i mieszkańców gminy, podkreślając przy tym doniosłość
tej chwili i dziękując zaangażowanym
osobom za trud przy pracach nad ustanowieniem gminnych insygniów.
Następnie rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej z miejscowej szkoły. Swym występem przybliżyli oni
osobę Świętej Doroty, której wizerunek i atrybuty umieszczono w herbie
Gminy Wolanów. Uroczystość uświetnił także koncert Zespołu Ludowego
„Wolanianki”. Młodzi artyści wspólnie z księdzem Mariuszem Chamerskim odśpiewali utwór, przedstawiający życie Świętej Doroty.

Starosta Powiatu

Na zakończenie Wójt Adam Gibała
i Przewodnicząca Rady Gminy, Teresa
Pankowska, podziękowali za przygotowanie tej doniosłej uroczystości i za
udział w niej wszystkich obecnych na
Sali, zapraszając na tort z wizerunkiem Św. Doroty oraz na kawę i herbatę. Dzień ten był zwieńczeniem dzieła
i pracy wielu ludzi, którzy od 2009 r.
zabiegali o nadanie gminie tak ważnych symboli – herbu, flagi i pieczęci.

NOWA WIEJSKA ŚWIETLICA W GMINIE WOLANÓW
Dzięki społecznemu zaangażowaniu grupy mieszkańców Wawrzyszowa oraz przychylności władz gminy
Wolanów trwają prace remontowe
w budynku po tutejszej byłej szkole podstawowej. Niszczejący przez
lata obiekt uzyskuje nowe oblicze,
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będzie służył mieszkańcom na organizowane zebrania, okolicznościowe
spotkania i inne miejscowe imprezy.
Powadzony remont starego budynku
wymaga sporych nakładów finansowych i wielu, wielu godzin społecznej pracy.

Cieszy, że w obecnych czasach,
kiedy każdy troszczy się głównie
o własne, prywatne interesy, są ludzie,
którzy angażują się także w działania
na rzecz lokalnej społeczności. W środowiskach wiejskich nadal bowiem
brakuje świetlic, bibliotek i klubów,
w których w czasie wolnym od pracy mieszkańcy mogliby się spotykać,
dyskutować i pobyć trochę bezpośrednio ze sobą, zamiast zamykać się
w domach i przy komputerach szukać
wirtualnych znajomości.
Z tego względu inicjatywa mieszkańców Wawrzyszowa zasługuje
na szczególne uznanie! Poza tym
niszczejący budynek dawnej szkoły
otrzyma „drugie życie”, z pewnością
na to zasługuje. Podjęte zadanie wyzwoliło ludzką aktywność na rzecz
wspólnej sprawy.
Stanisław Prażmowski

KOBIETY SĄ NAJ…
Dzień Kobiet to coroczne święto
kobiet o długiej, bo przeszło stuletniej
tradycji, obchodzone w Polsce 8 marca.
Z tej to okazji w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie w dniu 4 marca
2018 r. zorganizowano kolejną wspaniałą uroczystość, na którą bardzo licznie
przybyły panie z naszej gminy. Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Wolanów, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum
Kultury w Wolanowie. Na uroczystości
tej wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz powiatowych: Mirosława Ślifirczyka – Starosty
Radomskiego i Leszka Margasa – wicestarosty. Zaproszenie na nasze święto
przyjęła także pani Ilona Jaroszek – dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej. Byli
również dyrektorzy szkół, przedszkoli
i instytucji z terenu gminy Wolanów.
Imprezę otworzyło uroczyste powitanie gości oraz życzenia skierowane
do wszystkich kobiet przez: wójta gminy, Adama Gibałę oraz Starostę i Wicestarostę Radomskiego.
W tym roku zamiast kolorowych
tulipanów panie obdarowane zostały
czekoladami.
Pierwszą część niedzielnego programu rozpoczął pełen humoru i refleksji występ artystyczny pn. „Kobiety są
naj…” w wykonaniu uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wola-

Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego

nowie. Nie zabrakło także zabawnych
konkursów, do których zaproszono gości z widowni. W trakcie spotkania gościnnie wystąpił także kobiecy zespół,
reprezentujący „Lokalne Stowarzyszenie Kobiet Skrzynno”. Przedstawienie
kabaretowo-wokalne rozbawiło licznie
zgromadzoną widownię.

Jak co roku, w dalszej części świątecznego popołudnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego
„Czytelnik Roku”. Najaktywniejsze
czytelniczki otrzymały nagrody i dyplomy, które wręczali: Elżbieta Aderek
– dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Adam Gibała – wójt gminy Wo-

Uczniowie z PSP w Wolanowie w programie artystycznym
Lokalne Stowarzyszenie kobiet Skrzynno
podczas występu kabaretowo-wokalnego

Tort dla gości

Występ Zespołu Ludowego Wolanianki
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Konferansjerzy z PSP w Wolanowie

lanów. Pierwsze trzy miejsca zajęły
panie: Magdalena Siara, Urszula Kierasińska i Jadwiga Dzik.
Na zakończenie podziwiano występ uczniowskiego Zespołu Ludowego
„Wolanianki”. Młodzi artyści dali pokaz umiejętności wokalno-tanecznych i
przepięknych barw ludowych strojów.

Zgromadzona publiczność

Klimat niedzielnego programu artystycznego dla pań dopełnił piękny wystrój
sali i wystawa prac plastycznych dzieci,
o co zadbali instruktorzy Gminnego Centrum Kultury i nauczyciele z PSP w Wolanowie. Dodatkową atrakcją i słodkim
akcentem pięknej uroczystości był tort,
serwowany wszystkim zgromadzonym.

– Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie na dzisiejszą uroczystość, a wszystkim Paniom
składamy raz jeszcze najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet – powiedzieli
na zakończenie, prowadzący spotkanie
Dariusz Myśliwiec i Stanisław Prażmowski.

SPOTKANIE UNIWERSYTETU III WIEKU
Raz w roku jest taki dzień, który
przemija, jak piękny sen… 8 marca od
wielu lat obchodzimy Dzień Kobiet,
który także w naszej gminie świętujemy uroczyście.

W sali widowiskowej Gminnego
Centrum Kultury odbyło się cykliczne
spotkanie Uniwersytetu III Wieku, tym
razem członkowie stowarzyszenia uroczyście obchodzili Święto Kobiet. Na
tę uroczystość został zaproszony Wójt
Gminy Wolanów, Adam Gibała, który
wraz z prezesem stowarzyszenia, Antonim Dzikiem, złożył życzenia wszystkim paniom i wręczył Paniom… czekolady. Na stołach nie zabrakło kwiatów,
pysznego ciasta oraz kawy i herbaty.
Wieczór zakończył się w radosnej atmosferze – przepełniony rozmowami
i wspólnym świętowaniem.
Artykuł przygotowało
GCK w Wolanowie
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ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY
POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
W piątek, 23 lutego w sali widowiskowej GCK w Wolanowie odbyły się
eliminacje gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.
W tegorocznej edycji głównym celem
konkursu było popularyzowanie wśród
dzieci i młodzieży przepisów przeciwpożarowych oraz poznanie historii
pożarnictwa i sprzętu straży pożarnej.
Tematyką konkursu było szeroko pojęte
ratownictwo i pożarnictwo, jego historia, struktury PSP i OSP, przepisy i zasady przeciwpożarowe.
Do konkursu z wiedzy pożarniczej
przystąpili uczniowie szkół z Mniszka
i Bieniędzic. Natomiast w konkursie
plastycznym swoje zdolności zaprezentowali uczniowie wszystkich szkół

Wspólne zdjęcie uczestników turnieju

Aleksandra Chodyra, kl. II PSP w Wolanowie, Aleksandra Chełmińska, kl. V
PSP w Sławnie, Kacper Krawczyk,
kl. III PSP w Wolanowie. Nagrody
w postaci bonów upominkowych do
salonów Empik ufundował i wręczył
zwycięzcom Wójt Gminy, Adam Gibała i Komendant Zarządu Gminnego
w Wolanowie Związku ZOSP RP, Marcin Suligowski. Wyróżnienia ufundowali: GCK i GBP w Wolanowie.
Gorąco zachęcamy wszystkich młodych adeptów pożarnictwa do uczestnictwa w kolejnych konkursach. Kto
wie, może w przyszłości uda się komuś
zakwalifikować do finału naszego konkursu. Powodzenia!
GCK w Wolanowie
Komisja oceniająca wraz z panem wójtem

naszej gminy, czyli z Mniszka, Wolanowa, Bieniędzic i Sławna.
Tegoroczna edycja turnieju z zakresu wiedzy o pożarnictwie zakończyła
się zwycięstwem Szkoły Podstawowej
w Mniszku. Pierwsze miejsce zajął
uczeń klasy VII, Paweł Mazurkiewicz.
Drugie miejsce zajęła Maja Czubak,
a trzecie miejsce – Roksana Dolega.
W konkursie plastycznym pt. „Młodzież zapobiega pożarom” zwyciężyli uczniowie Szkoły Podstawowej
w Sławnie. Pierwsze miejsce: Julia
Bieniek z kl. VI, drugie miejsce: Dawid
Krzosek z kl. VII, trzecie miejsce: Agnieszka Kęska z kl. VII. W tym konkursie wyróżnione zostały trzy osoby:

Wystawa nagrodzonych prac plastycznych uczniów
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BIBLIOTECZNE SPOTKANIE Z BAJKĄ PRZEDSZKOLAKÓW Z WOLANOWA
W dniu 12 lutego w przedszkolu
w Wolanowie pani bibliotekarka – Magdalena Sikorska czytała bajki dla dzieci.
W spotkaniu brały udział maluchy i starszaki ze wszystkich grup. Celem spotkania było: zapoznanie z zawodem bibliotekarza i rozbudzenie zainteresowania
książkami. Bajki dla dzieci to nie tylko
rozrywka, ale również okazja do zdobycia
wiedzy i genialna wręcz pomoc w wycho-

wywaniu. Pani Magda czytała dzieciom
o przeuroczym żółwiu Franklinie, zwracając uwagę dzieci na poznawcze walory
książek, kolorowe ilustracje, podkreśliła
też, że warto czytać książki. Wszystkie
dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały bajek i zadawały pytania, a na koniec czekał ich słodki poczęstunek Przedszkole otrzymało upominek od biblioteki:
książeczki z różnymi bajkami dla dzieci.

Czytana bajka wzbudziła zaciekawienie
przedszkolaków

CZYTELNIK ROKU 2017
W niedzielę, 4 marca podczas
uroczystości zorganizowanej w PSP
w Wolanowie z okazji Święta Kobiet
odbyło się rozstrzygnięcie corocznego
konkursu „Czytelnik Roku” i wręczenie dyplomów oraz nagród.
Celem konkursu jest od lat popularyzowanie czytelnictwa w lokalnym
środowisku, zainteresowanie użytkowników biblioteki dobrą lekturą, aktywizowanie oraz wyrabianie nawyku systematycznego czytania, promocja książki
i czytelnictwa, a także zachęcenie do
częstego odwiedzania biblioteki.
W Gminnej Bibliotece Publicznej
w Wolanowie wypożyczenia są kom-

puterowe i za pomocą raportu elektronicznego wyłoniono i nagrodzono najaktywniejszych tegorocznych czytelników. I tak „Czytelnikiem Roku 2017”
została pani Magdalena Siara.
Kolejne miejsca zajęły panie:
1. Urszula Kierasińska
2. Jadwiga Dzik
3. Zofia Sieradz
4. Iwona Korbecka
5. Jadwiga Wojcieszak
6. Patrycja Czerwiec
7. Ilona Mach
8. Barbara Obrzydowicz
9. Krystyna Sieczkowska
10. Danuta Bilska

Przyznano również pięć wyróżnień
dla pań:
1. Beata Janas
2. Teresa Kucharska
3. Irmina Małysa
4. Edyta Gibała
5. Monika Romanowska
Laureatki konkursu otrzymały
drobne upominki i dyplomy wraz z gratulacjami od Wójta Gminy. Pracownicy
GBP składają również gratulacje i serdeczne podziękowania wyróżnionym
czytelnikom – życząc im wielu sukcesów, nie tylko w czytelnictwie. Oby ich
zdobyta dzięki książkom wiedza owocowała w każdej dziedzinie życia.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO W SPP W SŁAWNIE
21 lutego w naszym
przedszkolu w Sławnie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
ten sposób zwrócenie uwagi
na potrzebę troski o język ojczysty i dbanie o jego rozwój.
Głównym celem naszych
działań było kształtowanie
świadomości językowej małych Polaków i propagowanie dbałości o poprawność
polszczyzny.
Dzieci wzięły udział
w zajęciach na temat kultury języ-

ka polskiego, analizowały literaturę
dziecięcą napisaną przez rodzimych

pisarzy, rozmawiały na temat stosowania zwrotów
grzecznościowych, które
ułatwiają wzajemne kontakty czyniąc je milszymi
i prostszymi. Przedszkolaki przypomniały sobie
także symbole Polski oraz
odśpiewały hymn państwowy
To wielka sztuka mówić pięknie i poprawnie,
ale można to osiągnąć
gdy się tego bardzo chce
– przedszkolaki już o tym wiedzą!

PROJEKT E-TWINNIG „MAGIC OF THE SEASONS”
Od grudnia 2017 r. chętni uczniowie klasy VII PSP w Sławnie uczestniczą w międzynarodowym projekcie
e-twinnig „Magic of the Seasons”.
Podczas siedmiu kolejnych miesięcy mają oni za zadanie ukazać magię
i piękno zmieniającej się w tym czasie
przyrody, a także sposobu, w jaki te
zmiany wpływają na ich zajęcia, emo14

cje, zdrowie, wygląd… W tym celu,
wychowankowie
współpracujących
szkół z Polski, Grecji i Turcji, korespondują ze sobą, fotografują, nagrywają i montują filmy. Oprócz świetnej
zabawy i dodatkowych ocen, uczestnicy projektu nabywają wiele wiadomości i umiejętności, takich jak: stosowanie technologii informatycznych,

nawiązywanie znajomości, współpraca
z rówieśnikami czy poznawanie obcych
kultur. Celem nadrzędnym pozostaje
jednak pogłębianie znajomości języka
angielskiego poprzez praktyczne jego
zastosowanie we wszystkich działaniach prowadzonych w ramach projektu.
Marlena Stanik

APEL PODSUMOWUJĄCY I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWNIE
8 lutego odbył się apel podsumowujący I półrocze, który prowadziły
przedstawicielki SU – Julia Bieniek
i Oliwia Pietrzyk. Uczennice z małego
samorządu przypomniały wszystkim
najważniejsze wydarzenia, jakie miały
miejsce w szkole oraz zajęcia edukacyjno-kulturalne, odbywające się w naszej
gminie i mieście, a w których brały
udział poszczególne klasy. W szczególny sposób zostali wyróżnieni uczniowie, którzy odnieśli sukcesy w konkursach i zawodach sportowych.
W drugiej części apelu uczennice
zapoznały społeczność szkolną z wynikami nauczania oraz z frekwencją na
zajęciach uzyskaną przez poszczególne

osoby. Pan Dyrektor wręczył
wyróżniającym się uczniom
klas I–III odznaki ,,Wzorowego Ucznia”, a w klasach
IV–VII – dyplomy. Wyróżniono również tych uczniów
klas V–VII, którzy uzyskali
szczególne wyniki w nauce
i minimum bardzo dobre zachowanie. Stypendium Dyrektora Szkoły otrzymali:
1. Kanecki Natan
2. Łobodzińska Aleksandra
3. Owczarek Wiktoria
4. Siara Piotr
5. Traczyk Maciej
6. Bieniek Julia

7. Głogowski Szymon.
Podczas apelu ogłoszono zwycięzcę
konkursu ,,Klasa z klasą”, którym to
okazała się w pierwszym półroczu klasa
VI. Na zakończenie życzono wszystkim
uczniom sukcesów w drugim półroczu.
Aneta Gadalska

SUPER KOLEŻANKA
I SZKOLNY DŻENTELMEN
Tradycyjnie, jak co roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Sławnie
odbyły się wybory na Super Koleżankę
i Szkolnego Dżentelmena.
Kandydowali wszyscy uczniowie,
a wybory odbyły się 5 marca.
W konkursie na Super Koleżankę zwyciężyła Julia Bieniek z kl. VI,
a dalsze miejsca zajęły Andżelika Wilk
z kl. I i Zofia Gajos z kl. IIIb. Kandydatki cechuje przed wszystkim koleżeńskość, kultura osobista i życzliwość.
Natomiast w konkursie na Szkolnego Dżentelmena wygrali Piotr Pietrzyk
z kl. V i Jacek Gajos z kl. I
Zebrali najwięcej głosów, ponieważ
są: taktowni, uprzejmi, honorowi i godni zaufania.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!
Aneta Gadalska
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DRUGA SERIA SPOTKAŃ ROZGRYWEK LIGOWYCH
PARTNERSTWA REGIONALNEGO CZARNI R ADOM
Rozgrywki z tej serii spotkań ligowych Partnerstwa Regionalnego Czarni
Radom odbyły się 22 lutego. Tym razem
gospodarzem siatkarskiego turnieju dla
młodzieży była hala PSP w Wolanowie.
Gospodarze świetnie przyjęli młodzież.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonali
pani wicedyrektor Małgorzata Chrzanowska oraz Prezes RCS Czarni Radom,
Sławomir Monik. Z kolei nauczyciel wy-

chowania fizycznego, Ryszard Kosiec
i jego podopieczni wzorowo wywiązali
się z przeprowadzenia rywalizacji.
Pod względem sportowym drużyna
reprezentująca PSP w Wolanowie nie
była już taka gościnna. Wolanów odniósł
komplet zwycięstw, zachowując miano niepokonanej w sezonie 2017/2018.
Wszystkie mecze wygrali po 2:0 z PSP
Iłża, PSP Ruda Wielka i PSP Jastrzębia.

Tradycją jest, że młodzieży kibicują i przyglądają się siatkarze Cerrad
Czarnych Radom. Tym razem zespół
Plus Ligi reprezentowali Michał Filip,
Kamil Kwasowski i Jakub Ziobrowski.
Przyjazd do Wolanowa trzech znanych
zawodników wywołał spore zainteresowanie, zwłaszcza żeńskiej części publiczności.
Ryszard Kosiec

PRZED ZAMKNIĘCIEM EMOCJONUJĄCEGO SEZONU SIATKARSKIEJ
TRZECIEJ LIGI MAZOWIECKIEJ
Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą
bogaty skarbiec wartości. Ćwiczenie
uwagi, kształcenie woli, wytrwałości,
odpowiedzialności, znoszenie trudu
i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to
wszystko należy do cnót sportowca.
Arkadiusz Gołaś
Zbliżamy się powoli do zamknięcia emocjonującego sezonu siatkarskiej
trzeciej ligi mazowieckiej. Jaguar Wolanów, trenowany przez Andrzeja Wojcieszaka, pomimo nękających zespół
kontuzji i braków na kluczowych pozycjach, walczy o jak najwyższe miejsce w
tabeli. A jak plasuje się zespół w tabeli?
W tej chwili po 19. rozegranych spotkaniach zajmujemy 7. miejsce
z dorobkiem 25. punktów.
Przed nami 3 mecze, w tym
jeden w Wolanowie (15 marca godz.: 20:00). Tu, na własnym terenie jesteśmy bardzo
groźni, o czym 16 listopada
2017 r. mógł się przekonać lider tabeli – MDK Warszawa,
przegrywając 0:3. Jest to dla
Wydawca:
Nakład:
16

nas znacząca wygrana, bo nikt inny nie
pokonał w tym sezonie lidera tabeli.
Trener tak oto ocenia szanse naszego zespołu w najbliższych spotkaniach:
Jak zwykle walczymy o komplet punktów. Będą to bardzo ważne punkty,
ponieważ w tym sezonie z trzeciej ligi
spadnie 4 zespoły. Nasi przeciwnicy
na pewno nie oddadzą łatwo punktów
i przygotowujemy się na zaciętą rywalizację, punkt za punkt. Treningi są
podporządkowane mocnej i pewnej zagrywce oraz grze blokiem.
Trzon zespołu tworzą: Karol Ślażyński (kapitan), Andrzej Wojcieszak,
Karol Sieradz, Jacek Karpeta, Łukasz
Grzyb, Jakub Siewierski, Paweł Tom-

czyk, Jakub Siara, Jakub Godkowicz,
Michał Bucki, Adam Ślęzak i Michał
Berent. Po dwóch miesiącach nieobecności, spowodowanej kontuzją,
na boisko wrócił nasz przyjmujący
– Karol Jaworski. Także Daniel Marszałek i Daniel Gębski już wracają do
formy po swoich urazach. W pełnym
więc składzie gracze przygotowują się
do decydujących spotkań. Do zespołu
sukcesywnie wprowadzani są młodzi
zawodnicy, na których zaangażowanie
liczy trener, zwłaszcza że ci doświadczeni, starsi zapowiadają zakończenie
kariery bądź przejście do wyższej ligi.
Oto jak zespół widzi najbliższe spotkania: Oczywiście będziemy walczyć
o 9 punktów, nie lekceważymy przeciwnika, ale
wierzymy w swoje umiejętności – mówi kapitan.
W drodze do zwycięstwa
nic tak nie pomaga, jak
doping wiernych kibiców
LMS!
Ryszard Kosiec
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