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„Witam wszystkich tu zebranych, 
szanownych gości miłych

Dziś kumpli mych marzenia 
właśnie się spełniły

Pracownię wypasioną 
zaraz otworzymy...”

Tak brzmiały słowa piosenki w stylu 
rap, zaśpiewanej przez Zachariasza 
Brygiera – ucznia kl. I, z okazji otwarcia 
nowej pracowni przyrodniczej w Gim-
nazjum w Parzęczewie w styczniu br. 
Po krótkim przemówieniu i przywi-
taniu przez Wójta Ryszarda Nowa-
kowskiego wszystkich zaproszonych 
gości, wśród których byli przedstawi-
ciele Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi, głos zabrała szkolna młodzież, 
która sama przygotowała scenariusz 
przedstawienia o ekologii. Uczniowie 
przedstawili krótkie scenki dotyczące 
ekologii i problemu elektrośmieci ma-
łych i dużych gabarytowo. W przed-
stawieniu udział wzięli: Angelika Tar-
ka, Marta Morańda, Olga Gabryelczyk, 
Wiktoria Kończarek, Magdalena Krysz-
tofiak, Paweł Tarka, Filip Dudek oraz 
Kacper Machowski. Kolejnym punktem 
programu było przecięcie wstęgi przez 
Dyrektora Gimnazjum, Wójta Gminy 
Parzęczew, Zastępcę Prezesa Zarządu 
WFOŚIGW w Łodzi oraz Przewodniczą-
cą Samorządu Uczniowskiego. Następ-
nie zabrzmiały fanfary i wjechał eko-
tort, który został rozdzielony pomiędzy 
wszystkich gości. Dyrektor szkoły oraz 
opiekun pracowni z wielkim entuzja-
zmem prezentowali zmodernizowaną 
pracownię. Całkowity koszt utworzo-
nej pracowni wyniósł ponad 42 tys. zł, 
w tym udział własny gminy Parzęczew 
to blisko 3,5 tys zł.

Zdaniem Katarzyny Zatorskiej-Pa-
cel, ważny z punktu widzenia pracy 
nauczyciela jest fakt, iż uczniowie bę-
dą mogli korzystać z wysokiej klasy 
mikroskopów, gdzie tylko 2 uczniów 
będzie przy jednym mikroskopie, co 
daje duży komfort pracy, zarówno 
dla uczniów jak i dla nauczyciela. Po-
nadto dzięki zakupionym pomocom 
dydaktycznym uczniowie będą mogli 
uczestniczyć w praktycznych zajęciach 
terenowych z wykorzystaniem wali-
zek ekobadaczy, lornetek, kompasów. 
Bardzo pomocna w nauczaniu będzie 
także tablica interaktywna, która po-
łączona z kamerą mikroskopową i mi-
kroskopem nauczyciela w sposób bar-
dzo profesjonalny pokazuje wszystkie 
preparaty mikroskopowe, widoczne na 
dużym ekranie dla wszystkich uczniów 
jednocześnie.

Gimnazjaliści utworzyli w szkole 
grupę uczniów zainteresowanych eko-
logią -”Gang Ekotropicieli”. Młodzież 

wraz z opiekunem Panią Katarzyną Za-
torską-Pacel od początku roku brała 
udział w trzech rajdach pieszych, gdzie 
osiągnęli swoje pierwsze sukcesy. Gang 
Ekotropocili pilotuje akcję selektywnej 
zbiórki odpadów. Członkowie zajmują 
się także promocją zdrowia i badaniem 
wpływu zanieczyszczeń środowiska na 
nasz styl życia. Ponadto w ramach swo-
ich działań „Gang” będzie organizował 
różne konkursy i festyny.

Po przeprowadzeniu pierwszych 
zajęć lekcyjnych w nowej pracowni 
i przedstawieniu uczniom regulami-
nu korzystania z pracowni, młodzież 
zapytana o to, co myśli o pracowni z en-
tuzjazmem i ochotą sięgnęła po kartki, 
długopisy i zaczęła pisać:
„Nowa ekopracownia daje mi nowe 
możliwoś ci. Mogę lepiej poznawać świat 
i uczyć się poprzez zabawę. Nowe przy-
rządy takie jak np. mikroskopy, tablica 
interaktywna urozmaicają lekcje i chce 
mi się uczyć. Do gustu przypadł mi ko-
lor rolet, lecz kolor ścian i sufitu… Jak-
by to powiedzieć? Szału nie ma. Myślę, 
że ekopracownia pozwoli się rozwijać 
wszystkim.” 

Mateusz kl. I
„Ta pracownia jest bardzo nowoczesna 
i podoba mi się, że możemy teraz uczyć 
się z wykorzystaniem profesjonalnego 
sprzętu. Lekcje będą ciekawsze i nie bę-
dziemy się nudzić, a w rezultacie prze-
szkadzać. Teraz jest tu prawie wszystko 
nowe, a nie stare i zepsute przez po-
przednie klasy. Ekopracownia będzie 
nam pomagać uczyć się nie tylko bio-
logii czy chemii, ale również dyscypliny 
i dorosłości. Podsumowując taka klasa 
jest na miarę XXI wieku.”

 Zachariasz kl. I
„Ekopracownia jest czymś, czego bra-
kowało w naszej szkole. Jest świetnie 
wyposażona i niczego w niej nie bra-
kuje. Nauka w tej klasie jest przyjem-
niejsza i uczniowie chętnie przychodzą 
tam na lekcje.” 

Weronika kl. III
„Powstanie pracowni biologiczno-che-
micznej jest dla mnie czymś pozytyw-
nym. Do tej pory niestety nie mieliśmy 
szansy na uczenie się w nowoczesnej 
sali. Cieszymy się, że szkoła się rozwija, 
a razem z nią nasze możliwości.”

Joanna kl. III
Pozytywne wypowiedzi uczniów 

napełniają optymizmem i nadzieją. 
Dziękujemy Wojewódzkiemu Fundu-
szowi Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi za wsparcie 
finansowe. Gratulujemy Gimnazjum 
i życzymy, aby zakupione pomoce na-
ukowe, szkoła wykorzystała jak najle-
piej dla rozwoju młodzieży. 

Magdalena Kędzia

Parzęczewski  
gang… ekotropicieli

W styczniu, z udziałem władz Gminy Parzę
czew, przedstawicieli Wojewódzkiego Fun
duszu Ochrony Środowiska i Gospodar ki 
Wodnej w Łodzi oraz młodzieży i nauczy
cieli otwarta została w Gimnazjum w Parzę  
czewie nowa pracownia przyrodniczo 
turystycz na „Gang ekotropicieli”. 
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Dni 21 i 22 stycznia to niezwykłe da-
ty, o których pamięta każda wnucz-
ka i każdy wnuczek – wtedy bo-
wiem święta swoje obchodzą babcie 
i dziadkowie. „Kochamy dziadków, 
bo są fajni i też nas kochają…” – mó-
wi 6–letni Kacper, „…bo są dla nas 
mili” – dodaje Julia (6 lat). „Z bab-
cią i dziadkiem można się pobawić 
i pójść na spacer”– opowiada 4-letnia 
Marta. „Mój dziadek zadaje mi zagad-
ki, a babcia opowiada bajki”– mówi 
6-letnia Iga.

Aby w dniach swojego święta „ro-
dzice rodziców” poczuli się wyjątko-
wo, dzieci z Publicznego Przedszkola 
w Wartkowicach przygotowały dla 
nich piękną niespodziankę – wy-
stęp z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Zaproszeni goście z dumą i nieukry-
wanym wzruszeniem obserwowali 
jak wnuczęta recytują wiersze, w któ-
rych wychwalają zalety swoich dziad-
ków, śpiewają o nich piosenki, tań-
czą w rytm znanych melodii. Dzieci 
uwielbiają bawić się ze swoimi dziad-
kami, więc i w tych dniach nie mogło 
zabraknąć wspólnej zabawy, tańców, 
konkursów, które uświetniły i rozwe-
seliły atmosferę święta. Przedszko-
laki życzyły swoim gościom długich 
lat życia w zdrowiu i radości, a tak-

Potrafią to uczniowie klasy czwartej 
Szkoły Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Wartkowi-
cach, którzy od września uczest-
niczą w zajęciach realizowanych 
w ramach projektu EDUSCIENCE. 9 
stycznia br. sposób na połączenie za-
bawy z nauką matematyki i przyro-
dy poznali wszyscy uczestnicy Pik-
niku Naukowego zorganizowanego 
przez Instytut Geofizyki Polskiej 
Akademii Nauk. W programie im-
prezy edukacyjnej znalazł się pokaz 
naukowy dla wszystkich uczniów 
oraz prezentacje w przenośnym pla-
netarium. Przeprowadzone przez 
studentów warsztaty dzięki licznym 
doświadczeniom i praktycznemu 
zastosowaniu wiedzy pozwoliły le-
piej zrozumieć trudne zagadnienia. 
Zajęcia warsztatowe zobrazowały 
zjawisko tarcia, napięcia powierzch-
niowego, zasadę działania silnika 
odrzutowego i podstawy badania 
składu związków chemicznych. Na 
dostępnych dla wszystkich stanowi-
skach samoobsługowych uczestni-
cy Pikniku budowali model układu 
słonecznego, most Leonarda i model 
budowy człowieka. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się tam gry 
logiczne oraz zabawa prostym ukła-
dem elektrycznym o nazwie Nerwu-
sometr. Uczniowie klasy czwartej 
wzięli udział w dwóch lekcjach dy-
daktycznych: Maszyny proste – czyli 
jak Archimedes chciał poruszyć Zie-
mię oraz Testujemy zmysł wzroku – 
ślepa plamka, 2d, złudzenie optycz-
ne i konflikt półkul. Dzięki prostej 
metodzie przekazu dostosowanej 
do drugiego etapu edukacyjnego 
czwartoklasiści przekonali się, jak 
podnieść ciężki przedmiot przy po-
mocy maszyny prostej, w jaki spo-
sób następuje zamiana siły na drogę. 

pracowników naukowych PAN zrze-
szonych w Centrum Badań Ziemi 
i Planet GEOPLANET. Od września 
2012 r., na lekcjach przyrody i ma-
tematyki grupa 27 uczniów bierze 
udział w lekcjach on-line transmi-
towanych drogą satelitarną ze Sta-
cji Polarnej na Spitsbergenie i z in-
nych obserwatoriów. Przez cały czas 
trwania projektu uczniowie prowa-
dzą monitoring przyrodniczy za po-
mocą otrzymanej pogodowej stacji 
meteo. Stacja połączona z konsolą 
i komputerem dzięki komunikacji 
satelitarnej umożliwia obserwato-
rom monitorowanie i rejestrowanie 
danych meteo w zakresie tempera-
tury, wilgotności, rodzaju opadu, 
prędkości i kierunku wiatru oraz 
ciśnienia atmosferycznego. Prowa-
dzony monitoring nawiązuje także 
do elementów otaczającej przyrody 
żywej. W drugim roku realizacji pro-
jektu klasa czwarta weźmie udział 
w dwudniowej wycieczce nauko-
wej, a jej tematem przewodnim bę-
dzie materia Ziemi i jej pole fizycz-
ne. Miejscem docelowym wyjazdu 
jest Obserwatorium Geofizyczne 
w Świdrze (IGF PAN), Muzeum Zie-
mi Polskiej Akademii Nauk i Ogród 
Botaniczny Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Udział uczniów w projek-
cie stwarza szansę na realny udział 
w procesie badawczym a w efekcie 
zwiększa zainteresowanie nauka-
mi matematycznoprzyrodniczymi. 
Szersze wy ko rzystanie mobilnych 
technologii zapewnia „żywe” i fascy-
nujące poznawanie świata Science 
także w szkolnych murach.

Jolanta Andrysiewicz
szkolny 

administrator projektu

Piknik Naukowy EDUSCIENCE 
czyli jak połączyć zabawę z nauką przedmiotów ścisłych

Na drugiej jednostce dydaktycznej 
dowiedzieli się, dlaczego ludzie wi-
dzą w trójwymiarze. Obejrzeli także 
prezentację multimedialną na te-
mat złudzeń optycznych. Gościnnie 
w Pikniku udział wzięli uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Kterach, tak-
że uczestnicy projektu Eduscience. 

Piknik Naukowy był elemen-
tem realizowanego w Zespole Szkół 
w Wartkowicach projektu „Podno-
szenie kompetencji uczniowskich 

w dziedzinie nauk matematyczno-
-przyrodniczych i technicznych 
z wykorzystaniem innowacyjnych 
metod i technologii – EDUSCIEN-
CE” – Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość 
systemu oświaty – Działanie 3.5 – 
projekty innowacyjne.

Bezpośrednio w realizację dzia-
łań programowych projektu zaan-
gażowana jest klasa czwarta szkoły 
podstawowej pod opieką czterech 

nauczycieli. Technologicznym 
i merytorycznym wsparciem rea-
lizowanej w szkole innowacji jest 
otrzymana tablica interaktywna 
z oprogramowaniem, w tym – z do-
stępem do uruchomionej dla po-
trzeb uczestników projektu nowo-
czesnej platformy e-learningowej, 
zawierającej unikatowe materiały 
edukacyjne. Wspomniane zasoby, 
z których mogą korzystać czwarto-
klasiści zostały przygotowane przez 

Dziadkowie w przedszkolu
że wielu pięknych chwil spędzanych 
w towarzystwie wnucząt, wręczyły 
własnoręcznie wykonane laurki.

„Występowaliśmy dla Babci 
i Dziadka bo chcieliśmy żeby byli 
szczęśliwi” – mówi 6-letnia Wikto-
ria. „Chcielibyśmy, żeby częściej przy-
chodzili do naszego przedszkola…” 
– dopowiada 6-letnia Julia.

 Nie tylko o swoich babciach 
i dziadkach pamiętały przedszkolaki 
z wartkowickiego przedszkola. Star-
sza grupa 5-, 6-latków wystąpiła rów-
nież dla mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Gostkowie. Tam także 
wywołali radosne nastroje, wzbudzili 
podziw wśród widowni, za co zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami.

Święto Babci i Dziadka to dni, któ-
re sprzyjają zacieśnianiu rodzinnych 
więzów, zbliżają do siebie dziadków 
i wnuczęta. Uczą też wdzięczności 
i szacunku do starszych osób, które 
posiadają bogate życiowe doświad-
czenia, są „skarbnicą wiedzy” dla 
młodszych pokoleń i chętnie się tą 
wiedzą dzielą. Wszystkie przedszko-
laki z przedszkola w Wartkowicach, 
jak mówi wierszyk: „miałyby wielką 
chęć, aby takich dni w roku było 365!”

Inez Pietruszka
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22 stycznia 2013 r. mieszkanka na-
szej gminy Pani Aniela Zamojska 
świętowała swój jubileusz setnych 
urodzin. W tym uroczystym dniu 
Wójt Gminy Wartkowice Piotr Ku-
ropatwa wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy Leonardem Świątcza-
kiem złożyli dostojnej Jubilatce naj-
serdeczniejsze gratulacje i życzenia. 
Do życzeń dołączyły także przed-
stawicielki KRUS ze Zduńskiej Woli. 
Jubilatkę obdarowano kwiatami i pa-
miątkowym wazonem oraz wręczono 
list gratulacyjny. W tym dniu naszej 

„Grusze”
Lato 2010 roku – od roku prowadzi-
my naszą agroturystykę, mamy za so-
bą różne doświadczenia – dobre i złe. 
Dużo tych drugich, czyli trudnych 
chwil, wynika z mojego niedopatrze-
nia, niedomówienia zasad z ludźmi. 
Tak, to agroturystyka uczy mnie ko-
munikacji – jasnej i precyzyjnej infor-
macji, dokładnego określenia granic 
i zasad. Tworzymy regulamin nasze-
go siedliska i to szalenie ułatwia mi 
uzgadnianie zasad pobytu z gośćmi. 
Inną trudnością w tym czasie było 
kalkulowanie zysków i strat. O, ile ja 
miałam imprez, gdzie się nabiegałam, 
narobiłam i nie miałam z tego żadne-
go zysku. Teraz jest lepiej, lecz wiem, 
że muszę być uważna i dokładna w li-
czeniu swoich kosztów bo np. gulasz 
wołowy jest o wiele droższy niż wie-
przowy, inaczej liczę potrawy, które 
robię ze swoich produktów, a inaczej 
z produktów kupionych. Ta lepsza 
kalkulacja to efekt spotkań i rozmów 
z osobami, które prowadzą podobną 
działalność. Teraz już wiem, że gdy 
wyjeżdżają ludzie – moi goście, a ja 
mam jakiś niesmak to muszę prze-

analizować, co było nie tak, bo często 
okazuje się, że odpowiedzialność jest 
po mojej stronie. No tak, aby nastąpi-
ła pewna zmiana, na której mi zależy 
muszę zacząć od siebie. Nie jest to 
łatwe, ale próbuję, próbuję.

Ale wracam już do lata 2010 ro-
ku – Ania moja znajoma pracująca 
w Urzędzie Gminy Rawa Mazowie-
cka przekazuje mi informacje o kon-
kursie na najlepsze gospodarstwo 
agroturystyczne „Złota Grusza” i za-
chęca, abyśmy wzięli w nim udział. 
Najpierw niepewność, a potem cieka-
wość z mojej strony i na końcu chęć 
wzięcia udziału w tym konkursie. 
Dziękuję Ci teraz Aniu po raz koleiny 
za ten pomysł i myślę, że jesteś mat-
ką chrzestną mojej promocji w wo-
jewództwie łódzkim. Pod koniec lata 
2010 roku, po wcześniejszym wysła-
niu przeze mnie zgłoszenia, pojawia 
się komisja konkursowa. Drżą mi ręce 
i głos – taka jestem przejęta. Wizyta 
była bardzo przyjemna. Komisja życz-
liwa – podoba im się u nas. Ciekawe 
co dalej? Otrzymuję telefon z Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi, że kon-
kurs został zakończony i w Dobiesz-
kowie pod Łodzią zostaną wręczone 
nagrody – jesteśmy zaproszeni. Mąż 
jest w pracy w Warszawie, jadę sama. 

Walne zebrania sprawozdawcze to 
czas podsumowań i ocen efektów 
pracy ochotniczych straży pożar-
nych w minionym roku 2012. Zgodnie 
z założeniami organizacyjno-progra-
mowymi zebrania sprawozdawcze 
w jednostkach OSP działających na 
terenie Gminy Wartkowice odbyły 
się w miesiącach styczniu i lutym 
br. Podczas zebrań druhowie pod-
sumowali miniony rok działalności 
i przyjęli plany pracy na rok bie-
żący. Poruszyli także wiele nurtu-
jących ich zagadnień dotyczących 
spraw związanych z działalnością 
ochrony przeciwpożarowej. W jed-
nostce Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Biernacicach nastąpiły zmiany 
w Zarządzie, w związku z rezygnacją 

Z mojego życia na Tkaczewskiej
Hura! Mamy drugie miejsce w wo-
jewództwie w konkursie na najlep-
sze gospodarstwo agroturystyczne 
– słyszę wiele ciepłych słów o naszej 
„SYNOWCÓWCE”. Ukazuje się kata-
log gospodarstw agroturystycznych 
w województwie łódzkim i tych na-
grodzonych. W ślad za katalogiem do-
ciera do nas spora ilość gości – tych, 
którzy chcą tu pobyć kilka dni i tych 
co tylko chcą zobaczyć i podpatrzyć, 
co my zrobiliśmy. Niektórzy mówią, 
że podobają im się nasze pomysły za-
gospodarowania, umeblowanie i chcą 
niektóre z nich przenieść do swoich 
domów lub letnisk. Są to dla nas bar-
dzo ciekawe kontakty, często przera-
dzają się w dłuższe znajomości. Nasza 
gmina Parzęczew i Fundacja Rozwoju 
Gmin „PRYM” w Parzęczewie zawsze 
nas wspierały i promowały pokazując 
innym jako przykład dobrego gospo-
darstwa agroturystycznego. To ich 
wsparcie jest dla mnie ważne i mo-
tywujące do dalszego rozwoju. Pani 
Prezes Fundacji i Pan Wójt pokazują 
nas innym gminom jako przykład do-
brej przedsiębiorczości na terenie wsi. 
W tym roku nie mieliśmy już wątpli-
wości i przystąpiliśmy do konkursu 
„Złota Grusza” i otrzymaliśmy w Wie-
luniu (bo tam nastąpiło rozstrzyg-

cz. V

nięcie konkursu) Złotą Gruszę czyli 
pierwsze miejsce i 5000 zł nagrody. 
Te pieniądze to chyba nie przypadek, 
bo kończymy budowę pomostu i bar-
dzo nam się właśnie w tym momencie 
przydały. Sam konkurs też był dla nas 
motywacją do rozwoju, zmian i wpro-
wadzania dodatkowych pomysłów do 
naszej oferty – jeśli nasi goście chcą, 
to mogą korzystać z szerokiej gamy 
zajęć plastycznych jak choćby glina, 
wiklina, decoupage. Wprowadzamy 
też do naszej kuchni więcej produk-
tów z własnego gospodarstwa: owo-
ce, warzywa, zioła, ryby. Staram się 
jak najwięcej produktów kupować od 
gospodyń z naszej i pobliskich wsi 
– mleko, sery, jaja, drób. Gotuję pod 
gusta kulinarne naszych gości.

Nigdy nie sądziłam, że z chorym 
kręgosłupem można prowadzić go-
spodarstwo agroturystyczne i zająć 
I miejsce w województwie. Ale siła, 
jaką mam w sobie to również pomoc 
i wsparcie mojej rodziny, przyjaciół 
i instytucji. Zresztą moje siedlisko 
nigdy nie byłoby takie piękne, gdy-
by nie pomoc Pani Pauliny, która jest 
pełna energii, pogody i zawsze mogę 
na nią liczyć, Marcina, który prowa-
dzi gospodarstwo ogrodnicze we wsi, 
a ja mam od niego najpiękniejsze na 

świecie kwiaty, Tadeusza który dba 
o nasze pola i łąki oraz pana Darka 
pielęgnującego nasze lasy.

To jeszcze nie koniec
I tak moje życie zatoczyło krąg – 

celowo używam tego określenia, bo 
jak obserwujemy kręgi na wodzie to 
rozchodzą się coraz dalej, powodują 
przenoszenie różnych przedmiotów 
znajdujących się w wodzie, nieraz na-
kładają się. I tak idąc za tą parafra-
zą moje życie to woda lecz nie staw, 
a raczej jeziorko, gdzie raz jest spokój 
i flauta, a innym razem potrafi dmuch-
nąć 9 w skali Beauforta. Kręgi to drogi 
moje i mojego męża, które nachodzą 
na siebie i ludzie – przyjaciele, go-
ście, instytucje, które podpowiadają 
nam, podsuwają pomysły, wspierają 
w ich realizacji. A tak naprawdę, gdy-
by nie ten konkurs, w życiu nie napi-
sałabym pamiętników, swojej relacji 
i wspomnień z ostatnich czternastu 
lat życia i nie dowiedziałabym się, że 
potrafię pisać.

Małgorzata Synowiec
Gospodarstwo Agroturystyczne 

„Synowcówka”,  
Tkaczewska Góra

Setne urodziny
Drogiej Stulatce towarzyszyła rodzi-
na, nie zabrakło tortu i szampana.

Aniela Zamojska urodziła się 
i wychowała w Polesiu. Wyszła za 
mąż przed II wojną światową w wie-
ku 23 lat. Ze swym mężem Antonim 
przeżyła w małżeństwie 49 lat. Wy-
chowała dwie córki i doczekała się 
dwóch wnuków, pięcioro prawnu-
cząt i pięcioro praprawnucząt. Po 
śmierci męża przeprowadziła się do 
córki, gdzie mieszka do dziś. Pani 
Aniela jest osobą pogodną i pełną 
energii, a jej niesamowita osobo-

wość przyciąga ludzi, dlatego może 
się pochwalić dużą grupą oddanych 
przyjaciół. Posiada też duże poczu-
cie humoru i dobrą pamięć. Przeko-
nać się o tym można było podczas 
urodzinowego spotkania, na którym 
Pani Aniela zaśpiewała kilka zabaw-
nych piosenek.

Jeszcze raz serdecznie gratuluje-
my tak pięknego jubileuszu. Życzy-
my wielu lat w zdrowiu, szczęściu 
i miłości osób najbliższych.

Beata Burska

Zebrania sprawozdawcze OSP

Aniela Zamojska i jej urodzinowi goście

z funkcji: Prezesa – Pana Wojciecha 
Tomczyka, Skarbnika – Pana Tadeu-
sza Mikołajczyka i Gospodarza – pana 
Mirosława Kosińskiego. Do nowego 
Zarządu wybrano: Panią Barbarę Ka-
łużną – Prezesa, Panią Małgorzatę 
Tomczyk – Skarbnika i Pana Tadeu-
sza Jędrzejczaka – Gospodarza. No-
wo wybrani bardzo cieszą się z wy-
boru i obiecują, że będą starać się 
jak najlepiej wypełniać swoje nowe 
obowiązki, by nie zawieść zaufania 
jakim obdarzyli ich druhowie. 

Walne zebrania sprawozdawcze 
były bardzo dobrze przygotowane, 
przebiegały w miłej i sympatycznej 
atmosferze.

Beata Burska

Kolędowanie w Synowcówce
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Gmina Łęczyca wzbogaciła się 
o zespół wokalnoinstrumental
ny o charakterze ludowym: „Leź
niczanie”. Zespół powstał w po
łowie października 2012 roku 
i ma już za sobą kilka udanych 
występów.

Zespół założył wraz ze swoim kolegą 
ze szkolnej ławy pan Marek Krysz-
kowski. – Po prostu spotkaliśmy się, 
porozmawialiśmy i doszliśmy do wnio-
sku, że dobrze byłoby założyć jakąś 
kapelę, zespół – opowiada pan Marek 
– Każdy z nas zna parę osób, które 
grają na instrumentach, lubią i umieją 
śpiewać. Stwierdziliśmy, że będzie to 
okazją do realizowania naszych zami-
łowań. I tak powstał sześcioosobo-
wy zespół wokalno-instrumentalny, 
składający się z: dwóch akordeoni-
stów, klarnecisty, bębniarza, sak-
sofonisty i perkusisty. Oprócz tego 
funkcjonuje jeszcze trzyosobowy ze-
spół młodzieżowy. Śpiewa łącznie 12 
osób. Przeważającą część zespołu 
stanowią mieszkańcy Leźnicy Ma-

Okres świąt Bożego Narodzenia, ofi-
cjalnie trwający od 24 grudnia do 6 
stycznia, rozpoczął się w Gminie Łę-
czyca nieco wcześniej. 15 grudnia 
w Gimnazjum w Topoli Królewskiej 
w gminnej Wigilii zorganizowanej 
przez Wójta, Radę Gminy i Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej uczest-
niczyli sołtysi, radni, niepełnosprawni 
i samotni mieszkańcy gminy, dyrekto-
rzy szkół, władze i pracownicy: Urzę-
du Gminy, GOPS i zaprzyjaźnionych 
instytucji. 

Spotkanie miało wymiar niezwy-
kle uroczysty. Koncertowała orkiestra 
strażacka z OSP w Błoniu, młodzież 
gimnazjalna wystawiła jasełka i śpie-
wała kolędy. Ksiądz proboszcz z To-
poli Królewskiej odczytał ewangelię, 
życzenia zebranym gościom złożyli 
przewodniczący Rady Marian Krysz-
kowski i wójt Gminy Andrzej Wdo-
wiak, po czym przystąpiono do dzie-
lenia się opłatkiem, co trwało dość 
długo, gdyż na Wigilię przybyło ok. 
240 osób. W miłym i świątecznym na-
stroju goście zasiedli do wieczerzy 
wigilijnej. Magiczną atmosferę Bożego 
Narodzenia podkreślał wystrój sali, 
choinki, świece płonące na stołach, 
przybył nawet Mikołaj z drobnymi 
upominkami. Kolędował zespół Leź-

14 stycznia mieszkańcy Tkaczew
skiej Góry spotkali się aby 
śpiewać kolędy. Data spotkania 
nie była przypadkowa, bo tego 
dnia nasze domy odwiedził 
Proboszcz Mirosław z coroczną 
wizytą duszpasterską – kolędą.

Był piękny zimowy wieczór – padał 
lekki śnieg, a wokół panowała ma-
giczna biel i spokój. Ostatnim domem, 
do którego zawitał ksiądz było go-
spodarstwo Synowców. Do domostwa 
Synowców zaczęli się schodzić miesz-
kańcy wsi, ten z drożdżowym, tamten 
z sernikiem, szarlotką i innymi pysz-

Spotkania opłatkowe niczanie z Leźnicy Małej, który wyko-
nał również kilka piosenek ludowych. 
To już ósma Wigilia gminna w takim 
wymiarze. 

Bardziej kameralny charakter 
miała Wigilia w Lubieniu, którą urzą-
dzono 6 stycznia w świetlicy Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Spotkanie to, po 
raz drugi już, zorganizowali druhny 
i druhowie OSP przy wsparciu miej-
scowego przedsiębiorcy pana Marka 
Jakubowskiego. Zaproszono seniorów 
wsi, księdza dziekana Sławomira So-
bierajskiego i pana Roberta Małolep-
szego – zastępcę wójta Gminy Łęczy-
ca. Były życzenia, łamanie opłatkiem, 
snuto wspomnienia, ciesząc się możli-
wością bycia razem. Druhny, jak zwy-
kle wykazały się talentami dobrych 
gospodyń, co widać było na stołach 
zastawionych obficie smakowitymi 
potrawami wigilijnymi. Miłą nie-
spodziankę sprawił prezes OSP pan 
Andrzej Królak zapraszając zespół 
wokalno-instrumentalny „Leźnicza-
nie”. Uczestnicy i gospodarze imprezy 
bawili się doskonale, wspólnie śpie-
wając kolędy oraz piosenki ludowe 
i biesiadne. 

Zofia Dziwisz

łej, stąd nazwa „Leźniczanie”, ale są 
również mieszkańcy z pobliskich wsi. 

– Próby zespołu odbywają się raz 
w tygodniu. Dzięki życzliwości pani 
dyrektor Doroty Góralskiej w każdy 
piątek, po zajęciach ćwiczymy w szkol-
nej świetlicy po 2-3 godziny. W reper-
tuarze mamy piosenki ludowe, bie-
siadne, kolędy – chcemy przypomnieć 
i popularyzować folklor Ziemi Łęczy-
ckiej – kontynuuje pan Marek.

W zespole grają i śpiewają osoby 
w wieku od 10 do 70 lat. Uczniowie, 
gospodynie domowe, rolnicy, eme-
ryci, organista, 2 radnych (w tym 1 
przewodniczący rady czyli Marek 
Kryszkowski), dyrygent orkiestry 
dętej OSP w Grodzisku. Łączy ich 
wspólna pasja, jaką jest muzyka. Cie-
kawostką jest to, że w zespole śpiewa 
pani Agnieszka Kowalska z Bronna, 
a na instrumentach grają jej dwaj sy-
nowie Patryk (10 lat), Krzysztof (14 
lat) i ojciec – pan Bogdan Łuczak.

Walne Zebranie OSP w Leźnicy 
Małej podjęło Uchwałę o przyjęciu 
„Leźniczan” pod swoje skrzydła. Ze-

spół rozpoczął występy dla publicz-
ności pod koniec listopada 2012 i ma 
takich występów już kilka: na Wigi-
lii gminnej w Topoli Królewskiej, na 
pasterce w kościele w Leźnicy Małej, 
w kościele w Grodzisku, w Dzierża-
wach (2 koncerty), w Lubieniu na 

nościami. Zasiedliśmy do wspólnego 
stołu gdzie biesiadowaliśmy i wspól-
nie z Proboszczem śpiewaliśmy kolę-
dy. Każdy miał swoją ulubioną i tylko 
obsługa komputera musiała nadążyć 
z wyszukiwaniem tekstu kolędy i „rzu-
ceniem” go na ekran. Nasze spotkanie 
uświetnił akompaniament muzyczny 
panów: Marcina i Macieja z Forum 
Inicjatyw Twórczych.

Śpiewaliśmy pełną piersią i ser-
cem do późnej nocy kolędy, które nio-
sły się wśród wiejskiej ciszy.

Anna Maj 
Małgorzata Synowiec

spotkaniu opłatkowym, podczas im-
prezy z okazji Dnia Babci i Dziadka 
w szkole w Leźnicy Małej i na „Dniu 
Łasucha” w domu Kultury w Łęczycy. 
Zaproszenia sypią się ze wszystkich 
stron. Zważywszy, że zespół dopiero 
się „rozkręca”, a powiedzenie: „ćwi-

czenie czyni mistrza” jest prawdziwe 
– należy się spodziewać, że „Leźnicza-
nie” staną się wkrótce jednym z cie-
kawszych zespołów folklorystycz-
nych w naszym regionie, czego należy 
im życzyć. 

Zofia Dziwisz

Wśród wiejskiej ciszy…

Leźniczanie
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Forum Inicjatyw Twórczych nie tylko organizuje zajęcia, imprezy i inne przed-
sięwzięcia na terenie Gminy Parzęczew, ale także reprezentuje i promuje swoją 
gminę poza jej granicami. W ostatnim czasie uczestniczyliśmy w następują-
cych przedsięwzięciach:

II Międzynarodowy Festiwal  
„Tropami Wysockiego – pieśni narowiste” 

Podczas festiwalu zaprezentował się działający przy FIT zespół poezji śpie-
wanej BŁOGOSTAN, który wykonał dwa utwory z repertuaru Włodzimierza 
Wysockiego: Miszka Szyfman i Kołysanka pijacka. (27 stycznia 2013, Warszawa)

Międzypowiatowy Przegląd  
Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych  

„Komu piosnkę, komu”
Przegląd, organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie po raz 
kolejny już wygrała w kategorii kapel ludowych – kapela PARZĘCZEWIACY, 
w składzie: Marcin Seweryński, Maciej Janecki, Zygmunt Seweryński, Dawid 
Jędruszkiewicz. (9 lutego, Ozorków) 

W najbliższym czasie zespoły z Forum zaprezentują się podczas następują-
cych wydarzeń:

Dzień Kobiet w Wartkowicach 
Do występu podczas imprezy zaproszony został kabaret JAŃCIO, złożony 
z mieszkańców Sołectwa Chociszew w Gminie Parzęczew, z gościnnym udzia-
łem Janusza Chałasa. 

Noc Poezji i Muzyki w Sieradzu 
Parzęczewski zespół BŁOGOSTAN został zaproszony do udziału w imprezie 
w charakterze gwiazdy wieczoru (!). Impreza organizowana jest cyklicznie 
przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu (o dokładnej dacie poin-
formujemy na stronie internetowej FIT). 

Renata Nolbrzak

FIT w Parzęczewie, Sieradzu, Warszawie…

Parzęczewski BŁOGOSTAN podczas festiwalu „Tropami Wysockiego – pieśni narowiste” w Warszawie

W połowie stycznia w lokalnej 
prasie i w TV Łódź pojawiła  
się informacja o drodze w Pili
chach w gminie Łęczyca.  
Można się było dowiedzieć,  
że drogę najpierw wyasfaltowa
no, a później tę nawierzchnię  
zerwano. Niewiarygodne?  
A jednak! Jak do tego doszło? 
Sprawa jest banalnie pro
sta, nie było zezwolenia na 
wyasfaltowanie. 

Podczas remontu drogi gminnej 
Mikołajew-Pruszki-Pilichy długoś-
ci ok. 3,8 km firma wykonująca tę 
inwestycję musiała gdzieś parkować 
sprzęt. Opodal, w odległości ok. 70 
metrów, przy innej, nie planowanej 
do remontu drodze, było gospodar-
stwo, którego właściciel udostępnił 
firmie własne podwórko na parko-
wanie. Wiadomo, że sprzęt drogo-
wy jest ciężki i droga dojazdowa do 
gospodarstwa uległa zniszczeniu. 
W ramach rekompensaty drogowcy 
postanowili szkody naprawić, nie-
równości wyrównali i drogę zalali 
dodatkowo cienką warstwą asfal-
tu. I wszyscy byli zadowoleni, ale 
do czasu. Nieprawidłowości dopa-
trzył się pan radny Grzegorz Góra, 
który napisał skargę do Minister-
stwa Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej informując o sa-
mowoli budowlanej. Obawiając się 
kłopotów zdecydowano o zerwaniu 
asfaltu z tego odcinka drogi. W ten 
prosty sposób nie doszło do narusze-
nia przepisów wynikających z usta-
wy o prawie budowlanym i asfalt 
zniknął. 

Prawo budowlane powinno być 
przestrzegane, wystarczy sobie wy-

obrazić co by się działo, gdyby takie-
go prawa nie było. Domy powstawa-
łyby w przeróżnych miejscach, obok 
szpitala nieodpowiedzialny inwe-
stor mógłby wybudować sortownię 
śmieci, nowe drogi biegłyby przez 
środek rezerwatu przyrody, ludzie 
popadaliby w konflikty, niewłaściwie 
zaprojektowane budowle zaczęłyby 
się rozpadać – po prostu chaos!

Bądźmy jednak realistami. Czym 
groziła ta nieszczęsna warstwa cien-
kiego asfaltu położona na długości 
max. 70 metrów drogi? Użytkow-
nikom? Nie, bo droga nie należy do 
tranzytowych. Przyrodzie? Też nie, 
nie zanieczyszczono żadnego źród-
ła wody, nie wycięto nawet jednego 
drzewa ani krzaczka, nie zniszczono 
gniazd kormoranów, żeremi bobrów, 
dziupli dzięciołów, ani innych chro-
nionych zwierząt. W trakcie wylewa-
nia tego nieszczęsnego asfaltu żadna 
mysz polna się w nim nie utopiła. 
Koszty gminne? Z gminnej kasy nie 
wydano grosza ani na asfalt, ani na 
robociznę – za wszystko zapłaciła 
firma chcąc wynagrodzić mieszkań-
com zniszczenie drogi dojazdowej 
do drogi modernizowanej. Nadgor-
liwość granicząca z absurdem do ni-
czego dobrego nie prowadzi. Cenna 
jest miłość radnego do prawa, ale 
nie powinna to być miłość ślepa. Jed-
ną z czterech podstawowych funkcji 
radnego jest reprezentowanie wy-
borców w radzie gminy i w innych 
instytucjach samorządowych oraz 
troszczenie się o ich sprawy. Czy in-
terwencja radnego w sprawie 70 me-
trów asfaltu na bocznej drodze jest 
oznaką troski o wyborców?

Zofia Dziwisz

DrogaŚwiąteczne Forum artystyczne

Ponad 100 osób uczestniczyło 
w artystycznym spotkaniu  
świątecznym, zorganizowanym 
21 grudnia przez Forum Inicjatyw 
Twórczych. Samych artystów było 
blisko trzydziestka – śpiewali, gra
li na instrumentach, prezentowali 
się w popisach aktorskich.

Spotkanie rozpoczęło się od fragmen-
tu spektaklu „Alicja w krainie czarów”, 
nad którym w FIT pracujemy od kilku 
miesięcy. Przedsięwzięcie jest współfi-
nansowane ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach projektu: 
„Przygotowanie i realizacja spektaklu 
Alicja w krainie czarów”. Widzowie do-
cenili zarówno zdolności aktorskie, 

wokalne i choreograficzne młodych 
artystów, jak i całą oprawę spektaklu 
– zachwycające kostiumy oraz piękną 
scenografię. Takie efekty były możliwe 
dzięki zaangażowaniu wielu ludzi: pani 
Sylwii Maszewskiej – reżyserce i autor-
ce scenariusza, Maciejowi Janeckiemu, 
który zajął się oprawą muzyczną, Lidii 
Pyciarz, która opracowała choreografię 
oraz twórcom ludowym z gminy Pa-
rzęczew i młodzieży z parzęczewskich 
szkół, którzy na wspólnych zajęciach 
pracowali nad scenografią. Szczególne 
podziękowania i gratulacje należą się 
oczywiście dzieciom i młodzieży, wy-
stępującym w spektaklu.

Przesłanie zaprezentowanego 
frag mentu widowiska, które w skrócie 

można określić jako wezwanie do wza-
jemnej życzliwości, dobroci i szacunku, 
mimo wszelkich różnic i odmienności, 
okazało się bardzo aktualne w ten spe-
cyficzny, świąteczny czas. Znakomitym, 
artystycznym dopełnieniem były ko-
lędy i inne utwory świąteczne, zapre-
zentowane przez podopiecznych FIT. 
Dzieci, młodzież śpiewały i grały na 
różnych instrumentach znane, lubia-
ne kolędy i piosenki, czasem w orygi-
nalnych, zaskakujących aranżacjach. 
Na koniec wszystkim uczestnikom 
imprezy świąteczne życzenia złożył, 
uczestniczący w spotkaniu Wójt Gmi-
ny Parzęczew – Ryszard Nowakowski. 

Renata Nolbrzak
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W cyklu, poświęconym sztuce ludo-
wej, dziś małe odstępstwo. Tym 
razem będzie także o sztuce, nie-
koniecznie jednak związanej z lu-
dowością. Do napisania tego teks-
tu skłoniły mnie dwie rzeczy: po 
pierwsze karnawałowe kulinarne 
szaleństwa, po drugie rozprzestrze-
niająca się moda na gotowanie, co 
doskonale ilustruje choćby liczba 
coraz to nowych programów tele-
wizyjnych, związanych z kulinariami 
(to, że formuła jest często idiotycz-
na, to już temat na oddzielny tekst, 
niekoniecznie poświęcony sztuce). 
Wracając jednak do sedna, często 
mówimy”sztuka kulinarna”. Czy ku-
charza można nazwać artystą? Prze-
cież artysta, to ktoś, kto dostarcza 
nam emocji, bez względu na to czy 
odbieramy je wzrokowo, słuchowo 
czy smakowo. Obserwując i sma-
kując potrawy, jakie przygotowały 
gospodynie na powiatową biesiadę 
karnawałową (cykliczna impreza or-
ganizowana co roku w innej gminie 
Powiatu Zgierskiego, szerzej opisana 
w oddzielnym tekście), nie ma się co 
do tego wątpliwości. 

Żeby powołać się na autorytety, 
a któż w tej roli wypada lepiej, niż 
„amerykańscy naukowcy”, przywo-
łam wypowiedzi, jakie padły pod-
czas piątego dorocznego kongresu 
najbardziej wybitnych szefów kuchni 
w Nowym Yorku. Jednym z elemen-
tów kongresu była dyskusja na temat: 
„Kuchnia – sztuka czy rzemiosło?”. 
Dyskutanci nie mieli wątpliwości, że 
gotowanie wymaga rzemiosła, a do-
bre gotowanie wymaga go naprawdę 
dużo. Trudniej odpowiedzieć na py-
tanie, czy gotowanie może być uwa-
żane za sztukę. Dylemat pojawia się 
w momencie próby zdefiniowania 
czym tak naprawdę jest sztuka. Or-
ganizatorzy kongresu zaadresowali 
to kontrowersyjne pytanie podczas 
dyskusji do trzech najbardziej promi-
nentnych szefów kuchni w Stanach 
Zjednoczonych. Byli nimi: Thomas 
Keller, Dan Barber oraz David Kinch. 

Kucharz czy artysta?
– W rzadkich przypadkach szef kuchni 
może być zarówno rzemieślnikiem, jak 
i artystą – mówi David Kinch. – Szcze-
góły, powtarzające się kroki, umiejęt-
ności – to zdecydowanie rzemiosło. Ale 
podczas specjalnych okazji zamiast 
tylko karmić ludzi i sprawiać, że są 
zadowoleni można osiągnąć kolejny 
etap i na tym poziomie gotowanie mo-
że być już uważane za sztukę. Thomas 
Keller natomiast jest innego zdania: 
Dla mnie gotowanie jest rzemiosłem. 
To coś co robisz w kółko, ciągle od no-
wa. Powtarzanie jest jedną z rzeczy, 
która sprawia, że jestem tak dobrym 
kucharzem. Powtarzanie sprawia mi 
przyjemność. Patrzysz na inne zawo-
dy np. na zawód rzemieślnika, który 
wykonuje piękne przedmioty z drewna 
np. robi piękne krzesło, stół, ale czy ten 
rzemieślnik jest artystą? On też powta-
rza te same czynności w kółko. Trzeba 
szanować gotowanie jako rzemiosło. 

Jeśli jedzenie stanie się sztuką, to być 
może zaczniemy je odrzucać bo stanie 
się za bardzo ujmujące estetycznie. 
Ta bardzo ciekawa, ale niepokojąca 
w sumie konkluzja wydaje się dość 
trafna. Może wcale nie potrzebujemy 
gotowania podnosić do rangi sztu-
ki. Swoją drogą, gdybyśmy nie sto-
sowali żadnych kryteriów, według 
których klasyfikowalibyśmy niektóre 
potrawy jako sztukę, inne nie, jakże 
powszechna byłaby sztuka. Wtedy 
wszystkie gospodynie domowe (sły-
szeliście kiedyś określenie „gospo-
darz domowy”?) byłyby artystkami. 
Dan Barber, jeden z trzech wymienio-
nych szefów kuchni próbuje szukać 
kryteriów oceny: Może pojęcie, które 
mamy na temat sztuki i rzemiosła jest 
niewłaściwe? Dlaczego tu jest sztuka, 
a tam rzemiosło? Dlaczego myślimy 
o szalonym geniuszu Ferrana Adria 
i wkładamy go do pierwszej kategorii, 

a wiernych tradycjonalistów np. szefo-
wów sushi do tej drugiej? Myślę, że to 
jest za duże uproszczenie – rolą szefa 
lub prawdziwego artysty jest znalezie-
nie pewnego kompromisu. 

Niezależnie od tego z którym po-
glądem się identyfikujemy, jedno jest 
pewne: codzienna przyjemność go-
towania jest sztuką, którą ludzkość 
rozwijała od zarania swojego istnie-
nia. Składa się na nią znajomość go-
towania i przetwórstwa, umiejętność 
przyprawiania potraw, a wreszcie 
całe misterium serwowania, które 
jest także nie lada sztuką. Przy-
rządzanie potraw towarzyszy nam 
przez cale życie i nawet najbardziej 
zatwardziali wyznawcy hasła „nie 
żyjemy po to, żeby jeść” wiedzą, że 
jednak jeść musimy. I często robimy 
to z przyjemnością… 

Mam nadzieję, że prezentacja 
zdjęć do niniejszego tekstu dziś, kie-
dy karnawał właśnie się skończył, nie 
poczytana zostanie przez Czytelni-
ków za złośliwość… 

Milena Nolbrzak

Jak co roku, w ostatki Łódzki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego przy współ-
pracy z lokalnymi samorządami zor-
ganizował Biesiadę Karnawałową Po-
wiatu Zgierskiego. W tym roku rolę 
gospodarza imprezy, która odbyła 
się w Leźnicy Wielkiej, pełniła Gmi-
na Parzęczew. Wójt Gminy Ryszard 
Nowakowski wraz z Dyrektor Forum 
Inicjatyw Twórczych Renatą Nolbrzak 
przywitali gości w iście dworskich 
strojach, które bardzo dobrze kom-
ponowały się z wnętrzami Centrum 
Bankietowo-Konferencyjnego Koro-
na Palace.

Podczas biesiady członkinie dwu-
nastu Kół Gospodyń Wiejskich z gmin 
powiatu zgierskiego prezentowały 
swoje zdolności kulinarne. Ich efek-
tem były przeróżne potrawy, którym 
nie sposób było się oprzeć, a niektóre 
przypominały swoiste dzieła sztuki. 
Na stołach oprócz wymyślnych po-
traw, takich jak szewskie cygara, śle-
dzie pod pierzynką, sakiewki sołty-
sowej, czy nalewki antygrypowe, nie 
zabrakło tradycyjnych, karnawało-
wych pączków, róż i faworków, a także 
bigosu, śledzi czy wiejskiego chleba 
ze smalcem. Gminę Parzęczew repre-
zentowały gospodynie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Mrożewic i Śniato-
wej, gminę Ozorków – gospodynie 

Pożegnanie karnawału
z Cedrowic i Parzyc, gminę Głowno 
– gospodynie z Mąkolic i Ostrołęki, 
Gminę Zgierz – gospodynie z Dąbrów-
ki i Szczawina, Gminę Aleksandrów 
– gospodynie z Adamowa i Bełdowa, 
gminę Stryków – gospodynie z KGW 
Osse i Lorenki.

Wszystkie Panie za trud włożony 
w przygotowanie potraw, oprócz słów 
uznania, otrzymały nagrody w postaci 
aparatów do mierzenia ciśnienia. Czas 
spędzony na biesiadzie umilały wystę-
py zespołu śpiewaczego z Parzęcze-
wa, prezentacja skeczu kabaretowego 
w wykonaniu mieszkańców sołectwa 
Chociszew oraz występ kapeli „Szadko-
wiacy”, który porwał zebranych gości 
do tańca. Podczas imprezy można było 
podziwiać prace rękodzielnicze, wśród 
których były wyroby z filcu Pani Donaty 
Bugajskiej z Chociszewa, wyroby z ma-
karonu i liści Pani Zuzanny Maślińskiej 
z Parzęczewa, rzeźby Pana Bogdana 
Ignaczaka z Chociszewa oraz szydeł-
kowe obrusy i serwety Pani Teresy Le-
wandowskiej ze Śliwnik. Swoje stoisko 
miała również Fundacja PRYM. Jak za-
powiedział Starosta Zgierski Krzysztof 
Kozanecki następnym gospodarzem 
biesiady karnawałowej w 2014 roku 
będzie Starostwo Powiatowe.

Marta Gmerek
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Z zainteresowaniem zapoznałem się 
z obszernym artykułem Pana Stanisła-
wa Frątczaka pt. „Jest taka góra” – za-
mieszczonym na łamach „Do Rzeczy”. 
Jak wynika z treści, chodzi o wzgórze 
nieopodal miejscowości Bibianów 
– właśnie wzgórze, choć niektórzy 
próbują przeforsować miano „Góra”. 
W obiegu znajdują się również zwycza-
jowe określenia: Góra Bony, Góra Marii, 
Góra Parzęczewska, Góra Ozorkow-
ska czy Góra Bibianowska. Cytowane 
nazwy spotyka się jednak najczęściej 
na łamach lokalnej prasy, rzadziej na-
tomiast wśród miejscowej ludności. 
W Orłej – mojej rodzinnej miejscowo-
ści, najczęściej używano zniekształ-
conego określenia „Wybijanów” – za-
równo mając na myśli miejscowość, 
jak i nieopodal położone wzniesienie.

Z urzędowego punktu widzenia 
wzgórze to jest bezimienne. Nie wy-
stępuje bowiem w Urzędowym Wy-
kazie Nazw Miejscowości i Obiektów 
Fizjograficznych. W przekazach lu-
dowych przylgnęło do wzgórza – jak 
zresztą sugeruje sam Pan Stanisław, 
co najmniej kilka nazw potocznych. 
Która z nich jest lepsza – trudno mi 
powiedzieć, wiem jednak, że istnieją 
procedury umożliwiające właściwej 
terytorialnie Radzie Gminy wystąpić 
o formalne nadanie określonej nazwy. 
Obiekt fizjograficzny, jakim jest wzgó-
rze uzyska wówczas – po uprawomoc-
nieniu, właściwą sobie nazwę, którą 
odtąd we wszelkiej korespondencji 
urzędowej i nie tylko – używać będzie 
można. Osobiście uważam, że najlepiej 
kojarzącym i wpadającym w ucho jest 
miano: Wzgórze Bibianów. Nikogo nie 
faworyzuje, nikomu niczego nie ujmu-
je – a przy tym z miejscem położenia 
kojarzy się bezwzględnie.

Nie zamierzam konkurować z Pa-
nem Stanisławem Frątczakiem – czło-
wiekiem, którego darzę wielkim sza-
cunkiem – za wszystko to, co zrobił 
i nadal robi dla naszego regionu. Sam 
zajmuję się bardzo wąskim zagadnie-
niem będącym również w obszarze 
Jego zainteresowań – mianowicie 
Wojną Obronną 1939 roku na Ziemi 
Parzęczewskiej i Ozorkowskiej. Ty-
tułem sprostowania muszę więc do-
dać słów kilka o walkach toczonych 
na zboczach wzgórza 10 i 11 Wrześ-
nia, ale również czuję się w obowiąz-
ku przekazać szeroko pojętej opinii 
publicznej zgromadzone informacje. 
W tym również te, do których dotar-
łem zaledwie trzy miesiące temu – 
zapisy, wobec których obowiązujące 
obecnie muszą ulec zdecydowanej 
transformacji. Historia jest bowiem 
nauką odkrywczą – nie można więc 
bezkrytycznie obstawać przy raz 
przyjętej wersji wydarzeń. Pragnę 
ożywić dyskusję – być może przy tej 
okazji ujrzą światło dzienne infor-
macje, o których istnieniu nikt do tej 
pory nie miał najmniejszego pojęcia. 
Wszystko w imię ocalenia dla przy-
szłych pokoleń, obiektywnego przeka-
zu historycznego oraz zachowania czci 
i pamięci o bohaterach tamtych dni.

Konfederatów Barskich i Powstań-
ców Styczniowych zostawiam bez ko-
mentarza – po prostu niewiele wiem 
o wydarzeniach, jakie się wówczas to-
czyły w naszych stronach. Natomiast 
o 1939 roku chciałbym powiedzieć 
słów kilka – szczególnie, gdy stwier-
dzenia padające w artykule – mijają 

się z prawdą lub są zbyt pobieżne. Fak-
tem jest, że w dniu 10.IX.1939 roku 
w rejonie wzgórza pojawił się polski 
zwiad w sile szwadronu kawalerii z 9 
Pułku Ułanów Małopolskich. Pragnę 
dodać, że był to 4 szwadron w/w puł-
ku dowodzony przez rotmistrza Jerze-
go Poborowskiego. Dodatkowo zwiad 
ten był wzmocniony 2 plutonem ckm 
na taczankach pod dowództwem ppor. 
Lwa Sapiechy i dwoma samochodami 
pancernymi z 62 Dywizjonu Pancer-
nego. Od samego początku z samocho-
dami był jeden wielki problem, gdyż 
zasadniczo posuwały się one w szpi-
cy zwiadu – jednak napotkawszy po 
drodze zagajnik lub zabudowania, nie 
ruszyły z miejsca, nim zwiad konny 
nie sprawdził przeszkody. Podobnie 
było w Wytrzyszczkach, po minięciu 
których samochody ruszyły do przo-
du. Jeden z nich uległ awarii, drugi zaś 
bez rozkazu – samowolnie otworzył 
ogień w kierunku wzgórza Bibianów. 
Niemcy odpowiedzieli ogniem artyle-
ryjskim, koordynowanym przez ob-
serwatorów ze wzniesienia. Ostrzał 
był niecelny i prócz zamieszania na 
szosie większych szkód nie poczy-
nił. Kilku ułanów odniosło niegroź-
ne rany, stracono natomiast bezpo-
wrotnie 5 koni. Na stronach 128-132 
książki Bohdana Królikowskiego pt. 
„Bez amarantów” – można przeczytać 
pełną relację. Uzupełnienia działań 
naszych pancerniaków w rejonie Pa-
rzęczewa należy szukać w książkach 
Pana Rajmunda Szubańskiego – „Pan-
cerne boje Września” oraz „Polska broń 
pancerna w 1939 roku”. 

Następnym, ale już niestety ewi-
dentnym błędem jest nazewnictwo puł-
ku zorganizowanego z pododdziałów 
Pomorskiej Brygady Kawalerii, którym 
udało się przebić z okrążenia na Pomo-
rzu. Wiesław Gogan na 309 str. mono-
grafii 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniań-
skich pt. „Szwoleżerowie Roki tniańscy” 
– pisze jednoznacznie: „Zreorganizowa-
ny pułk utworzył jeszcze tego samego 
dnia [4 IX] wraz z 8 P. S. Konnych nową 
formację nazwaną: Zbiorczy Pułk Po-
morskiej Brygady Kawalerii, nad którą 
komendę objął płk dypl. Jerzy Jastrzębski 
(dotychczasowy dowódca 8 PSK)”. Do-
brze byłoby zapamiętać tą nazwę i już 
więcej się nie mylić.

Kilka miesięcy temu, zagłębiając 
się w lekturę książki o pułkowniku 
Jerzym Jastrzębskim dotarłem do 
wzmianki o wspomnieniach por. Wła-
dysława Piszczkowskiego – dowódcy 
4 szwadronu 8 psk, zdeponowanych 
w Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Dzięki 
uprzejmości kierownictwa Muzeum, 
otrzymałem kopię tych wspomnień. 
Zmieniają one zasadniczo dotychczas 
znaną wersję wydarzeń, jakie miały 
miejsce 10 i 11 września 1939 roku 
w naszych stronach. Otóż nie kto in-
ny jak porucznik Piszczkowski dowo-
dził atakiem na Wzgórze Bibianów 
w pierwszej fazie polskiego natarcia 
– oto jego słowa: „Od godziny 15 w dniu 
10 IX 4 szw. 8 psk jako straż przednia 
ubezpiecza marsz z Wartkowic do Pa-
rzęczewa, który osiąga bez styczności 
z nieprzyjacielem w godzinach wieczor-
nych. Po krótkim odpoczynku w Parzę-
czewie, na skutek wiadomości od rozpo-
znania o opanowaniu przez Niemców 
wzg. Bibianów, płk Jastrzębski wysyła 
spieszony 4 szw. 8 psk z częścią szwa-
dronu kolarzy (całość pod dowództwem 

por. Piszczkowskiego) z zadaniem wy-
rzucenia Niemców ze wzg. Bibianów 
i obsadzenia go. Zaatakowanie wzg. 
Bibianów (Góra Bona) nastąpiło już 
w zupełnej ciemności. Placówka nie-
przyjaciela obrzucona granatami ręcz-
nymi przez pluton por. Bąka (4 szw. 
8 psk) po krótkiej walce wycofała się, 
pozostawiając na stanowisku lunetę 
nożycową oraz radiostację. Po opano-
waniu wzgórza 4 szw. 8 psk i kolarze 
(cały szwadron pod dowództwem por. 
Stryjewskiego) zorganizowali się na za-
jętej pozycji około godziny 23. Około go-
dziny 04 dnia 11 IX adiutant pułkurtm. 
Siedlecki przywiózł rozkaz wg. którego 
4 szw. 8 psk miał niezwłocznie przejść 
do miejscowości Rafałów, a na wzgó-
rzu miał pozostać szwadron kolarzy. 4 
szw. 8 psk przeszedł do m. Rafałów skąd 
od godz. 05 dn. 11 IX w ramach pułku 
rozpoczął natarcie piesze w kierunku 
toru kolejowego Zgierz-Ozorków. Pułk 
wspierany ogniem dwóch baterii 11 
DAK naciera z powodzeniem na kierun-
ku działania z 2 szw. 8 psk i 3 szw. 2 p. 
szwol. w rejonie miejscowości Orle. Cięż-
ką walkę toczy jednocześnie szwadron 
kolarzy o wzgórze, które przechodzi 
z rąk do rąk. Na kierunku działania 4 
szw. 8 psk natarcie zostało zatrzyma-
ne przewagą ogniową nieprzyjaciela. 
Szwadron ugrupował się w obronie, dla 
ewentualnej osłony skrzydła natarcia 
pułku. W wyniku kilkugodzinnych zma-
gań, pułk odrzuca niemieckie przeciw-
natarcie i wychodzi na tyły Niemców, 
biorąc do niewoli sztab jakiejś jednostki 
oraz niszcząc 5 czołgów. W bitwie tej 
zginęli: por. Żak kierując osobiście og-
niem działka ppanc. i ppor. Dzieliński 
z 4 szw. 8 psk oraz ranny zostaje por. 
Piszczkowski d-ca 4 szw. 8 psk. Poważ-
ne straty w zabitych i rannych miał też 
2 szw. 8 psk”.

Tyle słów porucznika – atak roz-
począł się więc już w dniu 10 wrześ-
nia. Bazując na powyższym, a także 
na opracowaniach takich autorów 
jak: Waldemar Rezmer, Apoloniusz 
Zawilski, Wiesław Gogan, Rajmund 
Szubański, Zbigniew Gnat-Wieteska, 
Józef Milewski, Stanisław Krasucki, 
Konrad Ciechanowski, Piotr Bauer, Bo-
gusław Polak, Ludwik Głowacki, Paweł 

Rozdżestwieński, Antoni Nawrocki – 
otrzymujemy następujący obraz sy-
tuacji. Wczesnym rankiem 11 wrześ-
nia polskie pododdziały wchodzące 
w skład Zbiorczego Pułku Pomorskiej 
Brygady Kawalerii, były urzutowane 
następująco. Lewe skrzydło – Wzgó-
rze Bibianów, obsadzone przez szwa-
dron kolarzy z 2 Pułku Szwoleżerów 
Rokitniańskich pod dowództwem por. 
Stanisława Stryjewskiego. W centrum 
2 szwadron 8 Pułku Strzelców Kon-
nych, dowodzony przez rtm. Stani-
sława Wiśniewskiego – cel ataku m. 
Konstantki. Na prawo od 2 szw. 8 psk 
– 3 szwadron 2 psz z por. Albertem 
Wojciechowskim na czele, mający opa-
nować miejscowość Florianki. Prawe 
skrzydło stanowił 4 szwadron – cy-
towanego już por. Władysława Pisz-
czkowskiego, który otrzymał rozkaz 
zajęcia Rafałowa. O godzinie 5 rano 
11 września 1939 roku Zbiorczy Pułk 
Pomorskiej BK rozpoczął atak w kie-
runku wschodnim. Nasze pododdziały 
miały opanować nakazane cele, a na-
stępnie kontynuować atak w kierun-
ku linii kolejowej. Zadaniem dalszym 
było wykonanie rozpoznania kierunku 
Zgierza. Grupa Operacyjna gen. Skot-
nickiego otrzymała bowiem rozkaz 
wykonania głębokiego zagonu na Łódź 
– z obejściem miasta od północy. Kilku-
godzinne zmagania nie dają rozstrzyg-
nięcia, szczególnie zażarte boje toczą 
się na skrzydłach – Wzgórze Bibianów 
trzykrotnie przechodzi z rąk do rąk – 
atakowane od strony Ozorkowa przez 
formacje niemieckiego 55 pp, wspiera-
ne samochodami pancernymi. Z kolei 
na prawe skrzydło, około godziny 10 
rano wychodzi kontratak ostatniego 
niemieckiego odwodu, jakim był 17 
oddział przeciwpancerny. Na polach 
pomiędzy Rafałowem, a Chociszewem 
dochodzi do boju spotkaniowego. Stra-
ty są poważne po obu stronach, szalę 
zwycięstwa przechyla ogień na wprost 
prowadzony przez artylerzystów 11 
Dywizjonu Artylerii Konnej. Niemcy 
w popłochu wycofują się w kierunku 
Orłej, próbując zbudować pośrednią 
linię obrony w oparciu o nasyp ko-
lejowy. Zamiar ten nie dochodzi do 
skutku, gdyż w centrum dwa polskie 

szwadrony – 2 z 8 psk i 3 z 2 psz, po 
opanowaniu nakazanych celów do-
cierają do linii kolejowej. Manewr ten 
skutkuje bezpośrednim zagrożeniem 
dla niemieckiego skrzydła i odcięciem 
drogi odwrotu.

Porucznik Albert Wojciechowski – 
dowódca 3 szwadronu 2 psz dostrzega 
szansę i umiejętnie prowadzi atak na 
niemieckie pozycje. Jego podkomendni 
zaskakują i biorą do niewoli oficerów 
sztabowych obserwujących zmagania 
o wzgórze Bibianów – wprowadza to 
w niemieckie szeregi dodatkowy cha-
os. W bezładzie wycofują się do Orłej, 
którą są zmuszeni opuścić całkowicie. 
Około południa nasi żołnierze docie-
rają do drogi Ozorków-Grotniki, na-
przeciw nich rozpościera się kompleks 
lasów lućmierskich, który dał tymcza-
sowe schronienie rozbitym pododdzia-
łom wroga. Pułkownik Jastrzębski po 
konsultacji z ppłk. Łękawskim – zatrzy-
mał natarcie, słusznie spodziewając 
się kolejnego ataku – od strony Ozor-
kowa, co przy zbytnim oddaleniu od 
własnych wojsk – mogło skończyć się 
okrążeniem. Porucznik Wojciechowski 
otrzymał rozkaz zorganizowania linii 
oporu z wykorzystaniem zabudowań 
i warunków terenowych. Idealnie do 
tego celu nadawała się centralna część 
Orłej, tutaj więc wzdłuż osi drogi Ko-
walewice-Duraj, zorganizowano po-
zycje obronne mając skrzydła zabez-
pieczone przez grząskie torfowiska 
– uniemożliwiające Niemcom mane-
wrowanie bronią pancerną. Kawale-
rzyści wiedzieli, że muszą wytrwać na 
pozycjach – by umożliwić Podolskiej 
Brygadzie Kawalerii wykonanie zago-
nu na Łódź. W każdej chwili spodzie-
wali się pomocy z zachodu – od strony 
Parzęczewa. Ta świadomość i poczucie 
obowiązku, zdeterminowała Ich po-
stawę w trakcie starcia z niemieckimi 
czołgami. W Orłej nie było strony, któ-
rą można by wskazać jako zwycięską. 
Niemcy komentowali później, że tym 
sposobem udaremnili polski rajd na 
południe od Kutna. Polacy z kolei, że 
otworzyli drogę na Łódź.

Zbigniew Cybulski
cdn.

Jest taka góra – polemika


