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Mimo, iż dźwięk dzwonka zabrzmiał 
tradycyjnie, nieco inaczej niż zwykle 
wyglądało tym razem otwarcie nowe
go roku szkolnego w Gimnazjum im. 
Czesława Miłosza w Topoli Królew
skiej, a to za sprawą Kuratora Oświaty 
w Łodzi, Jana Kamińskiego, który pod
jął decyzję, by rok szkolny 2013/2014 
w placówkach oświatowych woje
wództwa łódzkiego zainaugurować 
właśnie w Topoli Królewskiej.

Wojewódzką inaugurację nowe
go roku szkolnego zapoczątkowała 
msza celebrowana przez ks. bpa Józe
fa Zawitkowskiego, który trzynaście 
lat temu poświęcił kamień węgiel
ny pod budowę gimnazjum. Następ
nie wszyscy uczestnicy nabożeństwa 
przemaszerowali do szkoły. Zaprosze
ni goście: posłowie, duchowieństwo, 
władze województwa oraz powiatu, 
samorządowcy, przedstawiciele ku
ratorium oświaty i OKE, służb mun
durowych województwa łódzkiego, 
a także dyrektorzy placówek oświato
wych z terenu powiatu zasiedli wraz 
z młodzieżą na sali gimnastycznej. 

Zgromadzonych gości powitał 
Wójt Gminy Łęczyca, Andrzej Wdo
wiak, który w swym wystąpieniu 
odniósł się do historii gminy i gim
nazjum. Podkreślił, że od początku 
jego działalności samorząd inwesto
wał w edukację. – Udało nam się pod-
nieść na wysoki poziom oświatę, uda-
ło nam się zdobyć różne laury, aż po 
laury na poziomie krajowym – mówił 
Wdowiak. – Gimnazjum, w którym tu 
dziś jesteśmy, to szkoła sukcesu. Jestem 
tego świadomy i chciałbym, żeby tak 
zostało – dodał. 

Łódzki Kurator Oświaty z kolei, 
przemawiając do zgromadzonych, 
wy raził zadowolenie, że inauguracja 
roku szkolnego 2013/2014 odbywa 
się w Topoli Królewskiej, w tej szko
le, która jest znana z bardzo dobrych 

Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódz
ki i Łódzki Kurator Oświaty – Jan Ka
miński, którzy uczestniczyli 2 wrześ
nia w wojewódzkiej inauguracji roku 
szkolnego 2013/2014 w gimnazjum 
w Topoli Królewskiej, po zwiedzeniu 
szkoły i zakończeniu części oficjalnej 
postanowili zwizytować również dwie 
przypadkowo wybrane szkoły pod
stawowe. Udali się zatem w towarzy
stwie Wójta Gminy Łęczyca – Andrzeja 
Wdowiaka do szkół w Wilczkowicach 
i w Leźnicy Małej. Dyrektorów szkół 
zaskoczyła ta niespodziewana wizy
ta, a gości stan szkół. Obydwie szkoły 
wywarły na nich doskonałe wraże
nie. Sale lekcyjne, korytarze, otocze
nia obiektów lśniły czystością i były 
w pełni przygotowane na przyjęcie 
uczniów. W Wilczkowicach w czasie 

wakacji wymieniono podłogi, w Leźni
cy Małej właśnie zakończono budowę 
centrum sportu. Podziwiano również 
wyposażenie sal dydaktycznych, któ
rych nie powstydziłyby się renomo
wane szkoły w stolicy. Pozostaje ża
łować, że znamienitym gościom nie 
starczyło czasu aby odwiedzić rów
nież szkoły w Błoniu i w Siedlcu.

Łącznie w gminie Łęczyca funkcjo
nuje 5 szkół podstawowych i 1 gim 
nazjum. Naukę w nich pobiera 962 
uczniów, których naucza 11 nauczy
cieli. W gimnazjum uczy się 354 ucz
niów, w szkołach podstawowych – 
494, w klasach przedszkolnych – 114 
dzieci, wśród nich zdarzają się nawet 
czterolatki. 

Zofia Dziwisz

Niespodziewana wizyta

Nowy rok szkolny  
z wojewodą i kuratorem

wyników w nauczaniu. – Jest to szkoła 
przedsiębiorcza, szkoła o zacięciu arty-
stycznym, realizująca szereg projektów 
międzynarodowych. Jest tu prowadzona 
bardzo rozsądna polityka oświatowa, 
która za priorytet swojej, można powie-

dzieć, filozofii, uważa edukację. Filozofii, 
która oświatę i edukację uważa za waż-
ny kapitał na przyszłość – mówił dr Jan 
Kamiński, dziękując wójtowi i samo
rządowi za mądrą politykę oświatową. 

– Dzieci nie są kosztem, są inwesty-
cją. Ważne jest, by młodzieży przekazać 
nie tylko wiedzę, umiejętność posłu-
giwania się nowoczesną technologią, 
ale przede wszystkim, by nauczyć ją, 
że technologia ma służyć ludzkości – 
starała się przekazać w dalszej części 
uroczystości Jolanta Chełmińska, Wo
jewoda Łódzki.

Na koniec zabrała głos Dyrektor 
Gimnazjum, Jolanta Kuropatwa, która 
zwracając się do zebranych, podzieliła 
się emocjami towarzyszącymi zwy
kle w takich okolicznościach. Oprócz 
smutku, niepewności i radości wymie
niła jeszcze dumę. Dumę wynikającą 
z faktu, że to właśnie tu, w małej miej
scowości, odbywa się wojewódzka 
inauguracja roku szkolnego. Dyrektor 
podziękowała pani wojewodzie i panu 
kuratorowi za to szczególne wyróż
nienie. Podkreśliła wagę samorządu 
lokalnego w wyrównywaniu szans 
edukacyjnych młodzieży. Zwróciła 
również uwagę na ogrom pracy ucz
niów i nauczycieli tej szkoły, wymie
niając najważniejsze jej sukcesy. – Jeśli 
potrafisz o czymś marzyć, potrafisz 

także tego dokonać – przekonywała, 
życząc wszystkim u progu nowego 
roku szkolnego tej prostej wiary. 

Bardzo wyrazistym i niespotyka
nym w dzisiejszych zelektronizowa
nych czasach akcentem był kolejny 
moment uroczystości. Prześwietna 
trójka w osobach: Wojewody, Kuratora 
i Wójta za pomocą niemałych rozmia
rów tradycyjnego dzwonka z emble
matami naszej Miłoszówki dokona
ła symbolicznego rozpoczęcia roku 
szkolnego 2013/2014. 

W uroczystości mieli też swój 
udział młodzi ludzie. Najpierw ob
darowali wójta Andrzeja Wdowiaka 
statuetką wyobrażającą symboliczny 
kaganek oświaty w podziękowaniu za 
szczególne zaangażowanie w działal
ność edukacyjną i opiekę nad naszą 
placówką, a potem pod kierunkiem 
nauczycieli: Renaty Kubiak, Marty 
Miarki i Marcina Tobera, zaprezen
towali niezwykle interesujący i ory
ginalny spektakl. Ich przedstawienie 
oparte było na koncepcji szkoły uczą
cej wartości. Mówiło o poszukiwaniu 
pasji w życiu, odkrywaniu człowie
czeństwa dzięki wartościom. Całość 
wywarła niemałe wrażenie na przyby
łych gościach i społeczności szkolnej.

Sławomir Doniak



październik 20132 Łęczyca  •  Parzęczew  •  Wartkowice

2 września w trzech szkołach 
na terenie gminy Wartkowice: 
Drwalewie, Pełczyskach i Parą-
dzicach nie zabrzmiał pierwszy 
dzwonek, ale ciszy w zlikwido-
wanych placówkach też nie było. 
W dotychczasowych budynkach 
szkolnych zaczęły funkcjonować 
przedszkola.

W trzech nowo utworzonych 
punktach przedszkolnych, w dobrze 
wyposażonych salach, dzieci będą 
przygotowywać się do podjęcia nauki 
w szkole oraz bawić się w warunkach 
bezpiecznych, przyjaznych i dosto
sowanych do potrzeb rozwojowych. 
Będą stawiać pierwsze samodzielne 
kroki w relacjach z rówieśnikami i do
rosłymi. Łącznie na terenie gminy wy
chowaniem przedszkolnym objętych 
jest 141 dzieci w wieku 46 lat. Nowo 
powstałe punkty przyjęły 45 dzieci 
w wieku 46 lat (17– Drwalew, 16– 
Pełczyska i 12– Parądzice).

Cóż to takiego osod? W gwarze góral
skiej tak nazywa się jesienny redyk, 
tj. powrót stad owiec z wypasu na 
halach i rozprowadzenie (rozchód, 
oschod, osod) zwierząt do poszcze
gólnych gazdówek czyli gospodarstw. 
Od zawsze było to wydarzenie waż
ne dla społeczności, odbywało się 
liczenie owiec, które pod opieką ju
hasów i bacy przebywały na gór
skich pastwiskach przez wiele dni. 
Za każdą powierzoną do wypasu ow
cę gazdowie otrzymywali od bacy 
wcześniej ustaloną ilość sera, a jeśli 
owca zaginęła, gazdowie dostawali 
odszkodowanie. Świętowano, były 
tańce muzyka, śpiew i ucztowanie. 
Osod jest niezwykle interesującym 
i barwnym widowiskiem, szczególnie 
dla ceprów, czyli ludzi z nizinnych 
terenów kraju.

„Osod w Nowem Bystrem” odbył 
się w ramach „Tatrzańskich Wici” – 
cyklu plenerowych wydarzeń kul
turalnych na terenie gmin powiatu 
tatrzańskiego. Na tegorocznym „Oso
dzie” było wiele atrakcji: samo zejście 
redyku z gór wyglądało malowniczo, 
stado poprzedzała konna banderia 
z jeźdźcami w strojach góralskich. 
Po umieszczeniu zwierząt w ko

W dniu 10 października w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Parzęczewie 
odbyło się autorskie spotkanie z pa
nią Ewą Chotomską – aktorką, pi
sarką, reżyserką, scenarzystką oraz 
autorką licznych tekstów piosenek 
dla dzieci. Córka znanej poetki Wan
dy Chotomskiej jest autorką takich 
programów telewizyjnych dla dzieci 
jak: „TikTak”, „Ciuchcia”, „Jedynecz

sorze (zagrodach) na scenę weszli 
śpiewając i tańcząc juhasi. Wystąpił 
miejscowy zespół „Mali Bystrzanie” 
i zaproszony zespół górali z Macedo
nii, następnie zagrała orkiestra dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Pru
szek. Wykonawcy zostali nagrodzeni 
rzęsistymi brawami, a ich muzyka 
zabrzmiała niemal egzotycznie po 
góralskich nutach trzech wcześniej
szych zespołów.

Strażacy nie ograniczyli się je
dynie do występu na scenie w No
wem Bystrem, zagrali także w Sank
tuarium MB Objawiającej Cudowny 
Medalik w Zakopanem. Koncert zro
bił duże wrażenie na słuchaczach, 
sprzyjała temu nie tylko doskonała 
gra muzyków, ale i akustyka tej im
ponującej budowli.

Wyjazd orkiestry OSP z Pruszek 
odbył się dzięki dofinansowaniu unij
nemu w ramach realizacji „małego 
projektu” – pod nazwą: „Kultywo
wanie tradycji ludowych poprzez 
rozwój działalności orkiestry dętej 
w Pruszkach”.

Zofia Dziwisz

fot. Małgorzata Godlewska

ka”, „Budzik”. Na spotkanie z artystką 
przybyli uczniowie klas V szkoły pod
stawowej. Ewa Chotomska opowiada
ła o swojej mamie, pracy w telewizji 
oraz pisaniu tekstów do piosenek. Po 
spotkaniu, które przebiegło bardzo 
żywiołowo i w sympatycznej atmo
sferze dzieci zadawały pytania, na 
które Pani Ewa chętnie odpowiadała, 
wręczając przy tym słodkie upomin

Rodzice są zadowoleni, że dzieci 
nie muszą być dowożone do oddalo
nych placówek, a dzieci po krótkim 
okresie adaptacji już nie płaczą i dekla
rują, że lubią chodzić do przedszkola:
–  lubię się bawić, a w przedszkolu 

jest dużo zabawek (Basia l. 5),
–  Piotrek chodzi, a Marcel lubi Pio

trusia (Marcel l. 4),
–  tu jest Natalka, która bardzo mi się 

podoba (Robert l. 5),
–  w przedszkolu są klocki i fajna zie

lona rura do zabawy (Ewelina l. 6)
–  tu jest bardzo fajnie (Julka l. 6)

Wszyscy mają wielką nadzieję, że 
to co z dużym trudem zostało utwo
rzone, co wymagało pracy, nakładów 
finansowych i pewnego rodzaju kon
sensusu przetrwa wszystkie zawiro
wania i będzie przez długie lata słu
żyć najmłodszym członkom naszych 
społeczności i ich rodzicom. 

Danuta Cieślak
Małgorzata Pastuszka

Orkiestra dęta OSP Pruszki 
zagrała pod Tatrami

25 sierpnia członkowie orkiestry dętej 
działającej przy OSP w Pruszkach zagrali 
podczas imprezy pod nazwą „Osod w Nowem 
Bystrem”.

ki. Dzieci mogły również nabyć książ
ki i otrzymać autograf od autorki.

Inicjatorkami spotkania była Pa
ni Małgorzata Śmiałek – Dyrektor 
Biblioteki, która bardzo serdecznie 
zaprasza do korzystania przez miesz
kańców gminy z bogatego księgo
zbioru biblioteki.

Marta Gmerek

Spotkanie z Ewą ChotomskąNowe przedszkola
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Odwiedzając cmentarze i zapalając 
znicze na grobach bliskich zwracamy 
mimowolnie uwagę na inne nagrobki. 
Przez kolejne lata „moda” architek
tury cmentarnej bardzo się zmieni
ła. Lastryko zastępują granity i mar
mury, groby ziemne – wymurowane 
piwnice. Bliscy w zależności od moż
liwości finansowych starają się uczcić 
zmarłego odpowiednim nagrobkiem. 
Kilkadziesiąt lat temu mnóstwo było 
mogił w kształcie kopczyków ziem
nych, a na Wszystkich Świętych za
miast szklanych zniczy płonęły małe, 
zatopione w metalu lampki (takie, ja
kich obecnie używa się do podgrzewa
czy potraw) lub zwyczajne świeczki. 
Jedno jest pewne – od zawsze zmar
łym okazywano szacunek, pamięć, za
równo w czasach chrześcijańskich jak 
i wcześniejszych. O randze zmarłego 
w społeczności świadczyły groby. Do 
dzisiaj można podziwiać monumen
talne piramidy w Egipcie, najstarsza 
z nich ma ok. 4 500 lat, słynne są rów
nież piramidy w Ameryce Południowej 
i w Azji. Chińskie piramidy wykona
ne były z gliny, a ich wiek określa się 
podobnie jak egipskich na 4 500 lat.

Nie trzeba wybierać się dale
ko, żeby zobaczyć równie wiekowe 
i ogromne budowle. Niedaleko Izbicy 
Kujawskiej w Sarnowie, Gaju i Wietrzy
chowicach są megalityczne grobowce, 
starsze o tysiąclecie od piramidy Che

opsa, liczące 5 500 lat! Budowle odbie
gają kształtem i budulcem od piramid 
egipskich, jednak z racji swoich roz
miarów i wieku są warte obejrzenia. 
W Wietrzychowicach znajduje się 5 
takich grobowców. Budowle są obło
żone kilkutonowymi głazami narzu
towymi i obsypane ziemią, wewnątrz 
znajduje się komora grzebalna wyko
nana z kamieni, do której prowadzi 
kamienny korytarz. Czoło grobowca 
mierzy kilkanaście metrów szerokości, 
jego wysokość to pierwotnie 5 metrów, 
lecz z upływem lat ziemia osiadała, 
bądź była wypłukiwana i teraz ma ok. 
3 metrów. Długość grobowców jest 
równie imponująca – najdłuższy miał 
150 metrów, ale został niestety roze
brany, te które zostały mają od 70 do 
120 metrów. Budowle te zwężają się 
i na końcu mają ok. metra szerokości 
i 0,5 metra wysokości. Głazy porośnię
te są mchem, a warstwa ziemna trawą. 
W mglisty dzień koniec grobowców był 
prawie niewidoczny. Całość robiła wra
żenie mitycznego, gigantycznego węża. 

W latach 1935 i 196671 grobow
ce badane były przez naukowców 
z muzeów archeologicznych w Łodzi 
i w Warszawie. W grobowcach znale
ziono szkielety mężczyzn, przeważnie 
w jednym spoczywała jedna osoba. 
Musiały to być jakieś znaczne osobi
stości, skoro wybudowano im takie 
gigantyczne mauzolea. Budowniczo

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turskiej i Okolic informuje, że przeprowadzi
ło publiczną zbiórkę pieniężną na naprawę nagrobków o szczególnej wartości 
artystycznej i historycznej, znajdujących się na Cmentarzu Parafialnym w Turze. 
Zbiórka funduszy odbywała się okazjonalnie w okresie od 2009 roku do końca 
sierpnia 2013 roku. Zgromadzone fundusze wyniosły 2885,48 zł. – zostaną prze
znaczone głównie na naprawę pomnika byłych właścicieli wsi Tur. Część prac 
zabezpieczających i konserwacyjnych została wykonana, obecnie trwają poszu
kiwania rzemieślnika artysty, który podejmie się kolejnych prac renowacyjnych.

Polskie piramidy

wie byli ludem rolniczym, zapewne 
budowa całości trwała kilka lat i kosz
towała wiele wysiłku, sam transport 
kamieni nie był prostą sprawą, po
dobnie masy ziemi. Naukowcy odkryli 
przy zmarłych narzędzia z krzemie
nia pasiastego, żelaza wówczas jesz
cze nie znano. Kolejną rewelacją było 
odkrycie udanych trepanacji czaszek 
u dwóch zmarłych. Odkryto też śla
dy uczty pogrzebowej, ślady ognisk, 
ogryzione kości zwierzęce i… ludzkie. 
Najwidoczniej byli kanibalami. Chyba 

jednak mięso ludzkie nie było stałym 
składnikiem ich diety…

Grobowców było znacznie więcej, 
lecz zgromadzone w jednym miejscu 
głazy były łakomym kąskiem, część 
grobowców pozbawiono kamiennej 
obstawy i wykorzystano jako materiał 
budowlany. Utwardzono nimi drogę 
z Izbicy do Lubrańca. Obecnie jest ona 
zalana asfaltem, ale podkład jest tak 
solidny, że nawet w upały nie powstają 
na niej koleiny. Na początku XX wie
ku ówczesny właściciel Wietrzycho

wic również zaczął wykorzystywać 
kamienie do budowy budynków go
spodarczych, lecz po pewnym czasie 
przestał rozbierać grobowiec – ponoć 
w seansie spirytystycznym objawił 
się duch zmarłego i zabronił mu dal
szej rozbiórki. Właściciel uszanował tę 
prośbę, zaprzestał dewastacji, a wokół 
kazał posadzić las. Las rośnie nadal, 
ocalone grobowce można oglądać, do 
czego zachęcam. 

Zofia Dziwisz

74.  rocznica Bitwy w Orłej
Polowa Msza Święta odprawiona przez 
Ojca Leszka Walendzika – Superiora 
Domu Zakonnego w Grotnikach roz
poczęła uroczyste obchody 74 roczni
cy Bitwy w Orłej, które odbyły się 14 
września. Podczas tegorocznych uro
czystości wręczono odznaki „Zasłużo
ny dla Gminy Parzęczew”. Rada Gminy 
przyznała je osobom związanym z or
ganizacją uroczystości poświęconym 
Bitwie w Orłej. Znaleźli się wśród nich 
członkowie Sekcji Kolarskiej „SZWA
DRON” im. 2 Pułku Szwoleżerów Ro
kitniańskich przy PTTK w Ozorkowie, 
panowie: Aleksander Siwek, Stanisław 
Frątczak, Andrzej Staniewski oraz Sta
nisław Szamałek. Odznakę otrzymał 
również Sekretarz Powiatu Zgierskiego 
Adam Świniuch oraz Pan Maksymi

lian Kacprzak – kombatant z 8 Pułku 
Strzelców Konnych z Chełmna, który 
w dniach 10 – 11 września 1939 ro
ku walczył na Ziemi Parzęczewskiej 
z niemieckim agresorem. Walki te były 
fragmentem polskiej kontrofensywy, 
którą historycy znacznie później okre
ślili Bitwą nad Bzurą. 

Po wręczeniu odznaczeń odczyta
no Apel Poległych i oddano salwę ho
norową. Uroczystości zakończyły się 
defiladą Kompani Honorowej 1 Dywi
zjonu Lotniczego im. Ziemi Łęczyckiej 
z Leźnicy Wielkiej przy akompania
mencie orkiestry dętej z Aleksandro
wa Łódzkiego. 

Co roku przy pomniku poświęco
nym żołnierzom walczącym o ojczyznę 
zbierają się mieszkańcy wsi Orła, kom

batanci i przedstawiciele władz po to, 
aby nie zapomnieć i przeżyć tę lekcję 
historii jeszcze raz, a przede wszystkim 
złożyć hołd poległym.

Także w Kowalewicach uczczono 
ofiary września 1939. Przy pomniku 
upamiętniającym mieszkańców tej wsi, 
pomordowanych 11 września 1939 r. 
podczas II wojny światowej odbyły się 
8 września uroczystości i odprawio
no mszę świętą w ich intencji. Mszy 
przewodniczył ks. Bartłomiej Franczak 
z Parafii Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Parzęczewie. W uro
czystościach wzięli udział mieszkańcy 
Kowalewic oraz Wójt Gminy Ryszard 
Nowakowski, Sekretarz Gminy Jolan
ta Żłobińska i przedstawiciele Rady 
Gminy: Władysław Krawczyk i Marek 
Tarnacki.

Marta Gmerek
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Tegoroczne uroczystości dożynko
we w Gminie Wartkowice odbyły się 
w dniu 8 września.

Korowód dożynkowy wyruszył z pla
cu przed Domem Pomocy Społecznej 
do parku w Starym Gostkowie. Uro
czystości dożynkowe swoją obecnoś
cią zaszczycił Poseł na Sejm Rzeczy
pospolitej Polskiej Cezary Olejniczak. 
Gminę Wartkowice odwiedziły rów
nież władze Powiatu Poddębickiego 
w osobach Starosty Ryszarda Rytte
ra oraz Wicestarosty Piotra Bindera. 
Obecni byli również przedstawiciele 
samorządów sąsiednich gmin oraz in

Dożynki w Wartkowicach

stytucji i organizacji współpracujący 
z Gminą Wartkowice. 

Podczas części obrzędowej uroczy
stości Ksiądz Proboszcz Janusz Szere
meta poświęcił chleb dożynkowy oraz 
wieńce przygotowane przez: Dom Po
mocy Społecznej w Starym Gostkowie, 
Wieś Kłódno Kolonia, Sołectwo Konop
nica, Sołectwo Ner, Sołectwo Powodów 
Trzeci, Sołectwo Światonia i Sołectwo 
Truskawiec. Następnie starostowie do
żynek: Pani Beata Witkowska z Konop
nicy oraz Pan Karol Kiełbik z Krzepo
cinka przekazali na ręce Wójta Piotra 
Kuropatwy chleb dożynkowy, który 
wspólnie z Przewodniczącym Rady 

Gminy Leonardem Świątczakiem po
kroili oraz podzielili się nim z uczest
nikami uroczystości.

Kolejnym punktem uroczystości 
był występ Zespołu Pieśni i Tańca Zie
mi Kutnowskiej w widowisku pn. ,,Wy
zwoliny kosiarza”.

Następnie głos zabrali zaproszeni 
goście. Na ręce Wójta wpłynęły rów
nież listy gratulacyjne od Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława 
Kalemby, Posłów na Sejm RP: Artura 
Dunina, Mieczysława Łuczaka oraz Pio
tra Polaka. Gratulacje z okazji Święta 
Plonów wystosował również Zarząd 
Województwa Łódzkiego, Wojewoda 

Łódzki Jolanta Chełmińska oraz Wójta 
Gminy Pęczniew Marcin Janiak.

Po wystąpieniach gości został roz
strzygnięty konkurs na ,,Najładniejszy 
Wieniec Dożynkowy”.

Komisja Konkursowa w składzie: 
Anna Rogalska, Renata Płusa, Piotr 
Szymański odczytała protokół z prac 
komisji. I miejsce zdobył wieniec przy
gotowany przez mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Starym Gost
kowie, II miejsce zajął wieniec przy
gotowany przez Sołectwo Konopnica. 
Pozostałe wieńce otrzymały za udział 
w konkursie nagrody, które wręczył 
Wójt wspólnie z Przewodniczącym 
Rady Gminy.

Następnie Wójt wspólnie z Prze
wodniczącym Rady Gminy oraz Sta
rostą Poddębickim pogratulowali Pań
stwu Witkowskim z Konopnicy zajęcia 
I miejsca w etapie wojewódzkim oraz 
reprezentowania województwa łódz
kiego w XI edycji Ogólnokrajowego 

Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne 2013.

Kolejnym punktem uroczystości 
były występy artystyczne. Jako pierwsi 
zaprezentowali się uczestnicy warszta
tów muzycznych z Konopnicy. Jednost
ka Ochotniczej Straży Pożarnej reali
zuje bowiem projekt pn. ,,Od wnuczka 
do dziadka – kultywowanie tradycji 
muzycznych w Konopnicy” w ramach 
Programu „Leader” (działanie 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwo
ju” objętego Programem Rozwoju Ob
szarów Wiejskich na lata 2007 – 2013). 
Jak sama nazwa wskazuje w warszta
tach biorą udział przedstawiciele kil
ku pokoleń. Najmłodsza uczestniczka 
– Ola ma 10 lat, natomiast pan Olczyk 
ma lat 70. W warsztatach biorą udział 
nie tylko mieszkańcy Konopnicy, ale 
również okolicznych miejscowości. 

Następnie wystąpili rodzice, na
uczyciele oraz pracownicy Zespołu 
Szkół w Wartkowicach w przedsta
wieniu pt. ,,Królewna Śnieżka i siedmiu 
krasnoludków – wersja współczesna”. 
Gwiazdą uroczystości dożynkowych 
był kabaret KaŁaMaSz. 

Na zakończenie uczestniczy bawili 
się na zabawie tanecznej.

Agnieszka Kiejnich

Ogłoszona została kolejna,  
dziewiąta edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego Czarno  
na białym, który rozstrzygnięty  
zostanie w Parzęczewie w dniu 
28 listopada (rozpoczęcie – godz. 
18.00). Wszystkich miłośników 
poezji zapraszamy na imprezę, 
która obejmuje także, prócz  
ogłoszenia wyników, spotkanie 
autorskie z Przemysławem  
Owczar kiem oraz koncert Studia 
Piosenki Domu Literatury  
Teresy Stokowskiej-Gajdy. Poniżej 
publi kujemy fragmenty wywiadu, 
dotyczącego idei i historii  
konkursu, udzielonego przez  
Renatę Nolbrzak studenckiemu 
pismu Presstige.

Agnieszka Barczyk: Przed nami 
kolejna – dziewiąta już – edycja 
konkursu. Jak to wszystko się 
zaczęło? 
R. N.: Pomysłodawczynią konkursu 
była wiele lat temu Agata Włodarczyk 
– koleżanka z parzęczewskiego ośrod
ka kultury. A że poezja zawsze była mi 
bliska, chętnie podjęłam wyzwanie 
organizacji konkursu. Pomyślałam, 
że aby wypracować prestiż imprezy 
podstawową sprawą jest zaangażo
wanie kompetentnego jury.

A.B.: Kto znalazł się w gronie 
jurorów?
R. N.: Od początku zapraszałam do 
współpracy znawców literatury z Uni
wersytetu Łódzkiego. Od kilku już lat 
przewodniczy jury prof. Konrad Tata
rowski. To wykładowca w Katedrze 
Dziennikarstwa i Komunikacji Spo
łecznej UŁ, dziennikarz i poeta, były 
redaktor Radia Wolna Europa. Jego 
kompetencje jako jurora są oczywiście 
niekwestionowane, jednak mówiąc 
o Konradzie Tatarowskim pozwolę 
sobie także na osobistą dygresję: to 
człowiek, którego bardzo cenię i po
dziwiam, którego uważam za swoje
go mentora. 

A.B.: Z roku na rok popularność 
konkursu rośnie. Laureatem 
ubiegłorocznej edycji był poeta 
z USA! Konkurs z Parzęczewa 
zdobywa kolejny kontynent? 
R. N.: To prawda (Śmiech). Okazało 
się, że nacisk na właściwy dobór ju
rorów, no i zapewne w jakiejś mierze 
sprawność organizacyjna spowodo
wały, że konkurs zdobył sobie ważne 
miejsce na mapie wydarzeń kultural
nych Łodzi i regionu. Myślę, że zro
zumienie tej współzależności miasta 
i ośrodków kulturalnych z regionu jest 
ważne dla powodzenia takich przed

sięwzięć. Czasem my – animatorzy 
z małych miasteczek i wsi popełniamy 
ten błąd, wynikający pewnie z kom
pleksów, że za wszelką cenę chcemy 
konkurować z wydarzeniami, przed
sięwzięciami łódzkimi, najczęściej, 
z powodu mniejszych możliwości, 
z marnym skutkiem. Tymczasem na
leży korzystać z bliskości wielkiego 
kulturalnego i naukowego ośrodka 
oraz jego potencjału dla tworzenia 
kultury na prowincji. I zaznaczam, że 
„prowincja” nie ma dla mnie żadnych 
negatywnych konotacji. 

A.B.: Zamiast rywalizacji 
współpraca?
R. N.: Właśnie. Doskonałym przykła
dem na współpracę między Łodzią 
i mniejszymi ośrodkami jest Festiwal 
„Puls Literatury”, którego częścią jest 
od dwóch lat konkurs „Czarno na bia
łym”. Festiwal „Puls Literatury” jest 
organizowanym od 2007 roku do
rocznym łódzkim wydarzeniem kul
turalnym, którego nazwa nawiązuje 
do wydawanego w latach 19771981 
w Łodzi nieregularnego kwartalnika 
„Puls”, opozycyjnego pisma literackie
go. Festiwal obejmuje spotkania au
torskie, panele krytycznoliterackie, 
warsztaty, koncerty muzyczne, pro
jekcje filmowe. Do udziału w nim za

praszani są wybitni pisarze, krytycy, 
tłumacze i literaturoznawcy. Ważnym 
elementem festiwalu jest organiza
cja konkursów literackich, m.in. Jacka 
Bierezina, Andrzeja Babaryki, Witolda 
Sułkowskiego, Ziemowita Skibińskie
go oraz „Czarno na Białym”. Innowa
cyjna formuła festiwalu polega właś
nie na włączeniu w działania innych, 
mniejszych ośrodków. Tak więc, prócz 
wydarzeń organizowanych w Łodzi 
„Puls Literatury” rozprzestrzenia się 
na region: Tomaszów Mazowiecki, 
Skierniewice, Poddębice, Brzeziny, 
Radomsko i Parzęczew. Okazało się, że 
jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, 
że wynikiem tej współpracy jest wiele 
twórczych inicjatyw. 

A.B.: Podczas ubiegłorocznej 
imprezy, Andrzej Strąk, poeta, 
szef festiwalu „Puls Literatury”, 
parafrazując usłyszaną podczas 
koncertu piosenkę „Tomaszów”, 
napisał: Jaś się nudzi jak cholera, 
z nudów ciągle Ewa ziewa, może 
byście tak najmilsi wpadli raz 
do Parzęczewa… Po co jeszcze 
można „wpaść do Parzęczewa”? 
Czym jeszcze, prócz organizacji 
literackich wydarzeń zajmuje 
się Forum Inicjatyw Twórczych, 
którym kierujesz?
R. N.: Nie wiem, czy tego naprawdę 
chcesz, bo o przedsięwzięciach FITu 
mogę mówić długo i chętnie (śmiech). 
Zapraszam na przykład na koncer

ty naszych zespołów: „Błogostanu”, 
który wykonuje piosenki poetyckie, 
młodzieżowego zespołu rockowe
go „Revers” czy ludowej kapeli „Pa
rzęczewiacy”. (…) Innym, ważnym 
przedsięwzięciem ostatniego czasu 
jest realizacja widowiska muzyczne
go „Bar Pod Zdechłym Psem” z udzia
łem wybitnego rosyjskiego trębacza 
i wokalisty – Pavla Samokhina i jego 
zespołu Samokhin Band. W tej chwili 
trwają także próby do spektaklu „Ali
cja w krainie czarów” z udziałem ak
torów – amatorów, dzieci i dorosłych 
z gminy Parzęczew, w reżyserii Syl
wii Maszewskiej – znanej śpiewaczki 
operowej. W najbliższych planach 
realizacja kolejnych projektów. Wy
mienię choćby jeden: warsztaty foto
graficzne i filmowe, których głównym 
celem jest promocja naszej „małej 
ojczyzny”, organizowane także we 
współpracy z Uniwersytetem Łódz
kim. W projekt zaangażuje się Stu
denckoDoktoranckie Koło Krytyków 
Filmowych, którego jestem zresztą 
członkiem. To jeden z przykładów jak 
przenikają się moje zainteresowania 
i obszary działalności: zawodowe, ar
tystyczne i naukowe. Mam nadzieję, 
że z korzyścią dla wszystkich dzie
dzin (śmiech).

A.B.: Dziękuję za rozmowę.

„Kultura przez wielkie K”, 
Pressstige, Łódź, 2013

Święto poezji w Parzęczewie
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W niedzielę 1 września odbyły się 
Dożynki GminnoParafialne w Pa
rzęczewie. Uroczyste podziękowanie 
rolników za płody ziemi rozpoczęła 
msza święta w Kościele Parafialnym 
w Parzęczewie. Po zakończeniu mszy 
i poświęceniu wieńców korowód do
żynkowy na czele ze Starostami – Jo
anną Wojtczak z Tkaczewskiej Góry 

8 września w Lubieniu odbyły się 
dożynki gminne, które, jak co roku, 
przyciągnęły mieszkańców z gminy 
Łęczyca oraz sąsiednich miejscowości. 
Dożynkowy korowód przeszedł przez 
wieś przy akompaniamencie orkie
stry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Błonia, tradycyjne wieńce z elemen
tami krzyża, hostii, serca, wykonane 
ze zbóż, kwiatów, owoców niosły de
legacje z Chrząstówka, Dobrogost, Ga
wron, Prądzewa, Topoli Szlacheckiej, 
Borek, Dąbia, Dzierzbiętowa Małego, 
Topoli Katowej i Lubienia. Wszyscy 
udali się na dziedziniec przy remizie 
OSP gdzie przy oprawie orkiestry dę
tej została odprawiona msza święta 
w intencji rolników i w podziękowa
niu za zebrane plony.

O trudnej pracy rolników mówili 
wójt gminy – Andrzej Wdowiak i Sta

rosta Łęczycki – Wojciech Zdziarski, 
który zwrócił uwagę na niezadowala
jące ceny produktów rolnych. Staro
stami tegorocznych dożynek byli Mał
gorzata Denarska i Marek Jakubowski.

Część artystyczna była niezwykle 
urozmaicona. Oprócz świetnej gry or
kiestry dętej OSP z Błonia uczestnicy 
imprezy mogli posłuchać występów 
Grupy Skifflowej „No To Co”, która ist
nieje od… 1967 roku. Skład osobowy 
zespołu na przestrzeni lat zmieniał 
się, ale ich muzyka nadal wzbudza 
zainteresowanie. Wystąpił również 
zespół „Czadowe Gitary” i kapela po
dwórkowa „Szadkowiacy”. Ogromną 
atrakcją był występ iluzjonisty Ma
cieja Pola. Zainteresowanie było tak 
duże, że widzowie, zwłaszcza dzie
ci, opuścili miejsca siedzące i ruszyli 
pod scenę, chcąc dokładniej zobaczyć 

oraz Tomaszem Saganiakiem z Opola 
– przeszedł nad parzęczewski zalew. 
Korowód prowadzony był, jak co roku, 
przez bryczki konne. Po części obrzę
dowej, przekazaniu chleba dożynkowe
go Wójtowi Gminy – Ryszardowi Nowa
kowskiemu oraz prezentacji wieńców 
sześcioro mieszkańców gminy odebra
ło z rąk Wójta odznaczenia „Zasłużony 

Dożynki w Parzęczewie

dla Rolnictwa” nadawane przez Mini
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród 
odznaczonych znaleźli się: Zuzanna 
Maślińska, Zofia Sobczak, Marek Cie
sielski, Wincenty Matuszkiewicz, Cze
sław Ziółkowski i Marek Stańczyk.

Część artystyczna tegorocznych 
dożynek rozpoczęła się od drugiej 
już edycji Turnieju Sołectw, w którym 

wzięły udział cztery sołectwa z na
szej gminy. Różnorodność konkur
sów pozwoliła na wykazanie się ta
lentami artystycznymi, manualnymi 
i kulinarnymi, a także sprytem oraz 
sprawnością fizyczną uczestników. Po 
bardzo emocjonujących zmaganiach 
zwycięzcą zostało po raz drugi Sołe
ctwo Chociszew, które otrzymało bon 
na zakup sadzonek, ufundowany przez 
WFOŚiGW w Łodzi w ramach projektu 
„Twórcza Natura”.

Główną atrakcją dożynek był wy
stęp kabaretu „Kopydłów”, w składzie: 
Leszek Benke, Lidia Kucharska – Se
gień, Ewa Czajkowska, Andrzej Jurczyń
ski oraz Przemysław Sejmicki. Artyści 

wystąpili w spektaklu „Tak jest Panie 
Komendancie”, który rozbawił wszyst
kich do łez. W inny, bardziej refleksyjny 
nastrój wprowadził publiczność zespół 
„Błogostan”, działający przy Forum Ini
cjatyw Twórczych. Imprezę taneczny
mi rytmami zakończył zespół „Na ży
wo”. Wszystkim przybyłym gościom 
dziękujemy za obecność, sponsorom 
za wsparcie, a mieszkańcom za wspól
ną zabawę.

Marta Gmerek

Impreza była współfinansowana przez UE 
w ramach PROW,  

poprzez Fundację Rozwoju Gmin „PRYM”. 

Dożynkowy piknik w Lubieniu
sławnego, nie tylko w Polsce, czaro
dzieja. Nie zawiedli się, zobaczyli 
bowiem pojawiające się znikąd ze
garki, od najmniejszego, po całkiem 
pokaźne, sztuczki z chustami, kartami 
i wiele, wiele innych trików. Oczywi
ście najbardziej efektowna była scena 
z udziałem uroczej asystentki Izy – 
żony artysty, która została zamknięta 
w przedziwnej skrzyni. Pan Maciej ma 
niebywały talent nawiązywania kon

taktu z widzami, a niektórych wręcz 
zaprasza na scenę, by stali się jego 
„asystentami”. 

Gospodarze terenu – druhny 
i druhowie OSP w Lubieniu i orga
nizatorzy dożynek dołożyli wszel
kich starań, aby zadowolić uczestni
ków imprezy. Wszyscy, bez względu 
na wiek bawili się wyśmienicie. Po 
występach artystycznych rozpoczę
ła się zabawa taneczna na wolnym 

powietrzu.
Cały teren wokół remizy OSP był 

pięknie udekorowany. Był nawet wia
trak z kostek słomy z kręcącymi się 
skrzydłami. 

Dożynki zostały dofinansowane przez 
UE w ramach Programu Rozwoju Ob
szarów Wiejskich za pośrednictwem 
Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”.

Zofia Dziwisz
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Od kilku miesięcy trwają w Forum Inicjatyw Twórczych w Pa
rzęczewie próby do dorosłej odsłony spektaklu „Alicja w kra
inie czarów” (wcześniej wystawiane były fragmenty sztuki 
z udziałem dzieci i młodzieży). Reżyseruje go Sylwia Maszew
ska – wybitna śpiewaczka operowa, scenarzystka i reżyserka. 
W przedsięwzięciu bierze udział ponad 20 aktorów – amato
rów, mieszkańców gminy Parzęczew. Gościnnie wystąpi zna
ny aktor teatralny i filmowy – Stanisław Brejdygant. Spektakl, 
mimo że z udziałem amatorów, tworzony jest w profesjonalny 

Alicja w krainie czarów 
sposób, zarówno w warstwie artystycznej, jak i technicznej – 
starannie przygotowywana jest scenografia oraz piękne, ory
ginalne kostiumy. 

Próby do „Alicji…” mają nie tylko artystyczną, ale i towa
rzyską wartość – są świetną okazją do integracji mieszkańców 
naszej gminy. Premiera sztuki planowana jest na grudzień tego 
roku. Poniżej fotorelacja z prób do spektaklu.

Renata Nolbrzak



październik 2013 7Łęczyca  •  Parzęczew  •  Wartkowice

Mieszkańcy wsi Żelgoszcz mogą już 
w pełni korzystać z nowej, asfaltowej 
drogi przebiegającej przez ich miej
scowość. 20 października odbyło się 
uroczyste poświęcenie i odbiór wyko
nanej inwestycji. W uroczystości wzięli 
udział mieszkańcy wsi, przedstawiciele 
władz gminnych oraz Proboszcz Parafii 
Solca Wielka. Inwestycja została zreali
zowana przy dofinansowaniu ze środ
ków budżetu Województwa Łódzkie
go w ramach działania „Modernizacja 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. 

Nowa droga w Żelgoszczy
Całkowita wartość projektu pn. „Prze
budowa nawierzchni drogi gminnej nr 
120115E przez wieś Żelgoszcz w gmi
nie Parzęczew” wynosi 350 826,75 zł, 
w tym dofinansowanie 178 110,00 zł. 
Projekt został zrealizowany również 
dzięki finansowemu wsparciu osób 
prowadzących działalność gospodar
czą i mieszkających przy zmodernizo
wanej drodze. Ich wkład w przebudo
wę drogi wyniósł 36 tys. złotych.

Marta Gmerek

W dniu dwudziestego październi
ka 2013 r. cały Chociszew pachniał 
ziemniakami. W tym dniu odbyła się 
pierwsza w historii wsi KARTOFLADA, 
czyli ŚWIĘTO ZIEMNIAKA. Organiza
torem imprezy było Stowarzyszenie 
„Przyjazne Wsie: Chociszew – Miko
łajew – Pustkowa Góra”. Pani Eulalia 
Białobrzeska zaprosiła wszystkich 
uczestników do Parku Rozrywki In
dianie Świata. Zjawili się mieszkańcy 
Chociszewa, Mikołajewa i Pustkowej 
Góry oraz nasi Przyjaciele ze wsi Tro
jany na czele z sołtysem, których za
prosiliśmy do wspólnej zabawy.

W programie znalazły się liczne 
konkursy z udziałem... ziemniaka. Bar
dzo trudne okazało się trafienie do 
ziemniaka z łuku. Tylko jeden uczest
nik konkursu otarł się o pyrę umiesz
czoną na tarczy. Główny konkurs – na 

Kartoflada w Chociszewie

przygotowanie potrawy z ziemnia
ków, stał na najwyższym poziomie. 
Oceniali wszyscy uczestnicy imprezy, 
pałaszując serwowane sałatki i ziem
niaczaną kiszkę, która przygotowali 
mieszkańcy Trojan. Werdykt był jed
nomyślny: wygrały Trojany. Nagrodą 
dla zwycięzców był ufundowany przez 
właścicielkę całodniowy pobyt w wio
sce ze wszystkimi atrakcjami. Zwy
cięzcy innych konkursów otrzymali 
drobne upominki, a wszystkie nagro
dy ufundowała Eulalia Białobrzeska.

Impreza zakończyła się wspólnym 
pieczeniem ziemniaków w ognisku. 
Wszyscy doskonale się bawili, a Ci co 
nie byli... no cóż może skuszą się w na
stępnym roku. Zapraszamy.

Prezes Stowarzyszenia
Donata Bugajska

W dniach 1214 września odbyła się wycieczka do Zielonej Góry, zorganizowana przez FIT w Parzęczewie.  
Wyjazd obfitował w atrakcje, m.in: rejs po Odrze drewnianymi galarami, zwiedzanie Starego Rynku,  

poznawanie sekretów winnicy „Miłosz” (na zdjęciu), uczestnictwo w imprezach z okazji dorocznego „Winobrania”. 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na stronie www.foruminicjatyw.pl.

We wrześniu działający w gminie 
Parzęczew Zarząd Gminny  
Polskiego Komitetu Pomocy  
Społecznej w ramach swojej  
działalności rozdysponował 
wśród 160 najbardziej potrzebu-
jących mieszkańców gminy  
żywność uzyskaną w ramach  
Europejskiego Progra mu Pomocy 
Żywnościowej (PEAD).

PEAD to największy program po
mocy żywnościowej w Polsce i za
razem największy program Federa
cji Polskich Banków Żywności co do 
wielkości przekazywanej żywności. 
Polscy przedsiębiorcy w ramach unij
nych dotacji produkują artykuły spo
żywcze, które trafią do osób najbar
dziej potrzebujących. Każdego roku 
do odbiorców trafia kilkadziesiąt 

tysięcy ton żywności. Z programu, 
za pośrednictwem PKPS korzystają 
także mieszkańcy Gminy Parzęczew. 
We wrześniu rozdysponowano 880 
kg mąki pszennej, 490 kg makaro
nu, 400 kg ryżu, 252 kg koncentratu 
pomidorowego, 280 kg dżemu, 80 
kg sera topionego, 172 kg konser
wy mięsnej, 408 kg gotowych dań 
obiadowych oraz 210 litrów oleju 
rzepakowego. Dodatkową formą po
mocy świadczoną przez ZG PKPS jest 
pomoc rzeczowa w postaci odzieży, 
sprzętu gospodarstwa domowego 
i zabawek.

W maju 2013 roku Zarząd Gmin
ny PKSP wznowił swoją działalność. 
Nowym prezesem wybranym pod
czas Walnego Zebrania Członków 
PKSP została Pani Wiesława Sewe
ryńska. Właśnie przygotowuję wnio-

sek o dotację gminną na przyszło-
roczną działalność – mówi nowa pani 
prezes – Planujemy w przyszłym ro-
ku paczki żywnościowe, zabawki dla 
dzieci, chcemy zorganizować jakieś 
imprezy okolicznościowe, m.in. wigilię. 
W skład Zarządu wchodzą również: 
Barbara Trelińska, Anna Bielińska, 
Dorota Wronkiewicz, Maria Kamiń
ska, Anna Krysztofiak, Małgorzata 
Gosińska i Ewa Andrzejczak. Komitet 
oferuje darmową pomoc dla najbar
dziej potrzebujących rodzin. Dlatego 
też, mając na uwadze ich dobro ZG 
PKPS zwraca się z prośbą o informa
cję od osób, które mogłyby nieodpłat
nie przekazać pozostające w dobrym 
stanie przedmioty takie jak: garnki, 
pralki, telewizory, lodówki, meble. 

Marta Gmerek

Pomoc dla potrzebujących
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Wiele szkół z naszego terenu ma kil
kudziesięcioletnią historię. Jednak 
mało która jest tak udokumentowa
na, jak historia szkoły w Wilczkowi
cach w Gminie Łęczyca, którą opisuje 
założona w 1930 roku kronika. Za
łożył ją ówczesny kierownik Kazi
mierz Majewski. Na pierwszej stronie 
znalazła się informacja, że szkoła zo
stała prawdopodobnie wybudowana 
w 1905 roku. Kronika, podając fakty 
dotyczące szkoły, ukazując ówczesne 
realia i przywołując historyczne wy
darzenia jest bardzo cennym źródłem 
informacji, nie tylko o historii samej 
szkoły, ale historii Polski w ogóle. Po
niżej publikujemy fragmenty kroniki 
w oryginalnej pisowni.

Rok 1930.

dn. 1/7  P. Majewski Kazimierz na-
uczyciel stały został zamianowany 
przez Kuratorjum Okr. Szkol. Łódz-
kiego na stanowisko p. o. kierownika 
szkoły 2 kl. publicznej w Wilczkowi-
cach gm. Tkaczew. 

2/9  Rozpoczęcie roku szkolnego Mszą 
św. w kościele parafialnym w Łęczycy. 
Dzieci obecnych było 72. 
(...)

12/9  Ferje kartoflane trwały w tut. 
szkole w 14-28 września. W sali szkol-
nej odbyły się wybory do Sejmu. [...] 
Wyborców do Sejmu było 1256 gło-
sowało 985. Większość głosów poszło 
na Stronnictwo Narodowe. Za rządem 
głosowało 15,4%.... 

Rok 1930/31 

10/12 Budżet remontu tut. szkoły 
do Dozoru Szkolnego na rok szkolny 
1931/32 wynosi: studnia (dryny 128 
robotnik 140) =268 zł. malowanie 
i czyszczenie klas – 80 zł. reperacja 
obórki 50 zł. Razem 398 zł. Budżet 
powyższy zatwierdzony przez władze. 

7/2  odbyła się wizytacja szkoły przez 
p. Inspektora Szkol. p. Ochędalskiego. 

28/6 Zakończenie roku szkolnego. 
szkoła była na nabożeństwie a na-
stępnie p. Helena Ważna rozdała świa-
dectwa. Szkoła 2 kl. oddz. 5. Liczba 
dzieci 126... 

Rok 1931 

1/9  Rozpoczęcie roku Szkolnego mszą 
św. w kościele parafialnym w Łęczycy. 
74 dzieci. Sił nauczycielskich 2. 1) kier. 
p. Majewski Kaz. nauczyciel stały 9 lat 
pracy, mieszka w budynku własnym. 
2) p. Helena Ważna nauczycielka tym-
czasowa etatowa 3 lata pracy, mieszka 
w wynajętym budynku [...]. Dzieci za-
pisanych na początku roku szkolnego 
128 ze wsi Wilczkowice, Górki Środ-
kowe, Dolne, folwark i kol. Wichrów, 
Wichrówek i częściowo Leszcze, reszta 
z Leszcza chodzi do Łęczycy. Nauka 
odbywa się w dwóch salach: własnej 
i wynajętej [...] Lekcje rozpoczynają 
się o godz. 8 rano a kończą się 12 45 
z 20 minutową przerwą po 3-ciej godz. 
Każda lekcja trwa 45 minut a prze-
rwa (pauza) 10 minut. Rozkład godzin 
zrobiony jest ściśle według rozkła-
du Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego a skrócony 
o 4 godz. ze względu na to, że Kura-
torium Okręgu Szkolnego Łódzkiego 
skasowało nadliczbowe nauczycielom 

etatowym z powodu kryzysu gospo-
darczego w kraju... 

22/9 Nauczycielstwo tut. zgodziło 
się na 1/2% z poborów miesięcznie 
na rzecz komitetu dla bezrobotnych 
na czas aż do odwołania. 

20/10 Kierownik szkoły z kilkoma 
mieszkańcami Wilczkowic zaprenu-
merował „Dziennik Ustaw” i Dziennik 
Wojewódzki woj. Łódzkiego 

25/10 Przy szkole powstało boisko 
wyregulowane i wywiezione żwirem, 
który kosztuje około 20 zł... 

11/11 Rocznica 13-ta powstania 
Wojska Polskiego oraz dziesięciole-
cie powstania Śląsk. szkoła tut. bra-
ła udział w nabożeństwie w Łęczycy. 
Liczba dzieci 42. 

13/11 lekcji nie było (piątek) święto 
patrona Młodzieży szkolnej św. Stani-
sława Kostki. Dzieci w liczbie 76 brały 
udział w nabożeństwie, które odbyło 
się w kościele parafialnym w Łęczycy. 

9/12 W dniach 9 i 10 grudnia został 
dokonany II powszechny spis ludno-
ści na terenie całej Rzeczypospolitej. 
W Wilczkowicach wsi: Górne, Środko-
we i Dolne. Liczba mieszkańców wy-
nosiła 613 a dzieci do lat 14 – 173. 

Rok 1932
 

7/1 Ferje Bożego Narodzenia trwały 
do 7/I włącznie... 

14/I  prasa podaje drugi powszech-
ny spis ludności w Polsce w 1931 r. 
wynosi około 32 miljonów ludności, 
natomiast pierwszy spis w 1921 r. wy-
kazał 27 miljonów; przeciętnie pół 
miljona rocznie. 
(...)

10/5 Organizacja tut. szkoły na rok 
szkolny 1932/33 sporządzona przez 
kier. szkoły p. Kazimierza Majewskie-
go w 2-ch egzemplarzach. Kierownik 
szkoły sporządził rozkład na 3 siły 
etatowe przewidując podniesienie 
stopnia organizacyjnego do 3 kl. Ilość 
dzieci wynosiła 230. 
(...)

29/6 zakończenie roku szkolnego; 
w dniu 28 dzieci brały udział w na-
bożeństwie w kościele parafialnym 
w Łęczycy a d. 29/6 odbył się dość 
uroczysty popis z następującym po-
rządkiem dziennym: 1. Zagajenie przez 
kier. szkoły p. Kazimierza Majewskie-
go; 2) Krótki egzamin we wszystkich 
oddziałach przez poszczególnych wy-
chowawców; 3) Rozdanie świadectw 
przez wychowawców oraz udzielanie 
ustnych pochwał dla najlepszych dzieci; 
4) Zakończenie krótkim przemówie-
niem nauczycielki p. Heleny Ważnej. 
Poszczególne punkty programu prze-
rywane były śpiewami i deklamacja-
mi. Na zakończenie roku przybyli ojco-
wie i matki około 25 osób, którzy byli 
zachwyceni popisami a kilkoro z nich 
dziękowało wychowawcom za naukę. 
w tej szkole był to pierwszy popis. 

Sierpień: W miesiącu sierpniu zakoń-
czony został remont tut. szkoły w bu-
dynku własnym i wynajętym... 

1/9 Kuratorium Okręgu Szkolnego 
w Łodzi zostało zniesione i włączone 
do Kuratorium Warszawskiego. Na-
uczycielstwo powyższy fakt przyjęło 
z ubolewaniem. 
(...)

7/9 Została wykończona i oddana do 
użytku szkolnego trzecia sala w domu 
wynajętym... 

11/9 W dniu 11 września r. b. o godz. 8 
rano wojsko poniosło olbrzymią stra-
tę, bo zabili się na samolocie: najlepszy 
lotnik polski ś.p. porucznik Franciszek 
Żwirko, zwycięzca pierwszej nagrody 
o „Puchar Wędrowny Narodów” doo-
koła Europy i konstruktor tego najlep-
szego samolotu R.W.D.6. ś.p. Wigura 
inżynier, obaj młodzi lotnicy, zginęli 
podczas przelotu do Pragi na zawody... 
(...)

Rok 1933 

10/I Inspektorat Szkolny nadesłał 
księgę ocen, w której będą notowa-
ne postępy uczniów, zamiast Księgi 
Głównej. 

11/III  Została uchwalona przez Sejm 
nowa ustawa ustrojowa, która pociąg-
nie za sobą zmianę nowych progra-
mów i podręczników. Ustawa dla całej 
Polski jednakowa wejdzie w życie już 
od r. szk. 1933/34 a w całości w cią-
gu 5 lat. 

15/VI Zakończenie roku szkolnego 
nabożeństwem. Stan dzieci w d. 15/
VI 33 r. 179 z tego z wynikiem przy-
najmniej dostatecznym 131, niedosta-
tecznym 39, nieklas. 9. 

1/X Rozporządzeniem Ministerstwa 
[...] został utworzony obwód szkolny 
łódzki, obejmujący powiaty: łódzki, 
łęczycki i brzeziński z siedzibą Inspek-
tora Szkol. w Łodzi ul. Południowa 4. 

20 września powstało przy tut. szkole 
Koło Towarzystwa Popierania Budo-
wy Publicznych Szkół Powszechnych. 
Wybrano zarząd: prezes p. Kamiński 
Stanisław, sekr. p. Majewski, skarbnik 
p. Wolski Paweł. Członków 12.

Rok 1935 

Dotychczasowy Kierownik Szkoły 
p. Kazimierz Majewski został z dniem 
1.II.35 r. translokowany przez Inspek-
torat Szkolny łódzki do Tomaszowa 
Mazowieckiego. Kierownikiem miej-
scowej szkoły został mianowany p. Ka-
zimierz Skalski. Pan Skalski nie przyjął 
powierzonego mu kierownictwa wo-
bec tego Inspektorat Szkolny powie-
rzył pełnienie obowiązków kierow-
nika p. Helenie Włodarczykowej do 
dnia 15/VI 35 r. [...] Na skutek zgonu 
Pierwszego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego, zarządzona została 6 
tygodniowa żałoba. Rok szkolny za-
kończył się akademją, popisami ucz-
niów i wystawą prac. W dniu 1 lipca 
1935 r. objął kierownictwo Franciszek 
Woźniak były kierownik szkoły po-
wszechnej w Olszowej pow. Brzeziński. 
(…)

Rok 1936 

26/V W maju szkoła wybrała się do 
Kutna na święto pułkowe. Zostało ono 
zorganizowane przez 37 pułk piecho-
ty ziemi łęczyckiej, celem nawiązania 
bliższego kontaktu młodzieży szkol-
nej z wojskiem polskim i wzbudzania 
w nich miłości wzajemnej. Dzieci na-
sze wystąpiły w Kutnie z tańcami t. j. 
mazurkami i krakowiakami. Ogólnie 
taniec podobał się bardzo. Po powro-
cie dzieci miały opisać wrażenia jakie 

odniosły z bliskiej styczności z woj-
skiem polskim jeden z tych listów zo-
stał wydrukowany przez 37 pułk pie-
choty w Kutnie w gazecie... 

Dnia 31 maja został utworzony Ko-
mitet Budowy Szkoły w Wilczkowi-
cach pod protektoratem p. Starosty 
(nazwisko nieczytelne). W krótkim 
czasie na ten cel została urządzona 
zabawa z loterją fantową, która dała 
czystego zysku 272 zł. 24 gr Pieniądze 
oddano na K.K.G. w Łęczycy. 

21/VI Na zakończenie roku Szkolne-
go odegrano sztuczkę p. t. „Królewna 
Basia”. [...] Dochód wynosił 12 zł. 82 
gr., który przeznaczono na bibljote-
kę szkolną. 

Rok 1936/37 

1/X  Z oszczędności Spółdzielni Ucz-
niowskiej zaprenumerowano Gazetkę 
(nieczytelnie) i Ilustrację Szkolną jak 
również zakupiono tablice do zawie-
szania Gazetki i Ilustracji. 
Z dniem 1 lipca 1937 zostałem mia-
nowany w drodze konkursu kierow-
nikiem szkoły w Wilczkowicach. [...] 
Rok szkolny rozpoczęliśmy uroczystym 
nabożeństwem. Spółdzielnię uczniow-
ską sam prowadziłem, aby za zysk ku-
pić pomoce naukowe. [...] W grudniu 
1936 r. członkowie komitetu zakupili 
kamień (200 m 3) na budowę w Roż-
niatowie. Ponieważ zima była fatal-
na więc o zwózce kamienia nie było 
mowy [...] 

W dniu 13. VI. 37 odbyło się w Wil-
czkowicach Święto Sportowe obwód 
gmin Tkaczewa i Topoli. Dzieci na-
sze odtańczyły tańce, które wypadły 
imponująco. P.C.K. urządziło bufet, 
a dochód z niego w kwocie 28 zł 10 
gr został przeznaczony na kupno ap-
teczki P.C.K. i zapłacenie kostiumów 
dla krakowiaków i kurpiów. 

Kronika szkoły w Wilczkowicach

Rok 1937-38

wrzesień Rok szkolny rozpoczęliśmy 
uroczystym nabożeństwem. 

październik W październiku zorga-
nizowałem Tydzień Szkoły. materiał, 
który otrzymaliśmy [...] wszystek roz-
sprzedaliśmy na ogólną sumę 49.10gr. 
Prócz tego rodzice ofiarowali po pa-
rę złotych na budowę naszej szkoły. 
Z tych składek kupiono żwir na całą 
szkołę na ogólną sumę 60 zł... 

listopad W d. 20/XI 37 założyłem 
z dziećmi ogród owocowy. Dzieci sa-
me czyściły paliczki na zajęciach prak-
tycznych i przy mojej pomocy wsadziły 
44 sztuki drzew owocowych [...] dla 
upamiętnienia dwudziestolecia naszej 
niepodległości. [...] 
Komitet Budowy Szkoły pod protekto-
ratem Pana Starosty w lutym 1938 r. 
zakupił 23 tysiące cegły, którą w prze-
ciągu tygodnia zwieziono na plac 
szkolny. Całą zimę zwożono kamień 
z Rożniatowa. Całą zimę zwożono 
również kamień polny na fundamenta. 
Mieszkańcy starają się bardzo, żeby na 
wiosnę rozpocząć budowę szkoły. Już 
Komitet posiada wszystek kamień bia-
ły, polny i wapno, cegłę, żwir a gmina 
wstawiła do budżetu 1000 zł (tysiąc 
zł.) i wystąpiła po drzewo do zarządu 
Lasów Państwowych. 

kwiecień Na zebraniu rodzicielskim 
w d. 3 września mieszkańcy wsi Wil-
czkowic i Wichrowa ofiarowali 250 zł 
(dwieście pięćdziesiąt zł.) w papierach 
wartościowych (pożyczka Narodowa) 
na budowę szkoły. 

W dniu 15-VI b.r. dzieci częściowo 
wzięły udział w wycieczce do Płocka, 
a w dniu 18-VI były na wycieczce w Tu-
mie. W dniu 21.VI nastąpiło uroczyste 
zakończenie roku szkolnego 1937/38. 
Poświęcono kamień węgielny pod bu-
dowę nowej szkoły.


