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Jest październik roku 1914, po za-
machu w Sarajewie na kontynen-
cie europejskim rozgorzała wojna, 
wkrótce nazwana Wielką Wojną, a po 
roku 1945 pierwszą wojną świato-
wą. Wieść o niej rozchodzi się szyb-
ko i dociera do wszystkich zakątków. 
Sytuacja dla zniewolonej od 123 lat 
Polski zmienia się diametralnie, da-
jąc po dwóch nieudanych powsta-
niach, kolejną nadzieję na wolność. 
Naprzeciw siebie stają Rosja Carska, 
Austro-Węgry i Prusy. Polacy muszą 
zdecydować po czyjej stronie stanąć, 
w zaistniałej sytuacji tylko rozważnie 
prowadzona przemyślana polityka 
może dać zwycięstwo i wolność po 
ponad stu latach zaborów. Polacy są 
wcielani do wszystkich walczących 
ze sobą armii zaborczych. W bitwie 
pod Tanenbergiem stają naprzeciw 
siebie Polacy w mundurach rosyj-
skich i pruskich, podobnie dzieje się 
w innych miejscach na linii frontu. 
Wszyscy czekają na możliwość walki 
pod polskim sztandarem. Okazja taka 
powstaje, gdy Józef Piłsudski ogłasza 
tworzenie brygad Legionów Polskich. 
Ochotnicy mają walczyć przeciw Rosji 
u boku Austriaków. Pobór odbywa się 
w Małopolsce. 

Gmina Wartkowice ma również 
swoją historię związaną z wydarze-
niami I wojny światowej i roku 1914, 
które opisał Józef Konstanty Olszy-
na-Wilczyński w swojej książce pt. 
,,Zapiski historyczne” w następują-
cy sposób:

,,29 października 1914 [r]. Czwartek. 
– Docierając do Chodowa, zastaliśmy 
tam pozycje ubezpieczeń 7 Dyw[izji] 
Kawal[erii], częściowo okopane, z arty-
lerią na pozycjach, zwrócone frontem 
na płn.-wsch., tj. na Łęczycę, czyli na 
kierunek skąd przybywaliśmy. W tym 
momencie przyszedł rozkaz (z 7 Dywizji 
Kawalerii), aby baon nasz się zatrzymał 
i zajął właśnie na linii tych ubezpie-

czających stanowisk pozycję obronną, 
gdyż podobno nieprzyjaciel zagrażał od 
płn.-wsch. i od północy. Zatrzymaliśmy 
się tedy, odwracając front, lecz wkrótce 
jakiś popłoch ogarnął ubezpieczenia 
boczne (kawalerii austriackiej), które 
zaczęły się gorączkowo ścigać, wsiadać 
na koń i odjeżdżać ku lasom gostkow-
skim; w tej też chwili przybywa rozkaz, 
że i my mamy się powoli cofać, osłania-
jąc tyły nieprzyjaciela i powstrzymując 
go, gdyby napierał. Znaleźliśmy się więc 
w tylnej straży 7 KTD.

Dochodząc pod Gostków, tam gdzie 
szosa wykręca na Uniejów (do którego 
według początkowo danej marszruty 
mieliśmy maszerować), zatrzymali-
śmy się nieco dla wytchnienia, w trak-
cie czego zauważyliśmy za zerwanym 
mostkiem na Nerze, na szosie uniejow-
skiej, na tle wsi Wartkowice, dość silny 
patrol kawalerii rosyjskiej, przypatru-
jący się nam z bliska (może 0,5 km); 
patrol ten spieszony stał przy koniach; 
w grupie żołnierzy stał oficer, wskazu-
jący palcem na nas, po czym wszyscy 
wsiedli na konie i odjechali galopem za 
Wartkowice. Oficer ów w szaroniebie-
skim płaszczu odbijał od szaroburych 
szyneli żołnierskich, a ponieważ kolor 
jego był podobny do naszych szaronie-
bieskich mundurów, niektórzy z na-
szych strzelców brali go za jednego 
z naszych żołnierzy, który zapewne 
zdezerterował jako szpieg do Rosjan. 
Nikogo jednak w baonie nie brakowa-
ło. Wszystko to trwało parę sekund.

Ruszyliśmy wkrótce dalej; zbliża-
jąc się do lasku ciągnącego się między 
Gostkowem i Turem, spotykaliśmy się 
z gęsto na około nas krążącymi pa-
trolami kawalerii austriackiej (2 i 3 
pułk]ułanów z 7 KTD). Będąc już w la-
sku, blisko jego południowego wylo-
tu, usłyszeliśmy strzelaninę od strony 
Gostkowa i Spędoszyna; równocześnie 
naprzeciw nas pędzi jakiś ułan austria-
cki konno, bez czapki, i ciągnie za lejce 
obok siebie drugiego konia osiodłane-

go, bez jeźdźca; z tyłu chce nas wymi-
nąć również jakiś patrol austriackich 
ułanów, nerwowo, spłoszony; w strza-
łach odróżniam istotnie rosyjskie po 
specjalnym świcie. Wszystko to zaraża 
nerwowym niepokojem całą naszą ko-
lumnę (w baonie maszerowałem jesz-
cze od Łęczycy na czele z 1 komp., po-
tem 3 „Ignaca”, na końcu 2 „Pogonia”). 
Ponieważ wszystko stanęło bezradnie, 
strzelanina stawała się coraz gęstsza, 
z lasu (z którego jeszcze nie wyszliśmy) 
nic nie można było się zorientować, 
a rozkazów nikt nie wydawał, posta-
nowiłem w mig, jako dowódca czoło-
wej kompanii, funkcjonować, tak jak 
dowódca straży przedniej i zacząłem 
głośno i energicznie wydawać rozka-
zy, aby opanować sytuację i uspokoić 
ogólne zdenerwowanie. 

A więc:
Plutonowi ppor. „Rogozińskiego” 

(Andrzej Hałaciński) kazałem skoczyć 
na zachodni skraj lasu (poza biały 
dom, który mu wskazałem ręką) i za-
jąć tam pozycję ogniową, z której ma 
bronić dostępu nieprzyjacielowi, gdyby 
tenże pokusił się z tamtej strony nas 
zaczepiać.

Plutonowi ppor. „Czarnego” (Bo-
lesław Krzyżanowski) kazałem wy-
dostać się na płd. skraj lasu i posuwać 
się stamtąd tyralierką między Nerem 
a drogą na Tur, otwierając drogę ko-
lumnie i chroniąc ją od ewentualnego 
nieprzyjaciela od zachodu.

Taborowi baonowemu kazałem 
posuwać się, jak tylko szybko może, 
drogą na Tur i Poddębice (aby dotarł 
do innych taborów 7 KTD), a plutono-
wi „Złoma” (Maćko Rudolf) kazałem 
go asekurować.

Wreszcie ostatni pluton „Nowo-
wiejskiego” (Alojzy Gluth) zatrzyma-
łem przy sobie w odwodzie i wysuną-
łem się z nim na płd. wylot lasu, skąd 
orientowałem się w sytuacji. Znalazł 
się też przy mnie wtenczas mjr „Nor-
wid” ze sztabem i inni oficerowie. 

Nieprzyjaciel usadowiony w Spę-
doszynie ostrzeliwał z kb i km (zapew-
ne spieszeni kawalerzyści rosyjscy) 
naszą kolumnę wozów wysuwającą 
się z lasu i zdążającą za tyralierą osła-
niającego ją plutonu ppor. „Złoma” ku 
Truskawicowi; moje plutony „Rogoziń-
skiego” (z białego domu) i ”Czarnego” 
(posuwający się wzdłuż zarośli i drzew 
brzegiem Neru) ostrzeliwały nieprzy-
jaciela w Spędoszynie tak, że od czasu 
do czasu musiał przymilknąć. Wobec 
tego prosiłem mjr. „Norwida”, aby na 
zach. skraj lasu, na prawo od „Rogoziń-
skiego”, wysunął jeszcze jeden pluton 
z kompanii środkowej (3), a jednym 
z tylnej (2) zamknął nieprzyjacielowi 
drogę od Gostkowa, tym bardziej, że 
i stamtąd dochodziły jakieś strzały nie-
przyjaciela. Z resztą sił radziłem majo-
rowi posuwać się za taborem, do Tura 
lub dalej, gdzieby zajął jakąś pozycję 
przyjęcie dla nas, tzn. mojej kompanii 
i owych dwu plutonów. Zgodził się na 
to mjr Norwid i wydał odpowiednie 
rozkazy. Jako pluton zamykający nasze 
tyły od Gostkowa został wyznaczony 
pluton ppor. „Perkuna” (Klaczyńskie-
go) z 2 kompanii. 

Wszystko się już trochę uspokoiło 
i oprzytomniało (pochlebiam sobie, że 
to właśnie ja, nie tracąc zimnej krwi, 
ten ład wprowadziłem dzięki swojej 
postawie) i odwrót się uporządkował 
w myśl mego planu. Powoli kazałem 
się „Czarnemu” posuwać dalej, ostrze-
liwując się, wzdłuż Neru, na zach. skraj 
Tura, a za nim w tenże sam sposób 
„Rogozińskiemu”, wsuwając tymcza-
sem między nich pluton „Nowowiej-
skiego”, aby ten przejął na siebie pod-
trzymanie ognia na moment, kiedy 
tamte dwa plutony będą się przesu-
wać; przy „Nowowiejskim” pozostałem 
osobiście, aby dać przykład młodemu 
żołnierzowi; a w trakcie wykonywa-
nia tych ruchów nieprzyjaciel ze Spę-
doszyna otwarł żywszy ogień na nas, 
dojrzawszy zapewne pluton Glutha, 
wyłaniający się z lasu i rozsypujący się 
w tyraliery; w kolumnie reszty baonu, 
którą po drodze wiódł czwórkami mjr 
Norwid, a na którą nieprzyjaciel swój 
ogień teraz specjalnie skierował, po-
wstało pewnego rodzaju zamieszanie; 
kolumna zatrzymała się, nie wiedząc, 
co robić (nawet nie padła na ziemię), 
a mjr Norwid zgorączkowany wyrwał 
z ręki jakiemuś strzelcowi karabin i po-
czął strzelać, stojąc w stronę Spędoszy-
na, poprzez głowy wysuniętego przeze 
mnie plutonu Glutha czy „Czarnego”. 
Trwało to nieznaczną chwilę, po czym 
uspokoiło się wszystko i kolumna ru-
szyła swoją drogą. Trzy moje pluto-
ny, przypadając po kolei do ziemi, od-
strzeliwały się nieprzyjacielowi, który 
przesuwał się ze Spędoszyna wzdłuż 
zach. brzegu Neru, prowadząc nas 
ogniem kb i km i cofały się z wolna 
w porządku, w tyralierce szeregowej 
(dziś kolumniaki), przy czym oficero-
wie zachowywali się wzorowo, z zimną 
krwią panując nad sobą, ludźmi i sy-
tuacją i dowodząc, jak na pokazowych 
ćwiczeniach. Tak dotarliśmy do Turu; 
plutony tylne ściągnęły się również na 
drogę; nieprzyjaciel od Tura przestał 
nas prześladować ogniem. Tur minęły 
najpierw tabory baonowe z plutonem 
osłony ppor. „Złoma”, po tym mjr. Nor-
wida z resztą baonu, następnie ostatni 
pluton z tylnej straży (ppor. „Perku-
na”), wreszcie ja z memi plutonami 1 
kompanii. Za Turem sformowałem już 
i ja kolumnę czwórkową, pozostawia-
jąc jeszcze jeden z plutonów w straży 
tylnej, gotowy do odparcia ewentu-
alnych zakusów nieprzyjaciela. Nie-
przyjaciel jednak dał nam już spokój.

W czasie żywszego ognia nie-
przyjaciela na kolumnę mjr. Norwi-
da i nasze tabory został ranny strze-
lec Kłodos Czesław (ochotnik z Kielc) 
przestrzałem w płuca; wzięto to go na 
wóz taborowy; zmarł później (25 listo-
pada 1914 r.) w niemieckim szpitalu, 
w Nissa”.

Dla upamiętnienia wagi wydarzeń 
historycznych z 1914 roku Samo-
rząd Gminy Wartkowice postanowił 
włączyć się w Wojewódzkie Obchody 
100. rocznicy utworzenia Legionów 
Polskich odpowiadając na inicjatywę 
Związku Legionistów i Ich Rodzin 
nad którymi patronat honorowy ob-
jęła Wojewoda Jolanta Chełmińska. 
W efekcie tego 9 marca 2014 roku od-
była się uroczysta sesja Rady Gminy 
Wartkowice, na której radni podjęli 
uchwałę o włączeniu się w Obchody 
Wojewódzkie tej ważnej rocznicy. 
Referat okolicznościowy pt.: Dzia-
łania bojowe oddziałów Legionów 
Polskich w październiku 1914r. w re-
jonie Łęczycy – Wartkowic – Poddę-
bic wygłosił dr Tadeusz Zbigniew 
Bogalecki.

Z kolei 8 maja odbyła się uroczy-
stość patriotyczno-religijna z udzia-
łem kompanii honorowej I Dywizjonu 
Szwoleżerów Marszałka Józefa Pił-
sudskiego z Leźnicy Wielkiej w trak-
cie której dokonano odsłonięcia 
w nowej lokalizacji obelisku upamięt-
niającego działania bojowe w rejo-
nie Gostkowa oddziałów Legionów 
Józefa Piłsudskiego z wojskiem ro-
syjskim 29 października 1914 roku. 
W trakcie uroczystości nadano rondu 
w Starym Gostkowie – skrzyżowanie 
DW 703 i 469 nazwę ,,Rondo gen. pil. 
A. Błasika”.

W obchody rocznicowe włączy-
ły się ze swoimi działaniami Zespół 
Szkół w Wartkowicach i Gminna Bi-
blioteka Publiczna organizując wie-
czornicę, spotkania okolicznościowe, 
wycieczki tematyczne.

W roku 100-lecia utworzenia 
Legionów Polskich postanowiono 
odtworzyć wydarzenia historyczne, 
które miały miejsce w rejonie Cho-
dowa, Gostkowa oraz Turu w gminie 
Wartkowice. W związku z tym Samo-
rząd Gminy Wartkowice we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju 
i Promocji Społeczności Gminy Wart-
kowice przygotował rekonstrukcję 
wydarzeń sprzed 100 lat. Grupy re-
konstrukcyjne odtworzyły na łąkach 
nadnerzańskich stoczony w rejonie 
Gostkowa w dniu 29 października 
1914 roku zacięty bój II Batalionu 
polskiego pod dowództwem mjr. M. 
Norwida-Neugebauera z wojskami 
rosyjskimi.

W atmosferę minionych wyda-
rzeń wprowadzał swoją narracją 
kierujący rekonstrukcją Jan Nałęcz. 
Odgrywane przez rekonstruktorów 
sceny, odtworzone umundurowanie 
oraz efekty pirotechniczne były dla 
oglądających ogromnym przeżyciem, 
żywą lekcją historii i znakomitą for-
mą spędzenia niedzielnego popo-
łudnia. Rekonstrukcji towarzyszył 
również zorganizowany na terenie 
Parku w Starym Gostkowie obóz hi-
storyczny oraz stoiska Stowarzysze-
nia Kombatantów Misji Pokojowych 
ONZ, Związku Strzeleckiego Oddział 
w Łodzi, stoisko promocyjne Naro-
dowych Sił Rezerwy przygotowane 
przez Wojskowego Komendanta Uzu-
pełnień w Łodzi.

Na terenie parku można było 
również zobaczyć punkt fleczerski, 
medyczny, warsztat rzemieślniczy 
rymarski, stoisko minenwerfer czy-
li lekki miotacz min, gry planszowe 
gdzie można było ćwiczyć fechtunek 
na bagnety, poznać repliki militariów 
używanych w czasie misji pokojo-
wych ONZ, porywalizować na strzel-
nicy przygotowanej przez Organiza-
torów, zapoznać się z bronią, którą 
wystawił Związek Strzelecki. 

Patronat medialny w tym dniu 
sprawowała TVP Łódź a relacja te-
lewizyjna z tego wydarzenia będzie 
miała miejsce w dniu 9 listopada 
2014 r. około godz. 19.15 w TVP 
Łódź.

Karolina Banaszkiewicz

Powtórka z historii
Rekonstrukcja wydarzeń sprzed 100 lat 
(więcej zdjęć z inscenizacji na str 2)
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14 września 2014 r., w ramach ob-
chodów 75-tej rocznicy bitwy nad 
Bzurą, w gminie Parzęczew została 
odsłonięta tablica pamiątkowa, upa-
miętniająca lotników zestrzelonych 
nad Parzęczewem 5 września 1939 r. 
Tablica została umieszczona na mu-
rach Kościoła p.w. W.N.M.P w Parzę-
czewie. Honorowy posterunek przy 
tablicy pełnili żołnierze z I Dywizjo-
nu Lotniczego im. „Ziemi Łęczyckiej” 
w Leźnicy Wielkiej.

Kolejna część uroczystości odbyła 
się przy pomniku poświęconym bo-
haterskim żołnierzom września 1939 
r. w miejscowości Orła. W uroczysto-
ści brała udział kompania honoro-
wa z jednostki wojskowej w Leźnicy 
Wielkiej. Jednostkę Wojskową repre-
zentował mjr Waldemar Stafijow-

W dniu 8 października 
uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Siedlcu oraz 
mieszkańcy Siedlca i okolicznych 
miejscowości mieli okazję 
uczestniczyć w niecodziennym 
wydarzeniu jakim było nadanie 
imienia szkole, przekazanie 
sztandaru, poświęcenie tablicy 
pamiątkowej i otwarcie Centrum 
Sportowego. Od tego dnia szkoła 
nosi imię Orła Białego.

Uroczystość rozpoczęto Mszą Świę-
tą w miejscowym kościele pod we-
zwaniem świętego Marcina. Mszę 
sprawował proboszcz Ireneusz Cieś-
lak. Obecni byli uczniowie, rodzice, 
mieszkańcy Siedlca, grono pedago-
giczne i zaproszeni goście. Sztandar 
został poświęcony, modlono się w in-
tencji uczniów, nauczycieli, rodzi-
ców, wspomniano również zmarłych 

pedagogów. W homilii ksiądz pro-
boszcz, nawiązując do patrona szko-
ły, życzył uczniom, aby w życiu byli 
orłami a nie sępami. Podczas mszy 
grała Orkiestra Dęta z OSP Pruszki, 
co sprawiało niepowtarzalne wra-
żenie. Następnie wszyscy udali się 
w uroczystym pochodzie, przy wtó-
rze orkiestry, na dziedziniec szkolny. 
Pani dyrektor Marzena Kowalczyk 
serdecznie powitała zaproszonych 
gości i przedstawiła w skrócie histo-
rię szkoły w Siedlcu, która istnieje 
od 1905 roku. Na przestrzeni 109 
lat szkołę ukończyło kilkanaście po-
koleń uczniów, którzy zajmowali lub 
zajmują poczesne miejsce w społe-
czeństwie. Jednym z nich jest generał 
dywizji Wojska Polskiego.

Wśród gości oprócz rodziców, 
mieszkańców, emerytowanych na-
uczycieli, przedstawicieli samorządu 
gminnego na czele z Wójtem – panem 

Uroczystości w Siedlcu

Andrzejem Wdowiakiem, znaleźli 
się Starosta Łęczycki, szef Komendy 
Powiatowej Policji, Łódzki Kurator 
Oświaty, dyrektorzy szkół z terenu 
gminy, absolwenci, radni, sołtysi. 

Pan Marian Kryszkowski – prze-
wodniczący Rady Gminy Łęczyca, od-
czytał uchwałę Rady o nadaniu szkole 
imienia Orła Białego. Przedstawiciele 
Rady Rodziców przekazali sztandar 
na ręce pani dyrektor szkoły, który 
następnie został przekazany przed-
stawicielom Samorządu Uczniow-
skiego. Odbyła się uroczysta przysię-
ga i prezentacja sztandaru. Kolejnym 
punktem programu było poświęcenie 
tablicy pamiątkowej. Były podzięko-
wania, przemówienia, kwiaty. Wójt 
Gminy podkreślił, że inwestowanie 
w naukę to inwestycja długofalo-
wa umożliwiająca młodym ludziom 
lepszy start w dorosłe życie. Pan Jan 
Kamiński – Łódzki Kurator Oświaty 

z uznaniem wyraził się o poziomie 
oświaty i bazie materialnej szkół 
w gminie Łęczyca.

Duże wrażenie na zgromadzonych 
zrobiła część artystyczna w wykona-
niu uczniów. Wystawiono legendę 
o Lechu, Czechu, Rusie i orle, co na-
wiązywało do patrona szkoły, były de-
klamacje wierszy, śpiewy, odtańczono 
poloneza. Jednym słowem – patrio-
tycznie ale i swojsko. Na zakończenie 
gospodarze i goście odśpiewali pieśń 
„Jak długo w sercach naszych..” Ostat-
nim punktem programu było otwarcie 
Centrum Sportowego przy szkole, na 
którym znajduje się boisko wielofunk-
cyjne, boisko trawiaste do ćwiczeń 
sportowo-pożarniczych i plac zabaw 
dla dzieci. Ponownie zagrała orkiestra 
OSP Pruszki i nastąpiło symboliczne 

przecięcie wstęgi. W tym czasie, ko-
rzystając z okazji, najmłodsi opano-
wali plac zabaw. Następna okazja do 
zabaw będzie wiosną 2015 roku, bo 
świeżo zasiana trawa musi się uko-
rzenić i rozkrzewić. 

Długofalowy plan budowy boisk 
i placów zabaw przy szkołach na tere-
nie gminy Łęczyca został zakończony. 
Od 2008 roku do 2014 roku powstały 
ośrodki sportu przy szkołach w Wil-
czkowicach, Błoniu, Topoli Królew-
skiej, Leźnicy Małej i w Siedlcu. Każdy 
z obiektów jest dobrze wyposażony 
i jest miejscem, z którego korzystają 
nie tylko uczniowie ale i inni zwo-
lennicy aktywnego spędzania wol-
nego czasu.

Zofia Dziwisz

Obchody 75-tej rocznicy 
Bitwy w Orłej

ski. Dowódcą uroczystości był kpt. 
Arkadiusz Wypych. Po odczytaniu 
Apelu Poległych kompania oddała 
uroczystą salwę po czym zostały zło-
żone wieńce. W uroczystości brały 
udział władze wojewódzkie, powia-
towe i gminne oraz Stowarzyszenie 
-Sekcja Kolarska „Szwadron” im. 2 
Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. 
Gośćmi honorowymi byli p. Maksy-
milian Kasprzak – żyjący uczestnik 
Bitwy nad Bzurą oraz płk. Zbigniew 
Zieliński – były Sekretarz Stanu do 
spraw kombatantów. Uroczystość 
zgromadziła liczne organizacje spo-
łeczne, Ochotnicze Straże Pożarne, 
Związek Harcerstwa Polskiego oraz 
szkoły.

Magdalena Borowska
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24 września 2014 r. Gimnazjum 
im. Czesława Miłosza w Topoli 
Królewskiej stało się miejscem 
sympozjum naukowego, którego 
tematem były 

„TRADYCJE LEGIONOWE 
I PEOWIACKIE W ŁĘCZYCKIEM 

W LATACH 1914-1918”. 
Uczestniczyli w nim przedsta-
wicie le władz, historycy, rodzina 
Legionistów oraz uczniowie.

W trakcie owego spotkania swoje 
referaty wygłosili: dr Tadeusz Bo-
galecki – konsultant ds. historii re-
gionalnej Wojewódzkiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, 
mgr inż. Adam Przepałkowski – 
przewodniczący Zarządu Głównego 
Związku Legionistów Polskich i Ich 
Rodzin w Łodzi oraz mgr Tomasz Ku-
charczyk – kustosz działu historycz-
nego Muzeum w Łęczycy.

Żywa lekcja historii

Dzięki tej żywej lekcji historii 
uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę 
na temat dziejów I wojny światowej 
na naszych terenach. Świetnym uzu-
pełnieniem sympozjum były występy 
wokalne naszych uczniów. To one 
wprowadziły widownię w niezwy-
kły klimat tych dość odległych już 
czasów.

Całe przedsięwzięcie było do-
skonale zorganizowane przez panie 
Annę Lickowską i Katarzynę Bedna-
rek, opiekunki projektu „OD LEGIO-
NÓW POLSKI DO NIEPODLEGŁOŚCI 
I OBRONY II RZECZYPOSPOLITEJ”, 
którego celem jest m.in. populary-
zacja najciekawszych przedsięwzięć 
szkolnych w zakresie pielęgnowania 
tradycji walk o niepodległość Polski 
w regionie łódzkim podczas I wojny 
światowej i w 1939 r.

Julia Zawierucha

W życiu wszystko jest możliwe: 
polscy piłkarze wreszcie 
ogrywają Niemców w piłkę 
nożną, a uczniowie Gimnazjum 
im. Cz. Miłosza w Topoli 
Królewskiej występują przed 
szacownym gronem ze świata 
edukacji z Łódzkim Kuratorem 
Oświaty Janem Kamińskim 
i Prezydent Łodzi Hanną 
Zdanowską na czele. Obydwa  
te wydarzenia nie byłyby 
możliwe, gdyby nie ciężka praca. 
Ale po kolei…

Kiedy dźwięki ze szkolnych otrzę-
sin pierwszoklasistów na dobre nie 
ucichły, słodkie upominki nie zosta-
ły skonsumowane, a życzenia dla 
nauczycieli nie zdążyły się spełnić, 
artystyczna ekipa gimnazjalistów 
z Topoli Królewskiej już pakowała 
do autokaru sprzęt, instrumenty, 
pompony i rekwizyty. Wszystko po 
to, aby uświetnić Dzień Edukacji Na-
rodowej, organizowany przez Kura-
torium Oświaty w Łodzi.

15 października w największej 
auli Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego zjawili się 
nauczyciele oraz inne osoby zwią-
zane ze szkolnictwem, które szcze-
gólnie zasłużyły się dla rozwoju 
edukacji w Polsce. Gospodarzami 
spotkania byli: Wojewoda Łódzki – 
pani Jolanta Chełmińska i Kurator 
Oświaty w Łodzi – Jan Kamiński. 

Wspólnie z nauczycielami święto-
wali także przedstawiciele łódzkich 
uczelni, parlamentarzyści, urzędnicy 
i związkowcy.

Po powitaniach i przemówie-
niach przyszedł czas na młodych 
artystów z Gimnazjum w Topoli 
Królewskiej – tych, którzy wcisnęli 
przycisk „ON” na przełączniku z na-
pisem „Emocje”. Spektakl „Dominik” 
(w reż. Renaty Kubiak we współpra-
cy z Agnieszką Modlińską, z oprawą 
muz. Marcina Tobera), grany w gim-
nazjum już kilka razy, i tutaj zebrał 
znakomite recenzje, a każda z pio-
senek i występ cheerleaderek zosta-
ły nagrodzone oklaskami. Dodajmy, 
że ów występ odbył się na specjal-
ne życzenie pana kuratora, który 14 
miesięcy temu otwierał rok szkolny 
w województwie łódzkim właśnie 
w Topoli Królewskiej.

Punkt kulminacyjny miał jednak 
miejsce chwilę później. Otóż nagro-
dę Łódzkiego Kuratora Oświaty za 
szczególne osiągnięcia w pracy dy-
daktyczno-wychowawczej otrzymała 
Dyrektor Gimnazjum Jolanta Kuro-
patwa. – Cieszymy się bardzo, bo ta 
nagroda jest również naszą nagrodą – 
mówią zgodnie pracownicy szkoły. To 
był cudowny dzień i wspaniały wy-
kon. Trofea i nagrody pokryje kurz, 
wspomnienia pozostaną na zawsze.

Marcin Tober
Sławomir Doniak

„Dominik” na uniwersytecie, 
a kurator nagradza…

„Dzień przedszkolaka jest właśnie 
dzisiaj, to święto Ani, Basi i Krzy-
sia” – słowami hymnu przedszko-
laka, dzieci z Przedszkola w Wart-
kowicach i Punktu Przedszkolnego 
w Pełczyskach wspólnie rozpoczęły 
obchody Dnia Przedszkolaka. Ach… 
co to był za dzień. Wspólna zabawa, 
udział w konkursach, tańce i pląsy 
przy utworach muzycznych z Peda-
gogiki Zabawy dostarczyły przed-
szkolakom wielu miłych wrażeń. 
Największą niespodziankę sprawili 
jednak dzieciom zaproszeni muzy-
cy, którzy zaprezentowali audycję 

Dzień przedszkolaka
muzyczną „Bajkowy początek”. Pod 
tym tajemniczym tytułem skryła się 
bajka, która wzbogacona wesołymi 
piosenkami, w prześmieszny spo-
sób ukazała historię Czerwonego 
Kapturka, Leśniczego i Złego Wil-
ka. Przedszkolakom towarzyszyły 
śmiech, radość na twarzach i głośny 
doping podczas zabaw.

Miłym akcentem święta był także 
wesoły przemarsz przedszkolaków 
z kolorowymi balonikami ulicami 
Wartkowic. Dzieci śpiewały ulubio-
ne przedszkolne piosenki, macha-
ły, uśmiechały się do przechodniów. 

Gdy wróciły do przedszkola czekał 
na nie piękny prezent – nowe klo-
cki, układanki i pojazdy. Zabawa była 
wspaniała! 

Zadowolone i pełne wrażeń dzie-
ci zgodnie stwierdziły, że miło jest 
być przedszkolakiem. Opowiadały: 
„Fajnie jest się bawić w przedszkolu 
z kolegami” – Zuzia 6lat. „Są tu fajne 
zajęcia i się nie nudzimy” – Julia 6 lat. 
„Możemy bawić się na kolorowym 
placu zabaw”– Gabryś 5 lat. „Mamy tu 
super zabawki i klocki”– Hubert 6 lat.

Wszystkim przedszkolakom 
z okazji ich święta składamy najlep-
sze życzenia.

Jolanta Olejniczak
Inez Solarska-Pietruszka
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Wakacje za nami i remonty dobiegły 
końca. Dyrektor Gimnazjum w Pa-
rzęczewie – Ewa Świniuch poinfor-
mowała o zakończonych remontach 
w pracowni j. polskiego oraz mate-
matyki. Nowe kolory ścian, nowe 
meble, wykładziny oraz oświetle-
nie nadały klasom świeżości. Dzięki 
temu z początkiem roku szkolnego 
w przyjemnych warunkach ucznio-
wie rozpoczęli naukę.

Dodatkowo w klasach zamonto-
wano tablice interaktywne zakupio-
ne z własnych środków Gimnazjum 
oraz w ramach projektu pt.: „Droga 
do sukcesu”. W najbliższym czasie 
Pani Dyrektor planuje zakup kolej-
nych tablic interaktywnych, tak by 
każda pracownia była wyposażona 
w sprzęt multimedialny. 

Dzięki środkom finansowym, jakie 
zgromadziła Szkoła Podstawowa im. 
Juliana Tuwima w Parzęczewie oraz 
przychylności Pana Wójta i Rady Gmi-
ny w Parzęczewie Dyrektor SP Pani 
Agnieszka Graczyk mogła przepro-
wadzić remonty.

Kompletnie odnowiony został 
główny hol. Usunięto z niego stare 
płyty, zdemontowano kaloryfery, na 

Remonty w szkołach
i przedszkolach

miejsce których zamontowane zosta-
ły nowe, położono gładzie, wymie-
niono drzwi, umywalki i baterie oraz 
pękniętą szybę przy wejściu do hali 
sportowej. Wymianie uległ też sufit, 
który został zamieniony na podwie-
szaną konstrukcję z nowym ledowym 
energooszczędnym oświetleniem. 
Również klasy zostały odmalowane. 
W jednej z pracowni zamontowano 
nowe oświetlenie oraz przeprowa-
dzono montaż instalacji elektrycznej 
umożliwiający zainstalowanie tablicy 
interaktywnej. 

Szkoła Podstawowa w Chociszewie 
przez okres wakacji nabrała zupełnie 
nowego wyglądu. Nowe wejście do 
szkoły, hol, szatnia, korytarze, drzwi, 
ekopracownia oraz odnowione od-
działy przedszkolne wyposażone 
w nową kuchnię i toaletę to doro-
bek ciężkiej pracy Dyrektora Pana 
Krzysztofa Pyciarza oraz pracowni-
ków, którzy angażowali się w remon-
ty, a także przychylności Wójta Gminy 
Parzęczew. 

Cieszymy się, że dyrekcja szkół 
wykazuje się tak dużym zaangażowa-
niem i dbałością o warunki nauki na-
szych uczniów. Życzymy wszystkim 
sukcesów w nowym roku szkolnym.

Magdalena Borowska

Gimnazjum

Szkoła Podstawowa  
im. Juliana Tuwima 

w Parzęczewie

Szkoła Podstawowa 
w Chociszewie

Potęgę Prasy, zwaną także 
Potęgą Pracy, odwiedziło  
w tym roku, na przełomie  
lipca i sierpnia, dwoje 
dziennikarzy „Półserio” 
w nagrodę za zajęcie 
przez gazetkę III miejsca 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Dziennikarskim „Angory”. 
Natalia Kacprowicz i Mariusz 
Kamiński mieli niepowtarzalną 
okazję stworzyć wraz 
z innymi uczestnikami obozu 
dziennikarskiego „Potęga  
Prasy” Gminne Imperium 
Lokalne, a tym samym poznać 
pracę dziennikarza od 
podszewki.

Obóz dziennikarski „Potęga Prasy” 
to jedyny obóz w Polsce, który po-
zwala młodym ludziom sprawdzić 
się w roli prawdziwego dziennikarza. 
Jego uczestnicy mają za zadanie reda-
gować lokalny tygodnik „Rewalacje”, 
prowadzić stację radiową „Rewalsta-
cje” i nagrywać programy telewizyjne 
do „TEVA-Rewal”. Dodatkowo prowa-
dzą oni portal, na którym umieszcza-
ją po kilka postów dziennie. W wol-
nym czasie sprzedają owoce swojej 
pracy – czasopismo „Rewalacje”, 
zarówno tubylcom, jak i wczasowi-
czom. Spotykają się także ze znany-
mi dziennikarzami, artystami, mu-
zykami i kabareciarzami. W stałym 
programie obozu są też wycieczki, 
m.in. do Trzeszcza, Międzyzdrojów 
czy Kołobrzegu. 

Jak wygląda przeciętny dzień 
obozowicza? O ósmej rano pobudka, 
godzinę później śniadanie. Po posił-
ku część osób biegnie do radia pro-

Żurnaliści z „Półserio”  
na obozie dziennikarskim 

dzień. Po zebraniu odbywają się war-
sztaty prasowe, radiowe oraz ćwicze-
nia leksykalne. Często wykonywa-
nie obowiązków przez obozowiczów 
przerywa przybycie znanych osób, 
np. Tomasza Zimocha, słynnego spra-
wozdawcy sportowego czy Krzyszto-
fa Skiby, znanego satyryka, publicysty 
i frontmana zespołu Big Cyc.

Jednym słowem na obozie nie ma 
zbyt wiele czasu na słodkie lenistwo, 
leżakowanie na plaży czy orzeźwiają-
ce kąpiele w morzu. Jednak w nielicz-
nych wolnych chwilach pod czujnym 
okiem opiekunów można było poplu-
skać się w morzu i poopalać na plaży. 
Dla odpoczynku organizowane były 
także liczne wycieczki do pobliskich 
nadmorskich miejscowości. 

Atmosfera tworzona przez 
uczestników, kadrę dziennikarską 
i gości przybywających na obóz jest 
niepowtarzalna. Mimo nawału pracy 
i obowiązków obozowiczom nie zni-
kają uśmiechy z twarzy. Pasja, z jaką 
piszą artykuły, prowadzą radio czy 
kręcą materiały telewizyjne prze-
kłada się na pozytywny odbiór ich 
dziennikarskiej pracy przez turystów 
i osób zamieszkujących Rewal. 

Obóz dziennikarski „Potęga Pra-
sy” to nauka samodzielności i od-
powiedzialności. W czasie trwa-
nia obozu młodzi żurnaliści stają 
się dojrzalsi i zdobywają pewność 
siebie. Poznają własną osobowość 
i charakter, sprawdzają się w roli 
dziennikarza, uczą się funkcjono-
wać w grupie i rozmawiać z ludźmi. 
Po 17 dniach wspólnej egzystencji 
pozostaje niedosyt…

Natalia Kacprowicz

wadzić audycję albo pisać artykuły. 
O godzinie dziesiątej wszyscy punk-
tualnie muszą stawić się na zebraniu. 
Do obiadu uczestnicy zbierają mate-
riał do gazety, nagrywają materiały 

telewizyjne i montują je oraz pro-
wadzą radio. O godzinie czternastej 
obiad, a po nim powrót do obowiąz-
ków. Po kolacji nadal trwa wykony-
wanie zleconych zadań, aż do godziny 

20. Wtedy to odbywa się wieczorne 
spotkanie, na którym każdy musi zło-
żyć sprawozdanie, co napisał, oddał 
lub jaki materiał zebrał. Wydawane 
są także rozporządzenia na kolejny 
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Na wyjątkowy koncert zaprasza 
Forum Inicjatyw Twórczych  
22 listopada. W swoim rodzin-
nym Parzęczewie zagra  
światowej sławy muzyk,  
mieszkający w Sopocie  
– IREK WOJTCZAK.  
Pretekstem do spotkania jest 
promocja płyty The Bees’ Kness, 
 którą artysta nagrał z równie 
wybitnymi muzykami: gitarzystą 
Kamilem Paterem, kontrabasistą 
Adamem Żuchowskim i perkusi-
stą Kubą Staruszkiewiczem.

Fanom muzyki jazzowej Irka przed-
stawiać nie trzeba, natomiast innym 
czytelnikom naszej gazety, których 
mam jednak nadzieję zachęcić do 
wysłuchania koncertu przedstawiam 
krótko muzyczną biografię Irka Wojt-
czaka. Jako improwizator, kompozy-
tor, aranżer wziął udział w wielu róż-
nych projektach muzycznych obok 
wybitnych artystów. Koncertował 
z Fonda/Stevens Group,Jim Black, 
Chris Speed. Nagrywał i koncerto-
wał m.in. z Tymański Yass Ensemble, 
Outlook Quartet, Krystyną Stańko, 
Conterporary Noise Sextet, Freeyo. 
Gościnnie nagrywał z Przemkiem Dy-
akowskim (Złota Płyta za album „Me-
lisa”), Grażyną Łobaszewską, Ścianką, 
Pink Freud. Współtworzył zespoły 
Groovekojad, Tomek Sowiński Col-
lective Improvisation Group, Wojtek 
Mazolewski Quintet oraz Możdżer – 
Tymański – projekt Chopin. Obecnie 
lider kwartetu The Bees’ Knees. Był 
wielokrotnie nagradzany: laureat Fry-
deryka w kategorii muzyka alterna-
tywna (za album Smacznego zespo-
łu Groovekojad), Złotej Płyty (2008) 
za album Melisa Przemka Dyakow-
skiego. Największa Indywidualność 
Jazzowa konkursu na Bielskiej Za-
dymce Jazzowej w 2008 roku i wraz 
ze swoim zespołem PRL KWINTET 
został wyróżniony na XIV Festiwa-
lu Polskiego Radia „Nowa Tradycja” 

w 2011r. Pracując jako muzyk sesyjny 
nagrywa dla potrzeb filmu i teatru. 
Wziął udział w sesjach trans-opery 
Sen nocy letniej Leszka Możdżera, fil-
mów: Segment 76 Oskara Kaszyńskie-
go, W stepie szerokim Abelarda Gizy 
(Sztorm 2008), Small spaces Elvina 
Flamingo (Gold Remi Award 2009, 
Houston, USA). 

Stali czytelnicy Do Rzeczy pamię-
tają zapewne publikowany w 2010 
roku wywiad z Irkiem Wojtczakiem 

„Językiem kalecząc skały”. Przypomnę 
niektóre wypowiedzi artysty z tego 
i innych wywiadów, których ostatnio 
udzielił, ale prócz wypowiedzi samego 
Irka, chciałabym Państwu zacytować 
co o nim i jego muzyce mówią inni.

Gram muzykę improwizowaną, w sze-
rokim znaczeniu tego pojęcia. Uczę się 
siebie tworząc i cieszę się że inni to 
doceniają. W ciągu ośmiu lat od tego 
wywiadu, który cytowałaś dużo się wy-
darzyło. Ukoronowaniem tych lat pra-

25 października w Parzęczewie dwa-
dzieścia pięć par odznaczono Medala-
mi za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Jest to odznaczenie cywilne nadawa-
ne przez Prezydenta RP – nagroda 
dla osób, które przeżyły w jednym 
związku małżeńskim 50 lat. Właśnie 
takie pary gościli gospodarze gmi-

Złote gody świętowali:

Stanisława i Józef Andrzejczakowie z Kozikówki
Krystyna i Wincenty Chylińscy z Konstantków 
Jadwiga i Tadeusz Cybulscy z Orłej
Irena i Stanisław Florczakowie z Opola
Zofia i Stanisław Grabarczykowie z Orłej
Stefania i Wiktor Jóźwiakowie z Parzęczewa
Józefa i Feliks Kamińscy z Różyc
Mieczysława i Wawrzyniec Kołodziejczykowie z Chociszewa
Janina i Feliks Krysztofiakowie z Ignacewa Podleśnego
Barbara i Tadeusz Malinowscy z Leźnicy Wielkiej
Teresa i Stanisław Michalikowie ze Śliwnik
Jadwiga i Kazimierz Mikołajczykowie z Różyc
Marianna i Stanisław Molendowie z Mikołajewa
Halina i Zygmunt Rogalowie z Opola
Stanisława i Józef Romańscy z Duraja
Jadwiga i Henryk Romaniakowie z Ignacewa Folwarcznego
Wanda i Mieczysław Rozparowie ze Skórki
Alina i Czesław Sadokowie z Mikołajewa
Bronisława i Kazimierz Sadowscy z Parzęczewa
Teresa i Wincenty Stasiakowie z Orłej
Jadwiga i Zdzisław Steglińscy z Mikołajewa
Kazimiera i Zdzisław Szczerbiccy z Ignacewa Parzęczewskiego
Sabina i Konstanty Talarowie z Kowalewic
Teresa i Franciszek Walczakowie ze Śniatowej
Janina i Roman Wojcieszakowie z Parzęczewa 

Mucha nie siada!
cy i poszukiwań była ważna dla mnie 
nagroda: Największa Indywidualność 
Jazzowa 2008. Statuetkę wręczał mi 
sam Jan Ptaszyn – Wróblewski i kiedy 
zapytałem: „Dlaczego ja?”, odpowie-
dział: „Należało się...”

Renata Nolbrzak, 
Językiem kalecząc skały,  

Do Rzeczy, 2010

Tytuł powstał dzięki Przemkowi Dya-
kowskiemu, który przypadkiem odwie-
dził mnie podczas komponowania tytu-
łowego utworu. Ubrany był elegancko, 
w garnitur, krawat i saksofon w ręku. 
Po prostu mucha nie siada. I taki tytuł 
sobie zapisałem. Bee’s Knees. (…) Robię 
to, co mnie najbardziej rajcuje i robię 
to od piętnastego roku życia, grając od-
grywam i przygrywam zagrywki zgry-
wając się z tego. (…) Unikam trwałego 
uwikłania w jakiekolwiek stylistycz-
ne czy estetyczne postawy. Chcę po-
zostać takim jakim jestem – wolnym 
od wszelkich zespołowych zobowią-
zań improwizatorem. Pozwala mi to 
grywać z bardzo różnymi muzykami 
i z dowolną częstotliwością.

Borys Kossakowski  
„Jazz Forum” 7/8 2013

Irek Wojtczak – saksofonista i kompo-
zytor od dawna zachowuje się dziwnie. 
Nie gra z kim popadnie, zastanawia się 
co gra i jak, nie wydaje się zorientowa-
ny na byle jakie „joby”, nie pindrzy się 
do kamer, i co być może jeszcze dziw-
niejsze interesuje się polską muzyką lu-
dową nie tylko z okazji roku Kolberga.

Nie wróży mu to co prawda wiel-
kiej kariery medialnej z koncertami na 
Chińskim Murze czy w Dolinie Królów, 
ani zdjęciami w kolorowych magazy-
nach, ale za to daje spore szanse, zapi-
sania się w historii polskiej muzyki jako 
twórcy muzycznie ważnemu

Maciej Karłowski,  
Irek Wojtczak i NY Connection  

w Szóstej Po Południu,  
www.jazzarium.pl, 2013

Irek Wojtczak jest doświadczonym 
jazzmanem, by wymienić kilka naj-
ważniejszych formacji, w których się 
pojawił: Polish Brass Ensemble feat. 
Dave Douglas, Tymański Yass Ensem-
ble, Pink Freud, Wojtek Mazolewski 

Medale za wytrwałość
ny w Forum Inicjatyw Twórczych na 
uroczystości wręczania medali. Na 
początku zaproszeni jubilaci wysłu-
chali życzeń: Posła na Sejm RP Artura 
Dunina, radnej Sejmiku Województwa 
Łódzkiego – Ilony Rafalskiej oraz Wój-
ta Gminy Parzęczew – Ryszarda No-
wakowskiego. Imprezę prowadziła 

Quintet czy Freeyo. Rozumie w takim 
razie realia polskiej sceny muzycznej. 
Zdaje sobie sprawę, jak sprzedaje się 
jazz w naszym kraju. Zapewne nie bę-
dzie kupowany masowo przez „roboli”, 
„ciułających” grosz do grosza. A jeśli 
dla „snobów” jest za mało znany? Jed-
nak bez histerii, w dalszym ciągu bez-
kompromisowo podchodzi do swojego 
tworzenia. To mi się zawsze podoba, 
gdy artysta po prostu realizuje swoją 
wizję muzyki. Wtedy jestem zaintere-
sowany, by o nim napisać...

Piotr Bielawski, 
Irek Wojtczak nie gra słodko,  

ale prawdziwie, 
www.natemat.pl

Irek Wojtczak, saksofonista/kompozy-
tor, od lat związany ze sceną trójmiej-
ską ma już ugruntowaną renomę na 
współczesnej polskiej scenie jazzowej, 
nie pozwalając nikomu na wygodne 
umieszczenie go i jego muzyki w cias-
nej niszy, co charakteryzuje jego twór-
czość. Nieustannie się rozwijając bada 
i kreuje swoje środowisko które z cza-
sem zahaczyło o tak rożne dziedziny 
jak mainstream Jazz, Jazz-World Fu-
sion, Jazz-Rock Fusion i eksperymen-
talny Free Jazz. Wojtczak z jego umie-
jętnością kameleona dostosowuje się 
do każdego otoczenia będąc dobrym 
przykładem nowoczesnego podejścia 
do muzyki improwizowanej. (...) Impo-
nujące sola, znakomite improwizacje 
grupowe i inteligentne poruszanie po 
całej materii dźwiękowej. Wojtczak, 
który skomponował całą muzykę to 
osobowość liberalna a rezultatem tej 
postawy jest zbiorowa kreatywność 
w miejscu muzycznej zgodności czy 
posłuszeństwa. Wybór gitary w miej-
sce fortepianu jako instrumentu har-
monicznego w tym przypadku okazał 
się idealny. Nie pozostaje nam nic in-
nego jak tylko słuchać i cieszyć się 
muzyką!!!

Adam Baruch 
Irek Wojtczak – The Bees’Knees, 2013

Zacytowane słowa wytrawnych znaw-
ców muzyki nie wymagają komenta-
rza. Może poza jednym: do zobaczenia 
22 listopada w Parzęczewie!

Renata Nolbrzak

zastępczyni kierownika parzęczew-
skiego Urzędu Stanu Cywilnego – Mał-
gorzata Posiła. Otwierając imprezę, 
wskazując na nie tylko radosne, ale 
i trudne momenty we wspólnym mał-
żeńskim życiu, Pani Kierownik wpro-
wadziła poważną i uroczystą atmo-
sferę. Podniosły klimat towarzyszył 
także przypinaniu medali, wręczaniu 
kwiatów i upominków. Dopiero przy 
wesołych, biesiadnych, czasem nieco 
rubasznych piosenkach w wykonaniu 
zespołu śpiewaczego ze Śniatowej, 
powoli opadało napięcie. W przyjem-
nym nastroju jubilaci, członkowie ich 
rodzin i goście jedli obiad, pyszne do-
mowe ciasta, słodycze i owoce. Gwar 
i śmiech wypełnił salę Forum Inicja-
tyw Twórczych. Jubilaci przyjmowali 
życzenia i kwiaty także od członków 
rodzin, obecnych na uroczystości. 

Redakcja Do Rzeczy przyłącza się 
do życzeń – oby spełniły się wszyst-
kie, które usłyszeli Państwo podczas 
uroczystości.

Renata Nolbrzak
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Kilka tygodni temu 
obchodziliś cie 20. rocznicę 
powstania klubu „Zryw” 
Śliwniki. Przyjaciele zrobili Ci 
niespodziankę…
Kiedy robiliśmy 5 lat temu uroczy-
stość rocznicową, ja się bardzo anga-
żowałem w jej przygotowanie. Tym 
razem też się do tego przygotowy-
wałem, ale zostałem trochę zasko-
czony, bardzo miło zaskoczony. Tym 
razem imprezę w formie podzięko-
wania Zarządowi klubu zorganizowa-
li sponsorzy i kibice, krótko mówiąc 
– przyjaciele klubu. Był tort urodzi-
nowy w kształcie boiska, byli goście, 
były puchary dla prezesów: dla mnie 
i moich dwóch zastępców: Andrzeja 
Przybysza i Wojciecha Włodarczyka. 
Ta nasza trójka rzeczywiście najbar-
dziej się angażuje. Każdy z nas ma 
swoje zadania. Andrzej jest takim 
prezesem, powiedziałbym technicz-
nym, Wojtek szuka sponsorów, a ja 
zajmuję się całą tzw. papierkową ro-
botą. A jest tego dużo: umowy, trans-
fery, wnioski o dotacje, rozliczenia. 
Reprezentuję też klub na zewnątrz. 
Ale oczywiście jak trzeba to i koszę, 
grabię, przygotowuję boisko. Od pew-
nego czasu tak sobie myślałem, że 
zorganizuję taki mecz na 20-lecie, 
że mój wnuczek Marcel kopnie piłkę 
razem z dziadkiem i w ten sposób za-
kończę swoją pracę w klubie… 

To już chyba jak będziecie 
świętować kolejne 20 lat…
No tak, na razie rzeczywiście szkoda 
mi porzucić klub i te wszystkie inne 
moje działalności społeczne: straż, 
sołtysowanie, spółkę wodną, Izby 
Rolnicze. Po pierwsze to wszystko 
jest dla mnie ważne, po drugie trzeba 
wykorzystać swój potencjał. W zarzą-
dach tych pozostałych organizacji są 
właściwie ci sami ludzie – ci którzy 
mają trochę chęci, energii do dzia-
łania i czasu. I tę swoją energię chcę 
jak najlepiej spożytkować.

Opowiedz o tym zrywie 
w Śliwnikach sprzed 20 lat. 
Założycielami klubu byli bracia Przy-
bysze, Krzysiu Nolbrzak i nieżyją-
cy już: Zbyszek Sadok i Marian Kuj-
szczyk. Oni grali w innych klubach, 
stwierdzili że czemu nie mamy mieć 
własnego. Najpierw sceptycznie pod-
szedłem do tematu, ale mówię: cze-
mu nie. Pierwszym prezesem został 
Krzysiek Nolbrzak. Ale szybko się 
okazało, że jest wiele do załatwiania 
spraw np. w Łódzkim Związku Piłki 
Nożnej i trzeba się bardziej zaan-
gażować. Zadeklarowałem, że mo-
gę się tym zająć, no i odtąd wziąłem 
wszystko na swoje barki. Koledzy 
Przybysze mi pomogli. Te osoby, któ-
re są dziś w Zarządzie, są w nim od 
20 lat, zmieniliśmy tylko skład z 15 
na 7 osób – pozostali ci najbardziej 
zaangażowani. Od 20 lat jest ten sam 
prezes i ci sami wiceprezesi. Na po-
czątku graliśmy na boisku w Cho-
ciszewie, potem powstała inicjaty-
wa, żeby stworzyć własne boisko. 
Wydzierżawiliśmy teren od Pana 
Michalika i sami zbudowaliśmy to 
boisko – cała wieś się zaangażowa-
ła. Nawieźliśmy ponad 180 doczep 
ziemi, żeby wyrównać teren. Potem 
zasialiśmy z moim śp. ojcem trawę 
i tak powstało boisko. 

Nie mieliście na początku 
problemu ze składem drużyny?
Nie, nie było problemu ze składem. 
Z pierwszą rejestracją zawodników 
wiąże się pewna anegdota: kiedy 
pojechałem do Związku, pani Jadzia 
stwierdziła, że chyba się pomyliłem 
– w składzie było 8 zawodników o na-
zwisku Przybysz. Pani z niedowierza-
niem przyjęła informację, że to bracia. 

Co dzisiaj dzieje się w klubie?
Jesteśmy w A klasie, ale ponieważ 
zdecydowaliśmy się „ograć” młodych 
chłopaków, dostajemy po głowie, ale 
to jest konieczne. Jak inaczej wpro-
wadzić tych młodych zawodników 
i sprawdzić w praktyce ich umiejętno-
ści… Mamy naprawdę fajnych chłop-
ców, i nie mówię tylko o talentach pił-
karskich. U nas w klubie obowiązują 
zasady: gra musi być fair play, poza 
tym nie ma na boisku bluźnierstw. 
Nawet najlepszego zawodnika trzeba 
„zdjąć” z boiska, jeśli zachowuje się 
nie w porządku – posiedzi na ławce, 
ostygnie, zrozumie. Chciałbym też, że-
by mieli właściwy stosunek do tej gry 
w piłkę. Mówię im: słuchajcie chło-
paki, najważniejsza jest szkoła, stu-
dia, praca, tu na boisku jest zabawa, 
tu macie się rozerwać, to jest ama-
torski sport. Prócz bardzo młodych 
chłopców, mamy też doświadczonych 
zawodników: Radka Sobora, Kami-
la Steglińskiego, Marka Kacprzaka. 
Trenerem drużyny jest teraz Marek 
Szabela, dobrze nam się współpracuje.

Młodzież Cię szanuje. Czym sobie 
zaskarbiasz ich sympatię?
Przede wszystkim zawsze dotrzymuję 
słowa. U mnie nie ma problemów ze 
sprzętem, strojami, zawsze im to za-
pewniamy – to też jest dla nich ważne. 
W zamian muszą tylko mieć chęci do 
grania i gotowość na jakiś wysiłek. 
W innych klubach chłopcy muszą się 
składać na stroje. U nas mają buty, 
koszulki, dresy. Mimo ograniczonych 
finansów, zawsze o to dbamy. 

Jak jest finansowany klub?
Dostajemy dotację z Urzędu Gminy, 
składamy ofertę – Wójt dzieli fundusze 

przeznaczone na sport na poszczegól-
ne kluby i zadania. Zasadą jest posia-
danie wkładu własnego w wysokości 
minimum 4%. My to zawsze znacznie 
przewyższamy, bo inaczej nie utrzyma-
libyśmy klubu. Musimy z tego sfinanso-
wać wszystko – płacić sędziom, kupo-
wać sprzęt i stroje, utrzymywać boisko: 
kosić, nawozić, kupować wapno. A na-
sze boisko jest naprawdę bardzo za-
dbane. Jak przyjeżdżają sędziowie, 
to mówią że mamy świetne warun-
ki, że moglibyśmy w V lidze grać. To 
wszystko nie byłoby możliwe gdyby nie 
sponsorzy. Ten klub nie istniałby bez 
takich ludzi jak: Państwo Mrowińscy, 
Grzegorz Kwiatkowski, Leszek Kruk, 
Janek Bugajczyk, Marek Olczak, Jacek 
i Julek Jańczykowie, Marek Tarnacki, 
Władysław Krawczyk, Marek Janowski, 
bracia Krysztofiakowie, Roman Grze-
lak, Wiesław Stankowski, Jacek Olczak, 
Czesław Jesionowski. Pomagają nam 
także Monika i Tomasz Pietrasikowie 
oraz właściciele firmy Magnum z Ozor-
kowa. Stałymi sponsorami są także 
oczywiście prezesi Klubu. Ludzie dają 
pieniądze, czasem nawet nie proszeni, 
sami przychodzą ze wsparciem, pytają 
czy czegoś nie potrzeba. 

Robię, jak umiem najlepiej…
Rozmowa z Włodzimierzem Pietruszewskim 

– Prezesem Ludowego Klubu Sportowego „Zryw” Śliwniki, 
sołtysem wsi Śliwniki, radnym Rady Powiatu Zgierskiego

Niezależnie od wyników 
drużyny?
Oczywiście, chociaż awans drużyny 
jest mobilizujący, także dla sponso-
rów. Nasz problem z utrzymaniem 
się w A klasie polega także na tym, 
że nie damy rady utrzymać młodzie-
żowej drużyny. A taki jest wymóg 
PZPN. U nas nie da się zebrać kilku-
nastu chłopaków w jednym roczniku. 

Czy to jest konieczne, ważne 
żeby awansować, żeby wygrywać? 
Sam mówiłeś, że trzeba  
to traktować w kategoriach 
rozrywki.
Mimo to zwycięstwa są ważne! Każde 
rozgrywki to współzawodnictwo, ry-
walizacja. Każdy chce być najlepszy. 
Jakby z góry założyć, że będziemy ca-
ły czas w tym samym miejscu, to nie 
byłoby żadnej motywacji. Zastana-
wialiśmy się czy nie odpuścić sobie 
tej A klasy, nie mamy pieniędzy, a to 
większe koszty przecież – przyjeżdżał 
jeden sędzia, teraz musi być trzech, 
zwiększyły się koszty transportu, bo 
jeździmy dalej na mecze. Ale jednak 
chłopcy chcieli się sprawdzić. No i wy-
walczyli awans na 20-lecie klubu.

Prócz prezesowania w klubie, 
pełnisz jeszcze wiele innych 
społecznych funkcji…
Bo ja z natury jestem społecznikiem. 
Jestem prezesem OSP w Śliwnikach, 
prowadzę spółkę wodną – jedną z lep-
szych w województwie łódzkim. Je-
stem także sołtysem. Drugą kaden-
cję jestem radnym Izb Rolniczych 
Województwa Łódzkiego. No i od 
4 lat jestem radnym Rady Powiatu 
Zgierskiego.

Masz satysfakcję, kiedy ludzie 
doceniają to, co robisz? 
Mam satysfakcję niezależnie od te-
go. Jak coś robię, to robię to dobrze, 
jak nie umiem to się za to nie zabie-
ram. Staram się większości dogodzić, 
bo wszystkim – to niemożliwe. Ja-
ko sołtys mam, prócz tych oczywi-
stych, jeszcze jedno zadanie – bycie 
powiernikiem ludzkich problemów. 
Ludzie potrzebują z kimś pogadać, 
komuś się zwierzyć. Chętnie z nimi 
rozmawiam, nie zawsze mogę pomóc, 
ale zawsze wysłuchać, często to wy-
starczy. Dzięki temu znam problemy 
ludzi od podszewki. I nie chodzi tyl-
ko o problemy z prowadzeniem go-
spodarstwa, chociaż o te także. Bycie 
rolnikiem to bardzo trudny zawód. 
Dzisiaj rolnik musi być biznesmenem, 
menedżerem, księgowym, specjalistą 
od wielu spraw.

Jesteś bardzo aktywny, pracujesz 
społecznie, angażujesz się 
w wiele spraw. Skąd czerpiesz  
na to wszystko energię?
Ja po prostu lubię pomagać innym. To 
mnie napędza do działania. Należę do 
ludzi, którzy nie odpuszczają. Kiedy 
jest coś do załatwienia, to nie podda-
ję się mimo trudności. Chciałbym, że-
by ludziom żyło się po prostu lepiej. 
Tą zasadą kieruję się na wszystkich 
płaszczyznach mojej działalności. Za-
leży mi, żeby ludzie mi ufali, nie chcę 
ich zawieść, wybierają mnie przecież 
na te wszystkie funkcje i liczą, że bę-
dę coś na ich rzecz robił. I robię, jak 
umiem najlepiej. I chyba nieźle mi 
wychodzi, sądząc po tym, że więk-
szość tych funkcji pełnię od kilku-
nastu, a nawet kilkudziesięciu lat. 

rozmawiała 
Renata Nolbrzak
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Za kilka tygodni wybory  
samorządowe. Poniżej garść 
przydatnych informacji, między 
innymi: co zmieniło się  
w ordynacji wyborczej,  
co to znaczy system jednoman-
-atowy i kogo dotyczy, daty zwią-
zane z udziałem w głosowaniu, 
kto i jak może głosować.

Wybory samorządowe w 2014 roku 
odbędą się 16 listopada. Są one orga-
nizowane raz na cztery lata. Wybory 
samorządowe dotyczą wyboru rad-
nych (gmin, powiatów, sejmików woje-
wódzkich), wójtów, burmistrzów oraz 
prezydentów miast. W 2014 r. radni do 
rad gmin po raz pierwszy zostaną wy-
brani w okręgach jednomandatowych. 
Dotychczas wybory samorządowe od-
bywały się w okręgach wielomanda-
towych, w których głosowanie ozna-
cza, że kandydaci rywalizują o kilka 
lub kilkanaście mandatów możliwych 
do uzyskania w danym okręgu. Gło-
sy wyborców przeliczane są w spo-
sób proporcjonalny, który polega na 
odpowiednim przeliczaniu głosów 
wyborców na ilość uzyskanych przez 
poszczególne ugrupowania manda-
tów. Ten system dotyczy rad powiatów 
i sejmików wojewódzkich. Natomiast 
system jednomandatowy oznacza, że 
w danym okręgu można uzyskać wy-
łącznie jeden mandat – otrzymuje go 
kandydat, który podczas wyborów 
otrzymał najwięcej głosów. Pozostali 
kandydaci nie otrzymują mandatów. 
System jednomandatowy akcentuje 
powiązanie konkretnej osoby z okrę-
giem. System jest dużo prostszy, a tym 
samym jego zasady są bardziej zrozu-

miałe dla wyborców. To daje gwaran-
cję efektywnego realizowania celów 
lokalnej społeczności. Jednomandato-
we okręgi wyborcze występują m.in.: 
w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii, Francji i Kanadzie. System 
jednomandatowych okręgów wybor-
czych nie obejmie wyborów do rad 
miasta na prawach powiatu.

Podstawową samorządową jed-
nostką organizacyjną jest gmina. Jej 
mieszkańcy podejmują decyzje za 
pośrednictwem organów gminy lub 
w głosowaniu powszechnym (referen-
dum). Organem stanowiącym i kon-
trolnym gminy jest wybierana co 4 
lata rada gminy. W jej skład wchodzą 
radni, których liczba zależy od ilości 
mieszkańców w gminie (od 15 do 25 
radnych). Organem wykonawczym 
gminy jest wójt. W gminie, w której 
siedziba władz znajduje się w mieście 
położonym na terytorium tej gminy, 
organem wykonawczym jest bur-
mistrz, a w miastach powyżej 100000 
mieszkańców – prezydent miasta. Ra-
da to organ prawodawczy w gminie. 
Jej skład ustalają mieszkańcy w dro-
dze powszechnego głosowania. Wy-
bory do rady gminy są powszechne, 
równe, bezpośrednie i odbywają się 
w głosowaniu tajnym. To, że wybo-
ry są powszechne oznacza, że mogą 
w nich brać udział wszyscy mieszkań-
cy danego obszaru. Bezpośredniość 
oznacza, że wyborca oddaje głos na 
konkretnego kandydata. Prawo do wy-
bierania nazywa się inaczej czynnym 
prawem wyborczym. Ma je każdy peł-
noletni obywatel polski mieszkający 
na terenie danej gminy. Pełnoletniość 
trzeba uzyskać najpóźniej w dniu wy-

Wybory samorządowe
borów. Osoba idąca do wyborów nie 
może być jednak pozbawiona praw 
publicznych wyrokiem sądu, pozba-
wiona praw wyborczych orzeczeniem 
Trybunału Stanu ani ubezwłasnowol-
niona orzeczeniem sądu.

Prawo do bycia wybranym to 
bierne prawo wyborcze. O wybór na 
radnego może ubiegać się tyko oby-
watel Polski, który najpóźniej w dniu 
przeprowadzania wyborów uzyskał 
pełnoletniość. Musi on również za-
mieszkiwać na terenie danej gminy. 
I tak jak w przypadku wyborców, kan-
dydatem nie może być osoba pozba-
wiona praw publicznych wyrokiem 
sądu, bądź pozbawiona praw wybor-
czych orzeczeniem Trybunału Stanu. 
Bierne prawo wyborcze podlega tym 
samym ograniczeniom, którym pod-
lega prawo czynne. Datę wyborów 
do rady gminy wyznacza Prezes Ra-
dy Ministrów. Zarządza się je najpóź-
niej na 30 dni przed końcem kadencji 
poprzedniej rady, na dzień wolny od 
pracy przypadający w ciągu 60 dni po 
upływie kadencji rady. Głosowanie 
odbywa się w lokalach obwodowych 
komisji wyborczych między godzi-
ną 7. a 21. Przed rozpoczęciem gło-
sowania komisja sprawdza czy urna 
jest pusta, a następnie pieczętuje ją. 
Każdy wyborca przystępując do gło-
sowania musi przedstawić komisji 
dowód osobisty lub inny dokument 
stwierdzający tożsamość (np. pasz-
port). Następnie wyborca otrzymuje 
kartę do głosowania. Po zaznaczeniu 
odpowiedniego nazwiska należy kartę 
do głosowania wrzucić do urny. 

Milena Nolbrzak

Czynności wyborcze 
związane z udziałem 

w głosowaniu:
w dniu 22 października 2014 r. 
przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jed-
nolitych numerów listom tych komitetów wyborczych, 
które zarejestrowały listy kandydatów

w dniu 27 października 2014 (poniedziałek) 
upływa termin rozplakatowania obwieszczeń:
1) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowa-
nych listach kandydatów na radnych,
2) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych 
kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast;

w dniu 7 listopada 2014 r. (piątek) 
upływa termin na składanie wniosków o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa do głosowania;

w dniu 12 listopada 2014 r. (środa) 
upływa termin składania przez wyborców wniosków 
o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym ob-
wodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze 
względu na miejsce ich stałego zamieszkania;

w dniu 16 listopada 2014 r. (niedziela) 
odbywa się głosowanie.

Zielona dolina
Odbiór odpadów porolniczych z folii: 

•  stretch po sianokiszonce
•  czarna lub przezroczysta folia pryzmowa 
•  worki po nawozach lub worki jutowe 

Po wcześniejszym uzgodnieniu  
odbiór we własnym zakresie. 

tel. 788 358 916,  792 773 707


