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Pouczająca
wystawa 
w ,,Ekonomiku”
Pierwsza odsłona tej wystawy nastąpiła podczas warsztatów, 
na których zbierano materiały i przygotowano plansze po-
święcone „Bohaterom człowieczeństwa w okupowanej Polsce 
i Radomiu”. Wtedy to polscy i niemieccy uczniowie 
ze szkół ekonomicznych w Radomiu i Paderborn, ustalili 
treść i formę prezentacji zebranego materiału.

 Pierwszą prezentację moż-
na było zobaczyć w czerwcu 
w Zespole Szkół Ekonomicz-
nych. Materiały te przekazano 
do Ludwig– Erhard Berufskolleg 
w Paderborn. Tam, po fachowym 
opracowaniu grafi cznym, zo-
stały wydrukowane, a fi nał tych 
prac zaprezentowano w czerwcu 
i lipcu tego roku w Niemczech, 
w Muzeum Historycznym Zam-
ku Wewelsburg (SS organizo-
wało tu centrum kultu i religii 
germańskich) i Forum Pedago-
gicznym Ludwig-Erhard– Be-
rufskolleg Paderborn. Obecnie 
plansze wyeksponowane zostały 
w radomskim „Ekonomiku”. 

Na wystawie przedstawiono 
też informacje i eksponaty na 
temat: Armii Krajowej, organi-
zacji „Żegota”, rodziny Ulmów, 
Jana Karskiego, Anton’a Schmid, 
mjr Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala”, bohaterów z Rado-
mia – Andrzeja Szpotańskiego, 
dr Adolfa Tochtermana, dr Wil-
helma Lonsdorf ’a, rodziny Win-
czewskich, Haliny Bretsznajder, 
ks. Bolesława Strzeleckiego oraz 
zagłady Żydów.

Wystawa jest pokłosiem pro-
jektu Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych i niemieckiej szkoły o profi lu 
ekonomicznym Ludwig– Erhard 
Berufskolleg Paderborn, realizo-
wanego w ramach programów 
„EUROPEANS FOR PEACE/
EUROPEJCZYCY DLA POKO-
JU” oraz „DISKRIMINIERUNG: 
AUGEN AUF!/DYSKRYMINA-
CJA: OTWÓRZCIE OCZY!” 
Fundacji „Erinnerung, Veran-
twortung und Zukunft  (EVZ) 
/ Pamięć, odpowiedzialność 
i przyszłość”.

Podczas spotkania została 
przedstawiona również broszu-
ra wydana w językach polskim 
i niemieckim na temat tragicz-
nych losów radomskiej rodziny 

Winczewskich, obecna była córka 
i wnuczka pomordowanych pani 
Bożena Winczewska.

Uroczystego otwarcia wystawy 
dokonali Rafał Walczak, dyrektor 
Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Radomiu, Marzena Burzyńska, 
wicedyrektor ZSE w Radomiu, 
Rainer Neewe, rektor Ludwig-Er-
hard-Berufskolleg Paderborn oraz 
koordynatorzy projektu – Bożena 
Błaszczyk-Ziętek, nauczyciel  języ-
ka niemieckiego w ZSE w Radomiu, 
Christoph Marx, nauczyciel histo-
rii w Ludwig-Erhard-Berufskolleg 
Paderborn. 

Patronat honorowy nad wystawą 
objęli: Ambasador Republiki Fede-
ralnej Niemiec w Polsce, Ordyna-
riusz Diecezji Radomskiej, Bur-
mistrz Miasta Büren i Prezydent 
Miasta Radomia.

Koordynatorem projektu jest Bo-
żena Błaszczyk-Ziętek, nauczyciel 
języka niemieckiego, od początku 
nadzorująca pracę „Klubu Europej-
skiego” istniejącego przy Zespole 
Szkół Ekonomicznych w Radomiu. 

Współpracownikami przedsię-
wzięcia są (ze strony polskiej) Anna 
Dylor, Barbara Swat, Dorota Dy-
mińska, Izabella Ścigocka, Marzena 
Drużdżel, Maria Chmielnicka i (ze 
strony niemieckiej) Renate Diekne-
ite, Wigbert Stracke, Gertrud Tölle, 
Dagmar Boenert, Christoph Marx, 
Michael Rohde.

 Jacek Lombarski

Świadkowie historii wśród uczniów i opiekunów

„Samotność tych którzy zostali”

Wielka feta 
w Woli Goryńskiej
W Woli Goryńskiej nastąpiło uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej 
Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II.

 W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz gminy Ja-
strzębia: wójt Gminy Jastrzębia Elż-
bieta Zasada, przewodniczący Rady 
Gminy Józef Tomalski oraz radni 
z terenu gminy, dyrektor radom-
skiej Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Warszawie Krzysztof 
Szewczyk, dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej Małgorzata 
Skwarek, Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego Andrzej Adamiec, 
Inspektor Budowy Łukasz Roma-
niuk, wykonawca obiektu spor-
towego Dariusz Godek, siatkarze 
klubu Cerrad Czarni – Radom 
Jakub Ziobrowski i Łukasz Wize, 
przedstawiciele Rady Rodziców, 

sołtysi, zespół cheerleaderek z PSP 
w Jedlińsku pod pieczą Elżbiety Sta-
churskiej, zespół muzyczny FAIR 
– PLAY, uczniowie, rodzice i liczna 
społeczność lokalna. Uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonali: wójt 
Elżbieta Zasada, dyrektor Delegatu-
ry Kuratorium Oświaty w Radomiu 
Krzysztof Szewczyk oraz dyrektor 
szkoły Beata Pałczyńska. Boisko 
poświęcił  ksiądz prałat Mieczysław 
Deka, by dobrze służyło uczniom 
szkoły i środowisku. Dyrektor szko-
ły, Beata Pałczyńska podziękowała 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do realizacji pożytecznego przed-
sięwzięcia. Po ofi cjalnej części uro-
czystości, umiejętności taneczne 

zaprezentowały zaproszone che-
erleaderki. Rodzice poczęstowali 
uczestników tortem uformowanym 
w… kształcie boiska. Dzieci otrzy-
mały słodkie upominki. Siatkarze 
z klubu Cerrad – Czarni Radom po-
prowadzili rozgrzewkę dla uczniów 
oraz zaprezentowali chwyty w grze 
w siatkówkę..

Starsze dzieci rozegrały inaugu-
racyjny mecz piłki nożnej, na no-
wym boisku. 

Wszystkim dopisywał humor. 
Z pewnością nowy obiekt sportowy 
będzie długo i dobrze służył dzie-
ciom i dorosłym.

 PSP Wola Goryńska(JL)

Uroczyste przecięcie wstęgi. Od lewej: wójt Elżbieta Zasada, kurator 
Krzysztof Szewczyk i dyrektor PSP Beata Pałczyńska

Siatkarska rozgrzewka

Cheerlinderki z Jedlińska

Inauguracyjny mecz

Pierwsze pamiątkowe zdjęcie 

Zaproszeni goście i gospodarze 

„Tortowe” boisko


