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bezpłatna gazeta sołecka wydawana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje

CO NOWEGO W NASZYCH PROJEKTACH?
Koalicja Pokoleń
na Rzecz Promocji Sołectwa
Jest to jeden z dwóch projektów Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje. Do końca września 2009 r. w kaŜdą środę
od godziny 16.00 do 20.00 w szkole w Bartodziejach moŜna korzystać z bezpłatnego dostępu
do Internetu. W ramach projektu ukazuje się
równieŜ biuletyn „Nasza Wieś Bartodzieje” łącznie z internetową wersją, zamieszczaną na stronie www.bartodzieje.pl. Projekt to takŜe organizacja zebrań wiejskich, których celem jest integracja mieszkańców wsi. W spotkaniu, które
odbędzie się we wrześniu udział zapowiedzieli przedstawiciele władz naszej gminy
oraz radny powiatu radomskiego.
Klub Seniora jako alternatywna forma
spędzania czasu wolnego
Klub Seniora to drugie zadanie realizowane przez
Stowarzyszenie mieszkańców wsi Bartodzieje. Projekt
rozpoczął się w kwietniu, a potrwa do końca roku. Jego
koordynatorką jest Pani Dorota August – Dyrektor PSP
w Bartodziejach. NajwaŜniejszym elementem projektu
są spotkania integracyjne seniorów, odbywające się
regularnie w szkole w Bartodziejach. W kilku z nich
wzięła udział Pani Ewa Prus – pielęgniarka, specjalistka
w zakresie geriatrii, która poprowadziła wykłady w m.in.
na temat profilaktyki zdrowego odŜywania oraz chorób
układu krąŜenia. W czerwcu seniorzy wzięli udział w

wycieczce turystycznej do Warszawy i ogrodu botanicznego w Powsinie, a w ostatnich dniach lipca odbył się
wyjazd do Łagiewnik i Krakowa. W Łagiewnikach seniorzy uczestniczyli w mszy św. odprawionej w intencji
uczestników wycieczki oraz uczniów i nauczycieli szkoły
w Bartodziejach. W programie zwiedzania Krakowa
znalazły się m.in.: Zamek Królewski, Katedra, droga
królewska na Stare Miasto oraz Kościół Mariacki z ołtarzem Witta Stwosza.
Klub Seniora cieszy się duŜą popularnością wśród
mieszkańców - a jak twierdzi Pani Koordynator - jego
członkowie prześcigają się w pomysłach i wykazują
ogromny zapał do wspólnej pracy. To dzięki ich zaangaŜowaniu czerwcowy festyn rodzinny miał tak bogaty
program i obfitował w liczne atrakcje.
Siłownia i punkt rehabilitacji
w świetlicy OSP w Bartodziejach
Projekt realizowany przez jednostkę Ochotniczej
StraŜy PoŜarnej w Bartodziejach juŜ oficjalnie dobiegł
końca. Nie oznacza to jednak zakończenia działalności
siłowni i punktu rehabilitacji. Ze sprzętu zakupionego do
siłowni moŜna nadal bezpłatnie korzystać na zasadach
ustalonych przez zarząd jednostki. W dalszym ciągu
funkcjonować będzie równieŜ punkt rehabilitacji. Jak
zapewniają realizatorzy projektu jego finansowanie jest
zagwarantowane przynajmniej na okres kilku najbliŜszych miesięcy.

RUSZA BUDOWA PIERWSZEGO ODCINKA DROGI NA KOLONIĘ
W dniu 31 lipca ogłoszony został przetarg na budowę 950 metrów drogi na kolonii wsi Bartodzieje (droga przy domu
weselnym). Asfalt ma zostać połoŜony do 16 października. Gmina Jastrzębia ubiega się o dotację na pozostałą cześć
projektu z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych i jeśli uzyska wsparcie z tego źródła, to wówczas dalsze
odcinki, łączące obydwie kolonie z drogami powiatowymi w Bartodziejach i na Dębniaku powstaną w roku przyszłym.

W numerze:
- Marcin Markiewicz - genealogia jest jego pasją
- Galeria „Klubu seniora” – wycieczka do Krakowa i Łagiewnik
- Podsumowanie festynu rodzinnego „POWITAJMY LATO”
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MARCIN MARKIEWICZ – GENEALOGIA JEST JEGO PASJĄ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ma 27 lat. Pierwszy kontakt z "genealogią" miał
ponad 15 lat temu, kiedy do jego dziadków (Markiewiczów) przyjechała w odwiedziny dalsza rodzina z Anglii.
PozjeŜdŜało się wtedy liczne kuzynostwo, były pamiątkowe zdjęcia, rodzinne rozmowy i pierwsze szkice,
ukazujące koligacje rodzinne. Los tak chciał, Ŝe owe
pierwsze szkice rysował właśnie on. Ale wtedy był
jeszcze za młody... Owe kartki znalazł gdzieś między
ksiąŜkami w 1999 roku, czyli dokładnie 10 lat temu.
Wtedy to poprosił swoich drugich dziadków Sabinę (z
Zakrzewskich) i Jana Dasiewiczów, aby pomogli mu
stworzyć podobne drzewko dla swojej części rodziny.
Drzewko nie było jeszcze duŜe, bo skupiało się głównie
na rodzeństwie dziadków i ich potomkach, ale były
wypisane takŜe wszystkie imiona rodzeństwa pradziadków, w tym Heleny i Jana Zakrzewskich. Na tamte
czasy, gdy Marcin miał 17 lat, w zupełności mu to
wystarczało.
Jego dziadkowie zawsze byli bardzo rodzinni. Rodzeństwo dziadka Jana Dasiewicza, odkąd sięgnąć
pamięcią, kaŜdego roku organizuje większe spotkania
wigilijne. Przy świątecznym stole zasiada rodzinne
grono, liczące niekiedy 35 osób. Dzięki temu, Ŝe tradycja trwa do dziś, Marcin jako młody chłopak poznał
całą rodzinę dziadka, łącznie ze wszystkimi potomkami.
Jego babcia z kolei, mimo, Ŝe jej bracia porozjeŜdŜali
się trochę po Polsce (Warszawa, Łódź) teŜ pilnowała,
aby Ŝadne kontakty się nie pourywały. WaŜnym zwyczajem rodzinnym jest takŜe wspólne odwiedzanie
grobów. Mimo, iŜ obecnie większość ludzi jeździ indywidualnie na groby i odwiedza jedynie najbliŜszych,
cała rodzina Marcina (zarówno u dziadków ze strony
jego mamy jak i taty) do dziś spotyka się w licznym
gronie i objeŜdŜa wszystkie cmentarze (Radom Firlej i
Limanowskiego, Goryń, Lisów), odwiedzając groby
bliskich i dalszych kuzynów oraz dawno zmarłych pradziadków i prapradziadków. Jednak prawdziwe poszukiwania Marcin Markiewicz zaczął jakieś 5 lat temu.
Doszedł do wniosku, Ŝe właśnie zaczyna odchodzić
ostatnie pokolenie (jego dziadek zmarł w 2002), od

którego moŜna było się jeszcze naprawdę duŜo dowiedzieć. Zaczął więc powoli zbierać wszystkie informacje.
Jak większość drzewkowiczów przejrzał na początek
wszystkie szuflady w regałach w poszukiwaniu starych
zdjęć. Potem zaczęły się wycieczki z aparatem po okolicznych cmentarzach (Lisów, Goryń, Głowaczów, Jastrzębia, Jedlińsk, Wsola, Radom, Jastrząb, Orońsko,
Przytyk, Cerekiew, Wolanów itd.). Po kaŜdej takiej
wyprawie siadał z babcią i pytał o poszczególne koligacje. W taki sposób uzupełnił wiedzę o rodzeństwie
swoich pradziadków. WaŜnym etapem były równieŜ
liczne wizyty w Urzędach Stanu Cywilnego, gdzie mógł
odnaleźć informacje o swoich dalszych przodkach, jak
równieŜ potwierdzić niektóre dane, jak np. orientacyjne
daty urodzin czy ślubu.
Babcia Marcina Markiewicza – Sabina Dasiewicz z Zakrzewskich urodziła się w Bartodziejach,
jako córka Jana Zakrzewskiego (1902-1983). Ród
Zakrzewskich związany jest z naszą miejscowością od ponad 150 lat. Pradziadek pani Sabiny
Walenty Zakrzewski w 1864 r. posiadał ponad 14
ha gruntów i naleŜał do najzamoŜniejszych gospodarzy. Zmarł w 1900 r, a spośród jego jedenaściorga dzieci gospodarstwo odziedziczyło trzech
synów: Franciszek (z pierwszego małŜeństwa z
Marianną Solarską) oraz Paweł i Józef (z drugiego
małŜeństwa z Anielą Frączyk). Działka z zabudowaniami Walentego Zakrzewskiego, czyli tzw.
plac, przypadła Pawłowi (1870-1944), który oŜenił się z Anastazją Gorgus, córką zamoŜnego rolnika Bartodziej. Po nim dziedziczył jego syn Jan,
zwany Mularzem, pradziadek Marcina Markiewicza bohatera naszego artykułu. Pozostali dwaj
bracia Pawła osiedlili się w innych miejscach w
Bartodziejach. Przez kolejne dziesięciolecia rodzina rozrastała się, a ziemię dziedziczyły następne
pokolenia, równieŜ w linii Ŝeńskiej. Obecnie w
Bartodziejach mieszka dwie rodziny Zakrzewskich, będące potomkami praprzodka Walentego.

Fot. Rodzina Zakrzewskich
z Bartodziej w 1939 roku.
W górnym rzędzie od lewej: Walenty
(1915-1982) pochowany w Lisowie,
Franciszek (1908-1976) pochowany
w Goryniu, Józefa Imiołek (19101961) pochowana w Jedlińsku, Stefan (1913-1999) pochowany w Lisowie, Janina Nowak (1919-1994)
pochowana w Lisowie), Piotr Roguś mąŜ Marianny.
W dolnym rzędzie od lewej: Antoni
(1906-1985) pochowany w Gdyni,
Józef (1900-1957) pochowany w
Legionowie, Anastazja z domu Gorgus (1876-1949) pochowana w
Lisowie, Paweł (1870-1944) pochowany w Lisowie, Marianna Roguś
(1904-1982) pochowana w Lisowie i
Jan (1902-83) pochowany w Lisowie.
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PODSUMOWANIE FESTYNU RODZINNEGO „POWITAJMY LATO”
W dniu 25 czerwca 2009 r. w godz. od
15.00 do 20.00 na terenie szkoły w Bartodziejach odbył się V Festyn Rodzinny pod
hasłem „Powitajmy Lato”. Impreza obfitowała w liczne atrakcje, konkursy i niespodzianki
dla dzieci i dorosłych. Festyn zgromadził kilkaset osób z Bartodziej i Olszowy oraz z wielu
okolicznych miejscowości.

- Rodzicom uczniów PSP w Bartodziejach
- Klubowi Seniora przy PSP Bartodzieje
- Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i
Promocji Wsi Bartodzieje
- Wszystkim mieszkańcom wsi Bartodzieje i Olszowa
(opracowanie tekstu: PSP w Bartodziejach)

W czasie trwania festynu wszyscy uczestnicy obejrzeli program artystyczny w wykonaniu klas
0, I, karaoke oraz taniec nowoczesny uczennic z
klas IV, V, VI. Dzieci mogły przejechać się wozami
OSP z Bartodziej i Jastrzębi. Starsza młodzieŜ bawiła
się na mini poligonie Paintballa, gdzie mogła sprawdzić swoją celność strzałów.
Głodni mogli degustować ciasta z kawą i
herbatą oraz potrawy staropolskie (kapusta z grochem, kanapka ze swojskim smalcem i ogórkiem
kiszonym, pierogi), które zostały przygotowane
przez członkinie Klubu Seniora. Osobom, którym
było gorąco mogły zjeść dla ochłody pyszne lody lub
wypić chłodny napój.
Całe rodziny brały udział w licznych konkursach i zabawach przygotowanych przez p. GraŜynę Frączek oraz p. Monikę Kaszubę. Młodsze
dziewczynki dzięki p. Joannie Gonciarek zmieniały
swoje twarze w słoneczka, biedronki, pajączki lub
inne zwierzątka. Podczas festynu wszyscy chętni
mogli zakupić los na loterii fantowej (kaŜdy los wygrywał). W czasie trwania festynu wszyscy mogli
bawić się przy muzyce, którą grał zespół.
Na zakończenie festynu wszyscy goście,
którzy dokonali zakupów wzięli udział w losowaniu
nagród głównych, a były nimi: rower, odtwarzacz
DVD, piłka noŜna, odtwarzacze MP3 oraz minizestaw
bokserski. Impreza zakończyła się dopiero około
godziny dwudziestej. Deszczowa aura, dominująca
podczas tegorocznego lata, nie stanowiła Ŝadnej
przeszkody dla dobrej, udanej zabawy i spędzenia
wolnego czasu w nieco inny, ale jakŜe ciekawy sposób.
Festyn „Powitajmy Lato” odbył się dzięki pomocy i Ŝyczliwości wielu osób i instytucji.
Dyrekcja PSP w Bartodziejach składa serdecznie podziękowania:
- Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy
w Jastrzębi
- Gronu Pedagogicznemu PSP w Bartodziejach
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GALERIA KLUBU SENIORA – wycieczka do Krakowa i Łagiewnik

