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3 czerwca 2012 r. na rynku Manufak-
tury w Łodzi odbyła się trzecia już 
edycja imprezy Smaki Ziemi Łódzkiej. 
Na 26 stoiskach wystawienniczych 
można było posmakować specjałów 
oraz podziwiać wyroby rękodzielnicze 
artystów z całego województwa łódz-
kiego. Na stoisku Fundacji „PRYM” 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Proboszczewicach serwowały 
pierogi z mięsem, kapustę z ko-
perkiem i smalec z jabłkami. 
Można było również podziwiać 
wyroby szydełkowe pani Tere-
sy Lewandowskiej, Władysławy 
Chłodzińskiej i Teresy Włodarek 

I Jarmark Chociszewski, który odbył 
się 27 maja upłynął w bardzo przy-
jaznej i rodzinnej atmosferze. Inicja-
tywa zorganizowania imprezy, która 
stworzyła okazję do zaprezentowania 
się rękodzielników z Gminy Parzę-
czew, ale również z okolicznych gmin 
wypłynęła od sołectwa Chociszew. 
Głównym pomysłodawcą i gospoda-
rzem był sołtys wsi – Bogdan Wy-
drzyński, który bardzo zaangażował 
się w organizację tejże imprezy, po-
święcił dużo sił i czasu, aby wszystko 
było „dopięte na ostatni guzik”. W or-
ganizację włączyły się również Forum 
Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, 
Szkoła Podstawowa w Chociszewie 
oraz Fundacja „PRYM”. Twórczość 
wystawców cieszyła się dużym za-
interesowaniem wśród przybyłych 
mieszkańców i gości, bowiem chęt-
nie podziwiali i kupowali artykuły 
rękodzielnicze.

Czas spędzony na imprezie umi-
lały różnorodne występy artystyczne. 
Na scenie można było zobaczyć dzieci 

Małgorzata Synowiec – właścicielka gospodarstwa agroturystycznego 
„SYNOWCÓWKA” we wsi Tkaczewska Góra w gminie Parzęczew została 
laureatką I miejsca w ogólnopolskim konkursie „Pamiętniki Agroturysty-
ki”. Pani Małgorzacie serdecznie gratulujemy, a Czytelnikom proponujemy 
lekturę pamiętników w kolejnych numerach „Do Rzeczy”.

Z mojego życia  
na Tkaczewskiej

Warto głośno marzyć

Jest luty 1997 rok, od siedmiu lat 
mieszkamy, to jest mój mąż, dwuna-
stoletnia córka Ola, dziesięcioletni 
syn Kuba i ja, w Łodzi. Moje 40 uro-
dziny. Mój teść pyta, jaki chciałabym 
dostać prezent, bo jest co prawda na 
przyjęciu urodzinowym, ale nie wie-
dział co kupić. A ja zaczynam marzyć 
o powrocie na wieś, przypominam 
sobie swoje dzieciństwo, dojrzewa-
nie, początki mojego małżeństwa 
i macierzyństwa na wsi. Drewniany 
dom, ganek, staw, kwiaty, warzyw-
niak. I to, że byłam tam szczęśliwa. 
A co – powiem głośno: „Wiesz Tato, 
chciałabym kawałek ziemi na wsi”. 
Mój teść bez mrugnięcia okiem po-
wiedział: „Dobrze, to poszukaj tej 
ziemi, a ja Ci ją kupię”. Już po roku 
mieliśmy swoje 1,5 hektara z bu-
dynkami – domem drewniano-mu-
rowanym, starą obórką i szopą – wieś 
Tkaczewska Góra. Miejsce to w 1997 
roku znalazł mój mąż z naszymi na-
stoletnimi dziećmi. Początkowo teść 
zakupił nam siedlisko z 1,5 hektaro-
wym gospodarstwem, rok później 
dokupiliśmy dalsze 3 ha ziemi pod 
lasem, sąsiadujące z naszą działką. 
Z perspektywy czasu, gdy patrzę na 
nas, męża i mnie, gdy jesienią 1998 
roku dokupiliśmy kolejne 3 ha zie-
mi z pięknymi starymi siedmioma 
modrzewiami i całowaliśmy je, by-
liśmy przeszczęśliwi, że spełniło się 
nasze marzenie o powrocie na wieś, 
dzisiaj nie wyobrażam sobie innego 
życia niż tutaj, gdzie jest moje, nasze 
miejsce na ziemi.

Nasze dziesięciolecie 
1997-2007
Nasze gospodarstwo jest duże, na-
wet dla mnie wychowanej na wsi. 
Położone przy lesie, okala je rzeka 
Bzura, składa się głównie z podmo-
kłych łąk i 20-letniego lasu sosnowo-
-brzozowego oraz zapadliska ziem-
nego zwanego stawem. W siedlisku 
są trzy budynki, jedne wymagają ka-
pitalnego remontu, a rozbiórki dru-
gie. Od 1997 roku, kiedy kupiliśmy 
gospodarstwo do 2007 roku, kiedy 
się tu przeprowadziliśmy, miałam 
wiele kryzysów i średnio raz w roku 
pomysł, aby porzucić te niekończące 
się inwestycje. Inni wyjeżdżają na 
wakacje, a my z mężem zbieramy każ-
dy zarobiony pieniądz, inwestujemy, 
inwestujemy i inwestujemy. W re-
mont domu mieszkalnego, budynku 
gospodarczego, zakup starej chałupy 
na Kielecczyźnie, meliorację łąk i po-
dwórka, wykopanie dwóch stawów. 
To tylko dzięki determinacji mojego 
męża, za co mu teraz chcę podzięko-
wać, nie rzuciłam tego wszystkiego.

Lata 1997-2007 to czas budow-
lanego trudu. A budujemy w sza-
leńczym tempie. Na naszej wsi spę-
dzaliśmy każdą wolną chwilę, sami 
kopaliśmy fundamenty, porządko-
waliśmy teren, sadziliśmy drzewka 
i krzewy. Po kolejnym roku naszej 
ciężkiej pracy, wiosną 2000 roku 
nasz przyjaciel Roman – architekt 
opowiedział nam o opoczyńskiej wsi, 

gdzie stoją stare, drewniane domy. 
On już sobie taki kupił i postawił – 
wyglądał ślicznie. Wybrał też kolejną 
chałupę, ale zastanawiał się czy ją 
kupić. Uzgodniliśmy, że rozebrany 
już dom drewniany weźmiemy my 
i w ten sposób kupiliśmy kota w wor-
ku. „Kot” po postawieniu okazał się 
uroczy. Ale zanim stanął, mieliśmy 
trochę przygód. Była jesień 2001 ro-
ku, tak piękna jak tegoroczna – cie-
pła, słoneczna, bezdeszczowa. Wspo-
minam początek stawiania naszego 
drewnianego domu i czterech cieśli 
z Kielecczyzny, którzy obiecali nam, 
że postawią go w tydzień. Gdy po 4 
dniach przyjechaliśmy na plac budo-
wy (bo mieszkaliśmy przecież w Ło-
dzi), fachowców nie było, na funda-
mencie, i owszem leżała pierwsza 
belka – przyciesie, a nasi budowni-
czowie, no cóż, oni również leżeli, 
tylko we wsi i byli pijani jak bele. Tak 
się zakończyło nasze zaufanie do fa-
chowców i od tego czasu Pan Janek, 
który został i jest do dziś naszym 
głównym fachowcem, doradcą i do-
brą duszą siedliska (mieszka w są-
siedniej wsi) codziennie zaglądał na 
budowę. Kupował naszym cieślom 
żywność, papierosy i faktycznie po 
tygodniu stanął dom, a potem Pan 
Janek postawił więźbę dachową. 
Więźba dachowa stanęła 6 grudnia 
– cóż to były za Mikołajki! A potem 
na Boże Narodzenie 2001 roku bu-
dowany przez nas dom miał dach. 
Mieliśmy drewnianą chałupę, a co 
z wnętrzem? Od 2002 roku rozpo-
częliśmy z mężem snuć marzenia, 
a Romek, przyjaciel architekt, ure-
alniał te pomysły, projektował gdzie 
będzie kuchnia, łazienka, Pan Janek 
dorzucał swoje propozycje. Zresztą 
ten nasz dom ma wiele rozwiązań, 
które pochodzą od naszych fachow-
ców – hydraulika, murarza, elektry-
ka, dekarza. Każdy z nich dał nam 
jakiś pomysł, który uwzględniliśmy 
i zastosowaliśmy w pozostałych na-
szych domach. I tak parter naszego 
drewnianego domu to jedna izba – 
kuchnia z pokojem dziennym, po-
środku łazienka i kominek, na górę 
prowadzą urocze schody zrobione 
przez pana Janka (miejscowego sto-
larza, budowlańca i złotą rączkę), są 
pięknie wykończone metalem, ale 
to już robota mojej koleżanki Basi. 
Górka drewniana to też jedno po-
mieszczenie, na prawo od schodów 
jest „gabinecik” – miejsce do pracy 
umysłowej z uroczym sekretarzy-
kiem, pięknym fotelem, szafką ar-
tdeco na dokumenty i książki (od 
Pana Adama naszego fachowca od 
starych mebli), a po lewej stronie 
sypialnia z pięknymi łóżkami odno-
wionymi przez Pana Marka (miesz-
kańca pobliskiej wsi). Zresztą nasza 
znajomość z Panem Markiem to 12 
szaf, 14 łóżek, 10 stołów i stolików, 
30 krzeseł, mnóstwo innych mebli, 
które nam wykonał lub odnowił. Jest 
mistrzem i pasjonatem swojej pracy. 
Lubię z nim realizować własne po-
mysły na odnawianie starych mebli.

 
C.d.n.

Małgorzata Synowiec

oraz anioły pani Bogny Stępień. 
Głównymi punktami imprezy by-

ły konkursy – „Smaczne łódzkie” oraz 
„Folk-nuta”. W tym pierwszym do ry-
walizacji przystąpiły 24 zespoły Kół 
Gospodyń Wiejskich. Do konkursu 
zgłoszono m. in.: zalewajkę z zasmaża-
nymi kurkami, placek z kaszy jaglanej 
„Jaglanek”, kartoflarz, lecznicze wino 
z dzikiej róży, a nasze panie z KGW 
w Proboszczewicach – „Proboszcze-
wickie pierogi z mięsem”. I miejsce 
w konkursie zdobyła „kaczka zaleska”, 
którą przygotowują od pokoleń panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Za-
leskiej w gminie Zadzim.

W konkursie „FOLK-NUTY” pierw-
sze miejsce zajął Amatorski Zespół Re-
gionalny im. Wł. St. Reymonta, drugie 
Zespół Ciebłowianie, a trzecie Zespół 
Pieśni i Tańca – Kalina.

W strefie gotowania pod okiem 
znanego kucharza Andrzeja Polana, 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Szczawinie (Barbara Majchrzak, 
Danuta Zatorska, Maria Kacprzak) 
zaprezentowały w pokazowym go-
towaniu „Szczawiński barszcz 
kapuściany”.

Renata  
Jesionowska-Zawadzka

Smaki Ziemi Łódzkiej

Jarmark w Chociszewie
ze Szkoły Podstawowej w Chocisze-
wie w towarzystwie swoich nauczy-
cieli, zespoły ludowe, a wśród nich: 
Aleksandrowianie, Ozorkowianie, Pa-
rzęczewiacy, kabaret Wesoła Wdówka, 
zespół piosenki biesiadnej ze Śniato-
wej oraz zespół Biała Róża.

Ponadto przygotowano liczne 
konkursy, które w zabawny i humo-
rystyczny sposób angażowały cale 
rodziny. Nie lada atrakcją był konkurs 
na największą rodzinę obecną na Jar-
marku – udało się zgromadzić oko-
ło 40 spokrewnionych ze sobą osób. 
Zwycięska rodzina otrzymała słodką 
nagrodę w postaci ogromnego tortu.

Jarmark w Chociszewie był pierw-
szą imprezą organizowaną na taką 
skalę, której pomysł wyszedł całkowi-
cie od mieszkańców i jak się okazuje 
był „strzałem w dziesiątkę”. Wszyscy 
obecni na Jarmarku goście na pew-
no będą mile wspominać spędzony 
tam czas.

Marta Gmerek
Bogdan Ignaczak  

– twórca ludowy z Chociszewa



czerwiec 20122 Łęczyca  •  Parzęczew  •  Wartkowice

Tegoroczna zima była wyjątkowa, 
głównie dlatego, ze nadeszła później 
niż zwykle. Nastąpiły silne mrozy 
utrzymujące się przez kilka tygodni, 
którym towarzyszyły silne wiatry. 
Najgorszy jednak był brak okrywy 
śnieżnej, która zwykle zabezpiecza ro-
śliny przed zmarznięciem. Wszystkie 
te czynniki spowodowały wysmalanie 
roślin, a w następstwie ich obumarcie.

W trzeciej dekadzie marca było już 
wiadome, że większość ozimin wymar-
zła i należy przystąpić do ich zaorania. 
Na wniosek poszkodowanych rolników 
gminna komisja do spraw szacowania 
szkód przeprowadziła lustrację uszko-
dzonych ozimin i zaczęła przyjmować 
wnioski rolników o udzielenie pomocy 
jednorazowej. Komisja potwierdziła 
wystąpienie szkód w 718 gospodar-
stwach. Łącznie zaorano ok. 2 500 
hektarów zbóż, w tym pszenicy 1675 
ha, pszenżyta – 687 ha. Zaorano 85 
hektarów rzepaku. Po potwierdzeniu 

Gmina Wartkowice kontynuuje wielo-
letni projekt inwestycyjny pn. „Prze-
budowa układu komunikacyjnego 
gminy Wartkowice”, współfinansowa-
ny ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Łódzkiego na lata 
2007–2013. Projekt ten przewidu-
je wykonanie trzech dróg gminnych 
o nawierzchni bitumicznej o łącznej 
długości prawie 12 km. 

W ubiegłym roku zrealizowano 
przebudowę drogi gminnej Sucha – Pa-
rądzice – Krzepocinek, długości blisko 
2,5 km. W bieżącym roku rozpoczęto 
przebudowę drogi gminnej Ner Kolo-
nia – Mrówna – Brudnówek – Kwiato-
nia, długości 7,5 km. Pierwszy odcinek 
drogi od skrzyżowania z drogą powia-
tową Saków – Praga do torów kolejo-

W przyszłym, 2013 roku Rolniczy Za-
kład Doświadczalny w Błoniu-Topoli 
będzie obchodzić dziewięćdziesięciole-
cie swojej nieprzerwanej działalności. 
Warto przypomnieć, chociażby w skró-
cie, historię tej, niemal wiekowej, insty-
tucji, niezwykle zasłużonej dla rozwoju 
rolnictwa.

Po zakończeniu I wojny światowej 
i odzyskaniu niepodległości przystą-
piono do opracowania projektu re-
formy rolnej, a co światlejsi działacze 
państwowi i samorządowi zabiegali 
o powołanie ośrodków kultury rolnej, 
służących modernizacji i rozwojowi 
rolnictwa. Decyzja o utworzeniu Za-
kładu Doświadczalnego w majątku 
państwowym Błonie podjęta została 
wspólnie przez Okręgowe Towarzy-
stwo Rolnicze i Sejmik Powiatowy 
w Łęczycy już w 1919 roku. W grudniu 
1920 roku Sejmik Powiatowy podjął 
uchwałę o wystąpieniu do Minister-
stwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych 
z prośbą o przeznaczenie majątku Bło-
nie, gmina Topola na założenie szkoły 
rolniczej męskiej, instytutu torfowego 
oraz stacji doświadczalnej. Od podjęcia 
uchwały do realizacji planów upłynę-
ło ponad dwa lata. Wiosną 1923 roku 
na 70 morgach wydzierżawionych od 
majątku państwowego Błonie przy-
stąpiono do organizacji i urządzania 
stacji doświadczalnej, przeznaczając na 
ten cel określoną sumę w dorocznym 
budżecie. Powołano również Kurato-
rium, którego zadaniem było opraco-
wanie programu działalności zakładu 
i sprawowanie pieczy nad całokształ-
tem prac związanych z jego urucho-
mieniem. W skład Kuratorium weszli 
przedstawiciele Wydziału Doświad-
czalno-Naukowego Centralnego To-
warzystwa Rolniczego Województwa, 
Okręgowego Towarzystwa Rolniczego, 
Sejmiku Powiatowego, Związku Zie-
mian i dyrektor Syndykatu Rolniczego 
– łącznie 13 osób. 

W kwietniu 1923 roku z Kurato-
rium wyłoniono Zarząd Zakładu ma-
jący zorganizować tę instytucję. Pierw-
sze dwa lata działania były niezwykle 
trudne, między innymi z powodu de-
stabilizacji waluty krajowej. Miejsco-
wi działacze widzieli jednak koniecz-
ność realizacji przedsięwzięcia i Sejmik 

Powiatowy przeznaczył w 1924 roku 
znaczną dotację na zakończenie budo-
wy domu mieszkalnego i budynków 
inwentarskich. Źródła podają, że była 
to najwyższa w tym roku w skali kraju 
dotacja samorządowa na rzecz stacji 
doświadczalnej. W Zakładzie prowa-
dzono wówczas trzy działy pracy:
– doświadczeń polowych,
– doświadczeń torfowych,
– oświatowo-rolniczy.

W drugiej połowie 1924 roku 
uruchomiono stację meteorologiczną, 
współpracującą z Państwowym Insty-
tutem Meteorologicznym w Warszawie. 
Pola podzielono na trzy płodozmiany 
czteropolowe i prowadzono na nich 
doświadczenia nawozowo-uprawowe 
i odmianowe. W 1925 roku wybudowa-
no chlewnie, założono gniazda hodow-
lane trzody chlewnej, owiec i ogrodzo-
no pola Zakładu. W 1928 roku Sejmik 
Powiatowy w Łęczycy uchwalił regu-
lamin dla Zakładu Błonie a Zakład na-
zwano Sejmikowym Ogniskiem Kultu-
ry Rolnej. Warto przytoczyć niektóre 
punkty owego regulaminu:

„Celem Ogniska jest podniesienie 
poziomu kultury rolnej we wszystkich 
działach przez:
– zorganizowanie hodowli roślin go-
spodarskich wszelkiego rodzaju, naj-
więcej odpowiadającym warunkom 
gleby w powiecie oraz hodowli drzew 
owocowych,

– zorganizowanie reprodukcji szlachet-
nych i do warunków miejscowych przy-
stosowanych odmian zbóż,
– nadanie kierunku hodowli zwierzę-
cej i uszlachetnianie rasy w powiecie,
– propagowanie wiedzy rolniczej w po-
wiecie przez urządzanie odczytów, kur-
sów, pogadanek..”

Regulamin sankcjonował samo-
rządowy charakter placówki, której 
zadaniem było zaspokajać potrzeby 

produkcyjne i oświatowe rolnictwa 
w powiecie. Mimo kłopotów finanso-
wych do 1939 roku wybudowano bu-
dynki mieszkalne dla pracowników, 
dokupowano maszyny i narzędzia 
rolnicze. Powiększyła się również po-
wierzchnia pól do 170 hektarów, w tym 
100 hektarów gruntów ornych.

Zakład w Błoniu powołany przez 
Sejmik Łęczycki na potrzeby rolników 
powiatu łęczyckiego, oddziaływał rów-
nież na inne powiaty województwa 
łódzkiego: brzeziński, łaski, łódzki 
i piotrkowski, ale w stopniu ograni-
czonym z racji odmiennych gleb. Do-
świadczenia prowadzone były nie tylko 
na polach Zakładu, ale również w go-
spodarstwach chłopskich i majątkach 
ziemskich, prywatnych i państwowych 
w miejscowościach leżących niedale-
ko Błonia. Zakład w latach 30-tych na-
wiązał współpracę z Towarzystwem 
Eksploatacji Soli Potasowych i z Pań-
stwową Fabryką Związków Azotowych. 

Kolejne drogi w budowie
wych długości ponad 4 km posiada 
już nawierzchnię bitumiczną. Do wy-
konania pozostały pobocza i zjazdy na 
pola. Pierwotnie realizację tej drogi za-
planowano na dwa lata, jednakże uda-
ło się wygospodarować w budżecie 
gminy środki finansowe niezbędne do 
sfinansowania całego zadania w bie-
żącym roku, a wykonawca zobowiązał 
się wykonać roboty drogowe do końca 
listopada 2012 roku. Trzecie zadanie 
inwestycyjne, tj. przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Pełczyńska, 
długości blisko 2 km planowane jest 
do realizacji w 2014 roku. 

Przedsięwzięcie, którego wartość 
wynosi ponad 10 milionów złotych 
w 75% jest finansowane ze środków 
Unii Europejskiej.

Piotr Sikora

Pomoc dla rolników 
strat przez komisję gminną i złożeniu 
wniosków do ARiMR rolnicy mogą li-
czyć na otrzymanie pomocy bezzwrot-
nej w wysokości 100 zł za 1 hektar 
zlikwidowanej uprawy. 

Komisja Rolnictwa, Budowy i Na-
prawy Dróg Rady Gminy Łęczyca 
wystąpiła do Wojewody Łódzkiego 
z wnioskiem o zwiększenie pomo-
cy dla poszkodowanych rolników. 
Wójtowie gmin powiatu łęczyckie-
go zwrócili się do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z petycją o zwiększenie 
pomocy, proponowali wprowadzenie 
dodatkowego limitu zwrotu akcyzy na 
przesiewane pola, zwolnienie z opłat 
licencyjnych w przypadku siewu zbóż 
z własnego rozmnożenia. Także Izba 
Rolnicza Województwa Łódzkiego za-
biegała o większą pomoc wnioskując 
m.in. o: zwiększenie stawki dopłaty 
na 1 ha powierzchni upraw przezna-
czonych do zaorania i ponownego ob-
siewu do kwoty minimum 200 zł na 

ha, zwiększenie limitu oraz wysoko-
ści zwrotu podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego, 
podniesienie proponowanych, nego-
cjowanych stawek dopłat do mate-
riału siewnego. Niestety, starania te 
nie zostały uwzględnione i pomoc to 
jedynie 100 zł / ha zaoranych upraw 
ozimych. Teoretycznie poszkodowani 
rolnicy mogą ubiegać się o niskoopro-
centowane kredyty klęskowe. Zazna-
czam – teoretycznie! W praktyce nikt 
nie będzie spełniał warunków kwali-
fikujących go do zaciągnięcia kredytu, 
gdyż straty musiałyby przekraczać 
30% średniej rocznej produkcji rol-
nej liczonej z produkcji 3 lat poprze-
dzających rok klęskowy. Wiadomo, że 
wartość zbóż jest liczona bardzo nisko 
w stosunku do pozostałych upraw.

Nie pozostaje nic innego, tylko cie-
szyć się ze 100 zł, których nie trzeba 
oddawać i modlić się o umiarkowane 
deszcze, bo susza glebowa występu-
jąca od jesieni ubiegłego roku nienaj-
lepiej rokuje tegorocznym zbiorom. 

Zofia Dziwisz

We współpracy z tymi fabrykami pro-
wadzono doświadczenia nawozo-
we, odmianowe, uprawowe. Wyniki 
doświadczeń opracowywano i upo-
wszechniano. Zakład wydawał komu-
nikaty rolnicze, ulotki z zaleceniami 
agrotechnicznymi. Ulotek wydawano 
rocznie od 5 do 7 tysięcy. Do działalno-
ści upowszechnieniowej zaliczyć należy 
również coroczną wymianę i sprzedaż 
kwalifikowanego materiału siewnego. 
Zakład odwiedzały także liczne wy-
cieczki rolników zainteresowanych no-
watorskimi metodami uprawy, nowymi 
odmianami roślin.

W okresie okupacji Niemcy usunęli 
polską administrację, ale zachowali do-
świadczalny charakter Zakładu. Ucieka-
jąc w 1945 roku zabrali z gospodarstwa 
inwentarz pociągowy i dochodowy, wo-
zy, część sprzętu itp. Po wyzwoleniu 
natychmiast wznowiono działalność 
Zakładu. Wyremontowano budynki, 
zakupiono nowe maszyny rolnicze, 
uzupełniono sprzęt, zakupiono inwen-
tarz. Wybudowano kolejny budynek 
mieszkalny i dodatkowe gospodarcze. 
Z rozparcelowanego w wyniku reformy 
majątku Błonie przyłączono do zakładu 
240 hektarów gruntów. W latach 1946 
– 48 zakładem zarządzał Zarząd Woje-
wódzki Związku Samopomocy Chłop-
skiej w Łodzi. Na początku 1948 roku 
Zakład przejął Instytut Naukowy Go-
spodarstwa Wiejskiego, a następnie, 
w 1951 roku – Instytut Uprawy Nawo-
żenia i Gleboznawstwa. Od tego czasu 
Zakład służył bezpośrednio rolniczym 
badaniom naukowym, będąc ogniwem 
krajowej sieci doświadczalnictwa rol-
niczego. Na terenie ZD prowadzono 
szkolenia dla instruktorów służby rol-
nej, a kilkadziesiąt roczników uczniów 
i studentów szkół rolniczych odbywało 
praktyki i staże. 

Na przestrzeni dziesięcioleci 
zmieniała się organizacja doświad-
czalnictwa w Polsce. Doświadcze-
niami odmianowymi zajęły się stacje 
oceny odmian. Prowadzone doświad-
czenia zawsze były i są dostosowane 
do aktualnych wymogów rolnictwa. 
Obecnie Zakład gospodaruje na 238 
hektarach, w tym 161 hektarów sta-
nowią grunty orne, a 61 hektarów 
– użytki zielone. Jak poinformował 

dyrektor R.Z.D. Błonie – Topola – Zby-
sław Wardziński, sprawdzane są tu 
nowe technologie i różne rozwiąza-
nia o charakterze innowacyjnym. We 
współpracy z Kutnowską Hodowlą 
Buraka Cukrowego w Straszkowie k/ 
Kłodawy, oceniane jest 7 odmian bu-
raków cukrowych. Na powierzchni 3 
hektarów buraków, we współpracy 
z firmą PRP Technologies, prowadzo-
ne jest doświadczenie z zastosowa-
niem nawozu PRP SOL ograniczają-
cym degradację gleby i sprzyjającym 
zwiększeniu plonów. Prowadzone 
są także doświadczenia nawozowe 
z zmiennymi dawkami azotu stoso-
wanego pogłównie na zboża i buraki 
cukrowe. Bardzo ciekawe będą wy-
niki badań nad nakładami, koszta-
mi i opłacalnością produkcji w róż-
nych technologiach uprawy roślin 
(wszystkie gatunki zbóż i buraków 
cukrowych). Realizację tego projektu 
rozpoczęto w 1992 roku, a zakończe-
nie wyznaczono na 2014 rok. 

RZD często wizytują magistranci 
i doktoranci wykorzystujący bogaty 
materiał badawczy. Na zlecenie Instytu-
tu Nawożenia Uprawy i Gleboznawstwa 
w Puławach, Zakład prowadzi monito-
ring suszy. Ocena wilgotności gleby jest 
badana na wyznaczonym polu dwa razy 
w tygodniu. Dane są wykorzystywane 
np. do ogłaszania stanów klęskowych. 
We współpracy z Państwowym Instytu-
tem Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
na terenie Zakładu funkcjonuje stacja 
meteorologiczna odnotowująca takie 
dane jak: temperatura, wilgotność, opa-
dy, siła i prędkość wiatru itp. 

Rola, jaką pełnił i pełni Rolniczy 
Zakład Doświadczalny Błonie – To-
pola jest nie do przecenienia. Szcze-
gólny hołd należy oddać inicjatorom 
i twórcom tej placówki, którym przed 
90 laty przyświecała idea postępu rol-
niczego, a co za tym idzie zwiększenie 
dochodowości gospodarstw i popra-
wa warunków życia mieszkańców wsi. 
Wprawdzie skala działalności nauko-
wej jest nieco mniejsza, miedzy innymi 
ze względu na reorganizację doświad-
czalnictwa rolniczego, ale dalsze istnie-
nie Zakładu jest niezbędne.

Zofia Dziwisz

Rolniczy Zakład Doświadczalny w Błoniu-Topoli

Dyrektor Zbysław Wardziński
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Dojechawszy do skrzyżowania dróg 
skręcamy w prawo, w drogę z Alek-
sandrowa Łódzkiego przez Nakiel-
nicę do Dalikowa, którą biegnie tu-
rystyczny,  niebieski szlak rowerowy 
„Gorące źródła”.

Drogą tą 10 września 1863 r. 
w godzinach rannych w stronę Da-
likowa maszerowało zgrupowanie 
oddziałów powstańczych. W jego 
skład wchodziła tzw. partia kaliska 
dowodzona przez kpt. Stanisława 
Szumlańskiego, partia rawska kpt. 
Konstantego Sokołowskiego i łęczy-
cka mjr. Roberta Skowrońskiego, do-
wodzącego całością zgrupowania. Si-
ły polskie liczyły od 1200 do 1300 
żołnierzy, chociaż wg innych źródeł 
ledwie przekraczały tysiąc, w tym ok. 
300 kawalerzystów. Przed sześcioma 
dniami stoczyły one nierozstrzygnię-
ty bój pod Wolą Cyrusową (na wschód 

od Strykowa) i teraz kluczące przed 
ścigającymi je wojskami rosyjskimi 
dowodzonymi przez płk Hagemei-
stra, naczelnika wojennego powiatu 
łęczyckiego, trafiły w okolice Alek-
sandrowa. Noc z 9 na 10 września 
zgrupowanie zmęczone ciągłymi i for-
sownymi marszami odpoczywało na 
noclegach we wsiach w okolicy Na-
kielnicy i Brużycy Małej. W rejonie tej 
ostatniej miejscowości kwaterowały 
oddziały kpt. Szumlańskiego, gdzie 
nad Bzurą dochodziło do utarczek ze 
ścigającymi powstańców rosyjskim 
oddziałem mjr. Stepanowa. Ten wcho-
dził w skład znacznie liczniejszych sił 
rosyjskich, które teraz pod dowódz-
twem gen. Mikołaja Krasnokutskiego 
coraz bardziej osaczały zgrupowanie 
powstańcze mjr. R. Skowrońskiego.

W związku z rosnącym zagroże-
niem postanowił on po przekrocze-

Urodził się 13 sierpnia 1923 r. we 
wsi Sulimy w gminie Parzęczew. 
Stąd właśnie pochodziła jego mat-
ka Florentyna, której rodzicami byli 
Wojciech i Magdalena Łukaszewiczo-
wie z Sulim. W latach dwudziestych 
ubiegłego wieku Florentyna Łukasze-
wicz poślubiła Wojciecha Olejnika, 
pochodzącego z woj. poznańskiego, 
żołnierza Rewolucji Pażdziernikowej, 
uczestnika Bitwy pod Lenino, żołnie-
rza biorącego udział w zdobyciu Ber-
lina. Florentyna i Wojciech Olejniko-
wie mieli czworo dzieci: Stanisława, 
Zygmunta (zmarł jako dziecko), Bole-
sława i Kazimierę. Stanisław Olejnik, 
zmarły 24 lutego 2012 r., był ostat-
nim z żyjących dzieci małżeństwa 
Olejników.

W maju 1940 r. Stanisław Olejnik 
wraz z ojcem został wysłany na przy-
musowe roboty w okolice Kłajpedy. 
Podczas nieudanej ucieczki obaj zo-
stali zatrzymani przez radziecką straż 
graniczną i przewiezieni do więzienia 
w Kownie. Otrzymany wyrok brzmiał: 
2 lata obozu pracy (łagrów). Stanisław 
został wywieziony aż za Ural do Iw-
delskich Łagrów w zachodniej Syberii. 
Pracował tam po 12 godzin dziennie, 
wykonując katorżniczą pracę w sybe-
ryjskich lasach. Chorował na szkor-
but, dolegała mu bardzo duża i rozle-
gła opuchlizna kończyn. Trwało to do 
końca sierpnia 1941 roku. Po zawar-
ciu w dniu 30 lipca 1941r w Londynie 
umowy między rządami radzieckim 
i polskim powstała możliwość zorga-
nizowania Armii Polskiej w ZSRR. Og-
łoszono także amnestię dla obywateli 
polskich więzionych w łagrach. Stani-
sław wyjechał wówczas do Karagan-
dy w Kazachstanie, gdzie początkowo 
pracował w sowchozie, a następnie 

po załatwieniu wszelkich formalności 
w dn. 26 listopada 1941 r. wstąpił jako 
ochotnik do polskiego wojska.

Na początku 1942r. całą Armię 
Polską przeniesiono do Uzbekistanu. 
Miejscem postoju 16 Pułku Piechoty, 
do którego został wcielony stryj był 
Kitab. Wspólnie z towarzyszami bro-
ni przeszedł szereg groźnych chorób 
(m.in. malarię i dezynterię). Z powo-
du braku lekarstw i złego odżywiania 
zmarło wielu z nich. 

W połowie sierpnia 1942 r. dzie-
więtnastoletni żołnierz Stanisław 
Olejnik wyjechał do Krasnowodzka, 
a następnie przez Morze Kaspijskie do 
Pachlawi w Iranie. Stamtąd natomiast 
do Iraku, gdzie w okolicach Mosulu 
i Kirkuhu nastąpiła reorganizacja Ar-
mii Polskiej na wzór angielski. Powstał 
wówczas 2 Korpus Polski. Stanisław 
został przydzielony do 2 kompanii 
16 lwowskiego Batalionu 5 Kresowej 
Dywizji Piechoty. Po intensywnym 
szkoleniu i uzbrojeniu Armia Polska 
przedostała się do Palestyny. Kolej-
nym etapem wojennej wędrówki była 
Syria, Egipt, Morze Śródziemne i Wło-
chy. W czasie wyjazdu na front włoski 
2 Korpus Polski liczył 46 tys. żołnierzy. 
W drugiej połowie marca 1944r. żoł-
nierze 2 Korpusu zostali skierowani 
na front nad rzeką Songro.

We wspomnieniach spisanych 
przez Stanisława Olejnika czytamy: 
Odcinek frontu był spokojny, nie było 
większych walk. Prawdopodobnie cho-
dziło o przyzwyczajenie młodych żołnie-
rzy (bo z takich przeważnie składała 
się Kompania Strzelecka) do warun-
ków panujących na froncie. Następnym 
etapem walk było MONTE CASSINO. 
Stanisław Olejnik pisze: W dniu 11 ma-
ja o godz. 23.00, z chwilą rozpoczęcia 

Wśród dokumentów i pamiątek po zmarłym żołnierzu Armii gen. Andersa znajdują 
się m.in.:

– Mianowanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie będącego w czyn
nej służbie wojskowej plutonowego Stanisława Olejnika s. Wojciecha na stopień 
podporucznika Wojska Polskiego. Nominacja nadana przez Prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego została podpisana przez Gen. Brygady Macieja Żyteckiego w dniu 
17.XI.2000 r .

– Dokument z 2001 r.:
„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej por. Stanisław Olejnik s. Wojciecha uzyskał prawo 
do zaszczytnego tytułu: WETERAN WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY” 

– szereg medali i odznaczeń, wśród nich: KRZYŻ WALECZNYCH, KRZYŻ PAMIĄTKOWY 
MONTE CASSINO, MEDAL WOJSKA POLSKIEGO, KRZYŻ POLONIA RESTITUTA

Szlakiem powstańczych walk z 1863 r. – cz. II
Ignacew Parzęczewski – Ignacew Folwarczny – Marysławów  

– Bardzynin – Gajówka (19,6 km)
niu Neru i wysadzeniu za sobą mo-
stów przetransportować na wozach 
piechotę w tereny leśnego powiatu 
gostynińskiego i połączyć się z ope-
rującym tam silnym oddziałem mjr. 
Orłowskiego. Właśnie w trakcie wy-
konywania tego zamierzenia, podczas 
przemarszu przez wieś Gajówka nie-
przyjaciel zagrodził drogę powstań-
com, którzy znaleźli się w okrąże-
niu przez przeważającego liczebnie, 
dobrze uzbrojonego i wyćwiczone-
go przeciwnika. Gen. Krasnokutski 
dysponował bowiem wg S. Zielińskie-
go 17 rotami piechoty, 2 szwadrona-
mi dragonów i 67 czerkiesami tj. ok. 
3500 żołnierzami samej piechoty. Na-
tomiast wg mjr. Szumlańskiego prze-
ciwnik posiadał 1300 piechurów, co 
wskazywałoby na znacznie mniejszą 
przewagę Rosjan. Ze skąpych infor-
macji dotyczących bitwy wynika, że 

duży wpływ na jej przebieg miało za-
skoczenie zgrupowania powstańców 
przez wojska gen. Krasnokutskiego, 
co świadczy o źle prowadzonym roz-
poznaniu. Rozciągnięte w marszu ko-
lumny nie zdołały się skoncentrować 
żeby całością sił zająć dogodne pozy-
cje do prowadzenia walki i kierowa-
nia nią przez dowodzącego.

Z pracy doktorskiej J. A. Ziem-
nickiego o Powstaniu Styczniowym 
w Zgierzu i okolicy wynika, że w od-
osobnieniu walczyły niektóre części 
składowe powstańczego zgrupowa-
nia, a przynajmniej zamykająca je 
kolumna kaliskiej partii kpt. Szum-
lańskiego, zaatakowana w Gajówce 
przez jazdę ppłk. Korzakowa. Popro-
wadzona na nią brawurowa szarża 80 
powstańców na czele z rotmistrzem 
Magnuskim zatrzymała Rosjan. Wów-
czas kpt. Szumlański przesunął swój 
oddział ze wsi na korzystniejszą po-
zycję obsadzając skraj pobliskiego 
lasu, gdzie skutecznie się bronił, za-
nim nie nadciągnęły dwie kompanie 
rosyjskiej piechoty.

Wówczas atakowany z fron-
tu przez piechotę oraz z prawego 

skrzydła przez huzarów i kozaków 
musiał oddział Szumlańskiego opu-
ścić las i rozpocząć odwrót. Brak sko-
ordynowanego dowodzenia całością 
sił spowodował zamieszanie na polu 
bitwy i poszczególne oddziały polskie 
mimo zaciętości i bohaterstwa ulega-
ły przewadze nieprzyjaciela.

Do odwrotu w kierunku Dali-
kowa została zmuszona większość 
sił powstańczego zgrupowania. Bi-
twa nabrała ruchomego charakteru 
i przetaczała się wraz z walczący-
mi oddziałami wzdłuż wsi Gajówka. 
Uczestniczący w niej oficer ze sztabu 
mjr. Skowrońskiego, Wiktor Jaworski 
o pseudonimie „Bellina” nazwał ją 
„krwawym, bez ładu, planu i komen-
dy prowadzonym bojem”. Cała wieś 
Gajówka płonęła. Powstańcy i miesz-
kańcy wsi ginęli zarówno od kul, jak 
i od ognia.

Stanisław Frątczak
sekcja kolarska „Szwadron”

Ostatnia, trzecia część tekstu  
w kolejnym numerze „Do Rzeczy”

Kilka miesięcy temu pożegnano, urodzonego w Sulimach w Gminie Parzę czew, śp. Stanisława Olejnika – męża, ojca, 
dziadka, pradziadka, stryja, osobę kochaną i najbliższą, ale także żołnierza, który w 1940 roku jako 17-latek wraz  
ze swoim ojcem rozpoczął wojenną tułaczkę, od przy muso wych robót w okolicach Kłajpedy, pobycie w łagrach pełnym 
upoko rzeń i prześladowań, aż po Bitwę pod Monte Cassino w Armii gen. Andersa. Na podstawie zachowanych 
pamiątek, wspomnień spisanych, a także rozmów z małżonką i dziećmi zmarłego Stanisława Olejnika wspomnienie 
o swoim stryju przygotowała jego bratanica – Lucyna Czerwińska. 

„MOŻNA ODEJŚĆ NA ZAWSZE, BY STALE BYĆ BLISKO”
ks. Jan Twardowski

Walczył pod Monte Cassino 

ostrzału artyleryjskiego na stanowi-
ska niemieckie, do jaru „C” dotarliśmy 
rankiem na wzgórze Job. Trzy kolejne 
dni na tym wzgórzu były okresem przy-
gotowawczym do natarcia. Cały czas 
byliśmy pod ostrzałem niemieckiej ar-
tylerii moździerzy. 16 maja wieczorem 
dostaliśmy rozkaz ataku na wzgórze 
zwane Widmem. które zostało zdobyte, 
ale ten sukces został okupiony śmiercią 
kolejnych żołnierzy z mojej kompanii. 
Niemcy próbowali odbić Widmo, ale 
ponownie zostali odparci. 2 Kompa-
nia została następnie skierowana na 
Wzgórze San Angelo, aby wesprzeć 
atak 17 Batalionu. Wspólnymi siłami 
Wzgórze San Angelo zostało zdoby-
te, a kompania stryja wycofana z linii 
frontu do odwodu.

Polscy żołnierze na froncie adria-
tyckim zdobyli port Ankony i prze-
łamali niemiecką obronę na linii 
„Gustaw”. W dalszej części swoich 
wspomnień Stanisław Olejnik pisze: 
Następnym etapem walk były Apeniny. 
Po zdobyciu Bolonii zostaliśmy skiero-
wani do odwodu, a w tydzień później 
nastąpiła bezwarunkowa kapitulacja 
niemieckich sił zbrojnych we Włoszech 
i koniec wojny. Ze wspomnień żołnie-
rza Armii gen. Andersa dowiadujemy 
się także o stratach 2 kompanii 16 ba-
talionu 5 Kresowej Dywizji Piechoty 
(w której walczył początkowo jako 
celowniczy lekkiego karabinu ma-
szynowego, a później jako dowódca 
drużyny), które wyniosły 46 zabitych 
i wielu, wielu rannych.

Bitwa pod Monte Cassino, trwa-
jąca od 11 do 29 maja 1944r. uzna-
na została za jedną z najbardziej za-
ciętych bitew stoczonych podczas II 
wojny światowej. To na tym wzgórzu, 
gdzie znajdowało się Opactwo Bene-

dyktyńskie żołnierze 2 Korpusu Woj-
ska Polskiego pod dowództwem gen. 
Władysława Andersa, w którym wal-
czył mój stryj, jako pierwsi zawiesili 
biało-czerwoną flagę.

Stanisław Olejnik do lata 1946r. 
przebywał we Włoszech w składzie 

wojsk okupacyjnych. Latem 1946 roku 
przez Austrię, Niemcy i Francję wy-
jechał do Anglii, skąd w maju 1947r. 
wrócił do kraju po ponad 7 latach wo-
jennej tułaczki. 

Lucyna Czerwieńska
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Zabawy w Stumilowym Lesie 

Fotoreportaż  
z festynu 

rodzinnego 
zorganizowanego  
przez Bibliotekę 

Klubu 
Wojskowego  

w Leźnicy Wielkiej 
w ramach  

Ogólnopolskiego 
Tygodnia 
Bibliotek

W przygotowania do festynu zaangażowali się zarówno pracownicy Klubu,  
jak i rodzice. Jedna z pań w roli charakteryzatorki – maluje buzie aktorów  
przed występem.

Przedstawienie pt: „Wyprawa do Bieguna Północnego”  
rozpoczęło festyn, który odbył się 17 maja 2012  
w Leźnicy Wielkiej.

Od lutego grupa dzieci uczestniczyła w zajęciach w bibliotece, dotyczących  
Kubusia Puchatka. Były zagadki, zabawy oraz oczywiście głośne czytanie 
przygód ulubionego misia. Dzieci przygotowały również wraz z pracownikami 
biblioteki przedstawienie.

Parada Postaci z Kubusia Puchatka z kolorowymi balonikami. 
Uczestnicy festynu, grając na instrumentach przemaszerowali przez osiedleUczestnicy parady prezentują piękne, kolorowe stroje  

i już czekają ich kolejne atrakcje…

Zagadki Sowy Przemądrzałej – dzieci odpowiadały na pytania losowane  
z kapelusza i rozwiązywały krzyżówkę. Oczywiście wszystkie pytania dotyczyły 
bohaterów książki „Kubuś Puchatek” oraz jej autora A. A. Milne.
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Biblioteka jest dobrym miejscem 
na kształtowanie nawyku obco-
wania z książką i rozwijania czy-
telnictwa od najwcześniejszego 
dzieciństwa. Dlatego też, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Wartkowicach 
w I półroczu 2012 r. zorganizowała dla 
najmłodszych czytelników wiele spot-
kań i lekcji bibliotecznych połączonych 
z popularyzacją ważnych wydarzeń 
bibliotecznych.

2 kwietnia, w dzień urodzin duń-
skiego baśniopisarza Hansa Christiana 
Andersena jest obchodzony Międzyna-
rodowy Dzień Książki dla Dzieci. Z tej 
okazji grupa przedszkolaków z oddzia-
łu przedszkolnego przy Zespole Szkół 
w Wartkowicach została zaproszona 
z wizytą do biblioteki. Podczas spot-
kania bibliotekarka – Pani Marzenka 
przygotowała dla nich m.in bajkową za-
gadkę, którą dzieci dzielnie rozwiązały.

Natomiast w dniu 22 kwietnia 
2012 r. corocznie obchodzony jest 
„Światowy Dzień Ziemi”, którego celem 
jest promowanie postaw ekologicznych 
w społeczeństwie. Z tej okazji dzieci 
z Publicznego Przedszkola zostały za-
proszone na lekcję biblioteczną pod 
hasłem „Jestem przyjacielem przyrody”. 
Najważniejszym celem tego spotkania 
było zapoznanie dzieci z problematyką 
ochrony środowiska, przedstawienie 
niebezpieczeństw zagrażających środo-
wisku przyrodniczemu ze strony czło-
wieka oraz pobudzenie wrażliwości na 
piękno przyrody i zachęcenie dzieci do 
dbania o czystość środowiska. Przepro-
wadzone zostały rozmowy z dziećmi na 
temat zachowania się w lasach, parkach 
i nad rzekami oraz na temat tego, co 
robimy ze śmieciami, aby nie niszczyć 
naszego środowiska. Dla zwrócenia 
uwagi dzieci na ten temat oraz wyro-

Pełne radości święto wszystkich dzie-
ci, obchodzone od ponad pół wieku, 
na stałe wpisało się w kalendarz dni 
świątecznych w Parzęczewie. Choć każ-
dy dzień jest dniem dziecka, to 1-ego 
czerwca w szczególny sposób wszyscy 
dbamy o szerokie uśmiechy naszych 
pociech. Ten dzień należy do najważ-
niejszych w roku, dlatego Forum Inicja-
tyw Twórczych wraz z Wójtem Gminy 
Parzęczew oraz Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Parzęczewie zor-
ganizowało festyn dla dzieci. Mimo nie 
najlepszej pogody w tym dniu, atmo-
sfera w gimnazjalnej sali gimnastycz-
nej, gdzie odbyła się impreza, była go-
rąca! A wszystko zaczęło się w szkole 
już o 9.30, gdzie na honorowych gości 
czekał Pirat z mnóstwem przygotowa-
nych zabaw i gier. Dzieci przywitały Pi-
rata (animatora zabaw Marka Balutę) 
z ogromnym entuzjazmem. Podobna 
reakcja towarzyszyła im, kiedy na sali 

Wraz z pierwszym powiewem wios-
ny w Punkcie Przedszkolnym zrobi-
ło się jeszcze bardziej kolorowo niż 
dotychczas. Dzieci z zapałem po-
magały paniom w przygotowaniu 
wiosennych dekoracji, a przybycie 
wiosny pozwoliło przedszkolakom 
na spędzanie więcej czasu na świe-
żym powietrzu. Korzystając z pięk-
nej pogody dzieci bawiły się na placu 
zabaw, gdzie zamontowane zostały 
nowe zabawki. Największym powo-
dzeniem cieszyły się sprężynowce: 
Hipek Grubci i Żyrafa Klementynka. 
Nowy domek z tablicą do rysowania 
stał się dla dzieci mini „salą lekcyjną” 
w której bawiły się w szkołę, a nowa 
piaskownica z kolorowym stolikiem 
rozbudziła pomysłowość naszych mi-
lusińskich do tworzenia przeróżnych 
form z piasku. 

Kolejną atrakcją był wyjazd do 
Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. Pod-
czas wycieczki dzieci zobaczyły i po-
znały wiele ciekawych gatunków ga-
dów, ssaków, płazów, ptaków i ryb. 
Zachwycały się wielkością słoni, żyra-
fy i niedźwiedzi. W ZOO przedszkolaki 
czuły się bardzo swobodnie, chętnie 
spacerowały i chciały zobaczyć jak 
najwięcej. Pobyt w Ogrodzie Zoolo-
gicznym dostarczył im wielu nowych 
wrażeń i radości, był dla nich wspa-

niałą lekcją przyrody przeżytą w cie-
kawym i atrakcyjnym miejscu. 

Nie zapomniano również o rodzi-
cach i specjalnie dla nich zorganizo-
wano w Punkcie Przedszkolnym IV 
spotkanie z ekspertem wychowania 
przedszkolnego panią Barbarą Pa-
pierz nt. „Zdrowego żywienia dzie-
ci w wieku przedszkolnym”. Podczas 
spotkania zaproponowane zostały 
potrawy, które zachęcą „wybredne-
go niejadka” do zdrowego jedzenia. 
Nasz Gość zaprezentował jak wybie-
rać i łączyć produkty, aby stały się od-
powiednim pożywieniem dla naszych 
dzieci. Na zakończenie p. Papierz 
opowiedziała rodzicom o gotowości 
szkolnej i aspektach życia dziecka, 
które łączą się z zainteresowaniami, 
zdolnościami, a także wychowaniem 
społecznym.

Najważniejszym jednak wydarze-
niem życia przedszkolnego był zarów-
no dla dzieci jak i rodziców „Dzień 
Rodziny”, który odbył się 5 czerwca. 
Uroczystość, którą rozpoczął wójt Ry-
szard Nowakowski życzeniami dla ro-
dziców, odbyła się w Forum Inicjatyw 
Twórczych w Parzęczewie. Podczas 
części artystycznej walczyły ze stre-
sem i tremą, by jak najlepiej zapre-
zentować się przed swoimi rodzicami. 
Wszyscy zgromadzeni goście podzię-

Biblioteka dla najmłodszych

bienia ich nawyku sprzątania śmieci, 
dzieci dostały za zadanie posegrego-
wać porozrzucane śmieci do oznaczo-
nych kolorowo pojemników na szkło, 
plastik i papier Z zadania wywiązały 
się znakomicie. Na zakończenie obda-
rowano dzieci odznaką „Prawdziwego 
przyjaciela przyrody”, z którą dumnie 
powędrowały do przedszkola.

Z kolei od 8 do 15 maja trwał IX 
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W tym 
roku odbył się pod hasłem „Biblioteka 
ciągle w grze”. Z tej okazji, 9 maja grupa 
„zerówki” z Oddziału Przedszkolne-
go z Zespołu Szkół w Wartkowicach 
przybyła do biblioteki. Przewodni-
kiem po jej zakątkach była Pani Ma-
rzenna Jałkiewicz. Panie bibliotekarki 
opowiedziały dzieciom o swojej pracy, 
pokazały kartę czytelnika, mówiąc do 
czego służy. Wskazały na regały, gdzie 
są książki dla dzieci młodszych, dla 
dzieci starszych, gdzie encyklopedie, 
słowniki. Podstawowym celem tej wi-
zyty było kształtowanie i rozwijanie za-
interesowań czytelniczych wśród dzie-
ci, kształtowanie poczucia szacunku dla 
książek, wyrabianie u dzieci nawyku 
korzystania ze zbiorów biblioteki, ale 
także poznanie pracy bibliotekarza.

– Bardzo cieszy nas fakt, że dzieci 
tak chętnie uczestniczą w lekcjach bi-
bliotecznych. Słuchają uważnie głośnego 
czytania, czasem rysują, wypożyczają 
za zgodą rodziców książki, które póź-
niej w domu na pewno wspólnie czytają 
i spędzają radosne chwile z ich bohatera-
mi. Tym sposobem zachęcamy dzieci do 
częstego obcowania z książką, ponieważ 
jest to niezwykle ważne w ich dalszym 
życiu” – podsumowała pani Kierownik 
Biblioteki.

Joanna Jercha

Wiosenne poruszenie  
w przedszkolu

kowali za ten dziecięcy trud gromki-
mi brawami. Po części artystycznej 
przedszkolaki wręczyły swoim ro-
dzicom przepiękne koszyczki, które 
własnoręcznie wykonały na zajęciach 
papieroplastyki. Widać było wzrusze-
nie mam malujące się na twarzach 
i dumę rozpierającą szczęśliwych oj-
ców. Całą uroczystość zakończył słod-
ki poczęstunek przygotowany przez 
mamy i panie przedszkolanki, któ-
ry był wspaniałą nagrodą dla dzieci 
zmęczonych występem. Po raz kolej-
ny udało się zorganizować imprezę, 
która była cudownym przeżyciem dla 
wszystkich. Było to prawdziwie ro-
dzinne święto. Organizowanie tego ty-
pu przedsięwzięć jest świetną okazją 
do zintegrowania dwóch środowisk: 
domu rodzinnego i przedszkola. 

Wszystkie przedsięwzięcia zor-
ganizowane w Punkcie Przedszkol-
nym zostały zrealizowane w ramach 
projektu pn. „Wczesna edukacja dro-
gą do sukcesu poprzez kontynuację 
Punktu Przedszkolnego w Parzęcze-
wie” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
PO Kapitał Ludzki.

Koordynator projektu
Sylwia Szymańska-Galon

Dzień Dziecka w Parzęczewie pojawił się rozbiegany i niezwykle za-
bawny Klaun z kieszeniami do pełna 
wypełnionymi łakociami. Liczne kon-
kurencje, tory przeszkód, tańce były dla 
dzieci okazją do zdobycia wspaniałych 
nagród i mnóstwa słodyczy. Zarówno 
dla dzieci, jak i dla młodzieży z gimna-
zjum organizatorzy zakupili ciekawe 
gadżety piłkarskie, które doskonale 
odzwierciedlały nastroje związane ze 
zbliżającymi się Mistrzostwami Europy 
w Piłce Nożnej. Chłopcy z gimnazjum 
zaangażowali się w organizację tur-
nieju strzeleckiego dla najmłodszych 
piłkarskich fanów. W EuroBiegu gim-
nazjaliści zmierzyli się z konkurencjami 
sprawnościowymi i zadaniami o tema-
tyce piłkarskiej. Pytania wydawały się 
trudne, lecz tylko organizatorom – mło-
dzież bowiem świetnie sobie z nimi 
poradziła i w nagrodę otrzymała cieka-
we upominki. Do godziny 12.30 każde 
dziecko, miało możliwość uczestnictwa 

w licznych konkursach, zabawach, tań-
cach i śpiewach, prowadzonych przez 
zgrany zespół Pirata, jego pomocnika 
i klauna. Wielka kolorowa chusta ani-
macyjna służyła uczestnikom za żagiel, 
kapitanowie drużyn wraz ze swoimi 
kolegami z pokładu wywoływali nią 
porywiste wiatry a następnie „latali” 
na miotłach i mopach, pokonując prze-
szkody. Śmiechu i radości było co nie 
miara – sam Wójt Gminy Parzęczew 
Ryszard Nowakowski przyłączył się do 
zabawy i wraz z jedną drużyną małych 
marynarzy przeciągał linę. Ponadto na 
chętne przedszkolaki czekały anima-
torki, które przy pomocy specjalnych 
farb potrafiły wyczarować na buziach 
maluchów kolorowe maski. Po wszyst-
kich atrakcjach sportowych chwila wy-
tchnienia towarzyszyła dzieciom i mło-
dzieży podczas zabawy w karaoke.

Paulina Wiktorowska
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Przez kilkanaście lat prowadziłem 
działalność gospodarczą. Również 
moja żona ma doświadczenia zwią-
zane z prowadzeniem sklepu. Chciał-
bym podzielić się z państwem tymi 
doświadczeniami. Dzisiaj trochę re-
fleksji i informacji o kasach fiskalnych.

Nasze państwo, jak wiadomo, jest 
zawsze „głodne” pieniędzy na realiza-
cję swoich zadań i świadczeń (które, 
zresztą stara się maksymalnie okroić 
i zrzucić na barki samorządu lub oby-
watela). Obywatele ze swej strony ro-
bią wszystko, by zapłacić jak najmniej 
i wykręcić się fiskusowi. Ten zaś stara 
się uszczelniać system, rozszerzając 
zakres stosowania kas fiskalnych, na 
coraz liczniejsze grupy zawodowe 
z przysłowiową babcią klozetową 
włącznie, a ostatnio także na lekarzy 
i prawników. 

Obecnie prawie każda działalność 
polegająca na sprzedaży usług i towa-
rów osobom fizycznym (czyli zwykłym 
obywatelom i rolnikom nie będącym 
„VAT-owcami”) podlega obowiązkowi 
rejestracji na kasach fiskalnych. Są 
jednak pewne limity i wyjątki, któ-
re warto znać. W tym miejscu mam 
jedną radą, korzystajcie z usług biura 
rachunkowego, mimo kosztów z tym 
związanych. Biuro (dobre biuro) do-
radzi, dopilnuje terminów, a w razie 
kontroli to tam odbywa się spraw-
dzanie dokumentów (w małym lokalu 
taka kontrola mogłaby nawet sparali-

żować działalność), a przede wszyst-
kim pozwoli spokojnie zająć się tym, 
co najważniejsze czyli działalnością. 
Biuro podpowie nam również, czy nie 
„podpadamy” pod wyjątek, gdzie kasę 
musimy mieć od razu (m.in. przewozy 
osób, handel srebrem, programami 
i nośnikami itp.). Koszty są różne, ale 
jak poszukamy, to już od 100 zł, na po-
czątek, można coś znaleźć. Jeżeli ktoś 
już prowadził działalność i dotychczas 
był zwolniony z obowiązku posiadania 
kasy to limit obrotów, od którego musi 
zarejestrować kasę wynosi 40 000 zł 
i ma na to 3 miesiące po przekrocze-
niu limitu. Natomiast dla osób rozpo-
czynających działalność limit wynosi 
20 000 zł, a kasę trzeba uruchomić 
następnego dnia. Jest to szczególnie 
ważne dla osób korzystających z dota-
cji. Ludzie rozpoczynający działalność 
mają zwykle wiele optymizmu i za-
kładają, że wszystko będzie dobrze, 
chcą wykorzystać dotację na zakup 
niezbędnego sprzętu – w tym i zaku-
pu kasy fiskalnej i szybko dopełnić 
niezbędnych formalności. Tym bar-
dziej, że fiskus kusi zwrotem do 90% 
kwoty zakupu netto (bez podatku), 
nie więcej jednak niż 700 zł. Czasami 
warto jednak zaczekać i zobaczyć jak 
będzie „szedł interes”. Oczywiście kasę 
można kupić, zwłaszcza jeśli już ma-
my zapisaną taką pozycję w planach 
wydatków lub wniosku o dotację. Nie 
należy się jednak spieszyć z jej fiska-
lizacją – czyli dokonaniem zgłoszenia 

w Urzędzie Skarbowym i dokonaniem 
odpowiednich zabezpieczeń u serwi-
santa. Lepiej bez fiskalizacji korzystać 
z kasy, ucząc siej jej obsługi, wyłapując 
różne pułapki, a jednocześnie mając 
ułatwienie przy ewidencjonowaniu 
przychodów. Wystawiamy wówczas 
paragony niefiskalne, a jak zapomni-
my czegoś nabić, to nic się nie stanie. 
Jeżeli idzie dobrze to dopełniamy for-
malności, zgłaszamy w Urzędzie Skar-
bowym i u serwisanta kasy i po prostu 
pracujemy. Jeśli pójdzie źle, to unik-
niemy paru problemów. I w ten spo-
sób dochodzimy do tego jak państwo 
wspólnie ze sprzedawcą kas, który 
jest jednocześnie serwisantem „nabi-
ja nas na kasę”. Państwo wymusza na 
nas zakup kasy, sprzedawca zachwala 
swój towar, oferując nam najlepsze 
rozwiązania (w tle cały czas jest do-
płata do kasy). Oprócz kas fiskalnych 
są przecież drukarki fiskalne, które 
współpracują z komputerem i pro-
gramami magazynowymi, bardziej lub 
mniej rozbudowanymi, które oczywi-
ście „dostaniemy” po okazyjnej cenie 
w transakcji wiązanej. Stop! To my 
musimy wiedzieć, czego chcemy i ja-
kie mamy potrzeby. Co wybrać: kasę 
czy drukarkę? Obie opcje mają wady 
i zalety. Jeśli mamy sklep spożywczy, 
lub z niewielką ilością artykułów to ra-
czej lepsza będzie zwykła kasa, bo daje 
większą elastyczność, np. po zdefinio-
waniu kategorii pieczywo – wrzucamy 
tam i chleby i bułki bez rozróżnienia 
rodzajowego, a tylko cenowe, to samo 
z wędlinami. Sprzedając dezodorant 
czy perfumy, musimy się liczyć z tym, 
że są to często rzeczy dla kogoś, które 
mogą się nie spodobać obdarowane-

mu. Przy wymianie na inny nie ma 
problemu, byle cena i kategoria były 
te same (perfumy za perfumy, a nie 
za krem). W przypadku drukarek fi-
skalnych jest nieco inaczej. Obsługują 
je programy, które pozwalają bardzo 
wąsko definiować kategorie (np. de-
zodorant Nivea i dezodorant Fa i jesz-
cze dezodorant Fa Fresh i tak dalej), 
pozwala to dokładnie kontrolować 
stany magazynowe, ilości i ceny (ła-
two zamówić to co zeszło ze stanu 
a także z marszu zrobić remanent), 
ale z drugiej strony, każdą dostawę 
trzeba wprowadzać do komputera, co 
przy dużych dostawach może być cza-
sochłonne no i oczywiście nie ma mo-
wy o prostej zamianie towaru (trzeba 
pisać protokół albo robić korektę pa-
ragonu, jeśli program pozwoli). Ceny 
kas i drukarek są podobne, zaczyna-
ją się od ok. 1000 zł, ale do drukarki 
trzeba doliczyć program magazynowy 
no i komputer. 

A teraz uwaga, kupując sprzęt bie-
rzemy „ślub” z serwisantem na długie 
lata. Przepisy obligują nas do dokona-
nia przeglądu u serwisanta (najczęś-
ciej sprzedawcy) przynajmniej raz na 
2 lata – koszt takiego serwisu to po-
nad 300 zł dla drukarki fiskalnej. To 
on dokonuje odpowiednich wpisów 
w książce serwisowej będącej pod-
stawą do kontroli Urzędu Skarbowe-
go i oczywiście zakłada blokady, nie 
pozwalające na ingerencję w wydruki 
i nadające indywidualne cechy urzą-
dzeniu (np. NIP). W praktyce jesteśmy 
razem do zakończenia działalności lub 
uszkodzenia kasy. Jeżeli nam dobrze 
poszło to jakoś to przeżyjemy, ale je-
żeli firma pada to najlepiej wszystko 

Nabici na kasę!
wyprzedać, łącznie z kasą (drukarką), 
tylko, że jest jedno małe „ale” – za ile? 
Nasza wspaniała kasa, która załóżmy 
kosztowała 1500 zł, z powodu jej in-
dywidualizacji, jest nagle warta całą 
złotówkę dla naszego serwisanta, bo 
podobno moduł pamięci jest bardzo 
drogi i nie opłaca się go wymieniać. 
Jednak z łaski przyjmą ją za 1 zł. A my 
musimy się cieszyć, że się jej pozbyli-
śmy, bo fiskus kazałby nam zapłacić 
VAT od tej kasy, oczywiście jej warto-
ści początkowej nieco pomniejszonej 
przez amortyzację. Pozostaje jeszcze 
zrobić odczytanie z kasy w US za 50 zł, 
odebrać moduł pamięci, wydruki i je-
steśmy wolni. Jest tylko jeszcze jed-
na, drobna kwestia – dofinansowanie 
zakupu kasy. Jeśli wystąpiliśmy o to 
dofinansowanie, a nie minęło 3 lata 
od chwili dokonania fiskalizacji kasy, 
jesteśmy zobowiązani je zwrócić. UPS! 
I w ten oto prosty sposób zostaliśmy 
„nabici na kasę” na ok. 2000 zł. Pań-
stwo kontrolując nas, zmusiło do za-
płaty za tą kontrolę, po drodze dając 
zarobić sprzedawcom i serwisantom. 
Czyżby zmowa? To państwo powinno 
ponosić koszty kas, bo to państwu są 
one potrzebne, dla przedsiębiorcy są 
tylko utrudnieniem i kłopotem, bo 
wiąże się z nimi szereg pułapek. Do-
tkliwe kary za zapomnienie nabicia 
sprzedaży, kary za nieprawidłową 
ewidencję, zagubienie wydruków 
i ko nieczność ich przechowywania 
przez kilka lat (a łatwo blakną) itd. itp. 
Oto Polska właśnie. Mimo wszystko 
wszystkim odważnym przedsiębior-
com życzymy powodzenia :)

Stanisław Sobczak

Zielone Świątki to święto polskiej 
wsi i jej mieszkańców. Święto ziemi 
i ludzi, którzy ją uprawiają, a także 
tych, którzy ich wspomagają swoją 
pracą i dobrą radą. Co roku, w dzień 
Zielonych Świątek Samorząd Gmi-
ny Wartkowice organizuje majówkę 
w parku w Starym Gostkowie. Pod-
czas tegorocznego święta w pierw-
szej kolejności zaprezentowali 
się najmłodsi mieszkańcy gminy. 
Przedszkolaki z Publicznego Przed-
szkola w Wartkowicach wystawili 
teatrzyk pt.,,Nie ma tego złego, co 
by na dobre nie wyszło”, przygoto-

wany pod kierunkiem nauczyciel-
ki Anny Grodzkiej. Przedstawienie 
sześciolatków zdobyło I miejsce na 
Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków 
Przedszkolnych,,Kolorowa scena” 
w Poddębicach. Następnie zaprezen-
tował się Polski Zespół Muzyki i Tańca 
Cygańskiego „Cztery Struny Skrzy-
piec”. Zespół zaprezentował wido-
wisko Teatralno-Muzyczne „OSTAT-
NI TABOR”, które jest opowiadaniem 
o życiu i tradycjach Romów. Widowi-
sko prezentowało cygańskie trady-
cje, związane ze ślubem, narodzinami 
dziecka, czy wspólnymi biesiadami 

przy ognisku. Po występie kapeli cy-
gańskiej przyszedł czas na konkursy 
z nagrodami dla uczestników imprezy. 
Mieszkańcy gminy mogli się zmierzyć 
w konkursie czytelniczym, konkur-
sie rodzinnym na lanie wody czy też 
w,,kręciołku”. Był również specjalny 
konkurs dla mam i dzieci, z racji przy-
padającego w dniu 26 maja dnia mat-
ki. W konkursie dzieci mogły spraw-
dzić, jak dobrze znają swoją mamę. 
Na zakończenie majówki zabawę ta-
neczną poprowadził zespół FORTE.

Agnieszka Kiejnich

Majówka w Starym Gostkowie

„Synowcówka” w Tkaczewskiej Gó-
rze, której powstanie opisuje jej 
właścicielka – Małgorzata Syno-
wiec w nagrodzonych „Pamiętnikach 
Agroturystyki” (fragment publikuje-
my na str.1), to gospodarstwo agro-
turystyczne, które mimo licznych 
nagród nie spoczywa na laurach 
i wciąż się rozwija. Jedno z ostatnich 
przedsięwzięć to „Stworzenie atrak-
cji turystycznej w postaci punktu 
kultywowania lokalnych tradycji kul-
turowych w zakresie przetwarzania, 
konserwacji i przechowywania żyw-
ności”, na które Małgorzata Synowiec 
otrzymała dofinansowanie z Fun-
dacji „PRYM” w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-
2013. Realizacja Małego Projektu 

objęła budowę ziemianki, nazywa-
nej dawniej sklepem i wędzarni oraz 
spotkanie w „Synowcówce” dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Chociszewie, 
ich rodziców i nauczycieli (łącznie 
46 osób). Tematem warsztatów było 
przetwarzanie, konserwacja i prze-
chowywanie żywności w dawnej wsi 
łęczyckiej. Zajęcia edukacyjne popro-
wadził znany geograf i podróżnik, 
pasjonat lokalnych tradycji – mgr 
Ryszard Jażdżewski.

Gospodarze „Synowcówki” za-
praszają wszystkie chętne osoby do 
oglądania i praktycznego wykorzy-
stania powstałej w ramach Małego 
Projektu wędzarni.

Renata Nolbrzak
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28 kwietnia 2012r. Gminę Wartkowice 
odwiedziła delegacja włoskiego miasta 
Reggio nell Emilia, która przybyła do 
Polski wraz z orkiestrą Filarmonica 
della Citta del Tricolore. W Urzędzie 
Gminy Wartkowice odbyło się spot-
kanie, w którym uczestniczyły władze 
gminy oraz zaproszeni goście, m.in.: 
Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych 
I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki 
w Łodzi – Pani Małgorzata Bosek i Dy-
rektor Ośrodka Muzycznego Łódzkiego 
Domu Kultury, pełniący jednocześnie 
funkcję prezesa łódzkiego oddziału 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 
– Pan Przemysław Hachorkiewicz. Ze 
strony włoskiej w spotkaniu udział 
wzięli: Pan Renato Negri – reprezen-
tant miasta i Akademii Muzycznej Ahil-
le Peri, dyrygenci orkiestry dętej Pano-
wie Stefano Tincani i Antonio Bonfrisco 
oraz członkowie orkiestry. Podczas 

Piękne zdjęcie, panie Janie…
To jest nasza pamiątka ślubu. Na 

25-lecie kupiłem 25 sztucznych róż 
i powiedziałem, że jak któreś z nas odej-
dzie pierwsze, to drugie będzie taką 
ciemną różę na każdą rocznicę dokła-
dać. W tym roku dołożę jedenastą…

Ile lat miała żona?
68. Dwa miesiące wcześniej napi-

sała cztery strony instrukcji, jak ma być 
wszystko przygotowane, jak ma być 
ubrana do trumny i co ja mam robić. 
Bardzo mi to pomogło.

Ma pan bogate zbiory: lampki  
naf to we, hełmy strażackie, zega ry, 
zegarki na rękę, kamienie, rzeźby, 
obrazy, podkowy i mnóstwo  
in nych rzeczy. Wszystko zliczone 
i opisane: 16 tysięcy guzików. 
720 sztuk suwaków, 870 
proporczyków...

A słyszała pani, że do Guinessa 
mnie szykują? Z racji zbierania obraz-
ków prymicyjnych, takich, jak księża 
dostają, kiedy odprawiają pierwszą 
mszę. Mam ponad 2 000 tych obrazków.

Od kiedy zaczął pan zbierać  
te przedmioty i co pana do tego 
zainspirowało?

Zbieram rzeczy od czwartej klasy 
szkoły podstawowej. Moja nauczyciel-
ka ze szkoły w Dzierzbiętowie, gdzie 
chodziłem, zachęcała nas do jakiegoś 
hobby, do zbierania znaczków, guzi-
ków. Początkiem mojego zbierania 
była znaleziona w drodze do Łęczycy 
podkowa. A dziś, jak pani widzi, mam 
dwa pomieszczenia, pełne eksponatów. 
Uzbierałem także ok. 10 tys. książek, 
których większa część powędrowała 
do biblioteki w Grabowie. 

Które przedmioty uważa pan za 
najcenniejsze?

Takie samo pytanie zadał mi biskup 
Dziuba, kiedy u mnie był. Odpowiedzia-
łem, że wszystkie są ważne, ale najważ-
niejsza jest ta ramka z kolegiatą, wyko-

nana w 1925 roku przez mojego ojca. 
Są trzy takie: jedna jest w Warszawie, 
druga w Kutnie i trzecia u mnie. Cenna 
jest dla mnie też książka z dedykacją 
Wyszyńskiego.

Prócz zbierania przedmiotów 
pisze pan także kroniki...

Kiedy zacząłem je pisać, to żona 
mówiła: a po co ci to? Od lat zbieram 
i piszę różne notatki, mogę pani po-

spotkania nasi zagraniczni goście do-
wiedzieli się nieco więcej o naszej gmi-
nie oraz otrzymali drobne, pamiątkowe 
upominki. Spotkanie przebiegło w mi-
łej i sympatycznej atmosferze. O godz. 
17:00 rozpoczął się ponad godzinny 
koncert, podczas którego orkiestra 
jako pierwszy utwór odegrała Hymn 
Polski. W trakcie koncertu orkiestra 
zaprezentowała różnorodny repertu-
ar m.in. muzykę z włoskich wester-
nów. Po koncercie licznym bisom nie 
było końca. Na zakończenie imprezy 
głos zabrał Pan Wójt Piotr Kuropatwa 
oraz Pan Przemysław Hachorkiewicz, 
którzy podziękowali gościom za wspa-
niały koncert, a licznej publiczności za 
przybycie. Organizatorem koncertu był 
Samorządu Gminy Wartkowice wspól-
nie z Łódzkim Domem Kultury. 

Agnieszka Kiejnich

Włoska orkiestra w Wartkowicach

Do Guinessa mnie szykują...
Rozmowa z Janem Kopką, 79-letnim mieszkańcem miejscowości Chorki 
pod Łęczycą, który od kilkudziesięciu lat zbiera różne przedmioty. Znany 
kolekcjoner z Chorek gromadzi różnego rodzaju przedmioty domowego 
użytku, rzeźby, odznaczenia, narzędzia rzemieślnicze, a także obrazki 
prymicyjne, dzięki którym być może już niedługo znajdzie się w księdze 
Rekordów Guinessa. 

kazać. Sześć osób zrobiło magisterkę 
z moich zbiorów, z różnych dziedzin 
zresztą, z wyjątkiem medycyny… Jeśli 
w archiwum nie mogą czegoś znaleźć, 
to idą do Kopki. Wiele osób skorzystało 
z moich materiałów. Pisałem kronikę 
o Dzierzbiętowie, o Chorkach. kroni-
kę pszczelarską powiatu łęczyckiego 
oraz kronikę orkiestr dętych. Kronika 
Chorek prowadzona była od 1932 roku 
przez ówczesnego prezesa OSP – Fel-
czaka. Kiedy dostała się w moje ręce, 
co mogłem, to uzupełniłem, opisując 
wszystko, co się na wsi wydarzyło, kto 
z kim spał, kto sklep okradł, ilu było 
nauczycieli. 

Mówił pan, że bardzo sobie ceni 
pamiątki po ojcu, proszę o nim 
opowiedzieć. 

Mój tata, mając 2 miesiące stracił 
ojca, kiedy miał 2 lata zmarła mu ma-
ma. Zaopiekował się nim chrzestny, 
brat mamy. Gospodarstwo ktoś wziął 
w dzierżawę i dawał 10 kwintali zboża 
rocznie na utrzymanie dziecka – mo-
jego ojca.. Do 4 klasy mieszkał u bab-
ci, mimo że oficjalnym opiekunem był 
chrzestny. Chrzestny miał siedmioro 
dzieci, mój tata musiał spać w staj-
ni – w książce wszystko jest opisane. 
Nie miał zegarka, jak widział robotni-
ków idących do pracy do Leśmierza, to 
wiedział, że jest szósta godzina, na tej 
podstawie wiedział, kiedy ma iść do 
szkoły. Później zaopiekował się mo-
im ojcem wujek Kaźmierczak z Topoli 
Królewskiej. Wychowując się u niego, 
ojciec skończył 7 klasę. Chciał zostać 
nauczycielem, ale wujek mu wytłu-
maczył, że ma gospodarstwo i powi-
nien się nim zająć. Chciał ojciec iść do 
szkoły rolniczej, ale też było za dro-
go, uczył się więc sam. Pewnego dnia 
wsiadł po prostu w pociąg i zniknął. 

Przez dwa lata go szukano. Okazało 
się, że konduktor sprawdzał bilety i go 
wysadził przed Poznaniem, ponieważ 
nie miał biletu. Przypadkiem trafił do 
szkoły rolniczo-weterenaryjnej i przy 
niej zamieszkał. Studenci, którzy mieli 
dyżury kazali mu się budzić, za co do-
stawał 50 groszy. W końcu nauczyli go, 
jak odbierać porody krów czy klaczy. 
Któregoś dnia spotkał go przy poro-
dzie dyrektor szkoły i pozwolił chodzić 
na wszystkie wykłady, bo widział że 
jest zdolny i bardzo zainteresowany. 
Po 2 latach przyszła policja, ponieważ 
chrzestnego posądzono, że pozbył się 
mojego ojca, żeby przejąć gospodar-
stwo. Musiał wracać w rodzinne strony. 
Kiedy odchodził, dyrektor dał mu książ-
kę o tematyce weterynaryjnej, z któ-
rej tata korzystał przez wiele lat. Jak 
wrócił, to nie poszedł do chrzestnego, 
ani do wujka tylko do sąsiadów. W 30 
roku ojciec zapoznał mamę – z domu 
Krysiak i się pobrali. Pomagał cały czas 
ludziom przy zwierzętach, leczył je, 
odbierał porody. Za czasów okupacji 
miejscowi Niemcy dali mu zezwolenie, 
by mógł leczyć zwierzęta we wsi. Dzięki 
temu mógł jeździć wszędzie rowerem, 
nawet w nocy – nie obowiązywała go 
godzina policyjna, Niezależnie od tego 
opiekował się miejscowymi pasieka-
mi. Po wojnie ojciec także zajmował 
się zwierzętami. Wiąże się z tym wie-
le ciekawych historii. Jest to wszystko 
w książce opisane... 

 Proszę opowiedzieć o sobie, 
swoim dzieciństwie i młodości.

Kiedy skończyłem 7 klasę, w 1948 
roku w Leśmierzu, zacząłem się uczyć 
na krawca. W 52 roku skończyłem i od 
razu poszedłem do wojska. Przez 2 
lata byłem krawcem i szyłem spod-
nie. Kiedy wróciłem z wojska, trafiłem 
do straży pożarnej. To też ciekawa hi-
storia. Przyjechali pewnego razu z ko-
mendy powiatowej straży pożarnej, 
żeby tata, który organizował przed-
stawienia, wysłał jakąś grupę mło-
dzieży do Zduńskiej Woli na występ. 
Zajęliśmy z kolegami I miejsce w po-
wiecie łęczyckim. Po 2,3 tygodniach 
zaproponowali, żebym przyszedł do 
pracy w straży. W 1956 roku wysła-
li mnie kurs do Piotrkowa. Od 56 do 
92 roku pracowałem w komendzie 
powiatowej straży pożarnej na tym 
samym stanowisku. W 58 roku przy-
jechałem z komendantem do Chorek 
na przekazanie moto-pompy. Spotka-
łem miejscową nauczycielkę i to była 
miłość od pierwszego wejrzenia, mi-
mo że zawsze twierdziłem, że nauczy-
cielki nie wezmę... W tym samym roku 
się pobraliśmy. Przeżyliśmy 42 lata i 8 
miesięcy. Miałem żonę „na rozum”, a ja 
byłem „na siłę”...

W pana segregatorze z wycin kami 
z prasy i innymi pamiątko wymi 
dokumentami znalazłam artykuł 
pt.: „Gawędziarz spod Łęczycy. 
Opowiada dowcipy, przypomina 
stare legendy”.  
Pan bierze udział w przeglądzie 
gawędziarzy?

Gmina Witonia organizuje tę im-
prezę od lat z ramienia starostwa po-
wiatowego w Łęczycy. Sześć czy siedem 
razy już tam byłem. Co roku starałem 
się prezentować coś nowego, ale op-
artego na życiu... Na ostatnim przeglą-
dzie powiedziano, że na najlepszego 
z gawędziarzy czeka niespodzianka. 
Okazało się, że niespodzianka jest dla... 
Jana Kopki. Chwilę później powiedzia-
no, aby niespodziankę wprowadzić na 
scenę. Dostałem kozę...

rozmawiała Renata Nolbrzak

Filarmonica della Citta del Trico-
lore to reprezentacyjna orkiestra 
dęta miasta Reggio nell Emilia po-
łożonego w północnych Włoszech. 
Orkiestra powstała w latach powo-
jennych, a w jej składzie podobnie 
jak dzisiaj są muzycy amatorzy oraz 
zawodowi. Obecny skład orkiestry 
to około 50 osób w różnym wieku. 
Członkowie orkiestry w dużej mie-
rze wywodzą się z orkiestry parafii 
Santa Cecilia sąsiadującej z Reggio 
Emilia. Dyrygentem jest Stefano 
Tincani, pedagog, instrumentali-
sta współpracujący z orkiestrami 
i filharmoniami w północnych Wło-
szech. Orkiestra jako reprezentacyj-
ny zespół miasta jest bardzo aktyw-
na koncertowo. Prezentuje wysoki 
poziom artystyczny oraz oryginalny 
i różnorodny repertuar.
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Pilnie sprzedam działkę budowlaną 
nad Jeziorskiem o powierzchni  
1500 m kw. (media w ulicy).  
Tel. 502 132 144.             TANIO!

Sprzedam domek typu Bieszczady, 
o powierzchni ok. 64m, do przenie
sienia. Domek ma budowę 
modułową (wszystko na wkręty) 
i nadaje się do przeniesienia. 
Obecnie jest w stanie, jak na 
zdjęciu, są jeszcze drew niane  
obicia zewnętrzne, ocieplony może 
być całoroczny. Cena 10 000  
do negocjacji. Tel. 516 827 369.

ogłoszenia

Klasyfikacja końcowa III etapu 
Tour de Powiat w Parzęczewie:

Grupa 0 – Kategoria wiekowa – Przedszkolaki
1 miejsce – Szymon Wawrzyniak
2 miejsce – Aleksander Kilan 
3 miejsce – Jakub Choinkowski

Grupa A – Kategoria wiekowa – klasy 1-3 szkół podstawowych 
– chłopcy

1 miejsce – Bartosz Rutkowski
2 miejsce – Damian Jargieło
3 miejsce – Kamil Kujawiński

Grupa B – Kategoria wiekowa – kalsy 4-6 szkół podstawowych 
– chłopcy

1 miejsce – Daniel Hut
2 miejsce – Kacper Simiński 
3 miejsce – Daniel Król

Grupa A1 B1 – Kategoria wiekowa – kalsy 1-6 szkół podstawo-
wych – dziewczęta

1 miejsce – Małgorzata Wyrzykowska
2 miejsce – Paulina Petri 
3 miejsce – Zuzanna Witczak

Grupa C – Kategoria wiekowa – szkoły gimnazjalne – chłopcy
1 miejsce – Piotr Krzciuk
2 miejsce – Mateusz Koprowski 
3 miejsce – Szymon Godek

Grupa C1 – Kategoria wiekowa – szkoły gimnazjalne – dziewczęta
1 miejsce – Maja Pakuła

Grupa D – Kategoria wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne 
1 miejsce – Michał Świesiulski
2 miejsce – Bartosz Dzięgielewski
3 miejsce – Robert Antczak

Grupa E – Kategoria wiekowa – Masters do lat 40
1 miejsce – Krzysztof Kujawiński
2 miejsce – Wojciech Pożarlik
3 miejsce – Krzysztof Wolski

Grupa E1 – Kategoria wiekowa – kobiety 20 lat i powyżej
1 miejsce – Natalia Potrzebowska

Grupa F – Kategoria wiekowa – Masters powyżej 40 lat
1 miejsce – Janusz Włodarczyk
2 miejsce – Piotr Uciński
3 miejsce – Jacek Skibicki

Sportowy weekend w Gminie Parzęczew
Weekend 19–20 maja w Gminie Pa-
rzęczew upłynął pod znakiem spor-
towych zmagań. W sobotę odbył się 
trzeci z czterech etapów Maratonu Ro-
werowego po Ziemi Zgierskiej o Puchar 
Starosty Zgierskiego – Tour de Powiat. 
Impreza przyciągnęła do Parzęczewa 
wielu zwolenników jazdy na rowerze. 
68 zawodników startowało w różnych 
kategoriach wiekowych, począwszy 
od przedszkolaków w wieku 3 lat, 
a skończywszy na zawodnikach kate-
gorii masters, wśród których najstarszy 
miał 82 lata. Wszyscy dzielnie walczyli 
o zwycięstwo, tym bardziej, że czekały 
atrakcyjne nagrody, a wśród nich m.in. 
rower od Burmistrza Miasta Ozorkowa. 
Najmłodsi uczestnicy pokonywali tra-
sę, która prowadziła ul. Mickiewicza 
i Południową w Parzęczewie, najstarsi 
mieli do pokonania 38 km po trasie: 
Parzęczew– Mariampol – Chociszew 
– Bibianów – Śliwniki – Parzęczew (2 
okrążenia). Po kilku godzinach zmagań 
zawodnicy doczekali się najprzyjem-
niejszej części imprezy, czyli uroczy-
stego wręczenia pucharów i nagród. 

W tym miejscu szczególne po-
dziękowania kierujemy do wszystkich 

sponsorów III etapu Tour de Powiat, 
bez których nie udałoby się zorganizo-
wać tej imprezy na taką skalę. Wśród 
nich znalazły się: firma Juwi Energia 
Odnawialna Sp. z o.o., firma IWONA 
z Aleksandrowa Łódzkiego, Burmistrz 
Miasta Ozorkowa, Wójt Gminy Ozor-
ków, który ufundował puchar za zdo-
bycie lotnej premii w Śliwnikach, Radni 
Powiatu Zgierskiego: Panie Zofia Bie-
lawska oraz Lidia Elert oraz Panowie 
Włodzimierz Pietruszewski i Jerzy Jani-
cki, Bank Spółdzielczy w Zgierzu, Urząd 
Marszałkowski w Łodzi, firma Skład 
Drewna Sławomir Nowak, Fundacja 
PRYM, Radna Sejmiku Wojewódzkie-
go – Ilona Rafalska oraz firma Fax – Pol 
Radosława Kozłowskiego. 

W klasyfikacji generalnej Tour de 
Powiat po czterech etapach w katego-
rii Masters zwyciężył Artur Pyciarz, 
natomiast na trzeciej pozycji uplaso-
wał się Krzysztof Pyciarz – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Chociszewie. 
Uroczyste podsumowanie maratonu 
odbyło się w dniu 25 maja podczas 
„Powiatowego Dnia Samorządowca” 
zorganizowanego przez Starostowo 
Powiatowe w Zgierzu.

Niedziela natomiast była dniem, 
w którym wszyscy chętni mogli się 
zmierzyć z własnymi siłami podczas 
imprezy organizowanej przez Szkołę 
Podstawową w Chociszewie w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”. Jak 
co roku do Chociszewa zjechało się wie-
le osób spragnionych zdrowej rywali-
zacji i dobrej zabawy. Zawodnicy w 5 
kategoriach wiekowych pokonywali 
wyznaczone dla nich dystanse. Na zwy-
cięzców poszczególnych kategorii cze-
kały puchary, natomiast wszyscy pozo-
stali otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim zwycięzcom obu im-
prez serdecznie gratulujemy i mamy 
nadzieje, że sportowy duch zostanie 
w naszej gminie na dłużej i będziemy 
mogli uczestniczyć w kolejnych impre-
zach tego typu.

Marta Gmerek

Najmłodsi zwycięzcy parzęczewskiego Tour de Powiat

Jak powszechnie wiadomo, sport to 
zdrowie! Wpływa on pozytywnie 
nie tylko na rozwój fizyczny, ale tak-
że kształtuje osobowość i charakter 
człowieka. W gminie Parzęczew już 
od najmłodszych lat dzieci i młodzież 
aktywnie udzielają się w różnych dy-
scyplinach sportowych.

28 maja zawodniczki z Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „GLADIA-
TOR” zdobyły tytuł Mistrza Powiatu 
Zgierskiego w piłce nożnej dziewcząt 
wygrywając „Gimnazjadę” w Zgierzu. 

UKS „Gladiator” aktywnie działa 
od roku szkolnego 2009/2010. Zajęcia 
prowadzone są przez nauczycieli w-fu 
z Gimnazjum oraz ze Szkoły Podsta-
wowej w Parzęczewie: Pawła Kurow-
skiego, Marcina Kuzaniaka i Katarzynę 
Kurowską. Do klubu zapisanych jest 
ok. 120 uczniów. Śmiało można po-
kusić się o stwierdzenie, że sukces to 
ich drugie imię. Oprócz mistrzostwa 
powiatu, w ostatnim czasie młodzi 
sportowcy odnieśli wiele znaczących 
sukcesów. Dziewczęta wywalczyły 
m.in. II miejsce w turnieju Piłkarska 
Kadra Czeka, który odbył się w Działo-
szynie, przegrywając jedynie gorszym 
stosunkiem bramek (dwa zwycięstwa 
i remis). Najlepszą zawodniczką tur-
nieju została Patrycja Kołodziejczyk  
z Parzęczewa. Dziewczęta zajęły także 
V miejsce w finale wojewódzkim Coca 
Cola Cup 2012 i III miejsce w Ogólno-

„Gladiator” rośnie w siłę!
polskim Turnieju Widzew Cup Akade-
mia Futbolu 2012.

Oprócz sekcji piłki nożnej prowa-
dzone są także sekcje unihokeja dziew-
cząt i chłopców, tenisa stołowego oraz 
zajęcia na basenie, z których korzysta 
ponad 70 osób. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom starszej młodzieży z terenu 
Gminy, klub prowadzi również treningi 
piłki siatkowej dla absolwentów gim-
nazjum. Na początku marca dziewczęta 
grające w unihokeja zdobyły I miejsce 
na wojewódzkim finale GIMNAZJADY 
w Uniejowie. Rozgrywki finałowe po-
przedzone były dwoma turniejami: po-
wiatowym w Zgierzu oraz rejonowym 
w Uniejowie, na których zawodniczki 
również zajęły pierwsze miejsca. 

Poza tym, zawodnicy UKS „Gladia-
tor” mogą pochwalić się jeszcze wie-
loma innymi sukcesami, są to m.in.: 
III miejsce w ogólnopolskim turnieju 
halowej piłki nożnej JEŻYK CUP 2012 
w Zgierzu, II miejsce w unihokeju 
chłopców w turnieju o puchar Staro-
sty Zgierskiego, mistrzostwo Powia-
tu Zgierskiego w turnieju szachowym 
oraz III miejsce w tej dyscyplinie w tur-
nieju rejonowym. UKS Gladiator do tej 
pory swoją działalnością obejmował 
tylko młodzież z gimnazjum, ale od 
tego roku do klubu dołączą również 
uczniowie szkoły podstawowej.

Marta Gmerek


