
Nr 5
listopad
grudzień

2009
bezpłatne

ISSN 2080-1122

Elżbietą Gieraga
pracowała w sklepie, była 

naczelnikiem, 

jest przewod-

niczącą sto-

warzyszenia

w Śniatowej

- strony 6-7

foto Jacek K
ow

ner

Internetu

 Sto lat
Szczęśliwych, kojących, wartych pamięci, 

przeżytych w zgodzie ze światem i z sobą samym, 
pełnych życia i miłości Świąt Bożego Narodzenia 

oraz niesamowitego, niezapomnianego, niepowtarzalnego Sylwestra
życzą wójtowie z Rady Fundacji "PRYM”: 

Piotr Kuropatwa, Ryszard Nowakowski, Zdzisław Rembisz, 
Andrzej Wdowiak, Paweł Szymczak, Zarząd Fundacji oraz Redakcja

numer5.indd   1 2010-04-20   13:15:14



2 Do Rzeczy
napisz:  dorzeczy@gmail.comlistopad - grudzień 2009 kronika

Dwie uczennice ze szkół w gmi-
nie Dalików wzięły udział w finale 
IX edycji Konkursu Recytatorskiego 
„Moja Mała Ojczyzna”, który odbył 
się 27 listopada 

w Starostwie Powiatowym w Poddę-
bicach.  Zespół Szkół w Dalikowie re-
prezentowała uczennica klasy II gimna-
zjum – Oliwia Ciecierska, Zespół Szkół 
w Domaniewie – trzecioklasistka Alicja 
Gosińska. 

Corocznym organizatorem konkursu 
jest Powiatowa Biblioteka Publiczna przy 
współudziale Starostwa Powiatowego. 
Do zmagań konkursowych przystąpiło 
22 uczestników finału, wyłonionych we 
wcześniejszych eliminacjach szkolnych. 

Jury konkursu ocenie poddało dobór 
repertuaru, kulturę słowa, interpretację i 
ogólny wyraz artystyczny prezentacji. W 
komisji zasiedli: Bogumił Jóźwiak – prze-
wodniczący, Renata Dzieciątkowska, po-
etka Maria Duszka i Beata Ziółkowska . 
W dwóch kategoriach wiekowych przy-
znali następujące miejsca:

I. 13-15 lat:
I miejsce - Oliwia Olczyk (Gimnazjum w 
Poddębicach)
II miejsce - Justyna Kozak(Gimnazjum w 
Poddębicach)
III miejsce - Oktawia Meyer (Gimnazjum w 
Pęczniewie)

Wyróżnienie w tej grupie zdobyli: 
Dawid Cytrowski (Gimnazjum w Za-
dzimiu), Alicja Gosińska (Gimnazjum w 
Domaniewie) i Wiktoria Skubiszewska 
(Gimnazjum w Poddębicach).
II.  16-19 lat:
I miejsce - Adrian Anielak (ZSP w Poddębicach)
II miejsce - Żaneta Wielgus i Angelika Pińkowska 
(obie z LO w Poddębicach)
III miejsce Michał Lange (LO w Poddębicach) i 
Anna Opacińska (ZSP w Poddębicach) 

Każdy z uczestników konkursu otrzy-
mał dyplom i nagrodę książkową. 

Zgromadzeni mieli także okazję wy-
słuchać utworów poetki Marii Duszki, 
która umiliła czas prezentując swe naj-
nowsze wiersze.  Agnieszka Goszcz

�� 6 listopada 2009 
roku odbyła się IV Gala 
Klubu Przedsiębiorczych 
Nauczycieli Impuls, podczas 
której wyróżnieni nauczyciele 
i uczniowie odebrali nagrody 
ufundowane przez Narodowy 
Bank Polski. 

Uroczystość miała miejsce w Teatrze 
Kamienica w Warszawie. Laureatom gra-
tulacje składał prezes NBP pan Sławomir 
Skrzypek. Nagrody wręczali również 
prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsię-
biorczości pan Zbigniew Modrzewski 
i  Zastępca Dyrektora Departamentu 
Komunikacji Społecznej pan Tadeusz 
Deszkiewicz. Wśród wyróżnionych zna-
lazł się Szkolny Klub Przedsiębiorczości 
Gimnazjum im. Czesława Miłosza w To-
poli Królewskiej, który okazał się, już po 
raz drugi, najlepszym Szkolnym Klubem 
Przedsiębiorczości w województwie łódz-
kim. Opiekunki tego klubu, pani Jolan-
ta Kuropatwa i pani Agnieszka Wyrzy-
kowska za całoroczną pracę edukacyjną 
z dziedziny ekonomii i przedsiębiorczości 
zostały uhonorowane tytułem Najlepszy 
Nauczyciel Przedsiębiorczości w woje-
wództwie łódzkim. To wyróżnienie jest 
efektem zaangażowania i ciężkiej  pracy 
młodzieży i nauczycieli topolskiego gim-
nazjum. Uroczystość w stolicy była tak-
że okazją do podsumowania całorocznej 
pracy nauczycieli i uczniów, którzy w 
roku szkolnym 2008/2009 realizowali 
programy i projekty edukacyjne Narodo-
wego Banku Polskiego i Fundacji Mło-
dzieżowej Przedsiębiorczości.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  
UMIEJĘTNOŚCIĄ KLUCZOWĄ  

Na potrzeby Unii Europejskiej po-
wstał katalog 9-u kluczowych kom-
petencji opracowany przez Komisję 
Europejską. Jest on opisem wymagań 
dla potencjalnego pracownika –Eu-
ropejczyka, który chce odnaleźć swo-
je miejsce na wspólnotowym rynku 
pracy. Wśród pożądanych  kompe-
tencji znalazła się przedsiębiorczość. 
Jak ważnym jest kształcenie postaw 
przedsiębiorczych już od najmłodszych 
lat wiedzą nauczyciele klubu Impuls. 
Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli 
Impuls powstał w 2006 roku z inicja-
tywy Narodowego Banku Polskiego i 
Fundacji Młodzieżowej Przedsiębior-
czości. Zrzesza nauczycieli ze szkół w 
całej Polsce. Przedsiębiorczy nauczycie-
le organizują pracę szkolnych klubów 
przedsiębiorczości. Uczniowie  realizu-
ją ogólnopolskie programy, projekty z 
zakresu edukacji ekonomicznej, zdoby-
wają nagrody w konkursach.

PIERWSZE KROKI SKP  
W TOPOLSKIM GIMNAZJUM

„Co zrobić, aby mieć w przyszłości 
własną firmę?”, „Jak zostać  bankow-
cem?”, „W jaki sposób działa giełda?”, 
„Co lepsze akcje czy obligacje?”, „Za 
i przeciw wspólnej europejskiej walu-
cie” – te i wiele innych pytań zadawali 

uczniowie, chcący zdobyć i poszerzyć 
swoją wiedzę oraz posiąść umiejęt-
ności potrzebne do sprawnego funk-
cjonowania w  dorosłym życiu, w 
realiach gospodarki wolnorynkowej. 
Powołanie do życia  SKP było więc 
odpowiedzią na oczekiwania uczniów 
i jednocześnie wyzwaniem dla dwóch 
nauczycielek, które, jak czas pokazał, 
sprostały zadaniom. Szkolny Klub 
Przedsiębiorczości w Gimnazjum im. 
Czesława Miłosza zaczął formalnie 
istnieć w 2007 roku. Pierwsze, z per-
spektywy czasu nieuporządkowane 
do końca przedsięwzięcia, z czasem 
nabierały wymiernych kształtów. 
Działania SKP stały się inspiracją do 
stworzenia innowacji pedagogicznej 
Zaprzyjaźnij się z ekonomią, która po 
otrzymaniu pozytywnej opinii Łódz-
kiego Kuratora Oświaty jest wdraża-
na w gimnazjum od  roku szkolnego 
2008/2009. Dziś klasy o takim na-
chyleniu cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem uczniów i rodzi-
ców. Szkolny Klub Przedsiębiorczości 
powiększył tym samym krąg swoich 
członków oraz poszerzył zakres dzia-
łania. Nie sposób w tym miejscu wy-
mienić wszystkie akcje, programy, 
projekty wykonane przez SKP, jak 
również odniesione sukcesy. W pa-
mięci członków SKP zostaną Gale 
Przedsiębiorczości Impuls, wizyta w 
Ministerstwie Skarbu Państwa i ode-
branie nagrody z rąk Ministra Alek-
sandra Grada za projekt „Własność to 
odpowiedzialność”. Dumą uczniów, 
nauczycieli, ale i dyrekcji oraz władz 
gminnych jest nadany szkole presti-
żowy tytuł- Certyfikat Jakości Szko-
ła Przedsiębiorczości. Jesteśmy pierw-
szym gimnazjum w województwie 
łódzkim, które otrzymało ten znak 
jakości. 

W roku szkolnym 2009/2010 
Szkolny Klub Przedsiębiorczości ma  
nowe wyzwania. Przed nami nowe 
projekty, kolejne zagadki ekonomiczne 
do rozwiązania, następny pakiet wie-
dzy do przyswojenia. Rozpoczęliśmy 
już: „Akademię Przedsiębiorczości”, w 
której młodzież zdobywa niezbędną 
wiedzę z zakresu zarządzania, mar-

ketingu czy prowadzenia działalności 
gospodarczej, ale także wykorzystuje 
ją w praktyce tworząc i rozwijając wir-
tualne miniprzedsiębiorstwo. W „Aka-
demii Managera” wybrani uczniowie 
zdobywają podstawową wiedzę na te-
mat zarządzania małym przedsiębior-
stwem, podstawy prawa i marketingu. 
Realizowany jest też program Centrum 
Edukacji Obywatelskiej w Warszawie 
„Młodzi Przedsiębiorczy” i… .Czas po-
każe co dalej. Jolanta Kuropatwa 

Impuls 
do działania

Najlepszy Nauczyciel Przedsiębiorczości w województwie łódzkim

Finał konkursu 
„Moja Mała Ojczyzna”

W dniu 22 listopada br. od-
były się w Parzęczewie Halowe 
Igrzyska Sportowo - Rekreacyjne 
Ludowych Zespołów Sportowych 
Województwa Łódzkiego. 

Celem igrzysk była popularyza-
cja sportu i rekreacji w środowisku 
wiejskim, podnoszenie sprawności fi-
zycznej i zdrowia poprzez upowszech-
nianie masowej kultury fizycznej oraz 
wyłonienie najlepszej reprezentacji wo-
jewództwa. W zawodach startowali re-
prezentanci powiatów i gmin, których 
członkami mogli być mieszkańcy tych 
gmin i powiatów oraz członkowie Lu-
dowych Zespołów Sportowych. Jeden 
zawodnik mógł startować tylko w jed-
nej konkurencji.

W programie można było znaleźć 
wiele konkurencji i dyscyplin, w któ-
rych rywalizowali sportowcy:

szachy, warcaby, tenis stołowy, bie-
gi przełajowe, podnoszenie odważnika 
17,5 kg, przeciąganie liny, rzut lotką,  
wielobój sprawnościowy, w skład któ-
rego wchodził: rzut piłką do kosza, rzut 
piłką lekarską, slalom sprawnościowy.

W igrzyskach startowali również za-
wodnicy niepełnosprawni w następują-
cych konkurencjach: tenis stołowy, rzut 
lotką , rzut do kosza. Łącznie w  Igrzy-
skach wzięło udział 16 drużyn , w któ-
rych startowało ok. 400 sportowców. 

Organizatorami byli: Wojewódz-
kie Zrzeszenie LZS w Łodzi, Urząd 
Marszałkowski w Łodzi, Ministerstwo 

Sportu i Turystyki, Gmina Parzęczew, 
LKS „Orzeł” Parzęczew. 

 W uroczystym otwarciu igrzysk 
uczestniczyli m.in.: Marek Mazur - 
Przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Łódzkiego i jednocześnie Prezes 
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Ło-
dzi, Tomasz Kupis - Przewodniczący 
Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmi-
ku Województwa Łódzkiego - Olim-
pijczyk z Barcelony w zapasach z 1992 
roku, Hieronim Hubar - Zastępca Dy-
rektora Departamentu Kultury Fizycz-
nej, Sportu i Turystyki.

Gospodarz obiektów, czyli Gmina 
Parzęczew stanęła na wysokości zada-

nia i przygotowała bardzo dobrze arenę 
zawodów. Na trybunach zasiadło wielu  
kibiców, którzy mieli okazję dopingo-
wać zawodników w ich zmaganiach. 
Nad bezpieczeństwem zawodów czu-
wał zespół medyczny.

Gmina Parzęczew zajęła V miejsce 
(Jagoda Frajnd zdobyła I miejsce  w bie-
gach przełajowych),

Na zwycięzców czekały okazałe Pu-
chary i dyplomy, które były wręczone 
przy uroczystych fanfarach. Igrzyska 
przebiegły bardzo sprawnie i każdy z 
zawodników opuszczał Parzęczew za-
dowolony, nawet jeśli nie udało mu się 
stanąć na podium.  Iwona Wrzesień

zwycięzca Jagoda Frajnd - gm. Parzeczew w biegach przełajowych

Halowe igrzyska LZS
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�� Tym razem zwiedzając perełki sakralnej 
architektury udajemy się do Parzęczewa.  
Z którejkolwiek strony zbliżamy się do niego, 
ukazuje się nam już z oddali wysoka wieża kościoła 
parafialnego.

Biorąc kierunek na nią, bez trudu trafimy ma rynek. Jest on po-
zostałością po czasach, kiedy Parzęczew był miastem, a na nim od-
bywały się czwartkowe targi i jarmarki. Mimo, że dodawane hojnie 
przez kolejnych królów, nie uchroniły go od utraty praw miejskich. 

Na środku rynku wznosi się duma Parzęczewian – klasycystycz-
na świątynia z początków XIX w. o niezwykle urodziwej architek-
turze i z bogatym wyposażeniem wnętrza, godnym niejednej kole-
giaty. Ale nie ona jest celem naszej wyprawy. 

Przedmiotem zainteresowania jest bowiem kościółek pod we-
zwaniem św. Rocha, zepchnięty dziś do roli kaplicy cmentarnej i 
spełniający raczej rolę pomocnika ludowej architektury sakralnej. 

Robimy więc wokół kościoła rundę, żeby stwierdzić, że jest rów-
nie piękny z każdej strony i z plebanii zabieramy proboszcza, ks. 
Jerzego Serwika.

Szczęście miała i ma tutejsza parafia do swoich plebanów, kola-
torów i proszę sobie wyobrazić, do pewnego karczmarza z Nowej 
Jerozolimy (tej spod bliskiego Mikołajewa). 

O tym szczęściu parzęczewskich parafian  dowiadujemy się z ar-
tykułów zamieszczonych w tutejszym biuletynie do niedawna wy-
dawanym i książkowych publikacji obecnego proboszcza, który opis 
dziejów osady i parafii wziął sobie głęboko do serca. 

Razem z księdzem podążamy teraz dawnym traktem, który pro-
wadził przez miasto Parzęczew z Łęczycy do Lutomierska. 

Obecnie jest to schludna uliczka, typowa dla starych, małych 
miasteczek, ale o chodnikach wyłożonych już przed laty brukową 
kostką, której ja Ozorkowianin zazdrościłem wówczas Parzęczewia-
nom. Przy jej końcu na słupie gniazdo bocianie. I co tu mówić lek-
ceważąco o ptasim móżdżku, skoro te sympatyczne ptaki potrafiły 
symbol otwartych drzwi z herbu Parzęczewa odczytać jako zapro-
szenie do osiedlenia w tej gościnnej osadzie. Co roku bociania rodzi-
na dochowuje się potomstwa, żeby w następnym znów tu powrócić, 
dodając swoistego uroku i ciepła temu miejscu. Tu też rozchodzą, 
się drogi wylotowe: prawa do Ignacewa i dalej do Kucin, lewa do 
Aleksandrów Łódzki.

W utworzonym przez nie trójkącie znajduje się budynek siedzi-
by władz gminy, a dalej za nim, na prawo od ul. Południowej, był 
do II wojny światowej kirkut, miejsce pochówku ,,naszych starszych 
braci”, jak Żydów nazywał nasz papież Jan Paweł II. Chociaż dalej 
w głębi wznoszą się dzisiaj okazałe budynki ważne dla życia osady, zna-
leźliśmy się na peryferiach dawnego Parzęczewa, można by powiedzieć, 
że w dzielnicy cmentarnej, bo po lewo, przy ulicy św. Rocha znajduje 
się cmentarz do XIX wieku nazywany ,,choleryczny”, gdzie chowano 
zmarłych na choroby epidemiczne. Kiedy władze królestwa polskiego 
zabroniły pochówku zmarłych przy kościołach, stał się parafialnym 
cmentarzem rzymsko-katolickim. 

To on jest celem naszej wyprawy a właściwie jest nim drewnia-
nych kościółek wznoszący się wśród nagrobków.

Zanim skorzystamy z otwartej furty, zatrzymajmy się przed bramą, 
która zwraca uwagę kunsztem kowalskiej roboty. Motywy, które domi-
nują w dwuskrzydłowej bramie jak i w furtkach to liście palmowe od-
grywające tak ważną rolę w symbolice chrześcijańskiej oraz krzyże. Na 
wprost wejścia na cmentarz stoi przed nami kościół szczytem zwrócony 
do osi ulicy, bo budowano go zgodnie z obowiązującym przed wiekami 
zwyczajem , żeby ołtarz główny skierowany był na wschód.

Jest najprostszą budowlą sakralną, jaką można sobie wyobrazić. 
Składa się z nawy na planie prostokąta, z węższego, pięciobocznie 
zamkniętego prezbiterium i zakrystii, jednej przybudówki i to o 
bardzo małych rozmiarach. Kościół posadowiony jest na funda-
mentach z głazów narzutowych i kamieni polnych. Dzięki temu, że 
oszalowana jest tylko fasada frontowa, obchodząc świątynie wokół 
możemy przyjrzeć się konstrukcji ścian.

Ich podstawę stanowi solidna podwalina dębowa, na której ukła-
dane są jeden na drugim lekko ociosane modrzewiowe bale. Na na-
rożach w zbiegu z inną ścianą widzimy na końcach belek dokonane 
siekierą zacięcia w kształcie podobnych do jaskółczego czy rybiego 
ogona, które na tak zwany zamek czy obłap wiążą nierozerwalnie 
całą konstrukcję budowli beż użycia nawet jednego gwoździa. Po-
nieważ tak łączone na węgłach i nasadzone na siebie bale tworzą 
rodzaj wieńca, konstrukcja ta nosi nazwę wieńcowej. Jest to typowo 
polska metoda budowania, stosowana przed wiekami na terenie ca-
łego kraju.

Warto tu podkreślić, że budowniczymi kościołów byli cieśle po-
chodzący ze wsi lub małych miasteczek i trudno wykluczyć, że tacy 
bezimienni mistrzowie siekiery także mieszkali w Parzęczewie.

Ważnymi elementami wzmacniającymi a równocześnie urozma-
icającymi ścianę kościoła są dwie pionowe belki w elewacji nawy. Są 
to tzw. lisice, które ściągnięte śrubami obustronnie ujmują bele za-

bezpieczając je przed wybrzuszeniami. Widać też, że nasi cieśle bu-
dujący ten kościół wierni byli tradycji i nieznanym nam przesądom, 
skoro w górnej części południowej elewacji zostawili kilka wystają-
cych poza lico ściany ostatków zwanych też rysiami. Z podobnymi, 
ale znacznie wydatniejszymi, spotkaliśmy się już w Budzynku.

Spojrzawszy nieco wyżej pod dach także widać rysie, będące 
przedłużeniem krokwi tworzących więźbę dachową, ale te spełniają 
pożyteczną funkcję wspierając znacznie wysunięty okap, chroniący 
ściany przed deszczem. Kościół przykrywa jakby wielką czapą dwu-
spadowy dach z gontów ułożonych w jodełkę, wspólny dla nawy, 
prezbiterium i zakrystii. W kalenicy przy zachodniej fasadzie wyra-
sta wieżyczka sygnaturki. Zbudowana na planie kwadratu z cztere-

ma okienkami przykryta jest stożkowym daszkiem z blachy cynko-
wej zakończonym krzyżem.

Obchodząc tę starą świątynie nasuwać się musi pytanie: od kiedy 
tu stoi albo kiedy ją zbudowano?    

W przypadku naszego kościółka powinny paść dwie odpowie-
dzi, ponieważ kościół był podobno zbudowany gdzie indziej, a tu po 
upływie jakiegoś czasu został przeniesiony. W tutejszym środowisku 
przyjęło się twierdzić, że kościół pochodzi z końca XVI w. Tym-
czasem dokonana przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków w 
Łodzi analiza układu planistycznego, konstrukcji detalu porównał 
z innymi obiektami pozwala przyjąć hipotezę, że kościół powstał na 
początku XVII w. Ale i ta korekta datowania stawia go w rzędzie 
najstarszych kościołów w naszym województwie.

Kontrowersje dotyczą także fundatora, którym miałby być sam Król 
Zygmunt II August, nagradzając kościołem za zasługi Wojciecha Ponia-
towskiego, dziedzica Piaskowic. Ponieważ król zmarł w 1572 r. to nawet 
przyjąwszy wcześniejszą wersją daty budowy kościoła, wskazywanie na 
króla jako fundatora musi budzić poważną wątpliwość. 

Istnieją co najmniej dwie hipotezy a raczej przypuszczenia doty-
czące pierwotnej lokalizacji kościoła. Według legendy przekazanej 
przez ks. Serwika, przeniesiony miałby być już na początku XVII z 
Ignacewa na istniejący tu wówczas cmentarz ,,choleryczny”, a więc 
krótkim, zbyt krótkim czasie po jego zbudowaniu. Żeby było bar-
dziej skomplikowanie, to Gilly na swojej mapie ,,Special Karte von 
Südpreussen’’ z roku 1802-1803 umieszcza właśnie gdzieś w rejonie 
Ignacewa kościół pod wezwaniem św. Wojciecha.

Należy też wziąć pod uwagę wersję Państwowej Służby Zabyt-
ków w Łodzi sugerującą przeniesienie naszego kościółka na ,,cho-
lerycznym” cmentarzu w Parzęczewie z Chociszewa po likwidacji 
tamtejszej parafii w 1671 r. 

Dość jednak tych dociekań związanych z datowaniem. Ciesz-
my się po prostu z faktu, że z tak odległych wieków zachował się 
tak wartościowy obiekt. A zawdzięczamy jego przetrwanie probosz-
czom tutejszej parafii. Zawisła bowiem nie tak dawno nad naszą 
świątynią groźba zagłady. Wskazuje na to treść dokumentu Pań-
stwowej Służby Ochrony Zabytków, z 1995 r., z którego można wy-
czytać, że ,,stan obiektu jest bardzo zły’’, że ,,ściany i konstrukcja 
dachowa wykazują znaczny stopień zużycia i silne (w 70 procentach) 
porażenie szkodnikami roślinnymi i owadzimi”. A dalej, jako wnio-
sek z tak katastrofalnego stanu kościoła, krótko brzmiący wyrok - 
,,rozebranie”.

Ponieważ egzekucja na szczęście była tylko na papierze, do ra-
towania kościoła przystąpił ówczesny proboszcz ks. Bronisław Ży-
tecki. Udało mu się za uzyskane fundusze z Ministerstwa Kultury 

i Sztuki pokryć gontowym dachem zagrożony kościół. Po odejściu 
ks. Żyteckiego akcję ratowniczą kontynuował jego następca ks. Ser-
wik. Skończyły się rychło państwowe fundusze i trzeba było prowa-
dzić odbudowę świątyni nader skromnymi środkami parafii, para-
fian i osobistymi proboszcza. Jak księdzu udało się pomieszczeniu, 
które służyło już tylko do przechowywania taczek, łopaty i miotły 
znowu przywrócić wygląd domu bożego i funkcję świątyni, niech 
pozostanie jego tajemnicą, jako że nieraz przychodziło mu omijać 
bezwzględne, ale przecież często nieżyciowe przepisy prawa konser-
watorskiego. A tu przecież nie chodziło o jakiś jeden detal architek-
toniczny, wymianę tylko spróchniałej deski, ale o obiekt o kubatu-
rze 543 m³ i 66 m² powierzchni .

Nie zawiedli tutaj parafianie, którzy pomagali finansowo, oraz 
fizycznie i duchowo wspierali swego proboszcza w ratowaniu kościoła. 
Ks. Serwik wspomina walkę z owadzimi szkodnikami. Nie brakowało 
chętnych, którzy jak na wojnie, w maskach przeciwgazowych uzbrojeni 
w miotacze gazu wpadali na parę minut do wnętrza kościoła, żeby opa-
rami trucizn tępić żarłoczne larwy kołatek i spuszczeli.

Muszą teraz wszyscy czuwać nad bezpieczeństwem uratowanej 
świątyni. Od pożaru chroni ją założona instalacja odgromowa, od 
zawilgocenia ścian wysuniętą na pół metra okap a przy fundamen-
tach szlaczek usypany z otoczaków, ale owadzie szkodniki nie za-
przestały drążenia modrzewiowych bali, z których znów zaczyna się 
sypać mączka drzewna.

Po obejściu wokół świątyni wchodzimy do jej wnętrza. Prowadzą 
do niego dwuskrzydłowe drzwi z klepki w jodełkę, ozdobione do-
datkowo kutymi gwoździami. Zamek drzwiowy jest pięknej kowal-
skiej roboty z szyldem zwieńczonym u góry krzyżykiem a w dole z 
dwiema łezkami. Naciskamy finezyjnie wykonaną klamkę w formie 
esowatej gałązki z listkami zakończoną żłobioną gałką. Jesteśmy we 
wnętrzu nawy rozświetlonej od południowej strony dwoma okna-
mi. Jasności dodają z głębi kościoła trzy białe ołtarze z dyskretnymi 
złoceniami, pięknie kontrastujące z boazerią w naturalnej fakturze 
sosnowego drewna. Dobrym pomysłem było pokrycie drewnianą 
wykładziną całych ścian i stropu oszpeconego podczas poprzednich 
malowań farbą olejną a potem jeszcze pobielonych wapnem. W głę-
bi prezbiterium ołtarz główny w stylu barokowym z 1660 r. w na-
stawie ołtarza znajdują się obraz olejny Matki Boskiej Różańcowej, 
przedstawiający ją z Dzieciątkiem i św. Dominika pędzla Franciszka 
Mielnickiego z 1874 r. Flankowany jest płaskorzeźbami świętych 
Stanisława i Wojciecha.

Ksiądz Serwik zwraca uwagę na umieszczony pod obrazem 
element dekoracyjny, przedstawiający fragment herbu Jastrzębice. 
Herb jest tu pozbawiony koronującego go jastrzębia, a zamiast dra-
pieżnego ptaka został umieszczony maleńki krzyżyk. Być może herb 
ten ma jakiś związek z arcybiskupem gnieźnieńskim Wojciechem Ja-
strzębcem założycielem parafii Parzęczew i ma przypominać o jego 
zasługach dla tej ziemi. Nieco inna architekturę reprezentuje stojący 
po lewej stronie ołtarz barokowy z I połowy XVIII w. poświęcony 
św. Rochowi, patronowi kościoła. Zdobi go obraz świętego z 1742 
r. ujęty między dwiema kolumnami i przedstawiający całą symbo-
likę z nim związaną. Mamy więc na obrazie łańcuch nawiązujący 
do jego niewinnego uwięzienia, kostur do pielgrzymowania, ranę 
na nodze wywołaną przez dżumę, na którą święty zapadł. Wreszcie 
psa przyjaciela, który przynosił mu podczas choroby świeży chleb.

Ołtarz po prawej stronie chociaż barokowy i również z XVIII w. 
to różni się znacznie elementami dekoracyjnymi. Nastawa ołtarza 
zwieńczona jest rokokową ozdobą a obramują ją kolumny pokryte 
złocistymi łuskami. Między nimi jest prostokąt obrazu w pięknej 
ramie z wizerunkiem z św. Józefa z kwiatem lilii w ręku. Twarz doj-
rzałego mężczyzny ukazana jest w złocistej aureoli. Na ołtarzu i na 
ozdobnych podstawach po jego bokach zwanych konsolami stoją 
pełne rzeźby z grupy Trzech Króli.

Poza ołtarzami wystrój kościelnego wnętrza wzbogaca obraz św. 
Anny Samotrzeć oraz pięć barokowych rzeźb wolnostojących lub 
wiszących. Najokazalsza zawieszona na południowej ścianie przed-
stawia św. Wojciecha w szatach pontyfikalnych z pastorałem w pra-
wej ręce. Całe to bogate wnętrze zdobią jeszcze zwisające z sufitu 
świecowe żyrandole artystycznej kowalskiej roboty a między nimi 
w prezbiterium złocisto-srebrzystego koloru płaskorzeźba w formie 
glorii promienistej. Meblowe wyposażenie kościoła to trzy rzędy ła-
wek, z których trzy sztuki pochodzą z XVIII. Są też dwa barokowe 
konfesjonały.

Żegnając się z kościołem św. Rocha trudno oprzeć się pokusie, 
żeby jeszcze raz spojrzeć na uratowaną od zagłady skarbnicę tylu 
pamiątek z dawnych wieków i zatrzymać na długo w pamięci całe 
piękno tej małej świątyni. 

 Stanisław Frątczak
Podstawa opracowania: dokumentacja Państwowej 
Służby Ochrony Zabytków w Łodzi, Katalog zabytków 

sztuki w Polsce t. II, Warszawa 1953, Serwik J. ,,W cieniu 
parzęczewskiej Golgoty”  Parzęczew 2002

Kościółek z wyrokiem
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W dobie telewizji satelitarnej, 
filmów akcji, komputerów   i innej 
łatwej rozrywki wydaje się, że  za-
interesowanie książką zanika. Nic 
z tych rzeczy! 

Panie nauczycielki ze Szkoły 
Podstawowej w Siedlcu i kierow-
niczka Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Siedlcu umieją zainteresować 
młodych czytelników. 20 listopada 
miałam okazję uczestniczyć w spo-
tkaniu  młodych czytelników (klasy 
III – VI)   z literaturą.  Trzeba przy-
znać, że było to niezwykle atrakcyjne 
przedsięwzięcie przygotowane przez 
panie Marzenę Gmerek- kierownicz-
kę gminnej biblioteki oraz Iwonę Sta-
rzyńską- polonistkę, która prowadzi 
również bibliotekę szkolną.  Organi-
zatorki zaprosiły do współpracy Pa-
nią Martynę Antczak nauczycielkę 
klasy III, zaangażowały także do czy-
tania Panią dyrektor Marzenę Kowal-
czyk oraz emerytowaną polonistkę 
Panią Bogumiłę Bartczak.  O godzi-
nie 18.30 dzieci przybyły do szkoły. 
W jednej z klas urządzono sypialnię 
na tę niezwykłą noc. Kandydaci na 
piratów rozłożyli swoje materace, śpi-
wory i plecaki. O godzinie 19-ej ze-
brały się w sali gimnastycznej, która  
zmieniła się  w….no………., po pro-
stu, w świat bajkowy!!! Na ścianach, 
w błękitach (z materiału) pływały 
fantastyczne ryby, rozgwiazdy i inne 
morskie stwory, bo spotkanie odby-
wało się pod hasłem „Baw się z nami 
piratami”.  Zgromadzono w tym celu 
stosowną literaturę traktującą o pira-
tach i morskich przygodach. Czytano 
opowieści o piracie Gburze, o przy-
godach pirata  Rabarbara,   o pirac-
kiej  śwince i jeszcze  inne, równie 
pasjonujące. Dla lepszego oddania 
atmosfery uczestnicy spotkania mieli 
odpowiednie stroje: chustki- piratki, 
zaklejone oko, wąsy, szpady, kape-

lusze, pistolety, nawet pani dyrektor  
przywdziała na tę okazję stosowne 
nakrycie głowy. W zabawie nie brała 
udziału żadna Ola, Paulina, Martyna 
żaden Rafał, Piotrek czy Tomek ale: 
Czarna Mamba, Nieulękła Piratka, 
Wodna Szakira, Waleczny Tomek, 
Nieśmiertelny Bartek, Piotr Zdobyw-
ca - fantazji nie brakowało. 

Oczywiście, nie czytano non- 
stop, bo tego nie zniósłby najzago-
rzalszy marynista.  Lektura prze-
platana była tańcami korsarskimi,  
konkursami polegającymi  np. na ło-
wieniu sztabek złota z  dna morskie-
go, chodzeniu po linie rozciągniętej 
na podłodze, śpiewaniu, rozwią-
zywaniu zagadek, zbieraniu ziaren 
wyłuskanych metodą piracką, ukła-
daniu obrazków z zebranych ziaren, 
odgadywaniu haseł. Nie zabrakło 
też zajęć plastycznych. Każda grupa 
namalowała plakat związany tema-
tycznie z imprezą. 

Taka intensywna rozrywka wy-
magała siły, więc około 22-ej pa-
nie zrobiły  herbatę  i piraci zaczęli 
pałaszować zapasy przyniesione z 
domu.  Oprócz kanapek i dwóch tor-
tów upieczonych przez mamy (torty 

oczywiście tematyczne - twarz pi-
rata!) wilki morskie mogły jeszcze 
pokrzepić się dorodnymi jabłkami z 
sadu pani Bogumiły Bartczak, a także 
owocami i słodyczami, które ufundo-
wali Państwo Olczykowie - właściciele 
miejscowego sklepu. Po małej przeką-
sce czytano dalej i bawiono się w naj-
lepsze. Około północy rozpoczęto po-
szukiwanie skarbu. Nie było to łatwe 
zadnie. Piratów czekały zagadki literac-
kie, ortograficznie, matematyczne, od-
czytywanie mapy oraz tor przeszkód. 
Wszystkie pirackie drużyny wywiązały 
się z zadań znakomicie, toteż otrzyma-
ły ukryty skarb. Piraci musieli wyka-
zać się cierpliwością, gdyż skrzynie ze 
skarbami można było otworzyć dopie-
ro rano, na koniec imprezy. Czas ocze-
kiwania na ten ekscytujący moment 
urozmaicały tańce i popisy taneczno-
zręcznościowe. Rozbawieni piraci nie 
myśleli wcale o śnie.  Tylko dwie piratki 
padły w objęcia Morfeusza, ale na małą 
chwilkę, a reszta wojowała do białego 
rana. Wytrwali miłośnicy literatury i 
zabawy zgodnie z kodeksem pirackim 
podzielili się łupami. Na koniec otrzy-
mali certyfikat nieustraszonego pirata i 
pełni wrażeń wrócili do domów.

Takie tematyczne nocne spo-
tkania czytelnicze odbywają się już 
czwarty raz i cieszą się powodzeniem 
wśród uczniów.

W 2006 roku - była to „Noc z ba-
śniami polskimi„ w 2007 - „Noc z 
baśniami  europejskimi” a w 2008 
– „Noc  z Kubusiem Puchatkiem”.  
Corocznie organizowane są również 
akcje typu  „Cała Polska czyta dzie-
ciom”  i podejmowane inne działania 
zmierzające do zainteresowania czy-
telnictwem dzieci. Kolejna impreza 
planowana jest za rok.

Pamiętając o powiedzeniu: ,,Czym 
skorupka za młodu nasiąknie, tym na 
starość trąci” należy mieć nadzieję, że 
zamiłowanie do literatury zaowocuje 
u obecnych uczniów w ich dorosłym 
życiu.   Zofia Dziwisz

Piraci w Siedlcu

W dniu 15 października br. w 
Punkcie Przedszkolnym w Choci-
szewie odbyło się uroczyste „Paso-
wanie na Przedszkolaka”.

Uroczystość została zorganizo-
wana w ramach projektu pt. „Upo-
wszechnienie edukacji przedszkolnej 
w gminie Parzęczew poprzez utwo-
rzenie Punktu Przedszkolnego w 
Chociszewie” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go (Priorytet IX. Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wy-
sokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nie-
równości w stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej). 

W pierwszej tak ważnej uroczy-
stości dla dzieci uczestniczyli: Wójt 
Gminy Parzęczew Ryszard Nowa-
kowski, Zastępca Wójta Gminy Pa-
rzęczew Adam Świniuch, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Chocisze-
wie Krzysztof Pyciarz oraz rodzice 
dzieci uczęszczających do Punktu 
Przedszkolnego w Chociszewie. Dla 
roześmianych przedszkolaków w 
czapkach krasnoludków, był to de-
biut. Dzieci po raz pierwszy wystąpi-

ły z programem artystycznym, pod-
czas którego recytowały wierszyki i 
śpiewały piosenki dla tak szerokiej 
publiczności. 

Ceremonii pasowania za pomo-
cą dotknięcia „zaczarowanym ołów-
kiem” dokonał Wójt Gminy, po czym 
wszystkim dzieciom wręczono pa-
miątkowe dyplomy oraz drobne upo-
minki. Z uśmiechem na twarzach, w 
atmosferze radości dzieci wspólnie z 
rodzicami i gośćmi udały się na słod-
ki poczęstunek.  

Przebieg uroczystości pozwolił 
stwierdzić, że dzieci od września zna-
komicie przystosowały się do nowych 
warunków i nawiązały kontakty z ró-
wieśnikami, dlatego bez wątpienia na 
miano prawdziwego przedszkolaka 
zasłużyły sobie wszystkie dzieci.

Maluchy nie tylko bardzo chętnie 
uczęszczają do przedszkola, ale także 
niejednokrotnie nie chcą z niego wra-
cać, co z pewnością zawdzięczamy 
bardzo miłej atmosferze panującej w 
Punkcie Przedszkolnym w Chocisze-
wie. Malwina Lubczyńska

Koordynator projektu

Pasowanie w Chociszewie
Roześmiane przedszkolaki pozują do pamiątkowego zdjęcia

Rolnicy nie będą musieli zwracać otrzymanych dopłat z 
powodu braku tzw. ortofotomap w 2005 i 2006 roku

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa infor-
muje, że nieprawdziwe są doniesienia niektórych mediów, że 
rolnicy będą musieli zwrócić nadmiernie wypłacone środki z 
tytułu płatności bezpośrednich, rolnośrodowiskowych oraz do-
płat do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
(ONW), które zostały przyznane w latach poprzednich, kiedy 
to system identyfikacji działek rolnych (LPIS) nie był komplet-
ny dla całego kraju. Jeżeli aktualnie ustalana w systemie LPIS 
maksymalna powierzchnia gruntów rolnych do których mogą 
być przyznane płatności, jest mniejsza, niż powierzchnia, która 
wynikała z rejestru ewidencji gruntów i budynków, to rolnicy 
nie będą musieli również zwracać dopłat z tytułu podjętych wie-
loletnich zobowiązań w związku z korzystaniem z programów 
rolno-środowiskowych i ONW. Wynika to z tego, że nie z winy 
rolników powstały te rozbieżności. Warto też dodać, że jeśli Pol-
ska zostanie zmuszona do zapłacenia kary za „braki” w systemie 
LPIS to będzie ona zapłacona z budżetu krajowego i nie wpłynie 
na wysokość dopłat. 

W tym roku, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, 
powierzchnie działek zadeklarowane we wnioskach o przy-
znanie płatności są weryfikowane jedynie w oparciu o dane z 
systemu LPIS, które zostały ustalone na podstawie aktualnych 
ortofotomap. 

Agencja poinformowała rolników o maksymalnych powierzch-
niach gruntów rolnych, które kwalifikują się do płatności (tzw. 
PEG). Jeżeli rolnik nie zgadza się z podanymi wielkościami tych 
powierzchni, może udać się do biura powiatowego ARiMR i za-
żądać ich weryfikacji. W przypadku stwierdzenia, że powierzchnia 
ustalona na podstawie ortofotomapy jest błędna, to dane zawarte 
w systemie LPIS zostaną poprawione i rolnik otrzyma płatności do 
powierzchni, którą zadeklarował w złożonym wniosku o dopłaty. 
Zawsze też w sytuacji, gdy rolnik podał we wniosku większą po-
wierzchnię, od ustalonej w LPIS, Agencja sama sprawdza czy dane 
z tego systemu są prawidłowe. Jeżeli rolnik miał rację to dane w 
systemie LPIS są poprawiane bez zbędnego angażowania rolnika i 
wysokość dopłaty będzie zgodna z jego deklaracją z wniosku. W 
przypadku, gdy dane w systemie LPIS są prawidłowe, a rolnik za-
wyżył powierzchnię uprawnioną do płatności, wykorzystując przy 
tym dane z rejestru ewidencji gruntów i budynków, otrzyma płat-
ność do powierzchni zgodnej z ortofotomapą. Na rolnika nie zosta-
ną nałożone żadne sankcje, bo zawyżenie nie nastąpiło z jego winy. 

Wszystkie obecnie podejmowane przez ARiMR działania 
służą temu, by rolnicy w jak najmniejszym stopniu odczuli skut-
ki zaniechań z minionych lat, które spowodowały opóźnienie w 
uruchomieniu systemu LPIS i wymusiły na rolnikach i Agencji 
m.in. konieczność korzystania z nieaktualnego rejestru ewiden-
cji gruntów i budynków. 

źródło strona internetowa www.arimr.gov.pl

Nie będzie zwrotu dopłat
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Święta  Bożego Narodzenia  już 
za parę dni, a zaraz po nich Nowy 
Rok 2010, taka pora sprzyja reflek-
sjom i podsumowaniom. 

Przez te dni, które minęły nie 
wiadomo kiedy,  zaszło wiele zmian 
w naszym najbliższym otoczeniu.  
Sprowokowana  przebudową drogi 
wojewódzkiej  na odcinku od zjazdu 
z autostrady w Wartkowicach do Łę-
czycy postanowiłam napisać o dro-
gach gminnych,  a jest ich  w gminie 
Łęczyca  niemało,  bo 132 km. Co 
roku  część  z nich jest remontowana, 
modernizowana, okopywana rowa-
mi itp.  Nie są to poczynania, które 
wszystkim  rzucają się w oczy tak jak 
droga  z Łęczycy do Poddębic,  bo to 
i nie drogi tej rangi  i nie ta skala in-
westycji, jednak po  bliższym przyj-
rzeniu się  gminnym  inwestycjom 
drogowym okazuje się,  że  od 2006 
roku do 2009 roku, czyli w ciągu 4 
lat,  43 km dróg gminnych zmieniło 
nawierzchnię z gruntowej na asfalto-
wą. Rekord  to może nie jest,  ale jest 
to 1/3  długości dróg gminnych!  

W tym roku przebudowano drogi 
w Chrząstówku (Karłowie), w Mnisz-
kach, w Topoli Katowej (Wincento-
wie) – drogi te uzyskały nawierzchnię 
asfaltową. 

Inne drogi:  Topola Szlachecka- 
Chrząstówek (Kamionka),  droga 
Krzepocin II - Mniszki - Wichrów 
otrzymały podbudowę i zostały przy-
gotowane  do położenia asfaltu   w 
kolejnych latach .

Wyremontowano drogi wykona-
ne w latach wcześniejszych nakłada-
jąc uzupełniającą warstwę  asfaltu (w 
Leźnicy Małej, Siedlcu, Topoli Kato-
wej Borkach, Garbalinie i Pruszkach)  
na długości 5,5 km. 

Oczywiście, są jeszcze drogi wy-
magające modernizacji,   ale  wiado-
mo, że nie  na wszystko starcza pie-
niędzy i drogi te będą wykonywane 
w późniejszym terminie.

Mimo to,  można bez większych 
przeszkód,  a nawet dość wygodnie 
przemieszczać się po wsiach korzysta-
jąc z dróg gminnych.

Plan na 2010 rok przewiduje  
przebudowę dróg  w Leźnicy Małej 
(Kobylak),  ciągu dróg Mikołajew- 
Pruszki-  Pilichy,  Chrząstówek (Ka-
mionka) – Topola Szlachecka  i  odci-
nek drogi z Chrząstówka ( przy OSP) 
do Topoli Szlacheckiej. 

Z innego typu inwestycji - w tym 
roku przeprowadzono  termomoder-
nizację strażnic OSP w Dzierzbięto-
wie Dużym i Pruszkach, wybudowa-
no scenę widowiskową  przy OSP w 
Lubieniu.

Wracając do przedsięwzięć, które 
były realizowane w 2009 roku na-
leży wspomnieć o dofinansowaniu 
przydomowych oczyszczalni ścieków.  
Skorzystało z niego 20 osób, które 
otrzymały wsparcie w wysokości 3 
tys. zł po  wykonaniu oczyszczalni. 
W roku  2010 planuje się dofinanso-
wać 30 takich oczyszczalni.

Dość kosztowne będzie moderni-
zowanie  w 2010 roku stacji uzdat-
niania wody w Piekaciu,  jest to 
konieczna inwestycja, która pozwo-
li  na bezawaryjne  zaopatrzenie w 
wodę mieszkańców Gminy. Na ten 
cel  gminie zostały przyznane środ-
ki finansowe w wysokości 693.653 
zł w ramach  działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiej-

skiej” objętego  Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  na lata 2007-
2013. Całkowity koszt inwestycji wy-
niesie 1 130 683 zł.

Kolejne zadanie w  nowym roku  
to budowa oczyszczalni ścieków  dla 
szkoły podstawowej  i domu nauczy-
ciela w Leźnicy Małej.

Na koniec  miła niespodzianka 
dla  lubiących aktywny wypoczynek  
– przy szkole podstawowej w Błoniu 
powstanie  centrum sportowe,   drugi  
tego typu obiekt w gminie!  Działa-
jący od czerwca 2008 roku ośrodek 
w Wilczkowicach uzasadnił koniecz-
ność  istnienia  takich miejsc. W 
2008 roku z boiska skorzystało 910 
osób  a z placu zabaw -  222.  Bież-
nia wykorzystywana była przez mło-
dzież szkolną.  W 2009 roku obiekt 
był czynny od maja do 22 październi-
ka, w tym czasie z boiska skorzystało 
1319  osób, a z placu zabaw - 445. 

A teraz jeszcze jedna wiadomość - 
będzie jaśniej i bezpieczniej!!  Obec-
nie w gminie jest 340 lamp, plany 
zakładają w roku przyszłym moder-
nizację oświetlenia  i zainstalowanie 
dodatkowych lamp, ma ich być doce-
lowo  ok. 1300 sztuk.

Tym optymistycznym akcentem 
kończę, życząc wesołych Świąt i po-
myślności w Nowym Roku. 

Zofia Dziwisz

Nie tylko o drogach

W dniu 28.11.2009 r. w miejsco-
wości Opole odbyło się spotkanie 
andrzejkowe z wróżbami będące 
punktem kulminacyjnym wszyst-
kich działań podjętych w ramach 
projektu pt. „CZARY – MARY 
– NIE DO WIARY – Podtrzyma-
nie tradycji andrzejkowych przez 
mieszkańców Opola” współfinan-
sowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne 
na rzecz aktywnej integracji.

W przygotowaniach do obrzę-
du andrzejkowego mieszkańcy wsi 
Opole czynnie brali udział już od 
października. W budynku Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Opo-
lu zorganizowano dla nich m.in. 
warsztaty wróżb prowadzone przez 
Aldonę Plucińską - etnografa Dzia-
łu Wierzeń, Obrzędów i Folkloru 
Muzeum Archeologicznego i Etno-
graficznego w Łodzi. Dzięki warsz-
tatom uczestnicy projektu dowie-
dzieli się o pochodzeniu zwyczajów 
andrzejkowych i patronie święta, a 
ponadto poznali tradycyjne wróżby 
andrzejkowe.

Zdobytą na warsztatach wiedzę 
Opolanie wykorzystali na Spotkaniu, 
co spotkało się z dużym zainteresowa-
niem pozostałych uczestników zabawy 
andrzejkowej. 

Integracja mieszkańców Opola mia-
ła miejsce także podczas warsztatów 
dekoracji stołów i wnętrz prowadzo-
nych również przez Aldonę Plucińską. 
Na potrzeby realizacji projektu zaku-
piono m.in. firanki, zasłonki, obrusy, 
karnisze oraz 50 krzeseł. Uczestnicy 
nabytą wiedzę i umiejętności wykorzy-
stali w celu przygotowania dekoracji, 
którą z zainteresowaniem podziwiano 
podczas Andrzejek.

Kolejnym etapem przygotowań był 
kurs tańca towarzyskiego i ludowego. 
Głównym jego celem było naucze-
nie 22 chętnych mieszkańców Opo-
la podstawowych kroków wybranych 
tańców. Zatrudniony w tym celu in-
struktor pani Katarzyna Korzeniew-
ska-Killo poradziła sobie znakomicie 
przygotowując z mieszkańcami układ 
choreograficzny tańca poloneza, któ-
rym rozpoczęto uroczystość andrzej-
kową. 

Dnia 7 listopada Opolanie wzięli 
udział w wyjeździe integracyjnym do 
Poznania i okolic. Odwiedzili związany 
tematycznie z projektem Skansen i Mu-
zeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda 
Kosteckiego w Swarzędzu. Odbyli tam 
lekcję muzealną ,,Życie Pszczół” oraz 
warsztaty lania wosku, dzięki którym 
własnoręcznie mogli zrobić świecę. 

Podczas wycieczki zwiedzono rów-
nież Kościół Farny i kolegium poje-
zuickie oraz Wzgórze Przemysława z 
Kościołem Franciszkanów i Zamkiem 
Królewskim. 

Niezapomnianych atrakcji do-
starczyło uczestnikom wyjazdu in-

teraktywne muzeum typu „światło i 
dźwięk”, w którym obejrzeli pokazy 
makiet Dawnego Poznania i Grodu 
Pierwszych Piastów. W drodze do Ka-
tedry na Ostrowie Tumskim Opolanie 
zobaczyli Plac Wolności z Biblioteką 
Raczyńskich i gmachem Muzeum Na-
rodowego, Plac A. Mickiewicza z Zam-
kiem Cesarskim, Aulą Uniwersytecką 
oraz Pomnikiem Ofiar Czerwca 1956r. 
Katedra Poznańska była miejscem, 
w którym Mieszko I przyjął chrzest 
w 966 r. Na zakończenie wycieczki 
mieszkańcy Opola wspólnie piekli kieł-
baski przy ognisku.

Realizacja projektu bez cienia wąt-
pliwości była świetną okazją do zacie-
śnienia więzi społecznych Opolan i 
podtrzymania tradycji ludowych, które 
bez tak silnego zaangażowania miesz-
kańców z pewnością odeszłyby w zapo-
mnienie.

Agnieszka Nawrocka
koordynator projektu

Czary-mary

Polonezem opolanie rozpoczynają zabawę andrzejkową

Gmina Parzęczew zajęła I miej-
sce w trzeciej edycji bardzo presti-
żowego wojewódzkiego konkursu 
EKO – LIDER 2009. 

Konkurs został zorganizowany 
przez Fundację Europa we współ-
pracy z Urzędem Marszałkowskim w 
Łodzi, Telewizją Łódź, Radiem Łódź 
i agencją Info Express – producentem 
telewizyjnym. Celem konkursu była 
popularyzacja osiągnięć samorządów 
w dziedzinie ochrony środowiska na-
turalnego, motywowanie do podej-
mowania nowych wyzwań i zdoby-
wania umiejętności w pozyskiwaniu 
funduszy z Unii Europejskiej.

Konkurs zrealizowany został przy 
pomocy finansowej Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi. 

Do dwuetapowego konkursu za-
proszonych zostało 176 gmin i miast 
województwa łódzkiego.

Pierwszy etap polegał na wypeł-
nieniu i odesłaniu EKO – ANKIET, 
w których należało m.in. wykazać 
inwestycje w zakresie ochrony środo-
wiska w ostatnich 3 latach. Uczestni-

cy, którzy otrzymali największą ilość 
punktów zostali nominowani do dru-
giego, telewizyjnego etapu konkursu. 

Na drugi etap konkursu składało się: 
turniej dla Gimnazjów przebiegający w 
dwóch rundach oraz filmowa prezentacja 
osiągnięć w dziedzinie ekologii. 

Uczniowie z Gimnazjum w Parzę-
czewa przygotowani przez panią Ka-
tarzynę Pacel – nauczycielkę biologii 
dołożyli wszelkich starań i w turnie-
ju wiedzy ekologicznej zajęli II miej-
sce, co z punktami zdobytymi przez 
gminę za inwestycje pozwoliło na 
zwycięstwo w całym konkursie. Na-
leży dodać, że wszystkie nasze szkoły 
w ocenianym okresie brały udział w 
licznych akcjach i działaniach w za-
kresie edukacji ekologicznej m.in.:
„Sprzątanie świata”, - „Dzień Ziemi”, 
olimpiada Ekologiczna, konkurs pla-
styczno – fotograficznym, warsztaty 
ekologiczne zorganizowanych przez 
Fundację PRYM, szkolne konkursy 
wiedzy ekologicznej, happening uliczny,
akcja dotycząca bociana białego.

Prezentacja gminy Parzęczew 
odbyła się 30 września br. na ante-

nie TVP Łódź. Nagrodą za zajęcie 
I miejsca jest: statuetka Marszałka   
EKO – LIDER 2009, realizacja 12 
minutowego filmu promującego gmi-
nę, emisja filmu na antenie TVP Od-
dział w Łodzi,
- reportaż promujący zwycięską gminę/
miasto na antenie Radia Łódź, pakiet 
300 płyt DVD z filmem promującym 
zwycięzcę, kampania reklamowa pro-
mująca zwycięską gminę na antenie 
TVP Łódź i Radia Łódź S.A.

Podczas inauguracji konkursu w dniu 
16 listopada br. Wójt Gminy Parzęczew 
Ryszard Nowakowski odebrał  statuetkę 
Marszałka Województwa EKO – LI-
DER 2009. W dniu 18 listopada na an-
tenie TVP S.A. Oddział w Łodzi został 
wyemitowany wywiad ze zwycięzcami 
konkursu.

Jest to ogromne wyróżnienie i 
sukces gminy Parzęczew, na którą za-
pracował zarówno samorząd gminy 
jak i wszystkie nasze szkoły. ©

EKO - LIDER 2009
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Dzień seniora
Niezwykle ciepło wspominają 

seniorzy swoje święto, które zorga-
nizowało Stowarzyszenie Rozwoju 
i Promocji  Społeczności Gminy 
Wartkowice w ramach realizacji 
programu  „Dobre Sąsiedztwo”, 
dzięki funduszom z PPWOW. 

Impreza odbyła się w budynku Ze-
społu Szkół w Wartkowicach. Na uro-
czystość przybyło 76 seniorów z sołectw: 
Wartkowice, Dzierżawy, Grabiszew, 
Kiki, Kłódno, Mrówna, Ner, Nowy 
Gostków, Saków, Spędoszyn, Spędoszyn 
– Kolonia i Stary Gostków. Program spo-
tkania był bardzo bogaty. Goście mogli 
podziwiać występy uczniów Zespołu 
Szkół w Wartkowicach, zjeść obiad oraz 
wspólnie spę-
dzić czas na 
biesiadowaniu 
przy znanych 
m e l o d i a c h 
do późnych 
godzin wie-
czornych. Nie 
zabrakło też 
ciepłych ży-
czeń, które zło-
żyła seniorom Romualda Sobczak, prezes 
stowarzyszenia oraz upominków. Sym-
patyczna atmosfera skłoniła  uczestników 
imprezy do wspomnień z lat młodości i 
refleksji. 

- Z wielką przyjemnością uczestni-
czyłam w uroczystości Dnia Seniora. 
Miło mi było obejrzeć spektakl przy-
gotowany przez młodzież ze szkoły w 
Wartkowicach. Dużo radości mnie i 
wszystkim zgromadzonym sprawiła 
wspólna biesiada, która składała się z 
poczęstunku i wspólnego śpiewania. 
Cieszę się, że mogłam oderwać się, choć 
na chwilę, od codziennych problemów, 
pobyć w miłym gronie i wspólnie po-
żartować. Od tego dnia poranną kawę 
pijam w filiżance, którą otrzymałam 
jako upominek .Chciałbym, aby takich 
spotkań było więcej – mówi Genowefa 
Kęska, mieszkanka Wartkowic.

Marta Kubis-Mikołajczyk

Młoda 
stypendystka

Z a r z ą d 
Wojewódz-
twa Łódz-
kiego za-
t w ie r d z i ł 
listę ran-
k i n g o w ą 
wniosków 
s t y p e n -
d i a l n y c h 
złożonych w ramach Łódzkiego 
Regionalnego Programu Wspiera-
nia Młodzieży Szczególnie Uzdol-
nionej – II edycja. 

W gronie stypendystów  znalazła 
się Karina Turkowska, uczennica kla-
sy III b  Gimnazjum im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach.

- Jestem bardzo szczęśliwa, że los 
się do mnie uśmiechnął. Chciałabym 
kontynuować naukę w Liceum im. 
Kazimierza  Wielkiego w Łęczycy i 
skończyć dobre studia. Interesuję się 
biologią, zwłaszcza anatomia czło-
wieka oraz chemią. Swoją przyszłość 
być może będę wiązać z pracą w labo-
ratorium. Obecnie przygotowuję się 
do konkursu rejonowego z biologii.  
Czytam wiele książek z tej dziedzi-
ny. Stypendium przeznaczę na zakup 
książek przygotowujących do egza-
minu, programów komputerowych, 
laptopa – mówi Karina Turkowska.

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Marta Kubis-Mikołajczyk

8 listopada 2009 roku zapi-
sze się w historii Zespołu Szkół w 
Wartkowicach jako jedna z naj-
ważniejszych dat. 

To był szczególny dzień dla społecz-
ności Wartkowic związany z nadaniem 
Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Uroczystość została połączona z obcho-
dami Święta Niepodległości. 

Wzięli w niej udział m.in. komba-
tanci, posłowie RP, Dowódca Sił Po-
wietrznych RP, Dowództwo Jednostki 
Wojskowej w Leźnicy, samorządowcy 
powiatowi i gminni, przedstawiciele 
szkół i zakładów pracy. Uroczystość 
rozpoczęła się od przemarszu z placu 
przed Urzędem Gminy Wartkowice 
przed obelisk upamiętniający walki 
oddziałów Legionów Józefa Piłsud-
skiego, złożeniu kwiatów i odsłuchaniu 
wiązanki pieśni patriotycznych w wy-
konaniu Orkiestry Dętej OSP w Pod-
dębicach. Następnie uczestnicy uro-
czystości wzięli udział we Mszy Świętej 
w Kościele Św. Anny i NMP Matki 
Miłosierdzia w Wartkowicach. Ksiądz 
proboszcz, Janusz Szeremeta, poświęcił 
sztandar dla Zespołu Szkół w Wartko-
wicach. Podniosłym elementem uro-
czystości było odsłonięcie pamiątkowej 
tablicy na froncie budynku Zespołu 
Szkół, którego dokonał Dowódca Sił 

Powietrznych gen. broni pil. Andrzej 
Błasik – absolwent Szkoły Podstawo-
wej w Wartkowicach. Kolejna część 
tej wyjątkowej imprezy odbyła się w 
budynku szkoły, gdzie  Przewodniczą-
cy Rady Gminy Wartkowice, Bogdan 
Łuczak  wręczył na ręce pani dyrek-
tor Romualdy Sobczak Uchwałę Rady 
Gminy o nadaniu imienia Marszałka 
Józefa Piłsudskiego Szkole Podstawo-
wej i Gimnazjum wchodzącym w skład 
Zespołu Szkół w Wartkowicach. Nato-
miast Wójt - Piotr Kuropatwa przeka-
zał Akt Nadania Sztandaru. Zaprosze-
ni goście dokonali także symbolicznego 
wbicia gwoździ w nowy sztandar oraz 
wpisali się do księgi pamiątkowej.

- Nadanie naszym szkołom imie-
nia wyróżniło je z szeregu bezimien-
nych, określiło ich tożsamość, której 
symbolem największego szacunku jest 
Sztandar. Wierzę, że wszyscy, którzy 
złożą na niego ślubowanie uczniow-
skie, staną przy jego drzewcu i dotkną 
płatów, pozostawią dla niego miejsce w 
sercu do końca życia – mówi Romual-
da Sobczak,  dyrektor Zespołu Szkół w 
Wartkowicach.

-To był szczególny dzień dla ca-
łej naszej społeczności szkolnej. Choć 
wszystkim towarzyszył stres, to pozo-
stanie on w pamięci, jako ten wyjątko-
wy. Cieszę się bardzo, że mogłam po-
znać Dowódcę Sił Powietrznych gen. 
broni pil. Andrzeja Błasika – podkreśla 
gimnazjalistka, Nina Brożek.

- Uczestniczyłem w uroczystym 
apelu, który bardzo podobał się 
wszystkim zaproszonym gościom. 
Dyrekcja szkoły i nauczyciele zrobili 
wszystko, by tego dnia wszystko było 
„dopięte na ostatni guzik” -  dodaje 
Hubert Maciejewski z gimnazjum.  

Podniosła uroczystość stała się nieza-
pomnianą lekcją historii, a wieść o niej 
odbiła się szerokim echem w wartkowic-
kim środowisku. Relacje z niej znalazły 
się na stronie www Dowództwa Sił Po-
wietrznych oraz Ministerstwa Obrony 
Narodowej.

 Marta Kubis-Mikołajczyk

Tego dnia 
nigdy nie zapomną

Byli w kinie
Stowarzyszenie Rozwoju i Promo-

cji  Społeczności Gminy Wartkowice, 
w ramach realizacji programu „Dobre 
sąsiedztwo”, zorganizowało wyjazd 
do kina Cinema City w Łodzi. 

Uczestniczyło w nim 39 osób z 12 
sołectw. Wycieczka, sfinansowana ze 
środków PPWOW, okazała się wspa-
niałym prezentem mikołajkowym.

- Wybraliśmy film pt. „Nigdy nie 
mów nigdy”. Bardzo się wszystkim 
podobał, gdyż mogliśmy podziwiać 
wspaniałą obsadę aktorską oraz akcję 
pełną humoru. Po seansie filmowym 
odbyliśmy spacer po dziedzińcu Ma-
nufaktury – mówi Alina Balcerzak, 
członek  zarządu stowarzyszenia i 
kierownik wyjazdu.

 - Było wspaniale tym bardziej, że 
na takiej wycieczce byłam pierwszy 
raz. Dużo przyjemności dostarczył 
nam spacer po Manufakturze Jest 
już ona pięknie, świątecznie przy-
strojona. Dziękuję organizatorom za 
możliwość udziału w takiej imprezie 
– wspomina Genowefa Kęska z Wart-
kowic. Marta Kubis-Mikołajczyk

Z psychologiem
W celu zrealizowania zadań o wy-

chowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi, Urząd Gmi-
ny w Wartkowicach zorganizował, 
uczniom drugich klas gimnazjum, 
przeprowadzenie zajęć edukacyjno - 
rozwojowych na temat „Narkotykom 
mówię – NIE”. 

Zajęcia prowadzone są  w formie 
zajęć warsztatowych przez Małgo-
rzatę Charubę, dyrektor Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w 
Poddębicach. Zajęcia swoim zakre-
sem obejmują następujące zagadnie-
nia: analizy sytuacji ludzi młodych, 
zagrożeń wieku dorastania, analizy 
funkcjonowania rynku narkotycz-
nego oraz praktycznej demonstracji 
umiejętności odmawiania zażywania 
i nabywania narkotyków. 

- Podczas warsztatów interpreto-
waliśmy tekst metaforyczny, praco-
waliśmy w grupach z kartami pracy, 
tworzyliśmy drzewko decyzyjne, wy-
bieraliśmy najlepszą drogę wyjścia 
z trudnych sytuacji – mówi Dawid 
Stanikowski, uczeń klasy II c Gim-
nazjum im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Wartkowicach.

Marta Kubis-Mikołajczyk

Co nas czeka... 
Spotkanie Rady Sportu, podczas 

którego zostanie zaopiniowany pro-
jekt budżetu Gminy Wartkowice na 
2010r. w części dotyczącej działu - 
kultura fizyczna i sport

spotkanie z organizacjami poza-
rządowymi, którego tematem będzie 
ustalenia zasad współpracy Gminy 
Wartkowice z organizacjami poza-
rządowymi na rok 2010

rozstrzygnięcie VI Powiatowego 
Przeglądu Twórczości Artystycznej 
,,Młode Talenty 2009”, na który zo-
stały zgłoszone trzy kandydatury z te-
renu Gminy Wartkowice

XLV Sesja Rady Gminy Wart-
kowice, na której zostanie wręczo-
ny medal ,,Za Zasługi dla Obron-
ności Kraju” Państwu Kazimierze 
i Bronisławowi Polipowskim, od-
znaczenie wręczy Pan ppłk Ka-
zimierz Szymczak – Komendant 
Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Zgierzu

Wigilijne Spotkania Integracyjne 
organizowane w ramach realizacji 
projektu PPWOW odbędą się w:

Szkole Podstawowej w Drwale-
wie dla mieszkańców sołectw: Biała 
Góra, Starzyny-Orzeszków, Drwa-
lew, Wierzbowa, Łążki, Powodów, 
Powodów Trzeci

OSP w Turze dla mieszkańców 
sołectw: Tur, Sędów, Plewnik, Ujazd, 
Truskawiec, Nowa Wieś

Zespole Szkół w Wartkowicach 
dla mieszkańców sołectw: Wartko-
wice, Stary Gostków, Ner, Spędo-
szyn, Spędoszyn-Kolonia, Mrówna, 
Saków, Grabiszew, Kiki, Kłódno, 
Dzierżawy, Nowy Gostków

W styczniu
,,Mikołajkowe Zmagania Sporto-

we” organizowane przez Gminną Ko-
misję Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Wartkowicach, Urząd 
Gminy Wartkowice oraz Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wart-
kowicach, które odbędą się w Zespo-
le Szkół w Wartkowicach dla rodzin 
borykających się z problemami alko-
holowymi.

Agnieszka Kiejnich

Wolna Wigilia
Uprzejmie informujemy, że 

dzień 24 grudnia 2009r. jest dniem 
wolnym od pracy

w Urzędzie Gminy Wartkowice.
Zgodnie z zarządzeniem Wójta 

Gminy Wartkowice Nr 201/09 z dnia 
21 lipca 2009r. 

w sprawie wyznaczenia dni wol-
nych od pracy w Urzędzie Gminy 
Wartkowice. 

 Wioletta Olczyk
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Było pysznie ....
Mieszkańcy Gminy Wartkowice 

mieli okazję zaczerpnąć fachowych 
porad kulinarnych podczas warszta-
tów z zakresu przygotowania potraw 
z kuchni staropolskiej i współczesnej. 

Tę nie lada atrakcję przygotowa-
ło uczestnikom warsztatów Stowa-
rzyszenie  Rozwoju i Promocji Spo-
łeczności Gminy Wartkowice (w 
ramach programu „Dobre sąsiedz-
two”). Przedstawicielki  każdego 12 
sołectw zaprezentowały swoje potra-
wy, a także podzieliły się przepisami. 
Spotkanie zakończyło się  degustacją. 
A było, co próbować, gdyż na stołach 
pojawiły się np.: bigos staropolski, ce-
peliny, kluski ziemniaczane, nietypo-
we gołąbki z kapusty, udka kurczaka 
po cygańsku, bigos wegetariański. 
Były też wyśmienite sałatki i ciasta. 

Marta Kubis-Mikołajczyk

W ramach projektu „Imię dla 
Szkoły”, w Zespole Szkół w Wart-
kowicach, zostały przeprowadzo-
ne  liczne konkursy, m.in.: recy-
tatorski „Rymy dla Marszałka”, 
historyczny wiedzy o patronie 
„Piłsudski znany i nieznany”, na 
prezentację multimedialną „Życie 
i czyny Marszałka Józefa Piłsud-
skiego”.

Pierwszy z nich odbył się w nie-
zwykłej scenerii wieczorku poetyc-
kiego, a jego celem było zainspiro-
wanie dzieci i młodzieży z naszej 
szkoły do szczególnego zaintere-
sowania życiem i działalnością Jó-
zefa Piłsudskiego. Po wyłonieniu 
najlepszych prezentacji na etapie 
eliminacji klasowych, do konkur-
su szkolnego stanęło 22 uczniów 
rywalizujących w trzech grupach 
wiekowych. Najlepiej zaprezento-
wały się: Klaudia Miszczak, Joan-
na Stelmach, Sandra Aleksandrzak, 
Amanda Nolbrzak i Katarzyna 
Żmudzińska. Widzami prezentacji 
byli ich koledzy, nauczyciele, dy-

rekcja szkoły, rodzice oraz zapro-
szeni goście: Anna Jagielska, sekre-
tarz Urzędu Gminy Wartkowice,  
Agnieszka Kiejnich, młodszy refe-
rent ds. kultury w Urzędzie Gminy 
Wartkowice, Marzenna Jałkiewicz, 
pracownik Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej, media.  Wyróżnieni mieli 
możliwość zaprezentowania się przed 
szerszą publicznością w dniu Święta 
Patrona Szkoły –  9 listopada. 

Recytowałam wiersz pt. „Na 12. 
maja”. Był on wesoły i rymował się, 
dlatego nie miałam problemu z na-
uczeniem się go na pamięć – mówi 
Sandra Aleksandrzak, uczennica 
klasy V.

Mój wiersz brzmiał bardzo po-
ważnie, pojawiło się  w nim wiele 
trudnych wyrazów, ale dałam sobie 
radę. Cieszę się z wyróżnienia – do-
daje Joanna Stelmach z klasy V

W konkursie historycznym naj-
lepszymi okazali się: w kategorii 
klas V-VI szkoły podstawowej

Izabela Pietrucha, w kategorii 
klas gimnazjalnych: Izabela Świąt-

czak, Maja Turkowska, Dominik 
Marciniak. 

Celem konkursu na prezentację 
multimedialną było propagowanie 
czynów Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, pobudzanie postaw patrio-
tycznych wśród dzieci i młodzieży 
oraz rozwijanie aktywności twór-
czej uczniów poprzez wykorzysta-
nie technik informatycznych. 

W konkursie wzięło udział 11 
uczniów. Jury oceniło: wartość 
merytoryczną i edukacyjną pre-
zentacji, oryginalne ujęcie tema-
tu, estetykę pracy oraz jej samo-
dzielność. Najlepsze okazały się 
prezentacje gimnazjalistek: Mar-
ty Aleksandrzak oraz Aleksandry 
Sobczak.

Wyróżniono także pracę Kata-
rzyny Żmudzińskiej, Adriana Pa-
prockiego i Huberta Maciejewskie-
go. Nagrodzone i wyróżnione prace 
były prezentowane na specjalnym 
pokazie zorganizowanym  w Dniu 
Patrona Szkoły.

 Marta Kubis-Mikołajczyk

Ile zapłacą 
za ścieki

Rada Gminy Wartkowice prze-
dłużyła czas obowiązywania tary-
fy za zbiorowe odprowadzanie ście-
ków na terenie gminy Wartkowice  
na okres od dnia 07 listopada 2009 
r. do dnia 30 czerwca 2010r.

Cena 1 m3  oczyszczanych ścieków 
wynosi: 

1) za wprowadzenie ścieków do 
urządzeń kanalizacji sanitarnej 3,65 zł 
plus podatek VAT według obowiązują-
cych stawek, z czego:

a) za oczyszczanie ścieków – 3,05 zł 
plus podatek VAT według obowiązują-
cych stawek,

b) za przesyłanie kanalizacją sanitar-
ną – 0,60 zł plus podatek VAT według 
obowiązujących stawek; 

2) za oczyszczanie ścieków dowo-
żonych do oczyszczalni – 6,00 zł plus 
podatek VAT według obowiązujących 
stawek.  Krzysztof Kubiak

Imię dla szkoły

Andrzejki w OSP
W sobotę 28 listopada 2009 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczy-

skach zorganizowała spotkanie andrzejkowe. 
Impreza zorganizowana została w ramach realizacji projektu finansowa-

nego z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – Program 
Integracji Społecznej, który ma na celu aktywizowanie wiejskiej społeczności.

W spotkaniu uczestniczyli licznie przybyli mieszkańcy sąsiednich sołectw, 
zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pełczyskach przybliżyły tradycje i obrzędy 
andrzejkowe oraz zachęciły uczestników do wspólnej zabawy i wróżb.

Uczestniczki zorganizowanych we wrześniu warsztatów kulinarnych przy-
gotowały dla wszystkich uroczystą kolację.

Biesiadę umilił występ zespołu ludowego OZORKOWIANIE z Ozorko-
wa. Arkadiusz Paprocki
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Renata Nolbrzak: - Od urodzenia mieszka pani w 
Chrząstowie Wielkim, a skąd pochodzili pani rodzice?

Elżbieta Gieraga: - Moi rodzice całe życie 
byli rolnikami. Ojciec pochodził z Florentyno-
wa z rodziny o niemieckich korzeniach.  Mama 
też mieszkała we Florentynowie. Tam się pobra-
li. Potem kupili gospodarstwo w Chrząstowie i 
zamieszkali tam na stałe. Tam się urodziłam w 
1942 roku i tam mieszkam do dziś. Nie jest mi 
obca powojenna bieda, natomiast czasy wojen-
ne znam z opowiadań.
Jak rodzice przeżyli wojnę?

Ojciec został zesłany na Syberię w 1944 r. 
Chyba wiązało się to z jego pochodzeniem, 
mimo że całe życie miał obywatelstwo polskie. 
Z opowiadań państwa Bryszewskich wiem, że 
ojciec działał w polskim ruchu oporu, do które-
go długo nie wolno było się przyznawać. Dopie-
ro później, w latach 90-tych poznałam historię 
mojego ojca. Ojciec wrócił do domu w 1947 r., 
ale był bardzo schorowany i nie pożył już długo. 
Wrócił podobno dzięki przypadkowi, był „zło-
tą rączką”, potrafił wszystko zrobić, od stolarki 
poprzez różne metalowe rzeczy. Dzięki temu 
zjednał sobie przychylność dozorcy obozu i jego 
córka napisała w języku rosyjskim list do mojej 
mamy. List dotarł i stąd moja mama dowiedzia-
ła się gdzie ojciec przebywa. Pokierowano wte-
dy mamę, żeby wystąpiła do sądu w Łęczycy. 
Za ojcem opowiedziała się cała wieś Chrząstów, 
gdzie ojciec żył, pracował. Wszyscy mieszkańcy 
pojechali na sprawę. Po tej sprawie przywróco-
no ojcu obywatelstwo polskie i jako obywatel 
Polski w lutym 1947 r. wrócił do Polski. Zmarł 
rok później…  Miałam wtedy tylko 6 lat, nie-
wiele go pamiętam. Pozostały mi w pamięci ja-
kieś mgliste wspomnienia, jak to, kiedy ojciec 
mówił, że trzeba ugotować zupę z pokrzyw, że 
w kraju, w którym był, to ogromny rarytas… 
Później chciałam się dowiedzieć czegoś więcej 
o zesłaniu ojca, mama jednak nigdy nie chcia-
ła na ten temat mówić. Dopiero kiedy zmieniła 
się sytuacja, po roku 89, mama (miała wtedy 
powyżej 80 lat) wyznała,  że ojciec zapowie-
dział, że nie wolno mówić, gdzie był, dlaczego 
i jak tam było. Miał zakaz mówienia, było to 
zagrożone karą. Pamiętam, że jako dziecko do-
pytywałam mamę, a ona mi tylko tłumaczyła, 
że nie wolno na ten temat mówić. Jak głęboko 
miałam to zakodowane świadczy fakt, że przez 
cały okres szkoły podstawowej nigdy się nie 
przyznałam, nigdy nie opowiadałam swoim ko-
leżankom, że mój ojciec był na Syberii. Mama 
przez tyle lat milczała dla bezpieczeństwa ro-
dziny... Z jej późniejszych opowiadań dowie-
działam się,  np. w jaki sposób wysyłali jedzenie 
do obozów niemieckich. 
Mama piekła chleb, wę-
dziła słoninę i zaprzyjaź-
niony Niemiec wysyłał to 
do obozu. Mój cioteczny 
brat, kiedy przyjechał w la-
tach 60. z pierwszą wizytą 
do komunistycznego kraju 
z Anglii  (z armią wywę-
drował z Polski, został tam 
i założył rodzinę), przywi-
tał moją mamę słowami: 
„Ciociu ja pamiętam, jak 
smakował Twój chleb w 
obozie, jeszcze dziś czuję ten cudowny smak.”. 
Z jakimi wrażeniami opuszczał po raz kolejny kraj?

To co zobaczył, różniło się od popularnej 
za żelazną kurtyną wizji Polski z ludźmi żyją-
cymi w skrajnej biedzie, w kołchozach. Dwa 
lata później przywiózł tu swoją żonę Angielkę, 
żeby jej pokazać, że Polacy to dumny ze swojej 
historii naród, że żyjemy godnie, mamy ładnie 
urządzone domy, budujemy się, że są  w Pol-
sce ładne miejsca, którymi możemy się chwa-
lić. Przyjęliśmy ich wtedy bardzo serdecznie, 

ugościliśmy. On już nie żyje, zmarł mając 92 
lata, ale jego żona, Angielka co roku przysy-
ła mi pozdrowienia i dziękuje za tak gościnne 
przyjęcie. Była u nas jeszcze raz w latach 90., 
w czasie, kiedy trwała wojna w Jugosławii. To 
była smutna wizyta – w Serbii zginął ich naj-
młodszy syn… Mimo, że ona nie znała języka 
polskiego, to i tak się rozumieliśmy, serdecznie 
jej współczuliśmy. Do dzisiaj, jak już mówiłam,  
pisze nam pozdrowienia w języku angielskim i 
wciąż,  w każdych pozdrowieniach dziękuje za 
gościnę. Ja z kolei wysyłam jej życzenia na Boże 
Narodzenie. 
Mówi Pani o tym, że było się czym pochwalić w la-
tach 60., ale ludzie chyba mieli świadomość pew-
nego rodzaju okupacji?

Ludzie mieli świadomość, że ta niepodle-
głość nie jest prawdziwą niepodległo-
ścią. Ale wiedzieli, że nie wolno o tym 
głośno mówić. Pamiętam taką rozmo-
wę w gronie osób starszych, kiedy mój 
wujo mówił o Katyniu. Zaczęłam się 
z nim kłócić, ponieważ ja miałam 
wiedzę ze szkoły. On mnie skrzy-
czał, powiedział, że nie tak było, 
jak uczą, że  to kto inny mordował 
polskich oficerów i że powinnam 
o tym pamiętać,  ale nigdy na ten 
temat nie mówić… 
Milczenie i strach to jeden z prze-
jawów skuteczności komuni-
stycznego terroru…

To prawda. Także dopiero 
po wielu latach dowiedzia-
łam się np. tego, że u nas w 
domu zbierali się w czasie 
wojny Polacy. W jednym 
miejscu gotował się bim-
ber, w drugim pokoju 
zbierali się ludzie i oma-
wiali jakieś sprawy. W 
innym pomieszczeniu 
goszczono żandar-
mów niemieckich, 
których pojono do 
upadłego, żeby wy-
ciągnąć od nich ja-
kieś informacje. U nas 
chroniono się także przed łapanka-
mi. Jak przyszła wiadomość, że będzie łapan-
ka, to cała młodzież chowała się u nas, wcho-
dziła na górę obory. Drzwi ze wszystkich stron 
obstawiano słomą i tam się ukrywano. Chodzi-
ło głównie o to, taka była działalność tej grupy 
AK, żeby jak najmniej młodych ludzi wywieź-
li do Niemiec. Dzięki temu, że ojciec znał jęz. 

niemiecki, dowiady-
wał się kiedy będą 
szukać, miał takie 
kontakty poprzez 
dostarczanie Niem-
com jedzenia, bim-
bru. Dowiedziałam 
się tego wszystkiego, 
będąc już dorosłą 
osobą. Pan Bryszew-
ski opowiedział mi 
to po roku 90-tym. 
Przeprosił, że nie 
chciał mi wcześniej 

nic powiedzieć. Spotkaliśmy się w urzędzie sta-
nu cywilnego, ja urządzałam jubileusz 50-lecia 
małżeństwa jego rodzicom. I oni mnie bardzo 
serdecznie wtedy potraktowali. Ojciec Bry-
szewskiego powiedział „Czy pani wie, że dzięki 
pani ojcu żyje mój syn, syn mojego brata, moje 
córki?”
Wróćmy do lat powojennych. Jak radziliście sobie 
po śmierci ojca?

Było nam bardzo ciężko, zostaliśmy na 5- 
hektarowym gospodarstwie z chorą, na wpół 

sparaliżowaną babcią i niepełnosprawną sio-
strą mamy. Moja o 12 lat starsza siostra, zaraz 
po wojnie zamieszkała w Łodzi, tam poszła do 
pracy, wyszła za mąż i mieszkała tam do końca 
życia. Zmarła w wieku 55 lat na raka. 
Nikt wam nie pomagał?

Wszystkim było wtedy ciężko. Ale ludzie 
byli bardziej otwarci, przyjaźni. Pamiętam cza-
sy kiedy w domach, gdzie były większe poko-
je, ludzie spotykali się, urządzali zabawy. Nie 
było suto zastawionych stołów, ale wystarczy-
ła jakakolwiek muzyka, żeby mogli się bawić. 
Pamiętam spotkania, gdzieś na ławeczce, przy 
furtce - ludzie rozmawiali, opowiadali, śmiali 
się, żartowali. Sąsiadki mimo trudów pomaga-
ły sobie, pożyczały różne rzeczy. Dzisiaj ludzie 
pozamykali się w domach, przed telewizorami a 
kiedyś całe rodziny były ze sobą zaprzyjaźnio-

ne. Pamiętam, w tej maleńkiej wsi - Sta-
rym Chrząstowie moja mama 

miała trzy zaprzy-
j a ź -

nio-
n e 
rodziny. Gospody- n i e 
piekły na przykład chleb na zm ia-
nę, żeby nie był stary. Każda piekła pełny piec 
chleba i pożyczały ten chleb, potem piekła na-
stępna i wymieniały się. Pieczenie chleba to był 
cały rytuał. Trzeba było wtedy odłożyć wszyst-
kie zabawy i pomóc mamie. Dzieci miały wów-
czas swoje obowiązki. Prócz pomocy w pracach 
domowych, musieliśmy też paść krowy. Ja tego 
bardzo nie lubiłam. Ponieważ byłam drobniut-
ka i malutka, nigdy nie mogłam sobie z nimi 
poradzić. Uciekały mi te krowy i zawsze musiał 
mi ktoś pomóc.
A jak wspomina pani lata szkolne?

Od początku, kiedy zaczęłam chodzić do 
szkoły byłam bardzo pilna, dobrze się uczyłam. 
Pamiętam, że mama się denerwowała: „Wszystkie 
dzieci już pasą krowy, a ty siedzisz w tych książ-
kach”, ale ja upierałam się i dopóki nie odrobi-
łam lekcji nie chciałam wyjść w pole. Do klas 1-4  
chodziłam do szkoły w Śniatowej. To była maleń-
ka szkoła, było po kilkoro dzieci w klasie. Uczył 
mnie pan Adam Bukowski. Byłam jedną z jego 
ulubionych uczennic. Pamiętam, że w jednej lek-
cji uczestniczyły dwie klasy. Kiedy dzieci z jednej 
klasy uczyły się to z drugiej miały zadane coś do 
czytania. Mimo, że to były prymitywne warunki, 
brakowało książek, pomocy naukowych, to jed-
nak wiedza przekazana przez tych nauczycieli była 
ogromna. Wynikało to zapewne z jakiejś blisko-

ści z nauczycielem, indywidualnego podejścia do 
każdego dziecka. Nauczyciel znał każde dziecko, 
znał każdą rodzinę i o każdym dziecku z rodzi-
cami mógł porozmawiać. Nie było anonimowo-
ści. Od 5 klasy dzieci chodziły już do szkoły w 
Parzęczewie. Oczywiście nie było żadnych dowo-
zów, chodziliśmy pieszo. Tylko, kiedy były wielkie 
śniegi, rodzice się jakoś organizowali i odwozili 
nas do szkoły saniami. Na początku czuliśmy się 
w parzęczewskiej szkole troszkę wyobcowani, ale 
szybko się zaaklimatyzowaliśmy. To była szkoła 
na wysokim poziomie. Szkoła podstawowa w Pa-
rzęczewie poza takim typowym wtłaczaniem wie-
dzy, zaszczepiała żyłkę społecznikostwa. Nauczy-
ciele mówili, że nie wolno zamykać się w swoim 
gronie. Były organizowane jakieś kółka artystycz-
ne, zajęcia, prace społeczne. Także harcerstwo 
uczyło dobrych zachowań. Ówczesnych swoich 
nauczycieli oceniam jako ludzi z pasją, z powoła-
niem. Będąc, można tak powiedzieć, u  schyłku 
życia doceniam, że to byli wspaniali ludzie. Te-
raz rzadziej spotyka się nauczycieli z pasją, którzy 

chcą przekazać młodzieży wszystko to, co jest 
najlepsze. Licea pedagogiczne uczyły 
praktycznej wiedzy ale również sposo-
bu zachowania się. Dzisiaj nauczyciele 

kończą studia, przychodzą z ogromnym 
zasobem wiedzy ale nie potrafią przeka-
zać tej wiedzy młodym ludziom. 

Gdzie pani kontynuowała naukę?
Po szkole podstawowej poszłam do li-

ceum pedagogicznego w Zgierzu. Pamię-
tam, jak mnie mama zawiozła do Zgierza na 

egzaminy i zobaczyła, że jest 7 osób na jedno 
miejsce, to się bardzo ucieszyła, że nic z tego 
nie będzie, że ja się do szkoły średniej nie do-

stanę. Liczyła na to, że wrócę na wieś i będę jej 
pomagała. Tak się złożyło, że egzaminy zdałam 
śpiewająco i była to nie tylko satysfakcja dla mnie, 
ale także chwała dla szkoły w Parzęczewie. Czu-
łam się dumna, że  jestem z Parzęczewa, bo kiedy 
zdawałam egzamin z matematyki to pan, który 
mnie egzaminował stwierdził: ”Macie tam do-
brych nauczycieli”. Uczyłam się pilnie, byłam bar-
dzo dobrą uczennicą. Jednak kiedy skończyłam 
drugą klasę musiałam przerwać szkołę. Ciężko 
było z niej zrezygnować, ale mama zachorowała, 
nie dawała już sobie rady z gospodarstwem i pro-
wadzeniem domu. Było jej zbyt ciężko, żeby płacić 
za internat. Ponieważ bardzo dobrze się uczyłam, 
mogłam dostać  stypendium, ale tylko połowę, bo 
mama miała 5- hektarów ziemi i była traktowana 
jak kułak… Starała się różnymi sposobami, han-
dlowała mięsem, jeździła z nim do Łodzi, próbo-
wała zarabiać, jak mogła. Pamiętam, że autobus 
do Zgierza kosztował 8 zł i żebym mogła w sobotę 
przyjechać i w poniedziałek wrócić, mama dawa-
ła mi 20 złotych. Więc na jakieś drobne wydat-
ki, na przykład na coś do pisania, miałam tylko 
4 zł. Było mi ciężko, ale cieszyłam się, że mogę 
się uczyć. Wiem jednak że te dwa lata, kiedy cho-
dziłam do szkoły były opłacone ogromnym wy-
siłkiem mamy. Kiedy zachorowała, nie było in-
nego wyjścia, jak wydać mnie za mąż, żeby jakiś 
mężczyzna odciążył ją od obowiązków gospodar-
skich. Dziś może się to wydać, szczególnie mło-
dym ludziom, nieprawdopodobne, ale takie były 
czasy, tak się ułożyła sytuacja w rodzinie, że nie 
było innej możliwości. Wróciłam zatem i… wy-
szłam za mąż. Z perspektywy 50 lat małżeństwa 
nie żałuję, choć nie było lekko. Najbardziej było 
mi przykro, kiedy 1 września wszyscy szli do szko-
ły, a ja miałam ślub 30 sierpnia. Tak jakby mama 
się obawiała, że się wycofam i ucieknę do szkoły. 
Kiedy już jako mężatka pojechałam pożegnać się 
z moją wychowawczynią, powiedziała mi, że nie 
wolno mi się zamknąć na wsi, że nie wolno mi żyć 
tylko dla siebie, że muszę patrzeć szerzej,  nie 
zapominać o książkach, o wiedzy, którą zdoby-
łam. Posłuchałam jej… Na początku jednak, 
kiedy moi rówieśnicy (miałam dopiero 16 lat) 

Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz
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chodzili  do szkoły, ja już  miałam obowiązki 
jako młodziutka mężatka. Żyłam w biednej wsi, 
gdzie nie było światła, przy lampie naftowej 
czytałam książki, to była pierwsza wiedza, któ-
rą zdobywałam sama. Już wtedy miałam żyłkę 
społecznika. Zabiegałam, żeby droga we wsi 
była dobra, z sołtysem współpracowałam. Była 
także rywalizacja między wsiami, która szybciej 
będzie miała światło. Chodziłam od domu do 
domu, wyznaczałam kto jedzie po słupy, żeby 
jak najszybciej moja wieś została zelektryfiko-
wana.
Mąż protestował czy wspomagał?

Nie protestował… Umiałam przedstawić 
swoje racje, jeśli nie bezpośrednio, to okrężną dro-
gą. Już jako pełnoletnia, mając 18 lat urodziłam 
córkę - Dorotkę w 1960 roku, rok później – syna 
Zbigniewa, a w 1966r. córkę Annę. Zajęłam się 
dziećmi, ale nie zrezygnowałam z książek i słu-
chania radia, a później oglądania telewizji. Mama 
mówiła: „Dywanu nie masz w pokoju, a telewi-
zor kupujesz?” Dywan był symbolem zamożności. 
Mnie to nie interesowało. Telewizor to był kolejny 
pretekst do spotkań z ludźmi. Ponieważ mieliśmy 
go jako pierwsi we wsi, ludzie przychodzili do nas 
na telewizję. Kiedy wyświetlano np. teatr czwart-
kowy, u nas był pełny dom ludzi. Oni łaknęli 
wtedy kontaktu ze światem. Jak był jakiś ciekawy 
program, to ja mówiłam o której godzinie i wiado-
mość rozchodziła się  pocztą pantoflową. Życie na 
wsi było zawsze wspólne…

Zaczęło nam się trochę lepiej powodzić. Mąż 
był pracowity, prócz prowadzenia gospodarstwa, 
dorabiał w budownictwie. Dzieci były już trochę 
odchowane, mama wróciła do zdrowia i mogła 
znów przejąć prowadzenie domu. Postanowiłam 
wtedy, że pójdę do pracy. Mama obiecała, że za-
opiekuje się dziećmi. Był rok 1962. Moja pierwsza 
praca to sklep spożywczy, gdzie pracowałam przez 
2 miesiące. Pewnego dnia do sklepu przyszedł ów-
czesny sekretarz gminy pan Tadeusz Kalkowski, 
który mnie znał ze szkoły podstawowej i zapro-
ponował mi pracę w urzędzie. Zajmowałam się 
początkowo ewidencją ludności, sprawami spo-
łecznymi. Wtedy było nas tylko pięcioro pracow-
ników, więc każdy musiał umieć wszystko zro-
bić. To była dobra szkoła życia. Miałam wtedy 
20 lat. Poradziłam sobie, nigdy gminie wstydu 
nie przyniosłam, wręcz odwrotnie. Zdobywa-
łam szybko wiedzę i awansowałam. Wchodził 
wtedy w życie kodeks postępowania admini-
stracyjnego. Byliśmy pracownikami państwo-
wymi i wtłaczano nam do głowy, że pracownik 
gminy nie może być tylko urzędnikiem. Musi 
być również działaczem, musi umieć organizo-
wać swoją pracę, ale również organizować pracę 
innych, współpracować.
Jako urzędniczka musiała pani należeć do PZPR?

Kiedy już zostałam referentem, trzeba było 
się zapisać do partii. Na tym podstawowym 
szczeblu partia nie robiła nic złego…  Po pro-
stu musiała funkcjonować podstawowa orga-
nizacja partyjna w urzędzie. Mówi się teraz o 
prześladowaniach, o tym, że nie wolno nam 
było chodzić do kościoła, a ja przecież całe ży-
cie chodziłam do kościoła, dzieci chrzciłam. 
Nawet później, kiedy już byłam naczelnikiem 
gminy, nikt mi nie robił z tego powodu zarzutu. 
A przecież i syn, i córka brali kościelne śluby. 
Zanim objęłam w 1978 roku stanowisko na-
czelnika gminy w Ozorkowie, wezwano mnie 
na rozmowę kwalifikacyjną do komitetu partyj-
nego. Powiedziałam jakie są moje priorytety, że 
jestem działaczem społecznym, że działaczem 
partyjnym nigdy nie będę, że bardzo cenię lu-
dzi ze wsi i przyjęto to. Potem ktoś napisał ano-
nim, że co niedziela jeżdżę do kościoła Ładą, na 
którą dostałam talon. Także to wówczas zbaga-
telizowano, chociaż również wezwano mnie na 
rozmowę. 
Jak potoczyła się pani dalsza kariera zawodowa?

Pracownicy urzędów musieli mieć przynaj-
mniej średnie wykształcenie. Poszłam więc do 
technikum administracji państwowej, maturę 
zdałam z wyróżnieniem jako jedna z najlep-
szych, chociaż było mi ciężko. Udało mi się po-
konać wszystkie trudności przy pomocy mamy 
i męża. Mąż zbuntował się dopiero, kiedy za-
częłam mówić o studiach. Chwilowo zarzuci-
łam ten pomysł, ale nie na długo. Przekonałam 
rodzinę i poszłam na studia, najpierw 3-letnie, 
potem magisterskie, (magister administracji), a 
po dwóch latach przerwy na studia podyplomo-
we. Równolegle z podnoszeniem kwalifikacji 
awansowałam na referenta, potem starszego re-
ferenta, zastępcę kierownika urzędu stanu cy-
wilnego, kierownika urzędu stanu cywilnego. 
Tak pracowałam przez 16 lat.
Jaka była wtedy struktura administracji gminnej?

Funkcjonowała Gromadzka Rada Narodo-
wa, której szefem był pan Kalkowski. Kiedy zo-
stała utworzona gmina i powstała administracja 
samorządowa, pan Kalkowski mimo dużego do-
świadczenie nie miał wymaganych kwalifikacji. 
Kiedy skończyłam studia w 1977 r. powołano 
mnie na sekretarza gminy w Parzęczewie. Naczel-
nikiem był wówczas pan Antoni Próchniewicz. 
Ambicjonalnie chciałam wypromować gminę na 
jedną z lepszych. Kosztowało mnie to ogromnie 
dużo pracy. Po roku pracy mieliśmy komplekso-
wą kontrolę urzędu wojewódzkiego i zostaliśmy 
ocenieni bardzo wysoko. Stworzony przeze mnie 
podział kompetencji pracowników w urzędzie zo-
stał uznany za wzorcowy. Potem padła propozycja 
objęcia stanowiska naczelnika gminy w Ozorko-
wie. Na początku bardzo się opierałam, ale argu-
menty finansowe i to, że mogę dostać mieszkanie 
w Ozorkowie (córka kończyła właśnie szkołę śred-

nią, więc to mieszkanie było potrzebne) przesą-
dziły sprawę. Zabiegali o to bardzo, przyjeżdżał 
kilkanaście razy kadrowiec, proszono mnie do 
wojewody na rozmowę i argumentowano, że nie 
powinnam już dłużej pracować w Parzęczewie, 
bo tutaj dadzą sobie radę, a powinnam zorgani-
zować pracę i urząd w Ozorkowie. I znów zaczęła 
się ogromna praca. W roku 90-tym, po 11 latach 
ciężkiej pracy musiałam odejść, zostałam z góry 
skreślona, bo byłam członkiem partii. A jaki tam 
ze mnie był działacz partyjny... Na pożegnanie 
szef Solidarności powiedział: „Pani tak wiele dla 
nas zrobiła, my do pani nie mamy żadnych za-
rzutów, ale pani nie jest nasza”. Nie mogłam się 
z tym pogodzić, załamałam się przepłaciłam to 
zawałem. Czułam się bardzo skrzywdzona, wiele 
zrobiłam przez te 11 lat. Większość gminy Ozor-

ków między rokiem 1979 a 1990 została zwodo-
ciągowana, zostały naprawione drogi. Zastałam 
gminę na bardzo niskim poziomie, a w 89 roku 
gmina Ozorków była na I miejscu w wojewódz-
twie. Ale i tam mam satysfakcję, bo do dziś mnie 
ludzie pamiętają, pozdrawiają na ulicy, zdarza się, 
że dziękują za jakieś dawne sprawy, które załatwi-
łam. Zawsze starałam się pomagać ludziom i to 
procentuje. Na koniec zbiera się laury, teraz jestem 
na emeryturze i jestem spełniona kobietą.
W jakich okolicznościach wróciła pani do Parzęcze-
wa?

Przez trzy lata po odejściu z Ozorkowa wy-
chodziłam z depresji. W 1993 roku przyjechali do 
mnie działacze z Parzęczewa.: pan Rogowski i pan 
Kurtasiński i zaproponowali, żebym wystartowała 
na radną do Rady Gminy w Parzęczewie. Począt-
kowo  byłam sceptycznie nastawiona, ale podję-
łam wyzwanie. Chcieli, żebym nie tylko była rad-
ną ale też wróciła na stanowisko sekretarza gminy. 
I tak się stało. W czasie tej kadencji, wybrano 
mnie również jako delegata do sejmiku samorzą-
dowego  województwa łódzkiego. Tam wybrano 
mnie do zarządu, weszłam do ścisłego kierownic-
twa. Dzięki temu udało się w gminie wybudować 
oczyszczalnię, wymienić rury wodociągowe, bo 
stare były z azbestu i zrobić kanalizację. Udało się 
wywojować, żeby Gmina Parzęczew dostała na 
oczyszczalnię i kanalizację pożyczkę z wojewódz-
twa funduszu ochrony środowiska. Były to wtedy 
duże pieniądze. Pożyczka miała zostać umorzona, 
jeśli gmina wybuduje w terminie, spełni wszystkie 
kryteria. Nim odeszłam z pracy, pożyczka została 
umorzona.
Czy to kolejne odejście przeżyła pani równie bole-
śnie?

Nie, zupełnie nie. Odeszłam świadomie, po-

nieważ chorowałam na serce, zdawałam sobie 
sprawę, że muszę zwolnić tempo, ze zdrowie jest 
najważniejsze. To jeden argument, a drugi to nie 
wiadomo było czy będą utrzymane wcześniejsze 
emerytury, a perspektywa dalszej pracy do 65 
roku życia w takim tempie nie wchodziła w ra-
chubę. A wtedy mogłam przejść na wcześniejszą 
emeryturę. W tym czasie już bardzo ciężko cho-
rowała moja mama, musiałam poświęcić też czas 
na opiekę nad nią.
Jak pani ocenia obecną politykę władz gminy?

Oceniam bardzo wysoko. Nie zamierzam ni-
komu pochlebiać, bo nie mam w tym żadnego in-
teresu, nie zamierzam startować do władz gminy. 
Jeśli chodzi o wójta, to podoba mi się jego otwar-
tość w stosunku do drugiego człowieka, szacunek, 
osobista kultura. Bardzo wysoko oceniam go jako 

działacza samorządowego. Niektórzy mówią, że 
gmina jest zadłużona, ale gdyby nie ryzykował, 
to by nic nie zrobił. Proszę mi wierzyć, całe życie 
przepracowałam w administracji, całe życie byłam 
działaczem, więc wiem o czym mówię. Można 
by po prostu brać pensję i robić tylko tyle, na ile 
starcza budżetu, ale to nie jest dobra droga. Wójt 
patrzy w przyszłość, nie zajmuje się tylko bieżący-
mi sprawami. Trzeba zaryzykować, żeby osiągnąć 
sukces, szczególnie w dzisiejszych czasach. Tak 
więc wysoko oceniam działalność władz gminy. 
Nie podoba mi się tylko, że niektórzy nasi radni 
za mało patrzą na całą gminę, a wyrywają kawał-
ki tylko dla siebie. Ważny jest interes lokalny, ale 
trzeba brać też pod uwagę interes całej gminy.
Wciąż jest pani aktywną osobą. Czym się pani teraz 
zajmuje?

Jeśli ktoś ma tę żyłkę społecznikowskiego dzia-
łania, to nie zamknie się w czterech ścianach żeby 
oglądać seriale. Trzeba robić coś na miarę swoich 
możliwości. Kiedy zachęcano nas do zakładania sto-
warzyszeń i pozyskiwania środków z Unii, pomyśla-
łam, że w mojej wsi jest ogromny zasób ludzi, wspa-
niałych ludzi. Ja na wszystkich spotkaniach mówię, 
że Śniatowa słynie z pięknych kobiet, dobrych go-
spodyń. I mamy ten obiekt w centrum wsi, budynek 
poszkolny, który ja darze sentymentem, ponieważ 
chodziłam do tej szkółki, która się w nim mieściła. 
Zwołaliśmy zebranie, zaprosiliśmy wójta, który po-
wiedział, że jak będziemy działać to on nam zawsze 
pomoże. I pomaga. Założyliśmy więc stowarzysze-
nie. Biorąc pod uwagę moje doświadczenie w pracy 
zawodowej szybciutko udało mi się tą całą machinę 
biurokratyczną przebrnąć i zorganizowaliśmy Wiej-
ski Ośrodek Kultury w Śniatowej, który już zasłyną, 
nie tylko w Gminie Parzęczew. Odremontowaliśmy 
świetlicę, wybudowaliśmy wiatę, utworzyliśmy to 

centrum kultury wsi Śniatowa. Stowarzyszenie liczy 
w tej chwili 27 osób. Prawie trzyletnia już działal-
ność udowodniła, że jesteśmy świetnie zorganizo-
wane, dużo potrafimy, udaje nam się również zara-
biać pieniądze na dalszy rozwój naszej świetlicy. W 
stowarzyszeniu przeważają kobiety, które słyną ze 
wspaniałych wyrobów kulinarnych, ale są wśród 
nas także panowie. Moim sukcesem jest to, że wy-
rosłam na tej ziemi, że znają mnie od dziecka, że 
żyje z tymi ludźmi, że zawsze byłam jedną z nich. 
Jest takie stare powiedzenie „Najtrudniej jest być 
prorokiem między swymi” ale jakoś mi się to uda-
je. W swoim życiu zawsze kierowałam się mak-
symą Seneki Młodszego: „Musisz żyć dla innych, 
jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie”.
Dziękuję za rozmowę. 
 Rozmawiała Renata Nolbrzak

żyć z pożytkiem dla siebie

Elżbieta Gieraga jest  przewodniczącą Grupy Decyzyjnej ds. osi Leader Lokalnej Grupy Działania Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”
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II etap budowy 
oczyszczalnii

 W dniu 17 listopada 2009r. Zarząd 
Województwa Łódzkiego ogłosił listę 
rankingową dla I naboru w 2009 r. dla 
Działania 3.2.1. „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Projekt pt. „Budowa gminnej sieci 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
w gminie Parzęczew – etap II” złożony 
przez Gminę Parzęczew zajął 57 miejsce z 
ilością 7 punktów spośród 113 projektów 
zakwalifikowanych do dofinansowania. 
W ramach projektu zostanie wybudo-
wanych 196 przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie wiejskiej gminy Parzę-
czew w miejscowościach o rozproszonej 
zabudowie, w których ze względów tech-
nicznych i ekonomicznych niezasadne 
byłoby realizować kanalizację zbiorczą. 
Całkowity koszt projektu to 3 090 650, 
78 PLN, w tym dofinansowanie ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego wynosi 1 899 990,00 
PLN, co stanowi 75 % kosztów netto 
inwestycji. Niestety zmienione przepisy 
spowodowały, że podatek VAT jest kosz-
tem niekwalifikowanym, co oznacza, że 
udział środków własnych gminy wzro-
śnie do około 38% wartości brutto.

W dniu 27 listopada 2009r. w Urzędzie 
Marszałkowskim odbyło się uroczyste pod-
pisanie umów o dofinansowanie w zakresie 
gospodarki wodno – ściekowej.  Wójt Gmi-
ny Parzęczew podpisał umowę na realizację 
ww. projektu z przedstawicielami Samo-
rządu Województwa Łódzkiego. Gmina 
planuje pozyskanie kolejnych funduszy na 
realizację ww. zadania. W roku 2010 będzie 
ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków w latach 2010 – 2011 poprawi 
stan ochrony środowiska w naszej gmi-
nie. Mimo, że etap drugi budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków dopiero 
się rozpoczyna, w Urzędzie Gminy zapi-
sało się już ponad 60 gospodarstw na ko-
lejny - trzeci etap budowy przyzagrodo-
wych oczyszczalni ścieków.

Agnieszka Nawrocka

W dniach 16-19.09.2009 dru-
żyna piłkarska złożona z zawodni-
ków Kryszpola Oldboy Parzęczew 
wyjechała na turniej piłkarski do 
słonecznej Italii. 

Tam w miejscowości Crotone w 
mieście Pitagorasa, znajdującej się na 
południu Włoch, a oddalonej od nas 
o 2300 km, odbyły się zawody rangi 
Mistrzostw Świata Mini Piłki Noż-
nej tzw 5-tek piłkarskich na sztucznej 
nawierzchni. W turnieju brało udział 
ponad 60 zespołów  podzielonych na 
dwie kategorie: seniorów i oldboyów. 
W kategorii seniorów nasz kraj re-
prezentował zespół z Olsztyna, nato-
miast jedynym rodzynkiem z nasze-
go kraju w kategorii oldboy był nasz 
zespół Kryszpol Parzęczew. W grupie 
składającej się z sześciu drużyn ze-
spół Kryszpola zajął drugie miejsce 
przegrywając jedynie jeden mecz i 
jeden remisując. Po wyjściu z grupy 
nasz zespół przeszedł odpowiednio 
fazy 1/16 finału wynikiem 1:0  i 1/8 
finału wynikiem 2:1, mimo że przez 
dłuższy czas przegrywał 0:1 oraz  
fazę 1 /4 finału, którą przebrnął dość 
szczęśliwie, wygrywając konkurs rzu-
tów karnych (w regulaminowym cza-
sie gry było 0:0). W finale czekał na 
naszą drużynę jedyny zespół, który 
pokonał Kryszpola Parzęczew w fa-

zie grupowej. Był to team miejscowej 
drużyny, czyli gospodarzy turnieju 
Crotone Italia. Mecz rozgrywany w 
ogromnym upale wygrała wynikiem 
7:3 drużyna KRYSZPOLA PARZĘ-
CZEW i została Mistrzem Świata 
Crotone 2009 r. Po turnieju kierow-
nik i jednocześnie zawodnik druży-
ny Kryszpola Parzęczew - Mirosław 
Krysztofiak, bez którego ten wyjazd 
nie doszedłby do skutku  powiedział: 
„Przed wyjazdem  naszym celem było 
wygranie meczu w grupie, gdy się to 
udało marzyliśmy o wyjściu z niej, 
gdy i ta sztuka nam się udała chcieli-
śmy przebrnąć przez 1/16, by z pod-
niesioną głową wrócić do kraju... W 
najśmielszych oczekiwaniach nie są-
dziliśmy, że zdołamy wygrać cały tur-
niej. Jest to największy sukces, jaki do 
tej pory osiągnęliśmy i trudno będzie 
mu dorównać. Podziękować chciałem 
z tego miejsca wszystkim chłopakom 
i osobom zaprzyjaźnionym z naszą 
drużyną.” Zespół Kryszpola Parzę-
częw występował w składzie: Miro-
sław Krysztofiak, Sławomir Papai, Ja-
cek Pietrzak, Robert Mazurkiewicz, 
Sławomir Michalak, Łukasz Tybur-
ski, Włodzimierz Błaszczyk, Zbi-
gniew Bugała, Krzysztof Florczak, 
Tomasz Adamczewski. 

  Sławomir Michalak  

Kryszpol Oldboy Parzęczew 

Mistrzowie świata

Inwestycje planowane do reali-
zacji przy udziale zewnętrznych 
środków finansowych.

Gmina Wartowice podpisała z Sa-
morządem Województwa Łódzkiego 
umowy o przyznanie dotacji ze środ-
ków unijnych na realizację trzech 
przedsięwzięć:

Zadanie pn. „Kształtowanie obsza-
ru przestrzeni publicznej w miejscowo-
ści Wartkowice” realizowane w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007 – 2013 w zakresie 
działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Inwestycja przewiduje wykonanie 
prac zmierzających do poprawy wizerun-
ku miejscowości. Jego zakres obejmuje:  

zagospodarowanie centrum miej-
scowości wokół terenów zielonych: 
wykonanie nowych opasek, krawęż-
ników, chodnika oraz parkingu, za-
biegi lecznicze i korygujące na istnie-
jącym zadrzewieniu, klomby zieleni, 
elementy małej architektury;

zagospodarowaniu terenu wo-
kół obiektu użyteczności publicz-
nej tzn. Ośrodka Zdrowia, Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Gminnej Biblioteki Publicznej: 
nowe ciągi piesze i jezdne o na-
wierzchni z kostki brukowej, wyko-
nanie zieleńców;

budowę parkingu o nawierzch-
ni z kostki brukowej w sąsiedztwie 
terenu kościelnego przy ulicy Połu-
dniowej.

Szacowany koszt inwestycji wy-
nosi 539 473 zł, planowana kwota 
pomocy finansowej – 373.361 zł. 
Zadanie podzielono na trzy części. 
W drodze przetargu nieograniczo-
nego wyłoniono wykonawców i 
podpisano umowy na wykonanie 
robót na wszystkie części. Zawarte 
umowy przewidują wykonanie ro-
bót w terminie do 30 czerwca 2010 
roku.  

Zadanie pn. „Budowa przyzagro-
dowych oczyszczalni ścieków – etap 
IV, zakup środka transportu z wozem 
asenizacyjnym” realizowane w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  na lata 2007-2013 Dzia-
łanie 3.3. Podstawowe usługi dla 
ludności. Wartość projektu opiewa 
na kwotę 2.175.394 zł, w tym kwota 
dofinansowania 1.337.332 zł, co sta-
nowi 75% kwalifikowanych. 

Częściowo projekt został zrealizowa-
ny. Zakupiono ciągnik marki New Hol-
land TD 5020 oraz wóz  asenizacyjny z 
beczką przystosowaną do przewozu ście-
ków marki POMOT T 507/3.

Przeprowadzono również procedu-
rę przetargową i podpisano umowę na 
budowę przyzagrodowych oczyszczalni 
ścieków w ilości 84 sztuk w technolo-
gii osadu czynnego. Umowa przewidu-
je wykonanie robót i przeprowadzenie 
rozruchu technologicznego w terminie 
do 30 listopada 2010 roku. 

Zadanie pn.  „Przebudowa układu 
komunikacyjnego gminy Wartko-
wice” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
łódzkiego na lata 2007-2013. Projekt 
obejmuje przebudowę trzech dróg 
gminnych: 

Sucha-Parądzice-Krzepocinek 
długości 2,419 km,

Ner Kolonia-Mrówna-Brudnówek-
Światonia długości 7,558 km,

Pełczyska długości 1,985 km.

Koszt całego przedsięwzięcia wy-
nosi 16.456.934,78 zł, w tym środki 
unijne w wysokości 12.342.701,09 zł 
co stanowi 75% kosztów projektu. Z 
uwagi na długotrwałe procesy przy-
gotowania inwestycji i konieczność 
zaangażowania dużych środków fi-
nansowych zakończenie całego za-
dania przewidziano w 2014 roku. 
Do końca 2010 roku przewidziano 
zakończenie czynności formalno-
prawnych związanych z pozyskaniem 
terenu pod poszerzenie pasa drogo-
wego, uzyskanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej oraz 
przeprowadzenie procedury przetar-
gowej. Wykonanie robót drogowych 
zaplanowano na kolejne lata tj. 2011 
– droga Sucha-Parądzice-Krzepoci-
nek, 2012-2013 – droga Ner Kolo-
nia-Mrówna-Brudnówek-Światonia, 
2014 – Pełczyska.

Ponadto w roku 2010 przewidu-
je się „Budowę drogi gminnej relacji 
Kolonia Spędoszyn-Polesie-Bronów” 
w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011. Inwestycja przewiduje się bu-
dowę drogi długości 2120 m obej-
mującą zakresem: podbudowę z 
kruszywa łamanego grubości 20 
cm, nawierzchnię asfaltową wią-
żącą grubości 4 cm, nawierzchnię 
asfaltową wiążącą grubości 4 cm, 
pobocza obustronne o szerokości 
1,0 m, odwodnienie korony drogi, 
karczowanie drzew i oznakowanie 
drogi. Szacunkowy koszt inwestycji 
wynosi 3.150.000,00 zł, planowana 
dotacja z budżetu państwa w kwo-
cie 1.575.000,00 zł. Obecnie wnio-
sek złożony przez Gminę Wartko-
wice znajduje się na czwartej pozycji 
listy rezerwowej wniosków, które nie 
znalazły się  na liście rankingowej po 
pozytywnej ocenie merytorycznej. 
Realizacja inwestycji jest zatem uza-
leżniona od wysokości rezerwy finan-
sowej powstałej po przeprowadzo-
nych przetargach na realizację dróg 
uwzględnionych na liście rankingo-
wej.  Piotr Sikora

Będzie ładnie

Rozmowa z Andrzejem Błaszczykiem, wice-
dyrektorem i nauczycielem wychowania fizycz-
nego z Zespołu Szkół w Wartkowicach.
Marta Kubis-Mikołajczyk: Uczniowie podziwiają Pana 
wspaniałą kondycję fizyczną. Mówią, że bieganie to 
Pana pasja i chcą się nią zarazić.

Andrzej Błaszczyk:  To prawda, bieganie to 
moja pasja i sposób na aktywne spędzanie czasu 
wolnego. 

Pracując jako nauczyciel wychowania fizyczne-
go często biegam z młodzieżą na zajęciach lekcyj-
nych.

Od dwóch lat uczestniczę w różnych biegach. 
Dystanse na których startuję to 10 km, półmara-
tony (21 km) oraz maratony (42 km). Biegam sam 
dla siebie i sprawia mi to wielką frajdę. Trenuję dwa 
– trzy razy w tygodniu, pokonując 40 km.
Od kiedy zaczęła się Pana przygoda z bieganiem?

Przygodę z bieganiem rozpocząłem już za cza-
sów studenckich, gdzie w Lasku Bielańskim w 
Warszawie były rewelacyjne tereny do biegania. 
Biegałem wówczas przełaje (2- 5 km)

Na dobre pasją tą zaraziłem się w roku 2001. 
Wówczas postanowiliśmy wspólnie z kolegą, 
mieszkającym w Gawrych Rudzie  nad Jeziorem 

Wigry, zmierzyć się z samym sobą i … przepłynąć 
Jezioro Wigry (ok. 12 km), przebiec je dookoła (41 
km) i objechać je rowerem (41 km).Wszystko to w 
ciągu jednego dnia.
Co daje Panu największą satysfakcję?

Satysfakcją jest dla mnie ukończenie biegu oraz 
przywiezienie do domu pamiątkowego medalu. 

Uzbierało ich już się trochę. Nie liczy się miejsce, 
aczkolwiek jakaś forma rywalizacji zawsze jest i ona 
motywuje do treningów.
W jakich imprezach biegowych brał Pan udział? 

Ostatnio brałem udział w Biegu do Gorących 
Źródeł w Uniejowie (10 km) oraz w Półmaratonie 
Świętych Mikołajów w Toruniu (brało udział oko-
ło 2 tys. osób) 

Miło wspominam również Półmaraton w War-
szawie - dobra organizacja, fajna trasa po ruchli-
wych na co dzień ulicach stolicy, a pustych  pod-
czas biegu oraz szereg imprez towarzyszących. 
Można powiedzieć o modnej wśród nas biegaczy 
tzw. turystyce biegowej.

Zauważyłem, że imprezy biegowe w Polsce cieszą 
się dużą popularnością, frekwencja na nich jest coraz 
większa i organizacja zawodów coraz lepsza.
Moim marzeniem jest ...

Moim marzeniem jest wzięcie udziału w 24 go-
dzinnym  biegu w Kopalni Soli w Bochni (niestety 
jest tutaj potrzebne szczęście gdyż określony jest li-
mit startujących i odbywa się losowanie uczestni-
ków) oraz w maratonie w Berlinie.
Dziękuję za rozmowę.  Rozmawiała
 Marta Kubis-Mikołajczyk

Bieganie to moja pasja
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Obrzędy doroczne dostarczały wiele przeżyć. W okresie 
pańszczyźnianym długo jeszcze po uwłaszczeniu była jedną z 
ciekawszych form rozrywkowych na wsi. Wiele z nich miało 
charakter wybitnie teatralny. Ale obrzędy doroczne nie tylko 
zaspokajały ciekawość i niosły z sobą radość, ale również peł-
niły poważna funkcje w dziedzinie wierzeń i magii ludowej. 
Etnografowie dzielą je na obrzędy wiosenne, letnie, jesienne i 
zimowe. A wiec zgodnie z układem kalendarzowym. Pierwsze 
występowały od zapustów  do Zielonych Świątek, drugie od 
sobótek do 1 września, trzecie od 1 września do 30 listopada, 
czwarte wreszcie od 1 grudnia do końca lutego.

Pragnę w bieżącym roku , w miarę możliwości i sił , opraco-
wać cykl artykułów ilustrujących zwyczaje i obrzędy doroczne 
na terenie Łęczyckiego, ze szczególnym jednak uwzględnieniem 
wsi położonych na obszarze powiatu łęczyckiego i brzezińskie-
go. Jednocześnie trzeba dodać, że  Łęczyckie należy do terenów 
przejściowych. Kultura ludowa, a zatem i zwyczaje oraz obrzędy 
na tym terenie podlegały silnym wpływom Mazowsza i Mało-
polski, Wielkopolski, Kujaw i Sieradzkiego. O tym zresztą naj-
lepiej świadczą mapki w pracy Józefa Gajka, wskazujące zasięgi 
wybranych wytwórców z zakresu kultury ludowej 1). Opisując 
przeto zwyczaje i obrzędy na wspomnianym terenie przejścio-
wym, pragnę nie tylko dokonać formalnego opisu, ale również 
uwzględnić zagadnienia specyfiki regionalnej oraz  wykazać 
wpływy różnych sąsiednich stref kulturowych. Podstawą za-
mierzonych artykułów będą materiały zebrane bezpośrednio w 
terenie oraz nieliczne przekazy drukowane. 

Szczodroki 
Wieczorem w wigilię Trzech Króli chodzili po kolędzie czyli 

po Szczodrakach sami chłopcy i to zarówno biedni jak i bogaci. 
Wiek ich wahał się od 10 do 14 lat. Była to więc dziatwa w wie-
ku szkolnym. W czasie „obchodu” tworzyli niewielkie grupki 
rówieśnicze. Każdy uczestnik z takiej grupki zaopatrzony był w  
długi kij oraz woreczek na świąteczne podarunki. Do izby nie 
wstępowali, lecz popisywali się stojąc za drzwiami lub oknem. 
Zwykle na wstępie śpiewali kolędę szopkarzy: „U zielonej dą-
browy paśli pasterze woły…” po czym chóralnie skandowali 
kolędę-orację. W czasie skandowania uderzali kijami o ziemię 
podkreślając w ten sposób dynamikę i tempo wygłaszanych 
strof. 

We wsi (pow. Brzeziński) recytowali:
Przyjechali trzej królowie z darami,
małym dziatkom, dużym dziatkom, 
po scodrucku dawali. 
Trzej królowie przyjechali 
i o gwiazdę się pytali; 
a ta gwiazda śliczna pani, 
z jedwabnymi rękawami. 
Swoje dwory omiatała, 
bo się gości spodziewała. 
Kobyła się oźrybiła 
trzech koników porodziła: 
jeden kary, drugi siwy, 
a ten trzeci złotogrzywy, 
sam Pan Jezus na nim jeździł 
i scodrocki nom rozwoził. 
Siadła Ginia na stołeczku, 
Rozdawała po scodrucku. 
Scodry wiecór, scodry dzin, 
dejcie scodrocków na tydzień. 

Jak łatwo zauważyć, kolęda ta nie jest jednolitej osnowy, lecz 
składa się z trzech zasadniczych części plastycznych i posiada 
charakter wybitnie religijny. Z pierwszej części dowiadujemy się, 
że trzej magowie: Kacper, Melchior i Baltazar, poszukują ślicz-
nej pani dworu, tj. Bogurodzicy i jej dzieciątka. Nie ma mowy 
o nędznej stajence i ubogiej świętej rodzinie. W drugiej części 
występuje motyw rozmnażania koni i rozwożenia Szczodraków 
przez samego Pana Jezusa, oczywiście na koniu złotogrzywy. W 
trzeciej zaś części dowiadujemy się zupełnie niespodziewanie, że 
Genia, siedząc na stołeczku rozdawała po szczodruczku. Jest to 
pewna nie konsekwencja i zniekształcenie. W Zawadzie (pow. 
Brzeziński) dziatwa najwyraźniej skandowała w tym miejscu: 

„Najświntso Paninka na stołeczku siadała, 
Małym dziatkom, dużym dziatkom, 
po  scodrucku dawała.”
 
Przytoczony tekst kolędy silnie nawiązuje do niektórych ko-

lęd małopolskich 2). 

We wsi Komornikach, powiatu piotrkowskiego, dzieci mó-
wiły: 

        Scodrocki, mazoki, powiadali nom! 
        Przyjechali trzej królowie z darami, 
        małym dziatkom, dużym dziatkom, 
        po scodrucku  dawali.
        Dejcie nom tu grochu miare, 
        bedum wom się lingły kónie kare. 
        Dejcie nom tu prosa mise,
        bedom wom się lingły cielista łyse.
        Dejce nom tu tyz kiełbase 
        to się zaraz w nią opase.
        Dejcie nom tu co mocie dać,
        bo nom tutaj dugo cekać, 
        bośmy wszyscy nie jednacy,
        jedni boso, drudzy nadzy. 
        Scodrocki, mazoki, powiadali nom! 

Kolęda ta o zupełnie innej osnowie niż poprzednia, bardziej 
jednolita i o wyraźnym charakterze świeckim. Brak tu już wy-
raźnego żądania Szczodraków. Kolędnicy w  tej oracji domagali 
się przede wszystkim grochu i prosa i od tego uzależniają ży-
czenia dotyczące rozmnażania zwierząt w odwiedzanych zagro-
dach. Są to życzenia składane głównie gospodarzom. W koń-
cowej części tej kolędy na szczególną uwagę zasługuje zdanie 
o wydźwięku społecznym : „Bośmy wszyscy nie jednacy, jedni 
boso, drudzy nadzy”. W Nagórzycach dodają do tego jeszcze 
poetyczną strofę:

Cas krócieje,cas krócieje,
Nasom dróżkę śnieg zawieje.

Niemniej ciekawa była również kolęda wygłaszana przez 
chłopców w Przysiadłowie (pow. brzeziński): 

Przyjechali trzej królowie z darami, 
Małym dziatkom, dużym dziatkom, 
Po scodrucku dawali. 
Dejcie nom tu chleba glona, 
Albo żyta pół zagona, na nasienie nom;
Zapłaci wom som Pan Jezus
I tyn śnięty Jon. 

Kiełbaśnica wysła, klucykami brzunkła, 
Klucyki znalazła, do komórki wlazła, 
Wyjina dwa syry; 
Dejcie nom tu jedyn,
Zjemy go Se z chlebym. 
Dejcie nom tu tego stryja,
Co wisi za piecem u kija.

Są to już niewątpliwie szczątki dawnej skandowanej kolędy, 
w której występuje jeszcze drobny motyw agrarny, jak prośba o 
nasiona do siewu. Interesująca jest tutaj również wzmianka o 
Panu Jezusie i świętym Janie ,którzy , jak wynika z pieśni kra-
kowskiej, zajmowali się wraz ze św.  .Szczepanem –rolą ,gdyż 
orali przy pomocy złotego płużka 3). 

Choć przytoczone kolędy pochodzą z niewielkiego teryto-
rium, są one jednak zróżnicowane, posiadają szereg  odrębnych 
motywów. Najbardziej oryginalna jest pierwsza. Druga kolęda 
odpowiada opoczyńskiej i występują z nią głównie w dawnych 
dobrach biskupów kujawskich 4). Należy również zwrócić uwa-
gę na Kolendę Szczodraków jasieńskich opublikowaną przez 
Wandę Drozdowską w 1958 r. która zawiera wiele ciekawych 
wersji. Niestety i ta kolęda rawska nie posiada jednolitego cha-
rakteru, lecz przedstawią  pewną mieszaninę faktów 5). Chłop-
cy po otrzymaniu odpowiednich darów wykrzykiwali: 

Dziękujemy za te dary,
Coście nom tu darmo dali.
 
Jeżeli zbyt długo czekali na obdarowanie, wówczas donosili 

gromkim głosem: 
Zezli nic nie dacie chwały nie uznacie, 
Garki miski potłuczemy, 
Wase dzieci  zabierzemy 
Ile ich tu mocie

Albo 
   Posyweckie wom wydrzymy 
   i pod nóżki pościelimy, 
   zeźli nic nie docie. 
Za najstarszą formę obdarowywania dzieci chodzących po 

kolędzie w przed dzień Epiytanii czyli Trzech Króli, należy 
uważać na tzw. scodrocki, tj. obrzędowe pieczywo, robione z 
żytniego ciasta. Pieczywo to wypiekano w piecu chlebowym 
lub na płycie kuchennej. W Nagórzycach i Wiadernie jak wska-
zują relacje dziewiętnastowieczne, gospodynie przygotowywa-
ły dla kolędników niewielkie chlebki lub rogaliki. W innych 
wsiach położonych na terenie powiatu brzezińskiego, pieczywo 
obrzędowe miało inne kształty. W Gałkowie pieczono z żytnie-
go ciasta kogutki i „chłoposki”, w Przesiadłowie  „lalecki”, a w 
Łazowie zaś różna „cudoki”, jak „ocka”, „ósymki”, „paninki” 
itp. (patrz ryciny). Pieczywa te ogólnie nazywano w Piotrkow-
skiem „kołocami”, w Brzezińskiem scodrockami lub scodroka-
mi. Tę ostatnią nazwę podał w 1812 r. Bogumił Linde w swo-
im Słowniku języka polskiego (część III, str. 527). W drugiej 
połowie dziewiętnastego wieku obok obrzędowego pieczywka 
występują również inne dary, jak groch, proso, kasza, rzadziej 
jaja, pączki lub kiełbasa. W okresie między wojennym kolęda ta 
zmienia się prawie całkowicie na pieniężną. 

 Według tradycji  ludu brzezińskiego, zwyczaj chodzenia 
po szczodroach wiąże się z darami, jakie złożyli trzej mago-
wie ze Wschodu przy żłobku betlejemskim. Jest to zatem in-
terpretacja oparta na motywie   liturgicznym, zgodna zresztą 
z poglądami Zygmunta Glogera 6). Zwyczaj ten ma również 
swoją analogię w styczniowych obrzędach świątecznych ob-
chodzonych w średniowiecznym państwie rzymskim, gdzie 
między innymi, chłopcy odbywali wieczorne pochody z ga-
łązkami oliwnymi i z solą, pozdrawiając przy tym domowni-
ków okrzykiem: „Radość i wesele niech gości w tym domu” 
oraz składając życzenia: „Tyle synów, tyle jagniąt, tyle pro-
siąt” 7). W Polsce chodzenie osób świeckich po kolędzie w 
okresie Bożego Narodzenia znane było już w średniowieczu. 
Wspominają o tym statuty diecezjalne 8). 

Zazwyczaj chodzenie po kolędzie czyli szczodrokach należy 
do zespołu obrzędowego występującego w okresie świąt Bożego 
Narodzenia i łączy się ściśle z cyklem obrzędowym Małopolski. 
Zwyczaj ten jak ilustruje załączona mapka, występuje w pół-
nocnej części dawnego województwa łęczyckiego i częściowo na 
terenach sąsiednich. Być może że w pierwszej połowie dziewięt-
nastego wieku chodzenie po szczodrokach miało szerszy zasięg. 
Na początku bieżącego wieku zwyczaj ten ma już tendencje po-
wolnego zanikania. Do 1939 r. przetrwał on jeszcze w niektó-
rych tylko wsiach w okolicach Ujazdu. 

Jan Piotr Dekowski 
„Ziemia Łęczycka” 1961 r.

PRZYPISY 
J. Gajek, Znaczenie kartografii etnologicznej dla slawistyki w 
świetle prac nad Polskim Atlasem etnograficznym, Z polskich 
studiów slawistycznych, Warszawa 1958.
ST. Czernik. Polska epika ludowa, Wrocław 1958  
J.P. Dekowski. Niektóre zwyczaje bożonarodzeniowe i 
ostatkowe, Wiadomości ludoznawcze, Łódź 1933 ., 
W. Drozdowska, Wspomnienia Jasieńka, Prace i materiały 
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria 
etnograficzna Nr 2, Łódź 1958,  
Encyklopedia staropolska, Warszawa 1904, t. IV, str. 308. 
Pieczywko obrzędowe według miejscowych form 
tradycyjnych  upiekła Agnieszka Kerpiowa z Łanowa. 
Zdjęcie wykonał Witold Nowosz

Zwyczaje i obrzędy doroczne w Łęczyckiem
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hh Alarmowy z komórki  tel. 112
hh Pogotowie ratunkowe   tel. 999
hh Policja  tel. 997
hh Straż pożarna  tel. 998
hh pogotowie energetyczne tel. 991
hh w sprawie zaginionego dziecka  tel. 116 000
hh Policyjny telefon zaufania  0 800 31 22
hh Problemy z alkoholem 042 632 44 77
hh  Biuro numerów tel. 119 113
hh

Dalików
bezpłatny dostęp do internetu
hh Centrum Kształcenia w Dalikowie pl. Po-

wstańców 3 tel. 043 655 00 07, pn.-wt 9-19, 
śr. 8-16, czw.-pt. 11-19, sob. 13-18
biblioteki
hh Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie, 

pl. Powstańców 3, tel. 603-270-838, pon, śr, 
pt. 8-16, wt, czw 8-17, sob. 8-15
hh Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Do-

maniewie, w ZS, pn.-pt. 12-16
hh Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Kuci-

nach, OSP, pn. 8-11, wt 8-16, czw. 11-16, pt. 8-12
wywóz nieczystości
hh Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków 

- W. Strach, tel. 0-44 733 31 31,
hh JUKO, tel. 0-44 732 69 63
hh MPWiK w Poddębicach, tel. 043 768 43 66
hh J. Gośliński, 043 678 4541
hh T. Klimczak, tel. 0 601 423 249

awarie wodociągów
hh tel. 043 678 01 83 wew. 31, godz. 7:30-

15:30 
utrzymanie dróg
hh tel. 043 678 01 83 wew. 31, godz. 7:30-

15:30 
urząd gminy
hh Wójt Gminy Dalików, tel. 043 6780183, pn. 

8-13
rada gminy
hh Przewodniczący Rady Gminy Dalików, pl. 

Powstańców 1, tel. 043 678 0183 w. 10, 11, pn. 
10-15
zdrowie
hh Ośrodek Zdrowia w Dalikowie, ul. 

Wschodnia 2, tel. 043 678 0190, 043 678 08 
24, w godz.7.30 do 18:00
hh Apteka „Herba”,Dalików, ul. Wschodnia 2, 

pn.-pt. 8:30-15:30
policja
hh Komenda Powiatowa Policji w Poddębi-

cach, ul. Narutowicza 2/4, tel.043 678 94 22
urząd pracy 
hh Poddębice, ul. Polna 9, tel 043 678 20 22, 

pn.-pt. 7:30-15:30
inne
hh Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Da-

likowie, pl. Powstańców 1, tel. 043 678 01 83 
wew. 14, w godz. 7:30-15:30
hh Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poddębi-

cach, tel. 043 678 40 32, w UG w Dalikowie, 
pok. 28, 043 678 0183, wew. 24, pn. 8-15

Łęczyca
bezpłatny dostęp do internetu
hh Gminne Centrum Informacji w Topoli Kró-

lewskiej (przy Gimnazjum) bezpłatny dostęp do 
Internetu: pn.-pt. godz. 12-18, sob. godz. 8-18
biblioteki
hh Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu 

(obok Szkoły Podstawowej), tel. 024 722 37 99, 
pon.-pt. godz. 8-16 
wywóz śmieci
hh PGKiM, tel. 024 721 22 85 w.35
hh  EKO-SERWIS, tel. 024 254 29 87

awarie wodociągów
hh tel. 024 388 34 44

utrzymanie dróg
hh tel. 024 388 43 55

policja
hh Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy ul. 

Ozorkowskie Przedmieście 4, telefon alarmo-
wy: 997 i 112, oficer dyżurny tel. 024 721, te-
lefon zaufania: 024 721 88 00,
hh Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy 

w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w 
każdy wtorek godz. 15-17
urząd gminy
hh  Wójt Gminy Łęczyca Andrzej Krzysztof 

Wdowiak, Urząd Gminy w Łęczycy, ul. M.Ko-
nopnickiej 14, pok. 11, tel. 024 388 21 17, 
wtorek i piątek godz. 8-10
rada gminy
hh Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycy, 

Urząd Gminy w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 
14, pok. 14, tel. 024 388 21 17, piątek godz. 
9-11
urząd pracy
hh Łęczyca, ul Sienkiewicza 31, tel. 024 721 

32 78, 024 721 2914 w godz. 8.00 - 16.00, go-
dziny obsługi interesantów 8.30 - 14.30
inne
hh Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. 

Belwederska 69 , tel. 024 721 89 60, pn.-pt. 
godz. 7.30-15.30
hh Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. 

Przedrynek 8, tel. 024 721 24 15

Parzęczew
bezpłatny dostęp do internetu
hh Parzęczew ul Ozorkowska 3  pn.-sob. 12-20
hh Szkoła Podstawowa Chociszew 40 – pn.

-wt 7.30-15.00, śr. 11.00-18.30, czw. 7.30-
15.00, pt. 11.30-19.00
hh Wiejski Ośrodek Kultury w Śniatowej, pn.

-sob. 15-20
hh Klub Garnizonowy w Leźnicy Wielkiej – 

śr., pt. 11-19, pn, wt, cz, 12-20
biblioteki
hh Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęcze-

wie ul. Południowa 1b, tel. 042 718 60 84, pn., 
wt., cz., 8.30-16.00, śr,. pt., 8.30-18.00
hh Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cho-

ciszewie, tel. 042 718 60 94, pn. 7.30-15.00, 
śr. 11.00-18.30, cz. 7.30-15.00, Pt. 11.30-
19.00
hh Biblioteka Klubu Garnizonowego w Leźni-

cy Wielkiej, tel. 042 750 33 66, wt.-pt. 15-20 
sob. 10-15
wywóz śmieci
hh RS II, tel. 042 716 25 80 

awarie wodociągów
hh tel. 042 718 60 40, 042 718 60 50
hh Utrzymanie dróg: tel. 042 718 60 02
hh Policja, Parzęczew ul. Południowa 8 tel. 

042 718 60 07
urząd gminy
hh Wójt Gminy Parzęczew, ul. Południowa 1 tel. 

042 718 60 95, pn-pt godz. 7.30-15.30
rada gminy
hh Rada Gminy w Parzęczewie ul Południowa 1 

tel. 042 718 60 21 
zdrowie
hh Gminny Ośrodek Zdrowia, Parzęczew, ul. 

Południowa 1a, tel. 042 718 60 23, 042 718 64 
22 pn.-pt. 8-18
hh Filia Ośrodka Zdrowia w Leźnicy Wielkiej, 

blok nr 4, tel. 042 718 01 31 wt. 12-18, pn., śr.
-pt; 8-14
apteki
hh Parzęczew, ul. Południowa 1a, tel. 042 718 64 

52
hh Leźnica Wielka, blok nr. 4,  tel 042 718 02 38

urząd pracy
hh Parzęczew ul. Południowa 1, tel. 042 718 60 

12, pn.-pt. 7.30-15.30
inne
hh Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pa-

rzęczew, ul Południowa 1a, tel 042 718 66 16, 

pn.-pt. 7.30-15.30
hh Zakład Gospodarki Komunalnej, ul.Połu-

dniowa 5 tel. 042 718 60 40, 718 60 50
hh Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Parzę-

czew, ul. Południowa 1a, tel. 042 718 60 04 
pn.-pt. 8-16

Wartkowice
bezpłatny dostęp do internetu
hh  UG Wartkowice, Stary Gostków 3D    pokój nr 

1, pn. - pt. w godz. 7.45 – 15.45
hh  Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowi-

cach, ul. Legionów Polskich 1,    pn., śr., pt. 
-8.00 – 15.30, wt., czw.9.00 – 17.00,    sob. 9.00 
– 13.00 (czynna w okresie roku szkolnego)

biblioteka
hh Gminna Biblioteka Publiczna w Wartko-

wicach, ul. Legionów Polskich 1,    tel. 43 
678 56 11,    pn., śr., pt. -8.00 – 15.30, wt., 
czw.9.00 – 17.00,    sob. 9.00 – 13.00 (czynna 
w okresie roku szkolnego)
hh Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Drwalewie, Drwalew 23, pn. 10.00 – 17.00, 
śr. 10.00 – 17.00, pt. 11.00- 17.00
wywóz nieczystości
hh STAŁE: „Wiesław Strach”, tel. 044 733 31 31

CIEKŁE:
hh Tomasz Klimczak, tel. 0601 423 249
hh P.P.H.U. SADEKO, tel. 043 679 01 61
hh Jan Gośliński, tel. 043 678 45 41
hh MPWiK, tel. 043 678 43 66

awarie wodociągów
hh Wartkowice, Stary Gostków, Tur, tel. 697 200 

563
hh  Kłódno, tel. 697 200 534
hh  Wierzbowa, tel. 697 200 587

utrzymanie dróg
hh UG Wartkowice, Stary Gostków 3D,  pn. - pt. 

w godz. 7.45 – 15.45, tel. 43 678 51 05 wewn. 
38
policja
hh Posterunek Policji w Wartkowicach, ul. Tar-

gowa 16, 99-220 Wartkowice, tel. 043 678 55 
07, pn–sob 8–16
urząd gminy
hh Wójt Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 

99-220 Wartkowice, tel. 043 678 51 05, 0693 
465 365, pn–pt 7.45–15.45
rada gminy
hh  Przewodniczący Rady Gminy Wartkowice, 

Stary Gostków 3D pełni dyżury w każdy ponie-
działek   w godzinach 9.00 – 11.00,  tel. 43 678 
51 05 wewn. 34
zdrowie
hh NZOZ w Wartkowicach, ul. Legionów Pol-

skich 1,  tel. 43 678 51 16, w godz. 8.00 – 18.00
hh Filia NZOZ w Wartkowicach z/s Biała Góra 

39,  środa w godz. 9.00 – 12.00
hh Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Wartkowicach, ul. Legionów Polskich 1, tel. 43 
678 58 68, pon. - pt. w godz. 7.45 – 15.45, tel. 
43 678 51 16, w godz. 8.00 – 18.00
apteka
hh W Wartkowicach, ul. Legionów Polskich 1, 

tel. 043 678 55 19, pn-pt 8-18, sob. 9-13
urząd pracy
hh Poddębice, ul. Polna 9, tel 043 678 20 22, 

pn.-pt. 7:30-15:30
inne
hh Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Wartkowicach, ul. Legionów Polskich 1, 043 
678-51-59, pn-pt 7.45-15.45
hh Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Biu-

ro w Poddębicach, ul. Kaliska 5, tel. 43 678 40 
32, w siedzibie Urzędu Gminy Wartkowice, Sta-
ry Gostków 3D, wydelegowany pracownik pełni 
dyżury, w każdy wtorek w godz. 8.00 – 14.00, 
tel. 43 678 51 05 

Orzeł Parzęczew
Liga okręgowa (grupa Łódź)
Miejsce w tabeli: Orzeł Parzęczew 13
Orzeł Parzęczew - Sokół II Aleksandrów 4:1
Pogoń Rogów - Orzeł Parzęczew 1:0
Orzeł Parzęczew - MKS II Kutno 1:2
Start Brzeziny - Orzeł Parzęczew 3:0
Orzeł Parzęczew - GKS Bedlno 0:2
Stal Głowno - Orzeł Parzęczew 7:2
Orzeł Parzęczew - Burza Pawlikowice 5:1
KKS Koluszki - Orzeł Parzęczew 0:0
Orzeł Parzęczew - LKS Różyca 1:1
Orzeł Parzęczew - LKS Gałkówek 2:0
Włókniarz Pabianice - Orzeł Parzęczew 3:0
Orzeł Parzęczew - TUR Ozorków 0:1
Włókniarz Zgierz - Orzeł Parzęczew 3:0
Orzeł Parzęczew - Start Łódź 6:0 (w)
drużyna gości zdekompletowana
MKS 2000 Tuszyn - Orzeł Parzęczew 3:0
Orzeł Parzęczew - Górnik Łęczyca 2:1
PTC Pabianice - Orzeł Parzęczew 4:0

Orzeł II Parzęczew,

LKS Sarnów
Łódzka Klasa A Grupa 1
Miejsce w tabeli: Orzeł II Parzęczew 
11
Miejsce w tabeli: LKS Sarnów 14
Orzeł Piątkowisko - LKS Sarnów 2:1
Tęcza Brodnia - Orzeł II Parzęczew 1:2
Orzeł II Parzęczew - Jutrzenka Bychlew 0:0
LKS Sarnów - Orlik Sobień 0:4
Iskra Dobroń - Orzeł II Parzęczew 1:1
KS Wola Zaradzyńska - LKS Sarnów 5:0
Orzeł II Parzęczew - Zawisza II Rzgów 1:4

MGLKS Uniejów/Ostrowsko - LKS Sarnów 3:0 (w)
Orzeł Piątkowisko - Orzeł II Parzęczew 1:1
LKS Sarnów - Victoria Rąbień 1:7
Orzeł II Parzęczew - Orlik Sobień 2:2
GLKS Dłutów - LKS Sarnów 12:0
KS Wola Zaradzyńska - Orzeł II Parzęczew 1:1
LKS Sarnów - Sokół Lutomiersk 0:7
Orzeł II Parzęczew - LKS Sarnów 6:1
LKS Sarnów - GKS Ksawerów 0:3
Victoria Rąbień - Orzeł II Parzęczew 6:0
Orzeł II Parzęczew - GLKS Dłutów 0:6
Tęcza Brodnia - LKS Sarnów 0:3
Sokół Lutomiersk - Orzeł II Parzęczew 6:0
LKS Sarnów - Jutrzenka Bychlew 1:1
MGLKS Uniejów/Ostrowsko - Orzeł II Parzęczew 4:0
Iskra Dobroń - LKS Sarnów 7:0
Orzeł II Parzęczew - GKS Ksawerów 1:2
LKS Sarnów - Zawisza II Rzgów 0:4

Zryw Śliwniki
Łódzka Klasa A Grupa 3
Miejsce w tabeli: Zryw Śliwniki 9 
Zryw Śliwniki - Magnat Sierpów 1:1
Zryw Śliwniki - Sparta Leśmierz 2:0
Dąbrowianka Dąbrowice - Zryw Śliwniki 4:6
Zryw Śliwniki - Bzura Młogoszyn 1:3
Malina Piątek - Zryw Śliwniki 2:0
Zryw Śliwniki - LKS Świnice Warckie 2:2
Victoria Grabów - Zryw Śliwniki 3:0
Zryw Śliwniki - Ostrowia Ostrowy 4:2
Ner Poddębice - Zryw Śliwniki 5:0
Zryw Śliwniki - Krośniewianka Krośniewice 0:1
Witonianka Witonia - Zryw Śliwniki 3:4

Arkadiusz Zylak

Juniorzy Orła Parzęczew

W niedziele 25 października 
2009 roku Ochotnicza Straż Po-
żarna w Pełczyskach zorganizowa-
ła Turniej Tenisa Stołowego. 

Zawody zorganizowane zostały w 
ramach realizacji projektu finanso-
wanego z Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich – Pro-
gram Integracji Społecznej, który ma 
na celu aktywizowanie wiejskiej spo-
łeczności.

Turniej cieszył się dużym zaintere-
sowaniem miłośników tej dyscypliny. 
Rozgrywki przeprowadzone zostały 
w dwóch kategoriach wiekowych I-do 
21lat, II-od 22 lat open na dwóch sto-
łach. Sędzią zawodów był Pan Bogdan 
Sroczyński- Radny Powiatu Poddębic-
kiego, któremu asystował Pan Krzysz-
tof Janicki. Mecze rozgrywano syste-
mem ‚ każdy z każdym.

Turniej dostarczył wielu emocji 
zarówno zawodnikom jak i kibicom. 
Wszyscy uczestnicy zostali uhono-
rowani dyplomami a najlepsi z nich 
pucharami oraz symbolicznymi na-

grodami rzeczowymi, które w asyście 
sędziego wręczył Wójt Gminy Wart-
kowice Piotr Kuropatwa. Turniej za-
kończył wspólny obiad przygotowany 
przez organizatorów.

Zwycięzcy w poszczególnych ka-
tegoriach:

do 21 lat: I    –  Paweł Maniak, II  –  Damian 
Duniak, III – Adrian Frątczak.; od 22 lat open
I   – Adam Duniak, II  – Zbigniew Michalski, III – 
Przemysław Kędzia. Arkadiusz Paprocki

Turniej tenisa
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Rozwój cywilizacji i wzrost po-
ziomu życia spowodował produkcję 
ogromnej ilości odpadów komunal-
nych określanych powszechnie jako 
„śmieci”. W ostatnich latach może-
my zaobserwować coraz większą ilość 
wszelkiego rodzaju tworzyw sztucz-
nych wyrzucanych, mówiąc kolo-
kwialnie, na śmietnik.

Mieszkańcy gminy Parzęczew mają 
dwie możliwości, aby pozbyć się kłopo-
tliwych „śmieci”: wywóz odpadów na 
wysypisko przez firmę komunalną lub 
wrzucenie ich  do przeznaczonego na ten 
cel kontenera. Bardzo wielu ludzi, pró-
bując ograniczyć ilość odpadów, wybiera 
- świadomie lub nie -  inne sposoby (np. 
wyrzucanie śmieci do lasu, wypalanie…)

 Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Parzęczewie wielokrotnie widzieli 
ogromne ilości śmieci wyrzuconych do 
lasu, każdy z nas doskonale zna specy-
ficzny zapach wypalanych śmieci, który 
szczególnie dokuczliwy jest w okresie je-
sieni, kiedy zaczynamy dogrzewać  nasze 
domy. Wielu mieszkańców robi wtedy 
porządki i wypala nagromadzone w cza-
sie lata: butelki PET, opakowania pla-
stikowe po margarynie, torebki foliowe 
itp. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ze 
wypalając te „śmieci”, zatruwamy siebie i 
wszystkich z naszego otoczenia.

Podczas procesu spalania takich two-
rzyw, jak np. plastikowe opakowania, folia, 

guma czy opony, uwalnia się do powietrza 
wiele szkodliwych substancji, które wcze-
śniej były wykorzystywane do tych two-
rzyw jako barwniki, stabilizatory, utwar-
dzacze itp. Występują tam również metale 
śladowe, jak ołów, rtęć, kadm i chrom. Naj-
groźniejsze z nich to  dioksyny.

 DIOKSYNY należą do najbardziej 
trujących, rakotwórczych substancji,       
Są one 10 000 razy bardziej trujące od 
cyjanku potasu, lecz ich działanie nie 
jest natychmiastowe. Dioksyny są przy-
czyną zwiększania zachorowalności na 
nowotwory (np piersi, jąder), są przy-
czyną wczesnych poronień, przedwcze-
snych porodów, a także problemów z 
bezpłodnością. Badania prowadzone 
na zwierzętach wykazały, że dioksyny 
są czynnikami zaburzającymi rozród. 
Niektóre dioksyny zaburzają funkcjo-
nowanie tarczycy, a także zwiększają 
podatność na zakażenia wirusowe i 
bakteryjne. 

Ludzie często nie zdają sobie sprawy z 
tak groźnego działania dioksyn. Bez skru-
pułów palą w piecach śmieci, nie wiedząc, 
że wyrządzają krzywdę nie tylko sobie, ale i 
innym ludziom, a nawet przyrodzie (lasom, 
rzekom, zwierzętom…) Szczególnie nara-
żone na chorobotwórcze działanie metali 
ciężkich, furanów i dioksan są osoby mało 
odporne, a głównie dzieci.

Przeprowadzone badanie naukowe 
wykazały, że stężenie dioksan jest o wiele 

wyższe na terenach wiejskich, a więc tam, 
gdzie najmniej gospodarstw domowych 
korzysta z legalnego sposobu pozbywania 
się odpadów.  Dla naszego dobra pamię-
tajmy, ze spalanie tworzyw sztucznych 
nie powoduje ich unicestwiania, lecz wy-
łącznie zmianę ich postaci; przechodzą 
one w bardzo niebezpieczne substancje, 
które przez pewien czas krążą w powie-
trzu (skąd je wszyscy wdychamy), a po-
tem opadają do gleby, z której dostają się 
do roślin, zwierząt i w końcu z żywnością 
trafiają na nasze talerze.

 Co można zrobić w tej sytuacji? Jak 
ograniczyć szkodliwe działanie diok-
syn?

Specjaliści radzą: 1. Stosować mniej 
zagrażające środowisku chemiczne środki 
ochrony roślin lub przejść na przyjazny, 
ekologiczny system produkcji. 2. Nie 
palić w piecach domowych: worków 
foliowych, resztek plastikowych, bu-
telek typu PET, opon, itd. 3. Zaopa-
trzyć się w torbę na zakupy np. lnianą 
i wybierać produkty w opakowaniach 
szklanych lub papierowych. 4. Jak naj-
więcej spacerować lub biegać po lesie 
lub parku wolnym od spalin. 5. Po-
wód techniczny: palenie plastików 
niszczy piece i zabrudza kominy.

Zadbajmy wszyscy o to, abyśmy 
żyli w czystym środowisku, a nasze 
dzieci miały szanse na szczęśliwe ży-
cie bez chorób.  Ewa Gapsa

Niebezpieczne spalanie

przedszkolaka
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Niespełna trzydzieści lat temu, moja pani od plastyki zadała nam 
pracę pod hasłem: „Świat po 2000 roku”. Nie wiadomo dlaczego 
pani nauczycielce wydawało się, że przełom wieków, nie aż tak 
odległy w końcu wówczas,  przyniesie jakieś radykalne zmiany. Może 
uznała, że w końcu coś musi się zmienić... Sama data brzmiała tak 
jakoś nierealnie, że prześcigaliśmy się w najbardziej abstrakcyjnych 
pomysłach. Rysunki, przyznam szczerze wyglądały raczej dziwacznie 
i często trudno było odgadnąć, co przedstawiają. Większość 
prac miała charakter, że go tak nazwę, kosmiczny – zamiast ludzi 
jakieś dziwne ludki, zamiast samochodów pojazdy o przedziwnych 
kształtach. Pesymiści rysowali naszą planetę po katastrofie 
ekologicznej, optymistom wyobraźnia podsuwała bajkowe scenerie 
z kwietnymi dywanami, domkami z pierników (ale bez czarownicy) 
i cukierkami na drzewach. Tak, takie były wtedy marzenia dzieci 
– cukierki to był prawdziwy rarytas, dostępny głównie w okolicach 
świąt Bożego Narodzenia.  
Nie sprawdziło się nasze wizjonerstwo. Domy w dalszym ciągu nie 
są budowane z ciasta, cukierki nie rosną na drzewach, a pojazdy 
na ulicach (mimo, że faktycznie zniknęły  syrenki, trabanty i żuki) 
to wciąż nie spodki kosmiczne. I tylko dziwnych ludków jakoś nie 
brakuje... Coraz częściej oglądając telewizję, wpatruję się w ekran, 
czy osobnikom, zasiadającym przy rozmaitych kwadratowych 
stołach nie wyrastają z głów zielone czółki. Bo czy to ludzkie, tak się 
wzajemnie opluwać, tak walczyć nie wiadomo o co, szczególnie 
teraz, kiedy  dzieci widują cukierki nie tylko na święta i nie tylko 
na pewexowskich wystawach, a w wigilię przychodzi do nich 
prawdziwy Mikołaj, a nie Dziadek Mróz?
Czy musi się wydarzyć kolejna katastrofa, narodowa tragedia, 
żebyśmy się zjednoczyli? Świąteczny czas to dobry moment na 
tego typu przemyślenia. Nie oczekuję bynajmniej, że wszyscy wokół 
będą zgodnym chórem śpiewać tę samą pieśń – to rzadko bywa 
szczere.  Nie dziwi mnie odmienność zdań – to przecież właśnie 
demokracja.  Pamiętajmy jednak o zwykłej ludzkiej godności i 
dobroci. Prawda, jak to dziwnie brzmi: dobroć? Jakoś nam sie to 
słowo zdewaluowało. Ktoś dobry, bezinteresowny jest postrzegany 
dzisiaj, w czasie ciągłego wyścigu i  wciąż triumfującego 
cwaniactwa, jako naiwny. I tylko w okolicach świąt „promuje 
się”, głównie w celach handlowych, ważne wartości. (Pomijam tu 
aspekt religijny, który wbrew pozorom, dla niewielu jest w związku 
ze świętami najważniejszy.) A jak byłoby miło gdybyśmy na co dzień 
byli dla siebie mili, życzliwi i serdeczni – tylko tyle, aż tyle! I dotyczy to 
nie tylko polityków. Już widzę te uśmiechające się do siebie twarze 
ludzi, żyjących w coraz piękniejszym, dostatniejszym otoczeniu – tak, 
tak właśnie  wyglądałby mój rysunek „Świat za 20 lat”. Znów mnie 
poniosła fantazja? Cóż, to chyba zbliżające się święta tak mnie 
rozrzewniają. Ale żal, trochę żal, że tak nie może być. Tymczasem za 
moim ulubionym poetą - Andrzejem Poniedzielskim powtarzam:

Pociemniał blask i moc truchleje
Radio nadaje o pokoju
Znak to, że musi idą święta
Kiermasz dobroci i nastroju.

Niebieski Panie Dyrektorze
Nim się pojawi pierwsze danie
Na wigilijnym białym stole
Znajdziesz doroczne moje podanie:

Zamień mój żal na bal, na bal
A sny pozamieniaj na dni
Dla ciebie to tylko 
Kwestia zmiany liter
Dla mnie to życie...

Renata Nolbrzak
P.S.
Zacytowany tekst to fragment jednego z utworów pochodzących 
z płyty Andrzeja Poniedzielskiego pod (jakże mylnym :)) tytułem: „13 
łatwych utworów tanecznych”. Serdecznie polecam na prezent 
pod choinkę dla kogoś ważnego...

Wrzesień 1939 roku zapisał się 
w pamięci mieszkańców Domanie-
wa i okolic jako okres bólu, przera-
żenia i niepewności, co przyniesie 
nadchodzący dzień. Już w sierpniu 
1939 r. zewsząd nadchodziły niepo-
kojące wiadomości o zbliżającej się 
wojnie. Adamina Prośniak wspomi-
na, jak wieczorami jej rodzice wsłu-
chiwali się w płynące z radia infor-
macje. Minister spraw zagranicznych 
Józef  Beck w odpowiedzi na żądania 
Hitlera stwierdził : Nie znamy poję-
cia pokoju za wszelką cenę. Polska 
od Bałtyku odepchnąć się nie da. 
Wojna wybuchła. Ruszyła mobiliza-
cja. Jeszcze dziś pani Prośniak słyszy 
płacz i lament kobiet i dzieci, kiedy 
mężczyźni gotowali się do wojska. 
Szli walczyć z wrogiem – czy wrócą? 
Natalia Struś ze Stefanowa wspomina 
nazwiska mieszkańców Budzynka: 
Stasiu Łabędzki poszedł do wojska i 
zginął, Janek Walczak w momencie 
wybuchu wojny odbywał służbę woj-
skową – już nie wrócił….

Ci mężczyźni, którzy pozostali 
w domach też przeżyli chwile grozy. 
Niemcy po wkroczeniu do Budzyn-
ka zabrali wszystkich chłopów ze wsi 
i pognali do parzęczewskich lasów. 
Tam postraszyli karabinami, a potem 
zaprowadzili do kościoła. Wypuścili 
ich dopiero po 3 dniach – głodnych i 
spragnionych. 

Najgorsze były pierwsze dni wrze-
śnia. Samoloty niemieckie bombardo-
wały bez przeszkód drogi, wsie, lud-
ność cywilną. Od zachodu ciągnęli 
Niemcy. Przerażeni Polacy, prawdo-
podobnie spod Poznania, z tobołami, 
które stanowiły teraz cały ich dobytek, 
uciekali w kierunku Warszawy. Rów-
nież mieszkańcy Domaniewa i okolic 
pakowali swój dorobek życia i ruszy-
li na tułaczkę szukać bezpiecznego 
miejsca. Jednak najczęściej wracali po 
przejściu kilkunastu kilometrów – bo 
właściwie dokąd mieli iść? Zewsząd 
słuchać było strzały. Pod Gostkowem 
Polacy ostrzelali Niemców. Pani Struś 
do dziś nie może zapomnieć widoku 
trupów żołnierzy niemieckich, które le-
żały na odcinku drogi: Gosków – Łążki 
– Powodów. 

Tymczasem wojska niemieckie 
parły do przodu na Łęczycę i Parzę-

czewa. 
Ich siły rozciągały się na odcin-
ku kilku dziesięciu kilometrów. Szły 
przez Domaniew, Domaniewem, 
Orzeszów, Brudnów, Psary, Stefa-
nów. Henryk Struś ze Stefanowi pa-
mięta ciągnące przez wieś wojska nie-
mieckie. Pamięta zdziwienie swojego 
ojca, któremu oficer niemiecki poka-
zał mapę z asfaltową drogą biegnącą 
przez ich wioskę. W Stefanowie do 
dziś nie ma drogi asfaltowej. Wojska 
nieprzyjacielskie zatrzymały się na 
kilka dni na ich posesji oraz posesji 
sąsiadów. Na szczęście nie wyrządziły 
większych szkód.

Franciszek Pisera opowiada o 
zdarzeniach, jakie miały miejsce w 
Orzeszowie i Domaniewku. W Orze-
szowie okopali się żołnierze polscy, 
którzy ostrzelali Niemców idących 
od strony zachodniej. W ogniu walk 
znalazł się dom państwa Kubiaków 
– ośmioosobowej rodziny. Przypa-
dek sprawił, że tego dnia przyjechał 
do nich, ubrany w mundur, leśniczy 
z Poddębic. Kiedy Kubiakowie usły-
szeli strzały, wszyscy schowali się w 
domu. Po krótkiej wymianie ognia 
ujrzeli wycofujących się Polaków, 
a później Niemców zdążających w 
kierunku ich posesji. Pan Kubiak, 
widząc zbliżającego się wroga, kazał 
uciekać żonie i córce. Kobieta pobie-
gła z dzieckiem w pole i ukryła się w 
redlinach. Łzy spływały jej po policz-
kach, kiedy trzymając córkę w ramio-
nach słyszała wystrzały z pistoletów. 
Wiedziała już wówczas, że tuli jedyne 
ocalałe dziecko. Straciła wtedy męża 
i czterech synów. Hitlerowcy bowiem 
na widok człowieka w mundurze, 
przekonani, że to on do nich strzelał, 

dokonali straszliwej zemsty. Zamor-
dowali leśniczego oraz pięciu męż-
czyzn z tego gospodarstwa. Na szczę-
ście później okazało się, iż uszedł z 
życiem jeszcze jeden syn, którego 
akurat nie było w domu.

Tymczasem Niemcy ruszyli dalej. 
We wsi Domaniewem padły kolejne 
strzały. Miało to miejsce w podwórzu 
państwa Piserów. Dwóch polskich 
żołnierzy, którzy prawdopodob-
nie odłączyli się od swojej brygady, 
próbowało toczyć samotną walkę. 
Niestety, jeden z nich został zabity 
strzałem w głowę, a drugi raniony. 
Rannego hitlerowcy zabrali ze sobą. 
Nikt z nikt z okolicznych mieszkań-
ców nie wie, co się z nim stało. Za-
bitego żołnierza natomiast Piterowie 
pochowali tak, gdzie zginął – pod 
gruszą rosnącą w podwórzu, ponie-
waż było zbyt niebezpiecznie, by 
urządzać pogrzeb. Dopiero po mie-
siącu, kiedy nastąpił względny spo-
kój, jego ciało przeniesiono na cmen-
tarz w Domaniewie.

Franciszek Pisera w Domaniewka 
wspomina jeszcze o innym żołnierzu, 
który samotnie walczył z wrogiem. 
Krył się za drzewami lub okopywał i 
raz po raz oddawał strzały. Udało się 
zabić kilka Niemców. Podobno chwa-
lił się okolicznym mieszkańcom: Ale 
ich nakładałem!!!

Potem ruszył w dalszą drogę. Nikt 
nie zna jego losów.

We wrześniu 1939 roku zginęło 
tysiące ludzi – cywilów i żołnierzy. 
Niemal na każdy cmentarzu można 
znaleźć ofiary wojny. Tak jest rów-
nież na cmentarzu w Domaniewie. 
Znajduję się tu grób żołnierza, który 
zginął w Domaniewku. Na tablicy 
czytamy:

Franciszek Pietrzak, lat 20
 Ochotnik z Jarocina 

Żołnierz Podolskiej Brygady 
Kawalerii 
Armii Poznań 

Poległ w dniach  
11-12 września 1939 r.

Pochowana tu została także rodzi-
na Kubiaków. Na pomniku widnieje 
napis:

      Pamięć prochom
Andrzej, Jana, Feliksa,  

Władysława i Czesława Kubiakom
Poległych w 1939 roku śmiercią 

tragiczną
Trudno zgodzić się z takim napi-

sem. Rodzina Kubiaków nie zginęła 
tragicznie – została zamordowana 
przez Niemców. 

W 70 rocznicę wybuchu II wojny 
światowej nastąpiła wymiana tabli-
cy, aby młodzi mieszkańcy Doma-
niewa i wszyscy, którzy odwiedzają 
cmentarz, wiedzieli, jak okrutny los 
spotkał tych ludzi, by następnie po-
kolenia pamiętały o mordach doko-
nanych na Polakach przez III Rzeszę.

Na podstawie wspomnień świadków 
opracowała          Ilona Grabska

Wspomnienia mieszkańców Do-
maniewa i okolic z września 1939 r. - 
fragment książki „II Wojna Światowa 
we wspomnieniach mieszkańców Gmi-
ny Dalików” – Ewy Bugajnej i Serafiny 
Domańskiej wydanej przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Dalikowie i 
Gminę Dalików w 2009 roku.

Wrzesień 1939 Boże Narodzenie 
- „kiermasz dobroci
  i nastroju”...

Szyjemy

również

dla najpięknieszych

 - suknie ślubne

- komunijne

- dodatki itp.

Szycie na miarę

Ozorków
ul. Stypułkowskiego 1
(przy Urzędzie Pracy)

www.sukniedaga.pl
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