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W lipcu po raz kolejny  
spotkali się artyści z wielu 
krajów świata, żeby namalo - 
wać freski na ścianach  
labiryntu, wybudowanego  
na terenie pięknej posiadłości 
we wsi Mariampol w gminie  
Parzęczew. Gospodarzem, 
właścicielem Labiryntu  
i jednym z pomysłodawców  
tego niezwykłego przed-
sięwzięcia artystycznego 
jest Stanisław Radomiński 
– nietuzinkowy, oryginalny 
człowiek, z którym mówić 
można nie tylko o sztuce,  
ale i o filozofii. Póki co nie 
udało mi się zarejestrować 
rozmowy z Panem Stanisławem 
dla Czytelników „Do Rzeczy”, 
ale obiecuję, że nie zaniecham 
starań.

Patronem Labiryntu Fresku został 
wybitny artysta włoski Vico Calabro, 
najsłynniejszy współczesny twórca 
fresku, którego zastaliśmy przy pracy 
nad kolejnym dziełem na mariam-
polskim murze. Zapytany nad czym 
pracuje opowiedział o swojej wło-
skiej studentce Paoli, która jeszcze 
przed przyjazdem tutaj powiedziała, 
że chciałaby poznać miejsce narodze-
nia św. Faustyny. Paula opowiedzia-
ła Mistrzowi historię św. Faustyny 
i zabrała do Świnic Warckich. Vico 
Calabro postanowił namalować fresk 
inspirowany historią Świętej. 

W dniu, w którym odwiedziliśmy 
artystów, nie mogliśmy spotkać się 
z gospodarzem, ale po zakamarkach 

labiryntu oprowadziła nas jego mał-
żonka – Ewa Radomińska. Wcześniej 
opowiedziała nam o uczestnikach 
pleneru, w tym o samym Mistrzu – 
Vico Calabro: Freskami zajmuje się 
całe życie niemalże. Zajmuje się re-
nowacją starych, ale też i tworzeniem 
nowych. Właściwie prawie wszyscy 
europejscy i światowi twórcy, którzy 
zajmują się freskami są jego uczniami 
– mówi Ewa Radomińska.

W Mariampolu gościło, zarówno 
w poprzednich edycjach, jak i w te-
gorocznej wielu z nich. Uczennica-
mi Vico Calabro są na przykład dwie 
artystki z Włoch: Cate Scotti i wspo-
mniana wcześniej Paola Fochesato, 
które pod okiem Mistrza doskonaliły 
swoje umiejętności. Przerywamy na 
chwile pracę Paoli i pytamy o wraże-
nia z pobytu w Mariampolu. – Jestem 
tu po raz pierwszy, to bardzo ekscytu-
jące miejsce, ekscytujący ludzie. Paula 
zdradza także, że jest pod szczegól-
nym wrażeniem Stanisława Rado-
mińskiego. Kiedy spotkała go po raz 
pierwszy od razu wiedziała, że to nie-
zwykła osobowość. Wszystkich dotąd 
spotkanych Polaków uważa za bar-
dzo przyjaznych i miłych. W plene-
rze uczestniczyła także Cristine Laks 
Da Happonen ze Szwecji, która na co 
dzień zajmuje się wraz z mężem two-
rzeniem wielkich rzeźb metalowych, 
ale zainteresowała się też freskami 
i tutaj, też pod okiem Mistrza, zaczy-
na malować. Z polskich artystów byli: 
Piotr Król i pochodząca z Zamościa 
Wioletta Lewandowska. Ciekawą po-
stacią, uznanym już twórcą fresku 
jest kolejny uczestnik wydarzenia – 

Alejandro Morfin z Meksyku, także 
uczeń Vico Calabrio, który pracuje 
w Ministerstwie Kultury Meksyku 
i zajmuje się też renowacją fresków. 
– Po pierwsze to moja pasja, po drugie 
chcę coś pokazać, utrwalić. Poza tym 
tu jest bardzo przyjemnie (tu tłuma-
czący słowa Alejandra Raul Govea 
wtrąca: „On tego nie powiedział, ale 

Labirynt Fresku

zapłacił bardzo dużo za bilet żeby tu 
być, bo Vico już jest stary, trochę cho-
ry i trzeba się spieszyć”) – Poznałem 
Vico 25 lat temu, ale wciąż jest dla 
mnie ważne każde spotkanie z nim. 
O swoich artystycznych planach mó-
wi zwięźle: Chcę dalej malować freski. 
Gdziekolwiek.

Jest jeszcze Irina z Białorusi, Raul 
– mieszkający od dziesięciu lat w Pol-
sce Meksykanin (który pomagał nam 
w komunikacji ze swoim meksykań-
skim kolegą) i Iwan Kulik pochodzą-
cy z Ukrainy, który także osiedlił się 
w Polsce. Iwan Kulik to uznany ar-
tysta, który początkowo zajmował 
się sztuką monumentalną – tworzył 
freski, mozaiki, witraże i monumen-
talne obrazy ścienne. Z czasem za-
czął tworzyć rzeźbę, a także obrazy 
olejne. 

Inicjatywa stworzenia Labiryn-
tu Fresku powstała ze współpracy 
z Adamem Kowalczewskim, prowa-
dzącym w Łodzi galerię sztuki ADI 
– ART. To on zajmuje się organizacją 
plenerów, zaprasza artystów i czuwa 
nad logistyką całości. Sam labirynt 
budują gospodarze – co roku domu-
rowywane są kolejne ściany w zależ-
ności od liczby artystów i wielkości 
fresków, jakie chcą wykonać. Freski 
są robione metodą nakładania pig-
mentu na mokry tynk, co gwarantuje 
trwałość. 

Freski są trwałe, jak te w Kapli-
cy Sykstyńskiej – mówi ze śmiechem 
Ewa Radomińska – Pewnie, że teraz 
jest trochę inne wapno, inny cement 
i te pigmenty też są inne – przedtem 
były naturalne, roślinne więc one dłu-
żej się trzymały, ale te nasze też są 
naprawdę trwałe. Nic się z tymi fre-
skami nie dzieje, nie płowieją, tylko 
niestety wandale część nam zniszczyli, 
ale ta warstwa farby, którą pomaza-
li freski powoli znika pod wpływam 
deszczu i słońca, więc być może, uda 
się je odratować. 

Atmosferą w Mariampolu za-
chwyca się Irina Radkiewin z Biało-
rusi, która na co dzień zajmuje się 
ceramiką, ale od pewnego czasu fa-
scynują ja freski, więc próbuje swo-
ich sił w tej dziedzinie – Tutaj po raz 
pierwszy robię profesjonalnie fresk. 
Chciałabym narysować to na ścianie 
własnego domu. Na co dzień zajmu-
ję się ceramiką, ale również malar-
stwem, czy rzeźbiarstwem w drewnie. 
Brałam udział w wystawach w Ko-
rei, Japonii, Niemczech. Mnóstwo razy 
uczestniczyłam w plenerach w Polsce: 
w Bolesławcu, Wałbrzychu, Zdunach. 

Na dłużej zatrzymujemy się także 
przy fresku Wioletty Lewandowskiej. 
– Po dwóch moich malowniczych eks-
perymentach z freskami stwierdziłam, 
że bardzo podoba mi się ta technika, 
szczególnie dlatego, że dzieło zosta-
je na stulecia. Przyjechałam tu z go-
towym projektem – mówi artystka. 
Maluje swojego synka, przekładając, 
jak twierdzi, na język malarski swoje 
macierzyństwo. Chętnie opowiada 
także o swojej artystycznej drodze: 
Ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych 
w Warszawie, a przed akademią Li-
ceum Plastyczne w Zamościu. Miałam 
szczęście również studiować w Tury-
nie i Bolonii. Studiowałam malarstwo, 
a specjalizację robiłam z litografii, 
grafiki warsztatowej. Natomiast 
fresków nauczyłam się po studiach, 
w centrach edukacyjnych Vico Calabro 
we Włoszech. Sama jestem zachwyco-
na tą techniką, tym sposobem pracy, 
dlatego zainaugurowałam takie wy-
darzenie w moim rodzinnym Zamoś-
ciu i mamy już dwa festiwale fresku 
za nami oraz trzeci w przygotowa-
niu. Szkoła Vico ma czterdziestoletnie 
tradycje i jej centra znajdują się w 34 
krajach. Vico jest absolutnym znawcą 
techniki, był zapraszany do renowa-
cji najwybitniejszych fresków. Myślę 
że byłoby szaleństwem nie przenosić 
tego na nasz teren. Ta technika jest 
wspaniała, powstają piękne płaszczy-
zny, kolory, które właściwie w innej 
technice są nieosiągalne. 

Drugi z Polaków – uczestników 
pleneru Piotr Król także opowiada 
nam o technice malowania fresku, 
o swoich artystycznych planach 
i o wyjątkowej atmosferze w Ma-
riampolu – Miejsce jest cudowne, 
wspaniałe, gospodarze są wyjątko-
wi. Każdy chciałby, żeby to trwało 
jak najdłużej. Więc wszyscy... sma-
rują wolno, przeciągamy jak może-
my. My też przeciągamy nasz pobyt 
w Mariampolu jak najdłużej, ale nie 
chcemy już zakłócać twórczej atmo-
sfery. Koleżanka jeszcze robi ostat-
nie zdjęcia, jeszcze spacer między 
wspaniałymi obrazami na ścianach 
labiryntu. I ostatni rzut oka, już z od-
dali, na piękną zieloną przestrzeń 
posiadłości Państwa Radomińskich 
z wbudowaną w ziemię wielką, drew-
nianą łodzią i „wchodzącym” w las 
Labiryntem Fresku. To miejsce będzie 
opisywane w podręcznikach historii 
sztuki – mówi Ewa Radomińska – je-
stem tego pewna.

Renata Nolbrzak

Fresk Joanny Szkudlarskiej – portret Stanisława Radomińskiego obok... Marka Aureliusza

Vico Calabro przy pracy
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W dniu 27 czerwca 2014 roku 
odbyła się sesja Rady Gminy 
Wartkowice, której głównym  
tematem było udzielenie absolu-
torium Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy Piotr Kuropatwa przed-
stawił sprawozdanie finansowe 
oraz sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy za 2013 rok w for-
mie prezentacji multimedialnej. Po-
dziękował za współpracę radnym, 
sołtysom, dzięki którym możliwe 
było realizowanie zamierzonych 
planów dla dobra społeczności lo-
kalnej. Słowa podziękowania skie-
rował również do jednostek orga-
nizacyjnych oraz pracowników za 
pomoc i zaangażowanie w realiza-
cję projektów i pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych, które wpłynęły 
na rozwój gminy.

Uchwalony przez Radę Gminy 
Wartkowice budżet, po uwzględ-
nieniu zmian w ciągu roku przewi-
dywał realizację dochodów w kwo-
cie 21.175.701,81 zł, a wykonano je 
w kwocie 20.543.021,31 zł, co sta-
nowi 97,01% planu, natomiast wy-
datki przewidywane były na kwotę 
22.774.957,70 zł, a zrealizowano je 

Absolutorium dla Wójta
w kwocie 20.886.827,36 zł, co sta-
nowi 91,71% planu.

Gmina realizowała 26 tytułów 
inwestycyjnych na łączną kwo-
tę 6.803.402,28 zł. a wykonała 24 
pozycje o wartości blisko 6 mln. zł 
(29 % dochodów ogółem), w tym 
środki pomocowe stanowiły ponad 
3.700.000,00 zł. (62% nakładów 
inwestycyjnych).

Przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej Andrzej Redlicki przedstawił 
opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gmi-
ny Wartkowice o wykonaniu budże-
tu gminy Wartkowice za rok 2013 r.

Zdaniem Komisji Wójt Gminy re-
alizując zadania związane z wyko-
naniem budżetu gminy kierował się 
zasadą celowości, legalności, rzetel-
ności i oszczędności w gospodarowa-
niu środkami publicznymi. Powyższe 
dało podstawę do wyrażenia pozy-
tywnej opinii o realizacji budżetu za 
2013 rok i wystąpienia do Rady Gmi-
ny Wartkowice z wnioskiem o udzie-
lenie absolutorium Wójtowi Gminy 
Wartkowice. Rada Gminy jednogłoś-
nie udzieliła absolutorium Wójtowi 
Gminy Wartkowice.

Wiesława Lewicka

Gmina Wartkowice zakończyła wie-
loletnie przedsięwzięcie inwesty-
cyjne pn. „Przebudowa układu ko-
munikacyjnego Gminy Wartkowice” 
realizowane z udziałem środków eu-
ropejskich w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 2007-2014. 
W bieżącym roku oddano do eksplo-
atacji drogę w miejscowości Pełczy-
ska długości 1,985 km. W ubiegłych 
latach o nawierzchnię bitumiczną 
wzbogaciły się drogi gminne Sucha-
-Parądzice-Krzepocinek długości 
2,419 km oraz Ner Kolonia-Mrów-
na-Brudnówek-Światonia długości 
7,446 km. Łącznie w ramach projektu 
unijnego w latach 2011-2014 prze-
budowano 11,85 km dróg gminnych. 
W ramach przebudowy dróg wyko-
nano m.in.: warstwę odsączającą 
z piasku grubości 10 cm, podbudo-
wę z kruszywa łamanego stabilizo-
wanego mechanicznie grubości 20 
cm, warstwę wiążącą z asfaltu grubo-
ści 4 cm, warstwę ścieralną z asfaltu 
grubości 4 cm, pobocza, przepusty 
poprzeczne pod droga i na zjazdach, 
rowy odwadniające koronę drogi, 
zjazdy bitumiczne na posesje zabu-
dowane, zjazdy z kruszywa łamanego 
na pola, karczowanie drzew i krza-
ków w pasie drogowym, usunięcie 
kolizji (przebudowę ogrodzeń, prze-
sunięcie hydrantów p.poż., i słupów 
energetycznych), oznakowanie dróg. 
Wartość całkowita projektu zrealizo-
wanego w ramach RPO Województwa 
Łódzkiego na lata 2007-2013 wynosi 
9 mln 624 tys. zł, z czego koszt robót 
budowlanych wynosi ponad 9 mln 
200 tys. zł. Pozostałe wydatki ponie-
siono na: dokumentację projektową 

i podziały geodezyjne, studium wy-
konalności, zarządzanie projektem, 
nadzór inwestorski, nadzór arche-
ologiczny i badania wyprzedzające 
oraz promocję. Dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej wynosi 
7 mln 218 tys. zł. 

W bieżącym roku zaplanowano 
do realizacji dwie inwestycje drogo-
we. Rozpoczęto już roboty związa-
ne z odbudową mostu na rzece Zian 
w miejscowości Starzyny na drodze 
gminnej Stary Gostków-Orzeszków-
-Starzyny. Most ten został uszkodzony 
w wyniku intensywnych opadów desz-
czu w 2013 roku. W miejscu starego 
mostu powstanie nowy obiekt o kon-
strukcji żelbetowej klasy obciążeń „B” 
o nośności do 40 ton. Wartość umow-
na budowy mostu wynosi prawie 462 
tys. zł. W większości zadanie zostanie 
sfinansowanie ze środków budżetu 
państwa w ramach usuwania skutków 
klęsk żywiołowych. Gmina pozyskała 
na odbudowę mostu dofinansowanie 
w kwocie 369 tys. zł. Zakończenie in-
westycji planuje się na pierwszą poło-
wę października 2014 roku.

W najbliższych dniach rozpoczną 
się roboty związane z przebudową 
dróg gminnych w miejscowościach: 
Powodów Trzeci, Nasale o łącznej dłu-
gości 2,74 km. Planowany koszt inwe-
stycji wynosi ponad 1 mln 475 tys. zł. 
Częściowo inwestycja finansowana 
jest ze środków Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Zarząd Wojewódz-
twa Łódzkiego przeznaczył na prze-
budowę w/w dróg kwotę 390 tys. zł. 
Zakończenie robót zaplanowano na 
koniec września 2014 roku.

Piotr Sikora

Drogi w Gminie 
Wartkowice
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Trwa budowa Centrum Sportowego 
przy szkole podstawowej w Siedl-
cu. To już piąty i ostatni taki obiekt 
w gminie. Do tej pory powstały i cie-
szą się powodzeniem wśród uczniów 
i mieszkańców, będących zwolenni-
kami czynnego uprawiania sportu, 
boiska przy szkołach w: Wilczko-
wicach, Błoniu, Topoli Królewskiej 
i Leźnicy Małej.
Na powierzchni 0,85 ha powstają:
–  boisko wielofunkcyjne o nawierzch-

ni poliuretanowej,
–  boisko do piłki nożnej o nawierzch-

ni z trawy naturalnej,
–  plac zabaw dla dzieci.

Gmina Wartkowice rozpoczęła drugi 
etap przedsięwzięcia realizowanego 
w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013, działanie 
„Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej”. W pierwszym 
etapie w 2013 roku wybudowano 
56 przyzagrodowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy w miejsco-
wościach o rozproszonej zabudowie. 
W 2014 roku rozpoczęto rozbudo-
wę zbiorczej kanalizacji grupowej 
przesyłającej ścieki do oczyszczal-
ni w Wartkowicach. Do końca roku 
planuje się wybudowanie kolejnych 
odcinków sieci grawitacyjnej i tłocz-
nej o łącznej długości ponad 3,1 km 
oraz przyłącza o długości prawie 1 
km do 30 posesji w miejscowościach 
Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia, Stary 
Gostków i Biała Góra. Wartość reali-
zowanych robót wynosi 1 mln 485 
tys., pozyskane dofinansowanie ze 

Nowe inwestycje 
wodno-ściekowe

środków Unii Europejskiej w wyso-
kości 75 % kosztów kwalifikowalnych 
inwestycji. 

Przekazano także plac budowy 
pod realizację inwestycji „Budowa 
stacji uzdatniania wody Wartkowice 
wraz z modernizacją SUW Kłudna 
w ramach poprawy jakości wody 
wodociągu Wartkowice”. W ramach 
zadania przewidziano m.in. remont 
i przebudowę budynku istniejącej 
stacji wodociągowej w Wartkowi-
cach, żeby dostosować ją dla potrzeb 
stacji uzdatniania wody, budowę sta-
cji uzdatniania wody o wydajności 
Q=40,5 m3/h z wszelkimi niezbęd-
nymi urządzeniami i instalacjami, 
budowę dwóch stalowych naziem-
nych zbiorników wyrównawczych 
o poj. 100m3 każdy, wymianę pomp 
w studniach głębinowych oraz mon-
taż zestawu hydroforowego pomp 
II stopnia, także wymianę zestawu 

hydroforowo-pompowego na stacji 
wodociągowej KŁUDNA. Planowa-
ny termin zakończenia inwestycji 15 
grudnia 2014 roku. Wartość umowna 
robót wynosi 947 tys. zł. Gmina ubie-
ga się o przyznanie dofinansowania 
na realizację inwestycji ze środków 
Unii Europejskiej w ramach PROW na 
lata 2007-2013 działanie 321 „Pod-
stawowe usługi dla gospodarki i lud-
ności wiejskiej oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi.

W zamierzeniach inwestycyjnych 
jest także modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Wartkowi-
cach. Gmina posiada już pełną doku-
mentacje projektowo-kosztorysową 
oraz pozwolenie na budowę. Rozpo-
częcie tego zadania planuje się jesz-
cze w tym roku.

Piotr Sikora

7 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy odbyła się zorganizowana przez 
Andrzeja Wdowiaka – Wójta Gminy Łę-
czyca, konferencja na temat możliwości 
gospodarowania na użytkach zielo-
nych położonych w dolinach rzecznych 
w obszarze Natura 2000. Zaproszono 
radnych i sołtysów wsi znajdujących 
się we wspomnianym obszarze, przed-
stawicieli Urzędów Gmin: Witonia, Pią-
tek, Grabów i Dąbie, delegatów Izby 
Rolniczej województwa Łódzkiego, 
Spółki Wodnej Łęczyca. Przybyli rów-
nież: pełnomocnik Wojewody Łódz-
kiego, przedstawiciele Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Łodzi i w Poznaniu, Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Do-
rzecza Bzury, Starostwa Powiatowego 
w Łęczycy, Biura Powiatowego AR i MR, 
Rejonowego i Zespołu Doradców Rol-
niczych w Łęczycy. 

Dyrektor WZM i UW w Łodzi poin-
formował o powstającym planie gospo-
darowania wodami oraz przedstawił 
zakres prac przewidzianych do realiza-
cji na terenie gminy Łęczyca w 2014 ro-
ku. Będzie to konserwacja, odmulenia 
i wykoszenia Kanału Północnego i Zia-
nu. Zebrani zostali zapoznani z kwota-
mi jakie są przeznaczone w 2014 roku 
na inwestycje i konserwacje związane 
z urządzeniami i ciekami wodnymi na 
terenie województwa łódzkiego. Nie-
stety, nie są one wystarczające i nie 

Działalność rolnicza  
na obszarach Natura 2000

pozwalają na zaspokojenie wszystkich 
potrzeb w tym zakresie. Piotr Ligocki 
z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska oznajmił, że zmienione zostały 
(w części) ustawy o ochronie przyrody 
i prawo wodne. Z owych zmian wy-
nika, że procedura pozwoleń na nie-
które prace wykonywane w obsza-
rach Natura 2000 jest uproszczona. 
Na przykład chcąc uzyskać zezwolenie 
na rozebranie tamy zrobionej przez 
bobry wystarczy zgłoszenie do RDOŚ 
i najdalej po miesiącu będzie można 
uzyskać decyzję. Wszystkie te infor-
macje nie uspokoiły gospodarujących 
na łąkach nad Bzurą i Nerem. Rolnicy 
uważają, że odczyszczanie rzek i ka-
nałów jest niedostateczne, odmulanie 
dna pobieżne, co z kolei wpływa na 
szybsze zamulanie rowów melioracyj-
nych. Wójt z Grabowa podniósł kwestię 
spadku opłacalności gospodarowania 
na terenach chronionych i stwierdził, 
że użytkownicy tych gruntów powinni 
dostać ekwiwalent z tego tytułu. Po-
dobne zdanie mieli pozostali rolnicy.

Mimo zaproszenia, na konferen-
cję nie przybyli przedstawiciele Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
ani Ministerstwa Ochrony Środowiska. 
Problemy, które mają rolnicy użytku-
jący grunty na terenach Natura 2000 
wymagają rozwiązań na wyższych 
szczeblach. 

Zofia Dziwisz

Teren zostanie ogrodzony i od-
wodniony, zainstalowane będą urzą-
dzenia nawadniające oraz oświetle-
nie. Powstają już chodniki. Na placu 
zabaw dzieci będą mogły korzystać 
z huśtawek, karuzeli i innych, bez-
piecznych w użytkowaniu sprzętów. 
Będą ustawione ławki, kosze na śmie-
ci, posadzone drzewa i krzewy. 

Centrum Sportowe w Siedl-
cu będzie miało dodatkowe boisko 
trawiaste z dwutorową bieżnią do 
przeprowadzenia sztafety straża-
ckiej i polem do ćwiczeń bojowych. 
Druhowie z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Siedlcu wielokrotnie zwy-

ciężali w zawodach sportowo– po-
żarniczych, teraz będą mieli lepsze 
możliwości do przeprowadzania tre-
ningów. Nie tylko strażacy z Siedlca, 
ale i z innych jednostek z gminy sko-
rzystają z tego obiektu.

Prace przy budowie Centrum po-
stępują i wszystko wskazuje na to, że 
zostaną one zakończone przed koń-
cem wakacji. Koszt inwestycji wynosi 
ok. 800 tys. zł. Tak oto kończy się roz-
poczęty w 2008 roku proces budowy 
otwartych obiektów sportowych przy 
szkołach w gminie Łęczyca.

Zofia Dziwisz

W lipcu minął rok od wejścia w życie 
nowej ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach. Przeana-
lizujmy, jak ustawa zmieniła sytuację 
w Gminie Łęczyca.W myśl tej ustawy 
właścicielem śmieci jest gmina, któ-
ra organizuje ich zbiórkę oraz zago-
spodarowanie. Oczywiście gmina nie 
jest firmą zajmującą się bezpośrednio 
śmieciami lecz organizatorem. Główną 
ideą ustawodawcy było ograniczenie 
masy odpadów komunalnych trafia-
jących na składowiska i wyodrębnie-
nie z nich odpadów nadających się 
do ponownego przetworzenia takich 
jak tworzywa sztuczne, szkło, metal. 
Głównym czynnikiem, który zachęca 
do takiego działania są kwestie finan-
sowe, dlatego ustalona została stawka 
4 zł miesięcznie od osób zbierających 
odpady selektywnie i 8 zł od osób zbie-
rających odpady „zmieszane”. Zdecy-
dowana większość mieszkańców gmi-
ny (95 %), zbiera odpady selektywnie. 
Odbiór odpadów komunalnych odby-
wa się co 4 tygodnie. Do selektywnej 
zbiórki zachęca również dostępność 
„gniazd”, czyli miejsc z pojemnikami 
na szkło i tworzywa sztuczne. Cen-
tralny Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów w Borku, który jest czyn-
ny w poniedziałki od godz. 10. do 18. 
przyjmuje nieodpłatnie takie odpady 
jak papier, metal, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny oraz przeter-
minowane leki, zużyte baterie i od-
pady wielkogabarytowe. Dodatkowo 
odpady wielkogabarytowe, np. stare 
meble, lodówki, opony itp. odbierane 
są bezpośrednio od mieszkańców 2 
razy w roku, o terminie mieszkańcy są 
informowani odpowiednio wcześniej. 

Zbiórką odpadów zajmują się fir-
my Remondis i Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
z Łęczycy. W pierwszych miesiącach 
działania ustawy było trochę skarg od 
mieszkańców z powodu nieodbierania 
odpadów z niektórych gospodarstw, 
a to głównie z powodu braku orienta-
cji, w nieznanym przez pracowników 
firmy Remondis terenie. Na szczęś-
cie, po ok. dwóch miesiącach, sytuacja 
w tym zakresie poprawiła się.

W porównaniu z latami poprzed-
nimi zmniejszyła się ilość odpadów 
komunalnych ulegających biodegra-
dacji kierowanych na wysypiska. 
Wzrosła masa zebranych odpadów 
nadających się do powtórnego uży-
cia, na przykład szkła od lipca 2013 
do końca czerwca 2014 zebrano 
107 ton, a rok wcześniej jedynie 47 
ton. Zebrano 1,7 t zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego – 
tej ilości nie ma z czym porównać, 
ponieważ wcześniej w gminie tego 
nie odnotowywano. Zmniejszyła się 
ilość odpadów komunalnych zmie-
szanych, które trafiły na składowisko 
bez przetworzenia, z 472 do 173 ton. 
I jeszcze jedna istotna informacja – 
zebrano 2, 5 tony zużytych opon. 

Należy sądzić, że nowa ustawa 
„śmieciowa”, którą niektórzy uwa-
żają za niedoskonałą, wpłynęła po-
zytywnie na poprawę gospodarki 
odpadami na terenie gminy Łęczy-
ca. Oczywiście, najważniejszą rolę 
odgrywająsami mieszkańcy, których 
świadomość ekologiczna coraz bar-
dziej wzrasta.

Zofia Dziwisz

Ustawa „śmieciowa” 
w praktyce

Kolejny stadion w gminie Łęczyca
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14 września na murze Kościoła pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Parzęczewie zostanie od-
słonięta tablica memoratywna po-
święcona dwóm załogom 32. Eska-
dry Rozpoznawczej zestrzelonym nad 
Parzęczewem 5 września 1939 ro-
ku. W tekście poniżej przypominamy 
tamte wydarzenia.

Piąty dzień wojny niósł dla mieszkań-
ców naszego regionu poczucie rosną-
cego zagrożenia. Chociaż okolica, jak 
dotąd nie ucierpiała bezpośrednio od 
działań wojennych, to nader częsty jęk 
syren alarmowych i bezkarne przeloty 
niemieckich formacji lotniczych dzia-
łały przygnębiająco. Minęła euforia 
wywołana radosną wiadomością, że 
od 3 września nie walczymy sami, że 
Niemcom wypowiedziały wojnę Anglia 
i Francja.

Niebezpiecznie szybko kurczył się 
dystans między Parzęczewem, a cofa-
jącą się na wschód linią polskiej obro-
ny. Do 5 września stanowiła ją Warta 
i Widawka. Ale linia ta, broniona roz-
paczliwie od dwóch dni, była zbyt silnie 
napięta, a nawet na północ od Sieradza 
już przerwana, żeby nie pęknąć zu-
pełnie w ciągu dnia i nie spowodować 
odwrotu całej Armii „Łódź”. Wczesnym 
rankiem tego krytycznego dnia z sokol-
nickiego lotniska startują w krótkich 
odstępach czasu, jeden po drugim, trzy 
Karasie. Startują niemal równocześnie, 
wbrew przyjętej taktyce w lotnictwie 
rozpoznawczym, gdzie loty odbywają 
się pojedynczymi samolotami. Najwy-
żej po jakimś czasie dubluje się je do 
potwierdzenia złożonych poprzednio 
meldunków lub kontynuacji w śledze-
niu dalszych ruchów wojsk nieprzyja-
ciela. Nasuwa się tu nieodparcie pyta-
nie o zadanie, jakie postawiono trzem 
załogom, na które jak dotąd nie ma 
udokumentowanej badaniami odpo-
wiedzi. Według T. Kopańskiego był to 
lot na bombardowanie. Natomiast J. 
Pawlak w kilku publikacjach twierdzi, 
że samoloty startowały nie z lotniska 
w Sokolnikach, lecz z zapasowego – 
w Skotnikach po dokonanym tam prze-
glądzie technicznym.

Według mnie mogło to być przeba-
zowanie trzech samolotów z lotniska 
podstawowego w Sokolnikach na za-
pasowe w Skotnikach, spowodowane 
rozkazem operacyjnym dowódcy lot-
nictwa Armii „Łódź”, płk. pil. W. Iwasz-
kiewicza, który na dzień 5 września 
w punkcie „a” brzmiał: „Polecam trzy-
mać część sprzętu w ukryciu na lot-
nisku zapasowym”. Bez względu na 
zadania, jakie miały wykonać załogi 
trzech Karasi, start nastąpił w fatalnym 
momencie. Czyżby tego dnia osłabła 
czujność załóg i personelu odprawia-
jącego samoloty? Widoczność tego 
poranka przecież była bardzo dobra. 
Ale też i dla nieprzyjaciela. Być może 
w ostatniej chwili zauważono na niebie 
chmarę niemieckich maszyn nadlatują-
cych od zachodu. Na odwołanie startu 
było jednak już za późno. Ustawionym 
na polu wzlotu trzem Karasiom, dosko-
nale widocznym z powietrza i na ziemi 
zupełnie bezbronnym nie pozostało nic 
innego, jak najszybciej opuścić lotni-
sko, żeby je przed wrogiem nie zdra-
dzić i nie narazić na bombardowanie. 
Ledwie ostatni ze startujących Karasi 
przeskoczył dachy zabudowań Czer-
chowa i nadleciał nad Ozorków, gdy 
nad polskimi samolotami pojawił się 
wróg. Nie jeden, lecz dziewięć Mes-

serschmittów Bf-110 stanowiących 2 
eskadrę i prowadzącą jeszcze za sobą 
dwie pozostałe z I Dywizjonu 76 Pułku 
Pościgowego – w sumie 27 samolotów. 
Te niemieckie maszyny były dwuoso-
bowymi ciężkimi myśliwcami. Dwa sil-
niki, każdy o mocy powyżej 1000 koni 
mechanicznych dawały im szybkość 
prawie 500 km/godz. Ich głównym 
jednak atutem było bardzo silne uzbro-
jenie, na które składały się dwa działka 
kalibru 20 mm, 4 karabiny maszynowe 
w przodzie kadłuba i jeden ruchomy 
w tylnej kabinie.

Właśnie niemiecka eskadra z ca-
łym dywizjonem dokonała ataku na 
lotnisko polowe polskiego 210 Dywi-
zjonu Bombowego w Dzierżanowie 
koło Kucin zestrzeliwując nad lotni-
skiem nieuzbrojonego trzysilnikowe-
go Fokkera i ostatecznie niszcząc na 
polu startowym dwa Łosie uszkodzone 
w nalocie z poprzedniego dnia. Teraz 
upojona sukcesem nieprzyjacielska es-
kadra szukała innych celów dla swoich 
luf broni pokładowej.

Nasi zdawali sobie sprawę, że nie 
mają żadnych szans w spotkaniu z tak 
licznym i potężnie uzbrojonym prze-
ciwnikiem. Lecąc tuż nad ziemią żywili 
nadzieję, że nie zostaną wypatrzeni 
przez wroga. Niestety! Zostali łatwo 
zauważeni. Niemcy nie lecieli na wy-
sokim pułapie. Parę maszyn wroga 
runęło w dół. Nie musiały wszystkie 
– tylko by sobie przeszkadzały w ła-
twym polowaniu.

Z dołu obserwowano schodzące 
w dół Messerschmitty, z wielką szyb-
kością pędzące za polskimi samolota-
mi. Obserwatorzy niczego goręcej nie 
pragnęli jak zwycięstwa biało-czerwo-
nych szachownic. Wierzono, że nasi 
nie dadzą się Niemcom. Tymczasem 
Messerschmitty jeszcze nad zachodni-
mi krańcami Ozorkowa zbliżyły się do 
Karasi na odległość skutecznego ataku 
i otworzyły do nich ogień. Wszystkie 
atuty były po stronie wroga: przewaga 
liczbowa, znacznie większa szybkość 
i zwrotność, oraz o wiele silniejsze 
uzbrojenie. Poza tym Niemcy atako-
wali od góry, z tyłu i od słońca, czy-
li z pozycji wymarzonej dla każdego 
myśliwca. Szansą Karasi było trzyma-
nie się minimalnego pułapu, prowa-
dzenie ognia z ruchomych kaemów 
przez strzelców pokładowych i nie-
zwykle trudne przy małej wysokości 
stosowanie uników w postaci skrętów 
i ślizgów. Równocześnie lot na tak ni-
skim pułapie ograniczał możliwość 
ratowania się załogi na spadochronach 
w wypadku zestrzelenia. Można po-
wiedzieć, że lecieli ku pewnej śmierci. 
Tylko cud mógł ich uratować. Ale się 
nie zdarzył. Nie pomógł zajadły ogień 
strzelców pokładowych.

Już przy pierwszym ataku, gdy mi-
jali park w Piaskowicach, został tra-
fiony pierwszy, najbardziej do przodu 
i w lewo wysunięty Karaś, a za chwilę 
drugi. Trzeciemu, który startował jako 
ostatni, udało się jeszcze nad Ozorko-
wem prawym skrętem zejść z linii ata-
ku myśliwców, ale tylko przez chwilę. 
Za Parzęczewem spada na niego ule-
wa ognia z luf doganiającego go Mes-
serschmitta. Płomienie ogarniają sil-
nik. Załoga w składzie por. obs. Alfons 
Nowak, pil. kpr. Bolesław Szczepań-
ski i strz. sam. kpr. Walczak ratują się 
skacząc ze spadochronami w pobliżu 
Puczniewa, gdzie tutejsi mieszkańcy 
udzielają lotnikom pomocy medycznej 
i schronienia.

Pozostałe dwie maszyny płonąc 
już i mając na ogonach Messerschmit-
ty nadleciały nad Parzęczew. Nad tą 
senną dotąd osadą rozpętało się tego 
ranka potworne piekło. Warkot kilku 
silników zlany z wściekłym jazgotem 
karabinów maszynowych, ogłusza-
jącym grzmotem przetoczył się nad 
dachami domów. Lewy Karaś ogar-
nięty gwałtownie rozprzestrzeniają-
cymi się wzdłuż kadłuba płomienia-
mi, ciągle widać sterowany, wykonał 
nad cmentarzem wiraż w lewo i przy-
jął kurs jakby powrotny do Sokolnik. 
Ale lot objętej ogniem maszyny trwał 
krótko. Silnik Karasia wbił się w burtę 
głębokiego rowu melioracyjnego prze-
cinającego łąkę, nieopodal dworskiego 
parku w Piaskowicach. Robotnicy fol-
warczni szli właśnie do codziennych 
zajęć w polu i w obejściu gospodar-
skim, od których nie zwalniała ich na-
wet tocząca się wojna. Na ich oczach 
rozegrał się ten cały powietrzny dra-
mat. Biegli teraz do palącego się i eks-
plodującego amunicją wraku. Jeszcze 
nie wiedziano, czy spadł polski samo-
lot, czy niemiecki. Dlatego też niektó-
rzy pędzili z widłami, graczkami lub 
z czymkolwiek, co wpadło w ręce, a co 
mogło teraz stanowić swego rodzaju 
oręż.

Niepotrzebnie. Bowiem od pło-
nącego samolotu szła a raczej wlokła 
się jakaś ludzka postać, tłumiąca na 
sobie tlący się kombinezon. Pierwsze 
chaotyczne, wyraźnie w szoku zada-
wane pytania lotnika i jego prośba 
o ratowanie map z płonącej maszyny 
uprzytomniły ludziom, że leżący opo-
dal samolot jest polski. Co odważniej-
si pobiegli do wybuchającego jeszcze 
amunicją Karasia. Nie tylko nie było 
kogo, ale i co ratować. Z samolotu po-
został kopcący kadłub z uniesionym 
nieco do góry ogonem. Na tylnym sta-
nowisku strzeleckim obrazu grozy do-
pełniał wypalony szkielet człowieka ze 
sterczącymi żebrami, oparty o podsta-
wę karabinu maszynowego. Poparzo-
nego lotnika, którego stan okazał się 
bardzo ciężki (poparzenia drugiego 
i trzeciego stopnia), przeniesiono do 
dworu. Przebywająca akurat w mająt-
ku lekarka Wanda Resler-Stokowska, 
udzieliła rannemu pierwszej pomo-
cy, dzięki czemu odzyskał utraconą 
w międzyczasie przytomność. Prosił 
o powiadomienie dowództwa 32 es-
kadry o swoim zestrzeleniu. Zgodnie 
z poleceniem rannego, używając wobec 
poczty kryptonimu „Jaskółka” zadzwo-
nił do Sokolnik rotmistrz Zdzisław Roz-
wadowski, który dokonując w okolicy 
poboru koni dla swojego pułku, kwate-
rował w piaskowickim dworze.

W czasie oczekiwania na ambulans 
poparzony lotnik w stopniu najpraw-
dopodobniej podporucznika słabym 
głosem i urywanymi zdaniami opo-
wiadał czuwającej przy nim lekarce 
o stoczonej bitwie: „Otoczyli nas, razili 

huraganem ognia... i tak nas dostali! 
Nic nie mogliśmy sami zdziałać”. Za-
pytywał o swój stan: „Czy jeżeli prze-
żyję, będę bardzo zeszpecony?” Długo 
czekano na ambulans. Ranny to jęczał 
z bólu, to zasypiał. Gdy budził się, mó-
wił o matce, prosił żeby go zawieść 
do szpitala w Warszawie. Pytał o los 
pozostałych dwóch maszyn.

Drugi Karaś, lecący z tyłu i nieco 
w prawo od pierwszego, ciągnąc za so-
bą smugę ognia i dymu przeleciał nad 
parzęczewskim rynkiem tak nisko, że 
omal lewym skrzydłem nie zawadził 
o wieżę kościoła.

Wyglądało na to, że pilot będzie 
próbował lądować. Lecz płonąca ma-
szyna nie chciała już słuchać ręki ran-
nego pilota albo ta ręka była już zbyt 
słaba. Zetknięcie się Karasia z miękkim 
podłożem ornej ziemi na polu rolnika 
Stanisława Nowakowskiego skończyło 
się kapotażem. Po przekoziołkowaniu 
samolot uległ rozbiciu. Równocześnie 
buchnął z niego gejzer ognia i rozległ 
się głośny trzask eksplodującej w pło-
mieniach amunicji. Mieszkańcy domów 
położonych na zachodnim skraju Pa-
rzęczewa wypadli na pola i pędzili co 
tchu ku płonącym szczątkom rozbitego 
samolotu. I tutaj nie miano pewności, 
czyj samolot został zestrzelony, nasz 
czy niemiecki. Nawet do dziś niektó-
rzy są przekonani, że „strącone” zosta-
ły dwa samoloty, jeden polski, drugi 
niemiecki. Z taką statystyką zawsze 
łatwiej się pogodzić. Niestety rzeczy-
wistość okazała się znacznie gorsza.

Do nadbiegających ludzi doszły 
z łubinowego zagonu jęki i wołanie 
o ratunek lotnika wyrzuconego przy-
puszczalnie z kabiny podczas kapota-
żu, który tarzając się i turlając w łubi-
nie próbował w ten sposób stłumić na 
sobie płomienie. Stan jego był bardzo 
ciężki. Popalone miał straszliwie piersi 
i twarz. Wokół ust piana. Jedyne miej-
sce wolne od poparzeń to te pod pasa-
mi spadochronu. I w tym krytycznym 
stanie własnego ducha i ciała pierwsze 
słowa rannego to ostrzeżenie stojących 
nad nim ludzi przed eksplodującą cią-
gle amunicją. Tam w płonących szcząt-
kach pozostało jego dwóch kolegów. 
Wiedział, że nie może już im pomóc. 
Prosił o odwiezienie go do szpitala. 
Chyba sam miał przeczucie własnej 
śmierci. Podał swoje nazwisko: Henryk 
Rejak z 3 Pułku Lotniczego z Poznania. 
I jeszcze to zadziwiające zlecenie, jak 
na tak tragiczną sytuację. Dotyczyło 
zwrotu długu pieniężnego zaciągnię-
tego u kolegi o imieniu „Kazik”. Do-
prawdy niezwykli to byli chłopcy ci 
nasi lotnicy.

Konnym wozem podjechał rakarz 
Bolesław Bitner, który mieszkał najbli-
żej miejsca upadku samolotu. Rannego 
uwolniono z uprzęży spadochronu naj-
delikatniej jak tylko można było, ułożo-
no na wymoszczonej słomą furmance 
i przewieziono do wsi. Tam wniesiono 

go do domu aptekarza i fryzjera w jed-
nej osobie, pana Sroczyńskiego. Ten 
udzielił mu pierwszej pomocy. Zbie-
gli się ludzie z Parzęczewa, wstrząś-
nięci, pełni głębokiego współczucia, 
gotowi zrobić wszystko dla ratowa-
nia rannego. Trzeba było oleju, dużo 
oleju, najbardziej skutecznego przy 
oparzeniach. Wieść szybko rozniosła 
się, że potrzebny olej. Każdy do kogo ta 
wiadomość dotarła, biegł do Sroczyń-
skiego z olejem. W parę minut było go 
pełne wiadro. Niestety. Tutaj niewie-
le mógł pomóc, ponieważ z objawów 
w postaci piany na ustach można było 
przypuszczać, że nastąpiło u rannego 
lotnika poparzenie dróg oddechowych, 
co prowadzi niechybnie do obrzęku 
płuc i śmierci przez uduszenie.

Długo czekano na wezwane tele-
fonicznie pogotowie ratunkowe z Łę-
czycy. W międzyczasie ksiądz namaś-
cił rannego olejami świętymi. Kobiety 
modliły się żarliwie o życie dla pol-
skiego lotnika. Przyjechał wreszcie 
wojskowy ambulans z Sokolnik z le-
karzem eskadry, kapralem podcho-
rążym Olechem Szczepskim. Stan po-
parzonego pogarszał się z minuty na 
minutę. Po drodze do szpitala w Łodzi 
ambulans zabrał z Piaskowic rannego 
podporucznika.

Gdy karetka była już pod Ozorko-
wem i mijała Bibianów, kapral pilot 
Henryk Rejak przestał żyć. Tymcza-
sem, gdy dopaliły się resztki samolotu, 
wydobyto spod nich zwęglone szczątki 
dwóch pozostałych członków załogi 
oraz to, co pozostało ze strzelca pokła-
dowego Karasia, który spadł w Piasko-
wicach. Wieś pogrążyła się w rozpaczy 
i żałobie. Kto żyw przybiegł pod koś-
ciół, gdzie ułożone leżały zmasakro-
wane urazami i od ognia ciała polskich 
lotników. Nie dało się patrzeć na to, 
co zostało z młodych, jeszcze przed 
godziną pełnych życia i rwących się 
do walki dorodnych chłopców. Płacz 
i lament wypełnił parzęczewski rynek. 
Kobiety opłakiwały śmierć lotników 
jak własnych synów. Rychło znalazły 
się trumny, których wieka zamknęły 
ten straszny widok.

Upływające lata nie zatarły jednak 
w pamięci mieszkańców Parzęczewa, 
żyjących jeszcze świadków tamtych 
tragicznych dni. Wspominają te chwi-
le z żywym przejęciem i smutkiem. 
Pogrzeb odbył się szybko, bez licz-
nego orszaku i zwykłych celebracji. 
Uczestniczyło w nim także kilku kole-
gów, lotników przybyłych z Sokolnik. 
Grupka mieszkańców osady podąża-
jąca za trumną nie tyle szła, co prze-
biegała od bramy do bramy z obawy 
przed atakiem z którejś z przelatują-
cych nad Parzęczewem niemieckich 
eskadr. Obawiano się, że tłum ludzi na 
ulicach wioski mógłby sprowokować 
nieprzyjacielskich pilotów.

Loty bez powrotu

c.d. na str. 5
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„Nie wystarczy pokochać  
trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”.

Konstanty Ildefons Gałczyński

W dniu 5 lipca 2014 r. przeżywaliśmy po raz kolejny bardzo przyjemną uro-
czystość, której bohaterami byli małżonkowie będący ze sobą we wspólnym 
związku małżeńskim 50, 60 i 65 lat.

Jubileusz 65-lecia małżeństwa obchodzili państwo Stanisława i Tadeusz 
Ziębowie z Biernacic. Państwo Eugenia i Stanisław Madajscy z Biernacic 
świętowali 60-lecie pożycia małżeńskiego, natomiast 50 – lecie pożycia mał-
żeńskiego obchodzili państwo:

Marianna i Zdzisław Bugajakowie z Bronówka
Teresa i Zygmunt Cieślakowie z Pełczysk

Czesława i Miron Jabłońscy z Plewnika Pierwszego
Kazimiera i Sylwester Kubaccy z Dzierżaw

Zofia i Andrzej Niteccy z Wartkowic
Bożena i Marian Marciniakowie z Wartkowic

Marianna i Stefan Orczykowscy z Łążek
Jadwiga i Władysław Radwańscy ze Spędoszyna-Kolonii 

Kazimiera i Kazimierz Rokoszewscy z Konopnicy
Bronisława i Józef Szadowiakowie z Sędowa

Uroczystej dekoracji medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przy-
znanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorow-
skiego dokonał Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień wraz 
z Wójtem Gminy Piotrem Kuropatwą.

Jubilaci otrzymali kwiaty, pamiątkowe dyplomy, albumy, okolicznościowe 
wazony i oczywiście życzenia. Na tą szczególną okazję został przygotowany 
tort oraz wzniesiony toast za zdrowie i pomyślność Jubilatów. Uroczystość 
swoim występem muzycznym uświetniła Edyta Bartosik. Spotkanie prze-
biegało w miłej atmosferze i mamy nadzieję, że długo pozostanie w pamięci 
zarówno Jubilatów jak i zaproszonych gości. Całą uroczystość poprowadziła 
Wioletta Olczyk – Kierownik USC Wartkowice.

Życzymy naszym Jubilatom pogody ducha, wytrwałości i jeszcze wielu 
wspólnych przeżytych lat w szczęściu i zdrowiu.

Wioletta Olczyk

Jubileusz małżeństw w Gminie Wartkowice

W niedzielne popołudnie 6 lipca 2014 r. 
w Zelgoszczy przeprowadzono Gminne 
Zawody Sportowo – Pożarnicze, pod-
czas których jednostki OSP z terenu 
gminy Wartkowice sprawdzały sto-
pień swojej sprawności bojowej. Do 
turnieju rozgrywanego pod czujnym 
okiem sędziów, stanęło 12 drużyn: 9 
męskich oraz 3 żeńskie. Nad prawidło-
wym przebiegiem zawodów czuwał Sę-
dzia Główny asp. sztab. Tomasz Weber, 
przedstawiciel Komendy Powiatowej 
PSP w Poddębicach. Odprawę drużyn 
przeprowadził druh Jan Węglewski.

Strażackie zawody sportowo-po-
żarnicze rozegrane zostały w dwóch 
konkurencjach: biegu sztafetowym 
7x50 metrów z przeszkodami oraz 
ćwiczeniu bojowym, czyli tzw. „bojów-
ce”. Nie brakowało emocji i rywalizacji 
w sportowym duchu. O ostatecznej 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
klasyfikacji startujących zespołów 
decydował łączny czas uzyskany 
przez poszczególne jednostki w obu 
konkurencjach.

Spośród wszystkich drużyn naj-
lepsi niezmiennie od trzech lat okazali 
się strażacy z OSP Zelgoszcz, tuż za ni-
mi była drużyna z OSP Pełczyska zaś 
trzecie miejsce na podium udało się 
zdobyć zespołowi OSP Wartkowice. 
Wśród drużyn żeńskich I miejsce za-
jęły panie z OSP Zelgoszcz, II miejsce 
OSP Grabiszew, a III OSP Biernacice.

Po zakończeniu rywalizacji na 
zwycięzców czekały puchary, dyplomy 
oraz nagrody pieniężne, które wręcza-
li: Wójt Gminy Wartkowice – Piotr Ku-
ropatwa, Przewodniczący Rady Gminy 
Wartkowice i jednocześnie Wicepre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP – Leonard Świątczak, Prezes Zarzą-

du Oddziału Gminnego ZOSP RP – Je-
rzy Szopa oraz Zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Poddębicach – st. 
kpt. Wiesław Wydrzyński. Drużynom 
męskim za zajęcie I, II i III miejsca 
Gmina dodatkowo ufundowała talony 
pieniężne z przeznaczeniem na zakup 
sprzętu bojowego.

W roku bieżącym najmłodszy 
uczestnik zawodów druhna Sylwia 
Łukasik z OSP Biernacice została uho-
norowana pucharem, którego fundato-
rem był Poseł na Sejm RP Piotr Polak.

Po wręczeniu nagród i podsumo-
waniu zawodów, strażaków oraz kibi-
ców poczęstowano strażacką grochów-
ką przygotowaną przez gospodarzy 
zawodów – OSP Zelgoszcz. Gratuluje-
my wszystkim uczestnikom zawodów!

Beata Burska

Na miejscowym cmentarzu po-
chowano ciała trzech lotników: 
strzelca samolotowego Józefa Nitz-
ke z Karasia, który spadł w Piasko-
wicach, podporucznika obserwatora 
Jana Bruskiego i kaprala strzelca sa-
molotowego Kazimierza Hadyniaka 
z załogi, która rozbiła się za Parzę-
czewem. Dziś próżno tu szukać ich 
mogił. W 1952 roku zostali ekshumo-
wani i obecnie spoczywają na cmen-
tarzu w Łęczycy, w 3 rzędzie kwatery 
„g”, numery porządkowe mogił: 561, 
560, 562.

Po prawie siedemdziesięciu la-
tach od tamtych dramatycznych 
wydarzeń i po upływie 15 lat, kie-
dy zamieściłem w „Wiadomościach 
Ozorkowskich” opis działań bojo-
wych 32 eskadry rozpoznawczej po-
szerzyła się i pogłębiła wiedza na ten 
temat. Nastąpiło to głównie w wyni-
ku badań dokonywanych przez Jerze-
go Pawlaka, autora wielu znaczących 
publikacji o walkach polskiego lotni-
ctwa w wojnie obronnej w 1939 r., 
z którym prowadziłem przez dłuższy 
czas wymianę informacji, jak i dzięki 
źródłom niemieckim.

Dziś można przyjąć, że załoga sa-
molotu, który spadł w Piaskowicach, 
poza spalonym kpr. strzelcem samo-
lotowym Józefem Nietzke, składała 
się z por. obserwatora Edwarda Ma-
liszewskiego i kpr. pilota Tadeusza 

Westfala. Obaj zostali przewiezieni 
do szpitala. Ciężko poparzony por. 
Maliszewski zmarł w szpitalu Ujaz-
dowskim w Warszawie 25 września 
1939 r. Z załogi, która została zestrze-
lona na zachód od Parzęczewa, kpr. 
pilot Henryk Rejak spoczywa obok 
swych towarzyszy broni na cmenta-
rzu w Łęczycy w wojskowej kwaterze 
„g” w mogile 563.

Natomiast źródła niemieckie 
upewniły mnie, że walka nad Parzę-
czewem została stoczona 5 wrześ-
nia, a dzięki skrupulatności nie-
przyjacielskich lotników wiemy, że 
poszczególne zestrzelenia nastę-
powały w minutowych odstępach 
o godz. 06.41 – 06.43. Zestrzelenia 
polskich samolotów zostały przypi-
sane kpt. Wolfgangowi Falck, nad-
porucznikowi Gustawowi Ullenbe-
ck oraz porucznikowi Helmutowi 
Fahlbusch. Kpt. W. Falck, dowódca 
2 eskadry z I Dywizjonu 76 Pułku 
Pościgowego tak przedstawia bitwę 
nad Parzęczewem:

„Nabieram wysokości, wznoszę 
się na 1500 metrów, daję znaki do 
zbiórki, aby przygotować się do kolej-
nych działań. Wtem! Cóż to błyszczy 
się tam z przodu!? Podejrzanie mi to 
wygląda – spieszę w tamtą stronę – 
PZL „P 23” lub „P 43” – polski samo-
lot bombowy – zbliża się po skosie 
w moją stronę, jest niżej! Odwracam 
samolot na plecy, zmniejszam gaz 
i zwalam się w dół. Zupełnie wyraź-

nie spostrzegam na skrzydłach i uste-
rzeniu czerwono – białe szachownice, 
polskie znaki rozpoznawcze. Polski 
obserwator zaczyna strzelać, robi to 
źle, jego świetlne serie przechodzą 
obok. Właśnie mam go w środku ce-
lownika, tak – jeszcze trochę – teraz 
– naciskam na spust, zaczynają walić 
moje karabiny maszynowe. Wtem 
pojawia się płomień, samolot nie-
przyjaciela zaczyna się palić – mijam 
go w pędzie widząc jak ogarnięty og-
niem spada na ziemię rozbijając się 
na świeżo zaoranym polu. Mój radio-
operator wydziera się z radości do 
mikrofonu. Daje mi znaki wskazując 
na prawo. Druga maszyna tego same-
go typu nadlatuje od przodu prosto 
pod nasz samolot, tuż za nim widzę 
jednego z naszych. Jest to podporucz-
nik F. (Fahlbusch – przypuszczenie 
autora) – który otwiera ogień – Po-
lak zapala się, spada w dół, rozbija 
się. Dalej, dalej! Nasze zadanie idzie 
doskonale. Zakręcam, gdzieś z tyłu 
spostrzegam jeszcze jednego PZL – 
nie – nie widzę go już, pozostaje po 
nim tylko smuga ognia, dym, a po-
tem błysk uderzenia o ziemię. Jego 
pogromca podporucznik U. (Ullenbe-
ck – przypuszczenie autora) rozpo-
znał moją maszynę dowódcy eskadry 
i zbliżył się do mnie, aby rozpocząć 
zbiórkę eskadry.”

Stanisław Frątczak
Sekcja Kolarska „Szwadron”

c.d. ze str. 4
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OpłacałO się

Sukcesem zakończył się udział gimna-
zjalistów z Wartkowic w tegorocznej 
edycji programu edukacji ekonomicz-
nej pn. „Na własne konto”. Przygoto-
wana przez nich w ramach programu 
gazetka ekonomiczna pt. „LICZYDŁO” 
oraz jej autorzy znaleźli się w gronie 5 
laureatów ogólnopolskiego konkursu 
ogłoszonego przez Fundację Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. 
Zamieszczony na łamach gazetki ar-
tykuł pt. „Nie ufam rutynie – szukam 
nowych rozwiązań” przeprowadzo-

ny z Wójtem Gminy Wartkowice Pio-
trem Kuropatwą pokonał 145 publi-
kacji w kategorii wywiad i uplasował 
się na pierwszym miejscu. Autorzy 
zwycięskiego artykułu uczestniczyli 
w finałowym spotkaniu szkolnych ze-
społów dziennikarskich, które odbyło 
się na początku czerwca w Warszawie.

O prOgramie

Praca związana z przygotowaniem 
projektu gazetki ekonomicznej była 
kontynuacją pierwszego etapu pro-
gramu „Na własne konto”, który rea-
lizowany był w formie zajęć dydak-

Wraz z początkiem września rozpo-
cznie się realizacja zajęć dodatkowych 
w ramach projektu współfinansowa-
nego ze środków unijnych pn.: „Droga 
do sukcesu!”. Jest to projekt skierowany 
do uczniów klas IV-VI szkół podstawo-
wych z terenu gminy Parzęczew oraz 
uczniów Gimnazjum w Parzęczewie. 
Projekt ma na celu wyrównanie szans 
edukacyjnych, rozwój wykształcenia, 
zainteresowań i kompetencji kluczo-
wych uczniów. W ramach zadania pla-
nuje się przeprowadzenie szeregu ro-
dzaju zajęć dodatkowych. W Szkole 
Podstawowej w Parzęczewie zostaną 
zorganizowane zajęcia dydaktyczno 
– wyrównawcze z języka polskiego 
i matematyki, zajęcia rozwijające za-
interesowania językiem angielskim 
oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Szko-
ła Podstawowa w Chociszewie zapro-
ponuje swoim uczniom dodatkowe 
zajęcia dydaktyczno – wyrównaw-
cze z języka polskiego i matematyki 
oraz zajęcia rozwijające kompeten-
cje kluczowe w zakresie matematy-
ki i informatyki. Ponadto, uczniowie 
biorący udział w zajęciach rozwijają-
cych kompetencje informatyczne będą 

mieli możliwość uzyskania certyfika-
tu ECDL e-Citizen. Jest to certyfikat 
potwierdzający umiejętności obsługi 
e-usług, m.in. w zakresie załatwiania 
spraw urzędowych, znajdowania in-
formacji, robienia zakupów, a także 
komunikowania się z rodziną i przy-
jaciółmi za pośrednictwem Internetu. 
Uczniowie Gimnazjum w Parzęczewie 
będą mogli natomiast skorzystać w za-
jęć dydaktyczno – wyrównawczych 
z języka polskiego i matematyki, za-
jęć rozwijających zainteresowania ję-
zykiem angielskim i niemieckim oraz 
terapii psychologiczno-pedagogicz-
nej. Ponadto, w Gimnazjum w Parzę-
czewie powstanie Szkolny Ośrodek 
Kariery. W ramach SZOK uczniowie 
będą mieli możliwość uczestnictwa 
w zajęciach z doradztwa zawodowego, 
mających na celu zwiększenie wiedzy 
ucznia na temat własnych predyspo-
zycji zawodowych. 

Planuje się, że we wszystkich zaję-
ciach weźmie udział łącznie 180 ucz-
niów ze szkół z terenu gminy Parzę-
czew. Będą to uczniowie, u których 
zespół nauczycieli zdiagnozuje okre-
ślone problemy, trudności w nauce, 

Droga do sukcesu w Gminie Parzęczew

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 235 960,00 zł, 

z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosi 200 566,00 zł, 
a kwota 35 394,00 zł to wkład własny Gminy Parzęczew. Beneficjent  

projektu: Gmina Parzęczew. Okres realizacji: 01.08.2014 r. – 30.06.2015 r.

ale również szczególne uzdolnienia 
w kierunku języków obcych, matema-
tyki oraz informatyki. Wszystkie zaję-
cia prowadzone będą w roku szkolnym 
2014/2015, a uczniowie podzieleni 
zostaną na grupy 6 – 8 osobowe, tak 
aby efekty pracy były jak najlepsze. 

Projekt „Droga do sukcesu” to rów-
nież nowe doposażenie dla wszystkich 
trzech szkół. Zgodnie z założeniami 
projektu zostanie zakupiony nowo-
czesny sprzęt multimedialny, słowniki 
do języka polskiego oraz języków ob-
cych, książki, oprogramowania kom-
puterowe, plansze edukacyjne oraz 
wiele innych ciekawych pomocy dy-
daktycznych. Z pewnością nowe za-
plecze edukacyjne ułatwi pracę na 
zajęciach, sprawi, iż będą one atrak-
cyjniejsze dla uczniów, a co istotne po-
służy także następnym pokoleniom. 

Projekt wpisuje się w główne ce-
le edukacji, czyli inwestycję w rozwój 
ucznia. Z niecierpliwością czekamy na 
wyniki współpracy z dziećmi, a postę-
py we wdrażaniu projektu przedstawi-
my w kolejnych numerach.

Ewa Maślińska

Gimnazjaliści z Wartkowic 
w Programie „Na własne konto”

tycznych. W pierwszym tygodniu ferii 
zimowych 25 gimnazjalistów z Wart-
kowice zaznajomiło się z zagadnie-
niami związanymi z postawą przed-
siębiorczą, aktywnością gospodarczą, 
bankowością i oszczędzaniem a także 
inwestowaniem. Uczestnicy poznali 
zasady planowania własnej ścieżki za-
wodowej, przygotowali prosty biznes-
plan, pracowali nad budżetem oraz nad 
listem motywacyjnym i CV. W grupie 
rozwiązywali problemy i podejmo-
wali decyzje funkcjonując jako mini-
przedsiębiorstwo. Zajęcia z ekonomii 
prowadzone były metodą projektów, 

ćwiczeń przy wykorzystaniu gier dy-
daktycznych, internetowych komiksów 
o tematyce ekonomicznej, prezentacji 
filmowych i wyjazdów edukacyjnych. 
Ćwiczenia współprowadziła student-
ka ekonomii. Poprzez własny przy-
kład przekazała uczestnikom dobry 
wzorzec, uświadamiając, że każdy ma 
szansę studiowania na wymarzonym 
kierunku, znalezienia dobrej pracy 
czy założenia własnej firmy. Cele re-
alizowanego w szkole programu zo-
stały osiągnięte. Udział w programie 
zmniejszył dysproporcje w znajomości 
narzędzi finansowych i przedsiębior-
czych pomiędzy grupą uczestników 
projektu a młodzieżą miejską. Nabyte 
przez uczniów umiejętności, takie jak: 
postawa przedsiębiorczości ekono-
micznej i społecznej, inicjatywność, 
zaradność będą miały w przyszłości 
szczególne znaczenie dla tych, którzy 
wcześnie usamodzielnią się i podejmą 
działalność zawodową.

O szkOlnej gazetce ekOnOmicznej

Już w czasie ferii zimowych uczestni-
cy projektu mogli wcielić się w rolę 
lokalnych dziennikarzy. Podczas wi-
zyty w Banku Pekao w Poddębicach 
i wycieczki po Zakładzie Rzeźniczo-
-Wędliniarskim w Białej Górze ucznio-
wie zgromadzili materiały do swoich 
przyszłych artykułów. Na szkolnych 
warsztatach dziennikarskich poznali 
proces tworzenia gazety i metody pra-
cy dziennikarza. Szczegółowo zazna-
jomili się z zasadami przygotowania 
artykułów prasowych, sposobami od-
różniania faktów od opinii oraz savoir 
– vivre dziennikarskim. Zgodnie z wy-
mogami konkursu opracowali kilka ar-
tykułów o charakterze informacyjno-
-ekonomicznym o zasięgu lokalnym. 
Na łamach gazetki młodzi dziennikarze 
opublikowali wywiad z przedstawicie-
lem władzy lokalnej na temat aktualnej 
sytuacji ekonomicznej gminy, wywiad 
z przedstawicielem społeczności lokal-
nej prowadzącym działalność gospo-
darczą, relację z wizyty w banku oraz 
reportaż na temat istotnego problemu 
lokalnego, jakim ich zdaniem jest bez-
domność zwierząt na terenie gminy. 
Na bazie informacji na temat wdra-
żanych w gminie programów aktyw-
ności zawodowej adresowanych do 
młodzieży gimnazjaliści opracowali 
i opublikowali w gazetce artykuł me-

rytoryczny nt. „Moje miejsce w gminie 
za 10 lat”. W oparciu o lokalną mapę 
przedsiębiorczości oraz informacje po-
zyskane podczas wywiadu z Wójtem, 
uczniowie na potrzeby publikacji za-
prezentowali swoją wizję rozwoju gmi-
ny w ciągu najbliższych 10 lat. W wy-
różnionym numerze gazetki zamieścili 
także wyniki sondy przeprowadzonej 
wśród mieszkańców gminy na temat 
planowanych wydatków związanych 
ze Świętami Wielkanocnymi oraz ko-
miks i rebus o tematyce ekonomicznej.

Finał prOgramu  
– zwycięzcy razem!

W dn. 4-6 czerwca 2014r. autorzy 
wyróżnionego artykułu, który ukazał 
się na łamach „LICZYDŁA” i zwycię-
żył w kategorii wywiad z przedsta-
wicielem samorządu lokalnego na 
temat sytuacji ekonomicznej gminy, 
w towarzystwie wyróżnionych ekip 
dziennikarskich z gmin: Szczawnica, 
Kołbaskowo, Czarnków i Lisia Górka 
wzięli udział w spotkaniu finałowym 
programu „Na własne konto”. W grupie 
zaproszonych laureatów z Gimnazjum 
w Wartkowicach znaleźli się: Roksana 
Gręda, Magdalena Durys, Adrian Bal-
cerzak, Justyna Kubis, Wioletta Rul-
ka oraz Dominika Żmudzińska – re-
daktor szkolnej gazetki ekonomicznej 
„LICZYDŁO”. W czasie trzydniowego 
pobytu w Warszawie autorzy najlep-
szych artykułów byli z wizytą w redak-
cji „Newsweek Polska” oraz uczestni-
czyli w warsztatach dziennikarskich, 
w czasie których pod okiem profesjo-
nalistów złożyli wspólnie gazetę pt. 
„Łyk biznesu”. Nie lada atrakcją i wy-
zwaniem dla zwycięzców był ich udział 
w grze miejskiej „Bankster”, podczas 
której wykazywali się wiedzą ekono-
miczną, wykorzystaniem umiejętności 
współpracy podczas rozwiązywania 
ekonomicznych łamigłówek, próbując 
ocalić świat przed kolejnym kryzysem 
finansowym. W siedzibie Narodowego 
Banku Polskiego w Warszawie finaliści 
odebrali nagrody – tablety, gry eduka-
cyjne i inne upominki. Dodatkowo na 
konto Rady Rodziców ZS w Wartko-
wicach przekazano środki finansowe 
w wysokości 2000 zł. Nagroda pienięż-
na zostanie przeznaczona na zakup 
sprzętu komputerowego dla szkoły lub 
wyjazd edukacyjny laureatów.

Miło nam także poinformować, że 
szkolna gazetka „LICZYDŁO” uplaso-
wała się na 3. miejscu konkursu in-
ternetowego udostępnionego na pro-
filu programu na portalu Facebook. 
Składamy podziękowania wszystkim 
użytkownikom FB, którzy oddali swój 
głos na naszą gazetkę.

Jolanta Andrysiewicz
Zespół Szkół w Wartkowicach 
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Blisko 50 dzieci z Gminy Parzęczew 
uczestniczyło w półkoloniach letnich 
oraz po 20 osób w warsztatach pla-
stycznych i sportowych zorganizowa-
nych przez Forum Inicjatyw Twórczych 
w dniach 30 czerwca – 11 lipca. Dzie-
ciom zapewniono odpowiednią opiekę, 
wypoczynek oraz atrakcyjne zajęcia 
sportowe, artystyczne i rekreacyjne. 

Program półkolonii wypełniony 
był wieloma wycieczkami, m. in.: na 
zajęcia terenowe do Ogrodu Zoolo-
gicznego w Łodzi, do kina Cinema Ci-
ty w Manufakturze na projekcję filmu 
„Jak wytresować smoka II”, na wykład 
do Centrum Nauczania Matematyki 
i Fizyki w Politechnice Łódzkiej – wy-
kład poprowadziła dr inż. Gertruda 
Gwóźdź – Łukawska oraz do figloraju 
w Zgierzu. Na zakończenie półkolonii 
wybraliśmy się do Wioski Indiańskiej 
w Chociszewie. Uczestnicy zapozna-
li się z kulturą i zwyczajami Indian. 
Dzieci mogły korzystać z wielu atrakcji 
m.in.: strzelania z łuku, przeciągania 
liny, budowania totemów… Po zaba-
wach odbyło się rozstrzygnięcie kon-
kursu plastycznego „Moje wymarzone 

Wakacje z FIT-em
wakacje”. Na zakończenie wszyscy mi-
lusińscy otrzymali dyplomy za udział 
w półkoloniach oraz słodką niespo-
dziankę. Pozytywne reakcje dzieci i ich 
rodziców dowodzą, iż taka forma spę-
dzania wakacji jest trafiona. Półkolonie 
wsparła Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych.

Podczas warsztatów plastycznych 
prowadzonych przez Donatę Bugajską, 
dzieci miały możliwość tworzenia prac 

z wykorzystaniem naturalnych pro-
duktów tj.: trawy, liści, ryżu, piasku, 
kawy… Dzieci wykonywały swoje prace 
z wielkim zaangażowaniem, traktując 
zajęcia jak dobrą zabawę. 

Warsztaty sportowe miały na celu 
poznanie podstaw techniki gry w pił-
kę nożną. Młodzi zawodnicy kształcili 
swoje umiejętności pod okiem instruk-
tora poprzez gry i zabawy sportowe.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 
na naszej stronie internetowej www.
foruminicjatyw.pl.

Renata Janiszewska

W 2014 r. Gmina Parzęczew zleci-
ła firmie architektonicznej wykona-
nie dokumentacji technicznej, któ-
ra zawiera projekt oraz wizualizację 
rozbudowy Szkoły Podstawowej im. 
Juliana Tuwima i Punktu Przedszkol-
nego „Plastuś” w Parzęczewie. Dodat-
kowo opracowano koncepcję zago-
spodarowania terenu wokół szkoły 
pod kątem budowy nowych obiektów 
sportowych. 

Szkoła zyska trzykondygnacyjne 
skrzydło o powierzchni ok. 1200 m. 
kw. Na parterze znajduje się Punkt 

Gmina Parzęczew  
inwestuje w szkoły

roku miejsca w punktach przedszkol-
nych dla wszystkich 3-, 4- i 5-latków. 
Rozbudowa zapewni komfort nauki 
młodszym i starszym dzieciom oraz 
poprawi warunki pracy nauczycieli. 
Planowany czas realizacji inwestycji 
to lata 2015/2017. Planuje się rów-
nież budowę nowych pełnowymiaro-
wych obiektów sportowych: boiska do 
gry w piłkę nożną z bieżnią, boiska do 
gry w koszykówkę i siatkówkę, a także 
toru do skoku w dal.

Ponadto Gmina Parzęczew rea-
lizuje wnioski POKL oraz WFOŚiGW 

Z wizytą u głowy państwa
Wizyta u głowy państwa  
to wielkie wyróżnienie. Takiego  
zaszczytu doświadczyli  
przedstawiciele grupy projekto-
wej „Paczki Solidarności”.  
Spotkanie na żywo prezydenta 
Bronisława Komorowskiego  
wraz z małżonką było dla nich 
nie lada przeżyciem.

W poniedziałek 23 czerwca br. w ogro-
dach pałacu prezydenckiego odbyło 
się uroczyste spotkanie pod hasłem 
„Młodzi dla Wolności” zorganizowane 
z okazji 25-lecia demokracji w Polsce. 
Zaproszono na nie najbardziej aktywne 
szkoły. Wśród nich pojawiła się także 
nasza. Wraz z opiekunką panią Alek-
sandrą Bednarską przedstawiciele 
z grupy projektowej „Paczki Solidar-
ności” udali się do Warszawy. Gimna-
zjum im. Czesława Miłosza w Topo-
li Królewskiej było reprezentowane 
przez pięcioro uczniów, a byli to: Ma-
riusz Kamiński, Natalia Kacprowicz, 
Anna Kujawa, Sandra Szczęsna oraz 
Karina Rosiak. 

– Chcielibyśmy jeszcze raz podzięko-
wać łęczycanom za wspieranie naszego 
projektu. Gdybyśmy mieli mniej działań, 
to nie zostalibyśmy zaproszeni – ko-
mentowała, nie kryjąc zadowolenia, 
Aleksandra Bednarska, nauczycielka 
oraz opiekunka młodzieży z projektu 
„Paczki solidarności”.

Prezydent Rzeczpospolitej Broni-
sław Komorowski, wraz z małżonką, 
spotkał się z uczniami i ich nauczycie-
lami ze szkół, które najbardziej zaan-
gażowały się w obchody 25-lecia pol-
skiej demokracji. Meritum spotkania 
stanowiło przemówienie prezydenta. 
– Wolność w sposób naturalny kochamy 
jako przeżycie piękne, pozytywne, które 
jest nam wszystkim bardzo potrzebne. 
Wszyscy czujemy, że wolność się kocha, 
że wolności się pragnie, że wolność jest 
czymś niesłychanie cennym, niesłycha-
nie pięknym, jakoś uskrzydlającym ludzi 
– mówił Bronisław Komorowski o tej 

najwyższej wartości w życiu każdego 
człowieka. Wyraził także nadzieję na 
to, że razem uczynimy naszą wolność 
lepszą, stawiając sobie coraz to więk-
sze wymagania i oczekiwania na swojej 
drodze. – Chciałbym wam życzyć tego, 
abyście nie zrezygnowali z kochania 
wolności i nigdy nie wyrzekli się rozu-
mienia i współodpowiedzialności za pol-
ską wolność – zakończył swoje krótkie 
przemówienie prezydent. 

Po spotkaniu czekały na młodzież 
niespodzianki: w ogrodach przy pa-
łacu prezydenckim koncert Kamila 
Bednarka, który swoją energią po-
rwał publiczność z miejsc. Ponadto 
obiad w towarzystwie głowy pań-
stwa. A na koniec pamiątkowe zdję-
cia z parą prezydencką i zwiedzanie 
Sali Kolumnowej.

Natalia Kacprowicz, kl. IIIa

Przedszkolny „Plastuś” i zostanie on 
powiększony o kolejne 4 pomieszcze-
nia, każde o powierzchni ok. 70 m. kw., 
a w nim nowe zaplecze sanitarne oraz 
gastronomiczne. Wszystko z myślą 
o najmłodszych mieszkańcach gminy. 
Kolejne dwa piętra będą przeznaczone 
na zagospodarowanie klas dla szkoły 
podstawowej, czyli 8 dodatkowych 
sal o powierzchni ponad 70 m. kw., 
a w tym salę komputerową, nowe to-
alety i pomieszczenia gospodarcze. 
Wzrastająca liczba dzieci w gminie 
potwierdza, że rozbudowa obiektu 
jest niezbędna. Ponadto Gmina Parzę-
czew chce zapewnić od września 2016 

w Łodzi, dzięki którym zostanie utwo-
rzonych sześć klas multimedialnych 
oraz ekopracownia. Dzięki realizacji 
projektów Szkoła Podstawowa w Pa-
rzęczewie, Gimnazjum w Parzęcze-
wie, Szkoła Podstawowa w Choci-
szewie oraz oddziały przedszkolne 
w Parzęczewie i Chociszewie już od 
września br. będą korzystać z nowych 
sal multimedialnych, wyposażonych 
w tablicę interaktywną. Dodatkowo 
w Szkole Podstawowej w Chocisze-
wie zostanie utworzona nowoczesna 
ekopracownia.

Magdalena Borowska
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Kolejny felieton inspirowany 
przeczytanymi ostatnio (a także  
w przeszłości) lekturami plano-
wałam poświęcić Powstaniu 
Warszawskiemu – obchodziliśmy 
niedawno 70. rocznicę jego 
wybuchu, w mediach odbiła się ona 
szerokim echem, chociaż niektórzy, 
tak jak Jarosław Kaczyński, 
uważają że obchody były „wątłe”. 
Temat ten jednak postanowiłam 
odłożyć do następnego numeru, 
do czego też zainspirował mnie 
tekst jednego z historyków, który 
uważa że powinniśmy więcej uwagi 
poświęcić rocznicy zakończenia 
Powstania, niż jego wybuchu.
Tymczasem mnogość innych 
tematów wyparła Powstanie 
z gazet, telewizji i informacyjnych 
portali internetowych. 
Z premedytacją pominęłam radio, 
które od dawna nie jest źródłem 
informacji. Można tam usłyszeć 
tylko „humorystyczne” komentarze 
do bieżących wydarzeń (do pasji 
mnie doprowadza, jak wątpliwych 
kompetencji dziennikarz drwi na 
przykład z ministra Sikorskiego, 
któremu intelektem do pięt nie 
dorasta). Nośnym tematem jest 
oczywiście sytuacja na Ukrainie 
no i zbliżające się wybory. Już na 
przykład wojna w Iraku, to temat 
mniej istotny – w końcu to tak 
daleko od nas…

Napisałam jak wyżej i sama nie 
wiem jak przejść teraz bez zgrzytu 
do lekkich wakacyjnych tematów, 
do lektur nie wymagających 
bardzo głębokich przemyśleń 
i refleksji potęgujących strach 
przed brutalnością tego 
świata. Na szczęście znalazłam 
łącznik między rocznicowo-
politycznymi tematami, a lekturą 
„Kalejdoskopu”, do której chcę 
zachęcić Czytelników. Otóż 
ktoś, nie pamiętam już kto, ale 
na pewno ktoś mądry, napisał 
że patriotyzm dziś to troska 
o dziedzictwo kulturowe (bardzo 
pojemne i trochę wyświechtane 
niestety słowo), przejawiające 
się w dbałości o język, 
pielęgnacji polskiej kultury. 
Zatem „Kalejdoskop” – lektura 
obowiązkowa dla tych, którzy jak 
ja kulturą się zajmują, ale także 
dla tych, którzy chcą uczestniczyć 
w wydarzeniach kulturalnych 
regionu, albo przynajmniej 
wiedzieć co nowego dzieje 
się w kulturalnej przestrzeni. 
Prócz tych ważnych powodów 
dla których warto czytać to 
pismo, dla mnie „Kalejdoskop” 
jest także źródłem inspiracji, 
daje możliwość obserwowania 
ciekawych przedsięwzięć 
w innych ośrodkach. A propos 
przedsięwzięć, w ostatnim 
numerze jest zamieszczony tekst 
pod entuzjastycznym tytułem: 
Pieniądze rozdane!, gdzie mowa 
o rozstrzygnięciu konkursu na 
współorganizację wydarzeń 
kulturalnych. Krótko mówiąc  
Urząd Marszałkowski za 
pośrednictwem Łódzkiego Domu 
Kultury przezna czył środki dla 
instytucji kultury z regionu 
łódzkiego na ciekawe projekty 
kulturalne. Wśród wybranych 
wniosków znalazł się także projekt 

Forum Inicjatyw Twórczych 
z Parzęczewa: „Zaczaro wany 
i pokłuty jestem przez nuty. 
Liryka Sztaudyngera w piosence.” 
(szczegóły w następnym numerze 
„Do Rzeczy”). Wracając do samego 
„Kalejdoskopu” – bywa też dla 
mnie forum do wypowiedzi – 
publiku ję tam czasem teksty, 
dotyczące naszych lokalnych 
wydarzeń kulturalnych. Możliwość 
publikowania w tym piśmie 
tro chę mi schlebia, bo grono 
autorów jest doborowe. Zacznę 
od Andrze ja Poniedzielskiego, 
którego nazwałam kiedyś moim 
ulubionym poetą (trochę się 
zmieniło od tego czasu, ale wciąż 
lubię jego oryginalną poetycką 
wrażliwość i charakterystyczne 
poczucie humoru). Pod hasłem 
„Tymczasem za moim ulubionym 
poetą” publikowałam kilka 
lat temu felietony w jednym 
z tzw. kobiecych pism. Dla 
„Kalejdoskopu” Poniedzielski  
pisze wierszowane felietony  
– od nich zaczynam zawsze lekturę 
pisma. W ostatnim, lipcowo – 
sierpniowym numerze poeta 
pisze o „łaknieniu kontynuacji”, 
przywołując znaną rosyjską 
piosenkę:

Każdy język umie nazwać
Prawie równie piknie –
– sex, alkohol czy muzykę,
Miłość, nawet szczęście

Ale żadna z naszych mów
W szepcie czy oracji
Nie potrafi ładnie tak
Łaknąć kontynuacji

Ech raz. Iszczio raz
Iszczio mnoga mnoga raz
I raz. Iszczio raz. Iszczio mnoga raz

Kolejnym stałym elementem 
w „Kalejdoskopie” są wywiady 
z ludźmi kultury. Czasem są 
to godni uwagi debiutanci, 
czasem uznani, popularni 
artyści. W ostatnim numerze 
jest rozmowa z Krzysztofem 
Krawczykiem, zatytułowana „Swój 
chłopak z Grotnik”. Cieszę się, że 
w nowej odsłonie „Kalejdoskopu” 
(niedawno zmienił się skład 
redakcji, kształt merytoryczny 
i grafika pisma) publikowane są 
rozmowy o „normalnej” objętości, 
a nie jakieś szczątkowe formy 
wywiadu, jak dotąd.
Analizując zawartość pisma, 
warto zwrócić uwagę, że pojawia 
się naprawdę sporo wiadomości 
z regionu – można przeczytać 
o festiwalu muzyki poważnej 
„Lato z Muzyką” w Grotnikach, 
o Open Hair Festiwal w Sieradzu, 
o działalności Stowarzyszenia 
„Galeria” w Sokolnikach, 
o MuZgach ze Zgierza, czy o Big 
Bandzie z Radomska. Ciekawe 
teksty w rubryce „Sztuka” pisze 
Aleksandra Talaga-Nowacka. Tym 
razem (mam na myśli lipcowo-
sierpniowe wydanie) tekst dotyczy 
wystawy w ms²: „Zmiana pola 
widzenia. Druk nowoczesny 
i awangarda”. Regularnie w piśmie 
publikuje także mój serdeczny 
kolega Rafał Gawin – młody zdolny 
poeta, redaktor łódzkiego pisma 
literackiego „Arterie”, który opisuje 

na łamach „Kalejdoskopu” ciekawe 
inicjatywy muzyczne, tym razem 
pisze o albumie „Nieświat” łódzkiej 
grupy Już Nie Żyjesz.
Wróćmy na koniec do felietonistów 
„Kalejdoskopu”. Jednym z nich 
jest łódzki poeta i krytyk Piotr 
Grobliński, którego bardzo szanuję, 
chociaż szacunek ten został 
mocno wystawiony na próbę, 
kiedy autor bardzo krytycznie 
(jak to krytyk) napisał o Festiwalu 

Puls Literatury i jego regionalnej 
edycji, którego elementem jest 
Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
„Czarno na Białym”, organizowany 
przez Forum Inicjatyw Twórczych 
w Parzęczewie. Zadziwiające 
było to, że sam autor uczestniczył 
wówczas w festiwalu – był 
jednym z prowadzących spotkania 
z poetami. W każdym razie 
Piotr Grobliński pisze bardzo 
ciekawie, mimo a może właśnie 
dlatego, że odważnie i czasem 
kontrowersyjnie. Z przyjemnością 
czyta się także pełne niezwykłego 
poczucia humoru, felietony 
Michała B. Jagiełło. Autorowi, 

w przeciwieństwie do Piotra 
Groblińskiego, chyba podoba 
się ten świat, pisze o nim ciepło 
i z dystansem, próbuje oswajać 
trudne, egzystencjalne tematy, tak 
jak w ostatnim „Kalejdoskopie” 
w tekście Od Ameryki po Zgon: 
„Snując się po Mazurach, 
odwiedziłem wioski Ameryka 
i Zgon. Pod tablicą z nazwą Zgon 
ułożyłem się nawet na trawie 
w stosownej pozycji, ale koledzy 
uznali, że to kiepski dowcip.” 
Nieuchronność śmierci to jedno, 
a „łaknienie kontynuacji” drugie...

Renata Nolbrzak

Łaknienie kontynuacji


