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 NASZA WIEŚ 

BARTODZIEJE 
Bezpłatna gazeta wydawana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje 

 

 

 
Zapraszam do lektury specjalnego wydania 

biuletynu „Nasza Wieś Bartodzieje”. Znajdą w  
nim Państwo informacje o bieżącej działalności 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi 
Bartodzieje i podsumowanie dwóch minionych lat 
jego działalności. Mimo, że głównym sposobem 
w jaki stowarzyszenie informuje o swoich dzia-
łaniach i wydarzeniach z życia wsi jest strona 
internetowa www.bartodzieje.pl, to powracamy 
do papierowej formy komunikacji z mieszkańca-
mi, bo przecież nie wszyscy korzystają z nowo-
czesnych technik informacyjnych. Właśnie z my-
ślą o takich tradycjonalistach powstał ten numer 
„Naszej Wsi Bartodzieje”. 
 

Wojciech Ćwierz 
 

 

2 LATA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA  

SUKCES – TO DOBRE SŁOWO 

Najtrudniej jest mówić o własnych sukcesach. 
Ale znane jest powiedzenie, że jeśli sami się nie 
pochwalimy, to inni też tego za nas nie zrobią. Z 
pewnością ostatnie dwa lata działalności nasze-

go stowarzyszenia były  bardzo udane. Zrealizo-
waliśmy wiele projektów, na które sami , dzięki 
własnym pomysłom pozyskaliśmy znaczne fun-
dusze z Unii Europejskiej. Co więcej nasze pro-
jekty nie były jedynie zwykłymi kursami i szko-
leniami, a każdy przyniósł wymierne efekty. W 
latach 2011 – 2013 w Bartodziejach zrealizowa-
ne zostało 5 dużych projektów sfinansowanych z 
unijnego programu „Kapitał Ludzki”. Większość 
funduszy, które pozyskujemy przeznaczane jest 
na wynagrodzenie specjalistów prowadzących 
szkolenia, wykładowców i trenerów. Jedynie 
część pieniędzy może być wykorzystana na za-
kup wyposażenia, pomocy naukowych , promocję 
i inne koszty organizacyjne. Ponadto po zakoń-
czeniu każdego projektu odbywa się szczegóło-
wa kontrola, przeprowadzana przez instytucje 
pośredniczące w przekazywaniu uni jnych dotacji.  

Dla przypomnienia - nasze projekty sfinansowa-
ne z programu „Kapitał Ludzki” to: 

 

W roku 2011 
 

 zajęcia taneczne dla dzieci i seniorów w projekcie 
„Taniec Łączy Pokolenia”  

 zajęcia z zakresu prowadzenia pozarolniczej działal-
ności w projekcie „Dziś rolnictwo, jutro agroturysty-
ka”. 

W roku 2012 
 

 szkolenia komputerowe, fotograficzne, autoprezen-
tacji i warsztaty rękodzieła w projekcie: „Integracja 
międzypokoleniowa – razem łatwiej”  

 warsztaty prowadzenia działalności gospodarczej i 
warsztaty kulinarne w projekcie „Własna działalność 
gospodarcza – Twoją szansą na lepsze jutro”  

 kurs języka angielskiego dla uczniów PSP w Barto-
dziejach i grupy osób dorosłych w projekcie „Nauka 
łączy pokolenia – edukacja w gminie Jastrzębia”  

 

Uczennice PSP w Bartodziejach na wycieczce w Kiel-
cach w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” 

W lutym zakończył się projekt realizowany przez 
nasze stowarzyszenie w partnerstwie z Publiczną 
Szkołą Podstawową w Bartodziejach.  Był to pro-
jekt: „Nauka Łączy Pokolenia – Edukacja w Gmi-

nie Jastrzębia”, który rozpoczął się w paździer-
niku 2012 r. W ramach projektu odbywały się 
bezpłatne zajęcia z języka angielskiego. Brali w 
nich udział wszyscy uczniowie szkoły w Barto-
dziejach oraz grupa osób dorosłych. Dzieci 

http://www.bartodzieje.pl/
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uczestniczące w projekcie w listopadzie pojecha-
ły na wycieczkę do Kielc, do Teatru Lalki i Akto-

ra „Kubuś”. Korzyści jakie płyną z organizacji 
dodatkowych zajęć językowych dla uczniów są 
oczywiste, a ich finasowanie ze środków ze-
wnętrznych nie obciąża budżetu gminy.  

Obecnie realizowany jest projekt: „Agroturystyka 
drogą do sukcesu”, będący kontynuacją tanecz-
nego projektu z roku 2011. Tym razem uczestni-
cy projektu biorą udział nie tylko w zajęciach 
tanecznych, lecz także w warsztatach wokal-
nych, kulinarnych i innych zajęciach skierowa-
nych na aktywizację społeczną. Jak widać stowa-
rzyszenie nie zwalnia tempa, choć trzeba  przy-
znać, że na obecne działania środki pozyskal i-
śmy w roku ubiegłym, a za kilka miesięcy nadej-

dą „trudniejsze” czasy. Już dawno skończyły się 
nabory wniosków z budżetu Unii na lata 2007 - 
2013, a co będzie w nowym budżecie tego jesz-
cze nie wiadomo. 

POŁĄCZYŁ ICH TANIEC 

Wracając do naszych projektów, chciałbym za-
trzymać się na dłużej przy jednym z nich i poka-
zać jego efekty. W okresie od lutego do maja 
2011 roku w szkole w Bartodziejach  realizowany 
był projekt „Taniec Łączy Pokolenia”. Rozpoczy-
nając rekrutację nie mieliśmy pewności czy w 
ogóle znajdą się chętni do tańca. Jak się okazało 
wszelkie obawy były nieuzasadnione. Zebraliśmy  
grupę zainteresowanych zarówno wśród uczniów 
jak i grupy osób dorosłych. Pierwsze zajęcia nie 
zapowiadały sukcesu, a trenerka tańca - pani 
Alicja Siara nie miała tęgiej miny. Wydawało się, 
że mimo jej szczerych chęci z naszych seniorów 
nie będzie tancerzy. Nie traciła jednak wiary i 
ciężko pracowała, a wraz z nią cała grupa. Po 
dwóch, trzech miesiącach przyszły pierwsze 
efekty. Kujawiak, oberek i polka zaczęły wycho-
dzić bez zarzutu. Tancerze przestali myl ić kroki, 
a nawet zniknęła zadyszka, towarzysząca pierw-
szym treningom. W międzyczasie dla tancerzy 
szyły się stroje ludowe, wzorowane na tradycy j-
nych ubiorach mieszkańców regionu radomskie-
go. Stroje powstały w renomowanej pracowni w 
Opocznie, a ich koszt dla 6 par wyniósł ponad 11 
tys. zł. Na podsumowaniu projektu w maju 2011 
tancerze wystąpili po raz pierwszy w pięknych 
strojach, a ich umiejętności zachwyciły publicz-
ność. Od tej chwili rozpoczęła się kariera zespo-
łu „Bartodziejaków”, który wystąpił na kilkuna-
stu festynach, przeglądach i festiwalach, naj-
większe sukcesy odnosząc na ubiegłorocznym V 
Festiwalu Produktów Regionalnych w Zwoleniu i 
Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Mieszkańców 
Powiatu Radomskiego w Iłży. W sierpniu 2012 
roku nasi tancerze wystąpi li na dożynkach po-
wiatu radomskiego w Jedlni Kościelnej, repre-
zentując gminę Jastrzębia, a kilka tygodni póź-
niej wzięli udział w gminnych dożynkach w Ja-

strzębi, będąc jedynym zespołem ludowym, któ-
ry zaprezentował obrzęd „obśpiewania” wieńca 
dożynkowego. Powstanie zespołu i działalność 
„Bartodziejaków” przyniosła pozytywne efekty w 
bardzo wielu sferach. Po pierwsze przy realizacji 
projektu zintegrowała się znaczna grupa miesz-

kańców i to - wbrew wielu głosom zawistników  - 
nie tylko seniorów, ale również osób młodszych. 

Integracja społeczna jaką udało się osiągnąć 
przyniosła także aktywizację kilkudziesięciu 
mieszkańców Bartodziej i Olszowy  i ich pozytyw-
ne nastawienie do kontaktów z innymi. Ludzie 
zaczęli się ze sobą spotykać, rozmawiać, bawić 
się i przełamywać stereotypy. To pobudzenie do 
aktywności zaowocowało organizacją spotkań, 
wycieczek i dużych imprez typu festyny, których 
przygotowanie wiąże się ze znacznym wysiłkiem 
organizacyjnym i finansowym. Okazało się, że w 
naszej wsi jest wielu ludzi o zdolnościach orga-
nizatorskich, chętnych do poświęcania wolnego 
czasu dla innych, wolontariuszy i osób, skłon-
nych do bezinteresownej pomocy w postaci wła-
snej pracy, a także wsparcia finansowego, bez 
którego niektóre inicjatywy nie mogły by dojść 
do skutku. Z pewnością w  Bartodziejach najbar-
dziej zaktywizowali się seniorzy, a ich klub dzia-
ła już nieprzerwanie od kilku lat i wciąż ma się 
dobrze. Cała kilkudziesięcioosobowa grupa 
członków Klubu Seniora z Panią Elżbietą Świnia r-
ską na czele, zasługuje na najwyższe uznanie. 
Seniorzy stali się zupełnie samodzielni organiza-
cyjnie, a co więcej mają wciąż nowe pomysły na 
siebie. Dla władz stowarzyszenia, które były 
niegdyś inicjatorami powstania klubu , sukces 
jaki odnieśli seniorzy jest największą satysfak-
cją.  

SZKOŁA 

Większość działań stowarzyszenia odbywa się w 
partnerstwie z Publiczną Szkołą Podstawową w 
Bartodziejach. Zarówno pani Dyrektor Dorota 
August jak i całe grono pedagogiczne angażuje 
się w inicjatywy stowarzyszenia, a pani Dyrektor 
często bierze na siebie ciężar organ izacji wielu 
przedsięwzięć i pełną odpowiedzialność za ich 
prawidłową realizację. W czerwcu ubiegłego 
roku pani Dorota August świętowała jubileusz 
trzydziestolecia pracy zawodowej. Z tej okazji 
odbyła się wyjątkowa uroczystość przygotowana 
przez jej przyjaciół i współpracowników, a pro-
gram artystyczny zapewnili tańczący seniorzy i 
kabaret „Wesoły Dziadek”. Wśród grona nauczy-
cielskiego na wyróżnienie zasługuje z pewnością 
pani Alicja Siara, będąca opiekunką najmłod-
szych uczniów i jednocześnie bardzo cierpliwą 
trenerką zespołu „Bartodziejaków”.  Oprawę mu-
zyczną naszych imprez niemal zawsze zapewnia 
pani Justyna Klepacz, a pani Elżbieta Woźniak 
być może nie jest tak widoczna, ale to dzięki 
niej w dokumentacji projektów wszystko gra.  
Warto podkreślić, że szkoła w Bartodziejach 
dzięki pani Dyrektor Dorocie August jest zawsze 
otwarta dla mieszkańców, pełniąc rolę centrum 
życia społecznego i kulturalnego. Grono pedago-
gów tworzy wyjątkowy klimat dla edukacji podo-
piecznych, a realizowane w szkole projekty inte-
gracji społecznej pozytywnie wpływają na rozwój 
uczniów. Nasza szkoła to przykład dobrego za-
rządzania i skutecznego łączenia tradycyjnych 
funkcji edukacyjnych z wyzwaniami szybko 
zmieniającej się współczesności. Jednym z ta-
kich wyzwań jest działalność niepublicznego 
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punktu przedszkolnego „Skrzat”. Punkt firmowa-
ny jest przez nasze stowarzyszenie, ale jego 

działalność jest możliwa tylko dzięki wsparciu ze 
strony szkoły. Ogromne podziękowania należą 
się pracującej w szkole - pani Jadwidze Jani-
szewskiej, która zawsze chętne służy pomocą 
przy organizacji spotkań i zajęć, odbywających 
się w ramach naszych projektów. Pani Jadzia od 
wielu lat pomaga nam całkowicie społecznie bez 
jakiegokolwiek wynagrodzenia.  

”BARTODZIEJAKI” I „WESOŁY DZIADEK” 

Skład „Bartodziejaków” zmieniał się w ciągu 2 
lat istnienia zespołu. Podczas ubiegłorocznego 
przeglądu folklorystycznego w Iłży wystąpi l i: Ewa 
Sąpór i Włodzimierz Wolski, Lucyna Sąpór i Marek Ja-
niec, Teresa Litkowska i Wiktor Kluziński, Anna i Marian 

Kulińscy, Krystyna Życka i Danuta Rychel. Wyjątkową 
pozycję w zespole odgrywa pan Włodzimierz Wolski. To 
człowiek z wieloletnim doświadczeniem organizacyjnym 
i wykształceniem muzycznym, a jego rady są bardzo 
przydatne pani Alicji Siarze. Poza tym pan Włodzimierz 
 

 
Kabaret „Wesoły Dziadek” i jego wnuczki  

Wolski był inicjatorem powołania kabaretu „Wesoły 
Dziadek”, zapraszając do współpracy Mariana Kulińskie-
go, Józefa Świdzikowskiego, Wiktora Kluzińskiego, 
Marka Jańca i Jana Świniarskiego. Udziału w tworzeniu 
kabaretu nie odmówiły panie, którym przypadła rola 
„wnuczek”, a są nimi: Alicja Siara i Justyna Klepacz. 
Kabaret wystąpił m.in. podczas festynu w Bartodziejach 

oraz innych okolicznościowych imprez. Jedną z takich 
imprez jest coroczne spotkanie z okazji „Dnia Kobiet” 
organizowane z inicjatywy klubu seniora. Marcowe 
święto gromadzi nie tylko panie z Bartodziej i Olszowy, 
z zaproszenia na spotkanie korzystają również nasze 
znajome i sympatyczki z bardzo wielu okolicznych miej-
scowości. Staramy się aby dla wszystkich pań była to 
impreza pełna radości i uśmiechu, dająca wytchnienie 
od trudów codzienności, a jednocześnie była okazją do 
lepszego poznania się i wzajemnej integracji.   

FESTYN CZYLI „WSZYSCY RAZEM” 

W przygotowanie festynów organizowanych corocznie 
przy szkole w Bartodziejach od lat angażują się miesz-
kańcy Bartodziej i Olszowy, a udział w sukcesie tych 
imprez mają wszystkie pokolenia: obecni i byli ucznio-
wie szkoły, rodzice i seniorzy oraz mieszkańcy naszej 
wsi i okolic, którzy nie mają kontaktów ze szkołą, ale 
wspierają nas jako sponsorzy. Na podkreślenie zasługu-
je rola rodziców bartodziejskich uczniów. Przez wiele lat 

w radzie rodziców wiodącą rolę odgrywały: Ewa Sąpór, 
Ewa Sułek i Aneta Romanowska, które wspólnie z panią 

Dyrektor Dorotą August organizowały życie szkolnej 
społeczności. W ubiegłym roku „ster” rady rodziców 
przejęło młodsze pokolenie. Nowe mamy, a zwłaszcza 
Ewelina Wieczorek, Agnieszka Sułkowska i Małgorzata 
Maciejczyk korzystając ze wsparcia bardziej doświad-
czonych koleżanek doskonale sprawdzają się w pracy 
społecznej, a ubiegłoroczny festyn był tego dobitnym 
potwierdzeniem. Wskazując osoby, które wyjątkowo 
zasłużyły się w organizacji festynu wymienić należy 
Panów: Mariana Kulińskiego, Krzysztofa Świdzikowskie-
go, Zygmunta Wójtowicza i Czesława Krzoska. Szcze-
gólne podziękowania należą się Panu Mariuszowi Wój-
towiczowi, który zaangażował się zarówno w przygoto-
wanie festynu jaki i pomoc transportową dla zespołu 
„Bartodziejaków” podczas występów na wielu impre-
zach. Jak zawsze o dodatkowe atrakcje zadbali strażacy 
pod dowództwem Waldemara Wójtowicza. 

POMOC Z BANKU ŻYWNOŚCI  

Od dwóch lat około stu mieszkańców Bartodziej i 
Olszowy korzysta z bezpłatnej pomocy żywno-
ściowej. Dary trafiają do Bartodziej wyłącznie 
dzięki inicjatywie zarządu naszego stowarzysze-
nia, które zawarło umowę z Radomskim Bankiem 
Żywności. Nie jest to działanie organizowane 
przez żadną instytucję publiczną. Przekazywanie 
darów odbywa się dzięki zaangażowaniu wolon-
tariuszy: Mariana Kulińskiego, Ewy Sąpór i Kry-
styny Życkiej przy ogromnym wsparciu pani Dy-
rektor Doroty August. Wymienione osoby we 
własnym zakresie zapewniają transport darów, 
zbierają dokumenty od osób uprawnionych do 
pomocy, rozdzielają żywność i odpowiadają za 
rozliczenie z Bankiem Żywności. I za tę pracę 
należą im się ogromne podziękowania.  W tym 
miejscu chciałbym złożyć specjalne wyrazy 
wdzięczności za pracę społeczną panu Marianowi 
Kulińskiemu - jednemu z moich najbliższych 
współpracowników, a od ponad pół roku wice-
prezesowi naszego stowarzyszenia.  

LUDZI DOBREJ WOLI JEST WIELU… 

Bartodzieje uchodziły kiedyś za wieś skłóconą. 
Mówiło się, że „tutaj niczego nie da się zrobić”. 
Dziś z pełnym przekonaniem mówię, że to nie-
prawda. Za każdym działaniem, za każdym suk-
cesem jaki udało się osiągnąć naszej społeczno-
ści bez względu na to czy było inspirowane przez 
stowarzyszenie czy nie, stoją konkretni ludzie. 
Wszyscy, którzy dali coś od siebie dla innych 
zasługują na wyróżnienie i wszystkim należą się 
gorące podziękowania za ich bezinteresowną 
pomoc dobre serce i życzliwość. Jedną z takich 
osób jest bez wątpienia pani sołtys Barbara 
Bartnik. Moja współpraca z panią sołtys wykra-
cza poza działalność stowarzyszenia i dotyczy 
głównie spraw związanych z przygotowaniem i 
realizacją inwestycji wykonywanych w Bartodzie-
jach, a więc spraw, którymi zajmuję się jako 
radny gminy Jastrzębia. Tej tematyce poświęco-
ny będzie kolejny numer naszego pisma, które 
ukaże się już za kilka tygodni.  

Wojciech Ćwierz – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje 
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Strażacy w akcji (listopad 2012)   
 

 

Na festynie – 23 września 2012 r. 

(od lewej Ewelina Wieczorek, Iwona Rybicka, Agnieszka Sułkowska) 


