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Sukces trzecioklasistów 
z Mazowszan!

100 lat Pana Bolesława Króla

WERONIKA WÓJCICKA LAUREATEM 
SAMORZĄDOWEGO KONKURSU NA-
STOLATKÓW  
„OŚMIU WSPANIAŁYCH”

Sukces gimnazjalistów z Parznic
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Pierwsza scenka konkursowa polegała 
na inscenizacji promującej swoją gminę. 
Nasi uczniowie, przedstawiając walory 
Gminy Kowala, sparafrazowali fragment 
utworu Adama Mickiewicza pt. „Pan Ta-
deusz”. Poprzez wspaniałą grę aktorską 
oraz oryginalne ujęcie tematu poparte 
ilustracjami przenieśli słuchaczy ,,do tych 
pól malowanych zbożem rozmaitem…”. 
Druga inscenizacja to rozprawa sądowa 
dotycząca walki z nałogami w związ-
ku z licznymi akcjami podejmowanymi 
w tej kwestii przez powiat. Zadaniem 
niespodzianką były pytania związane 
z funkcją i personaliami osób pełniących 

kierownicze stanowiska w powiecie. Nasi 
uczniowie wraz z opiekunami: p. Elżbie-
tą Pają i p. Wiolettą Duralską wykazali 
się największą pomysłowością i zdobyli 
sympatię jury, a tym samym zwycięstwo. 
Atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez Powiat Radomski wręczali 
laureatom: p. Renata Mazur – Sekretarz 
Powiatu, p. Marek Oleszczuk – Rzecznik 

Prasowy Starostwa, p. Włodzimierz Bo-
jarski – Zastępca Naczelnika Wydziału 
Promocji, p. Marek Łuszczek – Wice-
burmistrz Iłży oraz p. Józef Skrobisz – 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży. 
Organizatorem imprezy był Iłżecki Dom 
Kultury przy udziale Publicznego Gim-
nazjum Gminnego w Iłży pod patronatem 
Starostwa Powiatowego w Radomiu.
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Impreza ma na celu promowanie po-
zytywnych zachowań, działań, postaw 
dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie 
młodzieżowego wolontariatu. Wśród te-
gorocznych laureatów znalazła się także 
uczennica PSP w Mazowszanach - We-
ronika Wójcicka.

Kapituła konkursu doceniła jej 
ogromną pasję i zaangażowanie 
w życie szkoły, liczne inicjatywy cha-
rytatywne i wrażliwość na potrzeby 
innych. Bardzo serdecznie gratulu-
jemy i życzymy wielu dalszych suk-
cesów!

Z naszej szkoły byli to: Klaudia Ma-
linowska, Bartosz Pszczółka – klasa 
III b; Malwina Łoboda i Michał Latała 
– klasa IIIa. Laureatami w tym etapie 
konkursu zostali: Bartosz Pszczółka 
(opiekun p. Izabela Tracz); Malwina 
Łoboda i Michał Latała (opiekun pani 
Marzena Faryna). Ta trójka zakwalifi-
kowała się do Regionalnego Konkursu 
Języka Angielskiego w MSCDN w Ra-
domiu. 20 kwietnia uczniowie odnieśli 
znaczący sukces! Michał Latała zajął 
trzecie miejsce, a Malwina Łoboda 
wyróżnienie! Wielkie gratulacje dla 
uczniów i nauczycieli.
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Do Polski przybył jeszcze przed II 
wojną światową i tu poznał swoją przy-
szłą żonę. Nadeszła wojna i Pan Bole-
sław został powołany do wojska, bronił 
ojczyzny na wielu frontach, m.in. pod 
dowództwem Generała Maczka w Anglii. 
Poza granicami kraju przebywał do 1947 
roku. Po powrocie ożenił się z wybran-
ką swojego życia, Panią Karoliną Klein, 
z którą w zgodzie i szczęściu - jak wspo-
mina syn - przeżyli 61,5 roku, mieszkając 
najpierw w Żarowie, później w Radomiu, 
a od 1958 roku w Augustowie. Czcigod-
ny jubilat doczekał się dwójki dzieci, syna 
Andrzeja i córki Teresy, oraz 5 wnuków 
i 1 prawnuka.

W związku z tym pięknym jubileuszem 
z życzeniami dla jubilata przybyli Pan 
Wójt Tadeusz Osiński wraz z Panią Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego Elżbietą 

Mosionek, radny Pan Mieczysław Gębski 
oraz przedstawiciele SPZOZ w Kowali - 

doktor Pan Rafał Wojciechowski i pielę-
gniarka Pani Iwona Ruszkowska.

Poza życzeniami wszelkiej pomyśl-
ności na dalsze lata życia oraz aby 
każdy kolejny dzień był radosny, pe-
łen życzliwości i miłości osób najbliż-
szych, Pan Bolesław otrzymał kwia-
ty, pamiątkową księgę z życzeniami 
oraz upominki.

Dopełnieniem uroczystości jubileuszo-
wej był tort urodzinowy i szampan.

Szacowny jubilat otrzymał także list 
z życzeniami i wyrazami głębokiego 
szacunku od Pani Premier Beaty Szy-
dło, który został wręczony w dniu 6 maja 
przez Kierownika Oddziału Spraw Oby-
watelskich w Delegaturze – Placówce 
Zamiejscowej w Radomiu Mazowieckie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
Pana Zbigniewa Gurtata, Panią Sylwię 
Pikiewicz i Zastępcę Wójta Gminy Kowa-
la Pana Dariusza Bulskiego.


