
Co roku w Forum Inicjatyw Twórczych obcho-
dzi się Dzień Kobiet, co roku jednak staramy 
się zaproponować naszym gościom inne arty-
styczne atrakcje. Tym razem pomysł także był 
oryginalny – przygotowaliśmy przedstawienie 
„Pamiętniki Adama i Ewy” na podstawie hu-
moreski Marka Twaina o tym samym tytule. 
„Pamiętniki Adama i Ewy” są satyrycznym ko-
mentarzem do życia biblijnych prarodziców. 
Adam i Ewa opisują te same zdarzenia z od-
miennych punktów widzenia, co daje niesły-
chany efekt humorystyczny. Prócz poczucia 
humoru autor wykazuje się także niezwykłą 
przenikliwością i znajomością naszej ludzkiej 
natury. Pamiętnik Adama jest pełen faktów, 
konkretnych konstatacji i nie ukrywanej nie-
chęci do dziwnej istoty, która nazywa siebie 
Eksperymentem Doskonałym. Z czasem nie-
chęć zdecydowanie mija, choć Adam daleki 
jest od analizowania przyczyny takiego sta-
nu rzeczy. W przeciwieństwie do Ewy, która 
próbuje sobie tłumaczyć męskie zachowania, 
przypisując im nie zawsze trafne motywacje. 
Przedstawienie opowiada o charakterystycz-
nych dla naszych płci sposobach myślenia, 
zachowania, o pięknej miłości macierzyńskiej, 
o kobiecej delikatności i męskiej sile. I o tym, 
jak różnie interpretujemy świat. Opowiada-
nie jednak kończy się w sposób zupełnie nie 
zaskakujący i nie wymagający komentarza:

Na grobie Ewy
Adam: 

     Gdziekolwiek była ona, tam był Raj.
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W tytułowe role wcielili się: Eulalia Biało-
brzeska i Jan Bugajski – mieszkańcy naszej 
gminy, którzy swój aktorski debiut mieli w sztan-
darowym już spektaklu parzęczewskiej grupy te-
atralnej: „Alicja w Krainie Czarów”. O muzyczną 
warstwę przedstawienia zadbał Marcin Sewe-
ryński, który urzekł publiczność piękną, solową 
grą na saksofonie. 

Po artystycznych emocjach przyszedł czas na 
życzenia. Jak co roku, mieszkankom naszej gmi-
ny złożył je wójt Ryszard Nowakowski, który 
potem wraz z Przewodniczącym Rady Gmi-
ny Władysławem Krawczykiem oraz radnym 
Powiatu Zgierskiego Włodzimierzem Pietru-
szewskim obdarował wszystkie panie kwiata-
mi i słodyczami. Słodki poczęstunek w postaci 
domowych ciast przygotowali także gospo-
darze – Forum Inicjatyw Twórczych. Imprezę 
uświetnili swoimi występami również człon-
kowie zespołów śpiewaczych: z Parzęczewa 
i Śniatowej, które wraz z kapelą Parzęczewiacy 
zapewniły niezawodnie muzykę ludową i bie-
siadną na wysokim poziomie. Jednym z towa-
rzyszących przedsięwzięć była wystawa haftu 
richelieu mieszkanki Chociszewa – Genowefy 
Gończar. Uczestnicy imprezy byli pod ogrom-
nym wrażeniem kunsztu artystki, która po raz 
pierwszy publicznie prezentowała swoje prace. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom imprezy 
za wspólnie spędzony czas oraz osobom, które 
zaangażowały się w przygotowanie i udoku-
mentowanie imprezy, w szczególności: Dona-
cie Bugajskiej oraz Piotrowi Szoszkiewiczowi. 

Renata Nolbrzak
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W dniach 4–5 marca w budynku Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Ozorko-
wie odbyły się gminne eliminacje do 
XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapo-
biega pożarom”. W konkursie, które-
go głównym celem jest popularyzacja 
wśród dzieci i młodzieży znajomości 

Do Tkaczewskiej Góry można było do-
jechać poprzez dwa mosty – w Nowo-
młynach i Raciborzu. Ich drewniane 
konstrukcje uniemożliwiały przejazd 
ciężkich samochodów ciężarowych, 
co utrudniało dostawę materiałów 
budowlanych na realizowane we wsi 
budowy, dostawę gazu, przejazd au-
tobusów itp. 

W sąsiedztwie mostu w Raciborzu 
znajdował się teren przeznaczony na 
żwirownię. Gdy jej właścicielem został 
pan Wiesław Fornalczyk (firma BU-
DOKOP), postanowił z własnych środ-
ków sfinansować przebudowę pobli-
skiego mostu, by uniknąć uciążliwych 
przejazdów samochodów wywożą-
cych materiał ze żwirowni przez wsie 
Tkaczewska Góra i Pustkowa Góra. 
Rozwiązanie takie, by prywatna osoba 
występowała jako inwestor w przebu-
dowie mostu było swego rodzaju pio-
nierskim przedsięwzięciem w naszym 
województwie. W związku z tym, za-
równo pan Fornalczyk, jak i urzędnicy 
ze szczebla wojewódzkiego i powiato-
wego musieli po raz pierwszy przejść 
procedurę załatwiania formalności 
związanych z budową mostu. Pan For-
nalczyk zawarł umowę użyczenia te-
renu pod budowę mostu z Urzędem 
Gminy w Parzęczewie i Wojewódzkim 
Zarządem Melioracji w Łodzi. W ra-
mach inwestycji zostały wybudowa-

ne nowe przyczółki, na których osa-
dzono metalową konstrukcję mostu 
przystosowaną do ruchu pojazdów 
o ciężarze do 50 ton. Całość kosztów 
związanych z projektowaniem i bu-
dową mostu poniósł pan Fornalczyk. 
Po sfinalizowaniu budowy i odbiorach 
technicznych realizowana jest obec-
nie procedura przekazania obiektu na 
rzecz Gminy Parzęczew. Zakończenie 
jej umożliwi mieszkańcom pobliskich 
wsi korzystanie z mostu. 

Pan Fornalczyk wyjaśnił sposób 
zagospodarowania terenu po zakoń-
czeniu eksploatacji żwirowni. Teren 
(około 8 ha) będzie poddany rekul-
tywacji systemem wodno-leśnym, 
tzn. w wyrobiskach powstanie zbior-
nik wodny, a miejsca suche zostaną 
zalesione.

Decyzja pana Fornalczyka o zaan-
gażowaniu się w zagospodarowanie 
żwirowni i związane z tym wybudo-
wanie nowego mostu rozwiązała dwa, 
ważne dla mieszkańców wsi Tkaczew-
ska Góra, problemy. Po pierwsze, zosta-
nie znacznie skrócona droga pojazdów 
ciężarowych z zaopatrzeniem dla go-
spodarstw, a po drugie zostanie zlikwi-
dowany problem dzikiego wysypiska 
śmieci, jakim stopniowo stawała się 
nieużytkowana wcześniej żwirownia.

Małgorzata Synowiec 

Most w Raciborzu

przepisów przeciwpożarowych oraz 
praktycznych umiejętności posługi-
wania się podręcznym sprzętem gaś-
niczym i techniką pożarniczą, wzięli 
udział między innymi uczniowie szkół 
z terenu gminy Parzęczew. W tegorocz-
nym turnieju swoją wiedzę pożarniczą 
miało okazję sprawdzić 3 uczniów ze 

Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy Pożarniczej

Szkoły Podstawowej w Chociszewie, 
3 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. 
Juliana Tuwima w Parzęczewie oraz 
6 uczniów z Gimnazjum w Parzęcze-
wie. Każdy z nich musiał wykazać się 
dobrą znajomością tematyki pożar-
niczej, zasad postępowania na wy-
padek pożaru oraz wiedzą z zakresu 
tradycji, historii i organizacji ochrony 
przeciwpożarowej. 

Test, z którym zmierzyli się ucz-
niowie zawierał 40 pytań wyboru, 
a uczestnicy mieli 40 minut na ich roz-
wiązanie. W pierwszej grupie wieko-
wej (uczniowie szkół podstawowych) 
najlepiej poradziła sobie Zuzanna Pę-
gowska z SP w Chociszewie zdobywa-
jąc pierwsze miejsce i wyprzedzając 
tym samym Tomasza Zamolskiego z SP 
w Chociszewie oraz Weronikę Czwoń-
dę z SP w Parzęczewie. Wśród gimna-
zjalistów największą wiedzą pożar-
niczą popisała się natomiast Marta 
Morańda, drugie miejsca zdobyła Na-
talia Talara, a tuż za nią uplasował się 

Łukasz Chwiałkowski. Wszystkim lau-
reatom gminnego etapu turnieju wrę-
czono atrakcyjne nagrody w postaci 
plecaków, piłek oraz sprzętu sporto-
wego, które ufundowane zostały przez 
Wójta Gminy Parzęczew – Ryszarda 
Nowakowskiego. Ponadto, zwycięzcy 
etapu gminnego zakwalifikowali się 
do eliminacji powiatowych, gdzie na-
sza reprezentantka Zuzia Pęgowska 
stanęła na III miejscu podium.

Cieszymy się, że młodzież intere-
suje się tak ważną tematyką i gratulu-
jemy dużej wiedzy! Specjalne podzię-
kowania należą się również Pani Ewie 
Jędrachowicz, która przygotowała ucz-
niów do konkursu oraz Jednostce Ra-
towniczo-Gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej w Ozorkowie i Starostwu Po-
wiatowemu w Zgierzu za organizację 
poszczególnych etapów turnieju.

Ewa Maślińska

Turniej wiedzy pożarniczej 
w Łęczycy

27 marca 2014 roku w Komendzie 
Powiatowej PSP w Łęczycy odby-
ły się powiatowe eliminacje 37. 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pt. „Młodzież Zapo-
biega Pożarom”. Turniej zorgani-
zowany był wspólnie przez Zarząd 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Łęczycy i Komendę Powiato-
wą Państwowej Straży Pożarnej 
w Łęczycy.

W trzech grupach wiekowych (szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły ponad-
gimnazjalne) udział wzięło łącznie 30 
uczestników. Po części pisemnej do 
ścisłego finału zakwalifikowały się po 
trzy osoby z każdej grupy wiekowej. 

Klasyfikacja końcowa: 
Grupa I

1.  Jakub Szczech – Szkoła Podstawo-
wa w Górze Św. Małgorzaty – 20 pkt. 

2.  Wiktoria Jabłońska – Szkoła Pod-
stawowa w Grabowie – 10 pkt. 

3.  Patryk Kiciński – Szkoła Podstawo-
wa w Górze Św. Małgorzaty –10 pkt. 

Grupa II
1.  Paweł Błaszczyk – Gimnazjum 

w Nowym Gaju – 33 pkt. 
2.  Marcin Mikołajczyk – Gimnazjum 

w Topoli Królewskiej – 21 pkt. 
3.  Natalia Modlińska – Gimnazjum 

w Grabowie – 20 pkt. 

Grupa III
1.  Marcin Błaszczyk – ZS im J. Grodz-

kiej w Łęczycy – 25 pkt. 
2.  Bartosz Bartosik – ZSMR w Piątku 

– 6 pkt. 
3.  Elwira Osowska – ZS im J. Grodzkiej 

w Łęczycy – 4 pkt. 

Zwycięzcy poszczególnych grup 
reprezentowali powiat łęczycki na eli-
minacjach wojewódzkich OTWP, któ-
re odbyły się 11 kwietnia 2014 roku 
w Buczku, pow. łaski. 

W przerwie turnieju na każdego 
uczestnika czekał słodki poczęstunek 
oraz pokaz sprzętu strażackiego przy-
gotowany przez strażaków z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Łęczycy. 

źródło: www.straz.leczyca.pl
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Jak co roku, 21 marca dzieci z przed-
szkola w Wartkowicach świętowa-
ły nadejście wiosny. W tym roku do 
wspólnej zabawy zaprosiły dzieci 
z Punktu Przedszkolnego w Pełczy-
skach. Dzień wcześniej obie grupy 
przedszkolne wykonały „ekologiczne 
marzanny”. W pierwszym dniu wios-
ny przedszkolaki z kukłami symboli-
zującymi odchodzącą zimę spotkały 
się w przedszkolu w Wartkowicach. 
Zajęcia rozpoczęły wspólnymi zaba-
wami, grami i rozwiązywaniem wio-
sennych zagadek oraz rebusów. Dzie-
ci wymyślały także radosne hasła 
oraz tańczyły do wiosennej muzyki. 
Niespodzianką dla milusińskich był 
wiosenny koncert pt.: „Solo i w due-
cie”, którego bohaterem był akordeon. 
Dzieci poznały budowę i brzmienie 

Pożegnanie zimy

tego instrumentu oraz wysłuchały 
utworów granych na dwa akordeo-
ny. Jednak najwięcej radości sprawił 
dzieciom wspólny wiosenny spacer 
– w końcu trzeba było przepędzić zi-
mę! Na czele z marzanną, w wesołym 
korowodzie, radośnie wykrzykując: 
„Precz zimo, my chcemy wiosnę!” po-
żegnały zimę. Aby tradycji stało się 
zadość marzanna została wrzucona 
do rzeki i popłynęła daleko, aż do 
morza... Dzieci zapewniały, że nikt 
za zimą nie będzie tęsknił. Piękna 
wiosenna pogoda, ciepły wietrzyk 
i słyszany w oddali ptasi trel upewni-
ły wszystkich, że w tym roku wiosna 
przyszła punktualnie.

Jolanta Olejniczak
Małgorzata Pastuszka

Zabawa, koncert i topienie marzanny – dzieci  
z Wartkowic i Pełczysk powitały wiosnę.

Tradycyjnie już, po raz czternasty, 
w Tłusty Czwartek w Domu Kultury 
w Łęczycy odbyła się impreza pod 
nazwą XIV Regionalny Pokaz Potraw 
Ziemi Łęczyckiej. Pokaz zorganizowa-
ło Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczy-
ckiej wspólnie ze Starostwem Powia-
towym, Urzędem Miasta w Łęczycy, 
Domem Kultury i Muzeum łęczyckim 
przy współpracy z Fundacją Rozwoju 
Gmin PRYM z Parzęczewa, Łódzkim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 
w Bratoszewicach Rejon w Łęczycy 
i Urzędami Gmin z: Łęczycy, Piątku, 
Daszyny, Góry św. Małgorzaty, Wito-
ni, Grabowa, Świnic Warckich oraz 
Wartkowic.

W tym roku, oprócz tradycyjnych 
dla tego dnia pączków i faworków, 
głównymi „bohaterami” pokazu by-
ły warzywa i owoce jako źródło wi-
tamin. Licznie przybyli goście mogli 
skosztować... 84 potraw. Imponująca 
była pomysłowość osób wykonują-
cych te smakołyki, które umiejętnie 
łączyły tradycyjne przepisy z bieżą-

Tłusty Czwartek 
po łęczycku

cymi trendami kulinarnymi. Dodat-
ki warzyw, owoców, ziół sprawiły, 
że wszystko było nie tylko smaczne, 
ale i zdrowe. Zwracała uwagę także 
prezentacja potraw. Pomysłowość 
w tym względzie była niesłychana, 
szczególnie wyróżniało się stoisko 
pań z KGW w Gawronkach, gdzie 
królował paw wykonany z rolady 
drobiowo-warzywno-owocowej.

Gotowało 19 zespołów, w tym 
2 dwa zespoły ludowe: „Świniczan-
ki” i Leźniczanie” oraz pięć mło-
dzieżowych: z gimnazjum w Witoni 
i Topoli Królewskiej, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczy-
cy z Zespołu Placówek Edukacyjno-
-Wychowawczych w Łęczycy i z Ze-
społu Szkół Mechanizacji Rolnictwa 
w Piątku. Wszystko wskazuje na to, 
że gotowanie, pieczenie i smażenie 
wzbudza zainteresowanie osób w każ-
dym wieku. Imprezę umilały występy 
„Świniczanek” i „Leźniczan”. 

Zofia Dziwisz
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Na Ukrainie spośród 45,5 mln miesz-
kańców prawie 84% deklaruje się ja-
ko chrześcijanie, w tym zdecydowana 
większość, bo prawie 80 % wyznaje 
prawosławie, ok. 10% jest wyznaw-
cami kościoła katolickiego obrządku 
bizantyjsko-ukraińskiego (grekokato-
licy uznający zwierzchność papieża).

W tym roku Wielkanoc według ob-
rządku wschodniego wypada w tym 
samym terminie, co u nas. Idea Wielkiej 
Nocy w chrześcijaństwie jest jedna, ale 
jednak są pewne różnice w praktykach. 
Wielki post zaczyna się siedem tygodni 
przed świętem Paschy, czyli Wielkano-
cą i jest bardzo surowy. Reguły Kościoła 
prawosławnego zalecają przygotowa-
nie się do święta Paschy w dwóch sfe-
rach życia – od strony cielesnej i du-
chowej. Z jednej strony, prawosławni 
w czasie postu ograniczają jedzenie 
w ogóle, w tym spożywanie niektó-
rych produktów: mięsa, nabiału, często 
również ryb czy oleju. Z drugiej strony, 
Kościół zaleca odpowiednie duchowe 
przygotowanie się do święta Paschy. 
Właśnie temu duchowemu przygoto-
waniu ma służyć post cielesny. 

Jak to wygląda w praktyce dowie-
działam się od pani Haliny – Ukrainki 
prawosławnej z okolic Kowla.

Czy bardzo rygorystycznie 
przestrzegacie postu?
Batiuszka (kapłan) jest dość wyrozu-
miały. Oczywiście post to ograniczenie, 
ale ludzie pracujący, zwłaszcza inten-
sywnie, albo dzieci, chorzy nie muszą 
postu ściśle przestrzegać, jednakże 
w środy i piątki pościmy. 

To co się wtedy jada? 
Ziemniaki, ogórki, warzywa, śledzie, 
kasze, olej...

Czy w Niedzielę Palmową 
święcicie palmy? 
Tak, wtedy odprawia się nabożeń-
stwo, ludzie niosą do cerkwi przy-
strojone gałązki wierzby, które zosta-
ją poświęcone. 

A jak wygląda Wielki Tydzień?
W Wielki Czwartek wierni udają się 
do cerkwi na nabożeństwo ze świe-
cami, tam je zapalają i z płonącymi 
wracają do domów. W Wielki Piątek 
po południu odbywa się wyniesienie 
płaszczanicy – całunu z wizerunkiem 
Chrystusa leżącego w grobie lub sce-
ny opłakiwania i położenie jej na spe-
cjalnym stole, symbolizującym grób 
Pański. Wieczorem na nabożeństwie 
wielkopostnym odbywa się obrzęd po-
grzebu Chrystusa. Płaszczanica jest 
niesiona w procesji wokół cerkwi, na-
stępnie powraca przez otwarte Wrota 
Królewskie ikonostasu i jest złożona 
pośrodku cerkwi. W Wielką Sobotę, 
podczas wieczornego nabożeństwa, 
płaszczanica jest kładziona na ołtarzu 
i pozostaje tam aż do wigilii Wniebo-
wstąpienia Pańskiego (czterdzieści dni 
po święcie Paschy). O północy (z soboty 
na niedzielę) rozpoczyna się jutrznia 
paschalna. Nabożeństwo to trwa od 
4 do 5 godzin. Jest procesja, w której 
batiuszka niesie płaszczenicę. Po trzy-
krotnym okrążeniu cerkwi trzykrotnie 
uderza krzyżem w drzwi cerkwi co 
symbolizuje otwarcie grobu Chrystusa.

Święta Wielkanocne 
u wschodnich sąsiadów 

Czy są święcone pokarmy? 
Tak, ale nie w takich małych koszycz-
kach jak w Polsce. 

Co kładzie się do święconki?
Chleb, chrzan, jajka, mięso, wędliny, 
owoce. Baranków nie kładziemy, ale 
wkładamy paschę. 

Taki słodki deser z sera i bakalii? 
Nie! To ciasto, które piecze się obowiąz-
kowo na Wielkanoc, bardzo słodkie, 
piecze się je w wysokiej formie i ma 
kształt walca. Teraz paschy nie są wy-
sokie, ale dawniej na wsiach pieczono 
je w chlebowych piecach i były ogrom-
ne. Z takiego samego ciasta piecze się 
mazurki, w mniejszych formach, ale 
też w kształcie walca. Te są ozdabiane 
lukrem, posypką. Do koszyczków wkła-
dane są również zapalone świece, które 
symbolizują Zmartwychwstanie. Jajka 
w święconkach są malowane.

Jeśli msza, jutrznia paschalna, 
trwa tak długo to pewnie po 
powrocie z cerkwi zasiada się  
do śniadania wielkanocnego?
O tak, wszyscy nie mogą się doczekać 
po tylu dniach postu na solidniejsze 
jedzenie. Dzielimy się jajkiem i skła-
damy życzenia.

Jak długo trwają Święta Wielkiej 
Nocy? 
3 dni – niedziela, poniedziałek i wtorek. 
W poniedziałek przewodni młodzi po-
lewają się wodą. Wtorek jest przezna-
czony zmarłym. W cerkwiach odprawia 
się radonicę – uroczyste nabożeństwo 

za zmarłych, a na cmentarzach przy 
grobach odmawia się panichidę – mod-
litwę za zmarłych. Idziemy wtedy na 
cmentarz, stajemy przy grobach swo-
ich bliskich zmarłych, niektórzy kładą 
na grobach kawałek święconego jajka 
albo paschy. W niektórych rejonach, 
przy grobach są praktykowane spotka-
nia bliskich przy grobach połączonych 
z małą ucztą. Na cmentarzu w Choci-
miu widziałam przy grobach nie tylko 
ławeczki ale również niewielkie stoły.

A co z drewnianymi pisankami? 
Czy kładzie się je również  
do ko szyka ze święconką?  
Są takie pięk ne, malowane albo 
rzeźbione... 
Nie, tych się nie święci! One są tylko 
dla krasaty, czyli dla ozdoby w domu 
w czasie Wielkanocy, albo daje się je 
w prezencie.

Jak wyglądały Święta  
Wielkanocne w czasach 
komunizmu?
O, wtedy to tylko babcie chodziły do 
cerkwi. W takim małym miasteczku, 
jak nasze, wszyscy się znali, pod cer-
kwią stali rozmaici donosiciele-akty-
wiści, później były kłopoty w szkole 
albo w pracy. Mój znajomy, jak swoją 
babcię zawiózł na mszę samochodem, 
to z pracy go zwolnili, bo koleżanka na 
niego doniosła.

A ta koleżanka jeszcze  
tam mieszka? 
Mieszka, mieszka! Nie jest taka sta-
ra, żyje. Teraz jest w cerkwi przy każ-
dej okazji. Nikt nie jest taki gorliwy 
jak ona... Nic, co by już dawniej się nie 
zdarzyło – święty Paweł, Szawłem bę-
dąc tępił chrześcijan, ale doznał olśnie-
nia i był żarliwym wyznawcą Jezusa. 
Myślę, że też mamy współczesnych 
Szawłów-Pawłów.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Zofia Dziwisz

Muzeum pisanki w Kołomyi
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W dniach 12-16 marca 10-osobo-
wa grupa trzecioklasistów pod 
opieką Renaty Kubiak, Marcina 
Tobera i Eweliny Gryglewskiej od-
wiedziła największe i najludniej-
sze miasto tureckie – Stambuł.

Spotkanie o charakterze międzyna-
rodowym miało na celu podziele-
nie się doświadczeniami związany-
mi z realizacją zadań projektowych 
Comeniusa w szkołach partnerskich 
z Turcji, Włoch, Islandii, Irlandii Pół-
nocnej, Niemiec, Czech oraz Polski. 
Pobyt w największej metropolii Eu-
ropy upłynął pod znakiem pracy nad 
planowaniem kolejnych mobilności, 
wymiany materiałów informacyjnych 
oraz refleksji i spostrzeżeń na temat 
oddziaływania projektu na młodzież, 
rodziców i nasze środowiska lokalne.

Oprócz tych obowiązkowych za-
jęć był też czas na relaks. Mecz w pił-
kę koszykową chłopców przysporzył 
wielu emocji żeńskiej części widow-
ni. Wynik meczu nie miał znaczenia, 
najważniejsze, że zakończył się grom-
kimi oklaskami i wspólną konsump-

My, uczniowie trzecich klas gimna-
zjum w Wartkowicach w dniach 28 
lutego – 1 marca 2014 uczestniczy-
liśmy w „Wieczorze nauki” w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kaczkach Średnich. Jest to szko-
ła w województwie wielkopolskim, 
nieopodal Turku. Udaliśmy się tam, 
aby wziąć udział w wieczornych za-
jęciach edukacyjnych, sportowych 
oraz kulinarnych. 

Po przyjeździe przedstawiciele 
rady pedagogicznej miło nas przy-
witali, oraz pokazali najciekawsze 
miejsca ich szkoły. Spacer umiliły 
słodkie nagrody w postaci cukierków, 
w zamian za udzielenie poprawnej 
odpowiedzi po angielsku, na zada-
wane przez nauczycielkę tego języka 
pytania. Mobilizowało to do aktyw-
ności! Po zwiedzeniu terenu szkoły 
wzięliśmy udział w prezentacjach 
dotyczących kierunków: technik me-
chanizacji rolnictwa oraz technik 
mechanik. Pokaz samochodów oraz 
znakomitego ciągnika przypadł do 
gustu szczególnie chłopcom. Miłym 
zaskoczeniem była dla nich możli-
wość prowadzenia ciągnika. 

Następnie udaliśmy się na prezen-
tację „Kulinarnych Trendów”, która 
była zdecydowanie najsmaczniejszą 
częścią naszej wycieczki. Nie dość, że 
mogliśmy spróbować pysznych po-
traw przyrządzonych przez uczennice 
tej szkoły, to również wygrać książecz-
ki z przepisami! Kolejnym punktem 

Wiosenna rywalizacja  
(24–25 marca)

Przedszkolaki z Publicznego 
Przedszkola w Wartkowicach po raz 
kolejny odwiedziły Bibliotekę w Wart-
kowicach. Tym razem celem spotkania 
był konkurs pod hasłem „Wiosenna 
rywalizacja – ćwiczyć każdy może”. 
Dzieci podzielone zostały na dwie 
drużyny. Pani bibliotekarka przygo-
towała dla nich szereg punktowanych 
zadań – od tych utrwalających wiedzę 
nt. dyscyplin sportowych po zadania 
ruchowe i kalambury. Rywalizacja by-
ła zacięta, a dzieci podekscytowane. 
W ostateczności spotkanie zakończy-
ło się remisem. Aby nieco ostudzić 
emocje, przedszkolaki uczestniczyły 
w relaksacyjnej zabawie z użyciem 
gazet, które na koniec zamieniły się 
w gazetowe „podium”. Każdy otrzymał 

cją polskich faworków i tureckich żel-
ków (Turkish delight).

Dodatkową atrakcją była niewąt-
pliwie podróż do najbardziej urokli-
wych miejsc Stambułu. Co ciekawe, 
mieliśmy okazję odwiedzić azjatycką, 
niezwykle dla nas egzotyczną część 
miasta. Widok wieży Galata, Błękit-
nego Meczetu, kościoła Hagia Sofia, 
smak oryginalnego tureckiego keba-

piękny promienny medal i z zadowo-
leniem pozował do pamiątkowego 
zdjęcia. Nagrodą za wspólną zaba-
wę było również obejrzenie wysta-
wy prac malarskich „Spotkajmy się 
w powiecie poddębickim”, prezentu-
jących ciekawe zakątki okolicy, które 
swym urokiem zachęcają do odbycia 
wiosennego spaceru.

„Wiosenna rywalizacja” jest jed-
nym z działań jakie zorganizowało 
przedszkole w ramach akcji „Ćwiczyć 
każdy może” prowadzonej przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej („Rok 
szkoły w ruchu”). 

Przegląd teatrzyków  
„KOLOROWA SCENA”  

(27 marca)

W gościnnych progach Publiczne-
go Przedszkola w Poddębicach odbył 

programu były prezentacje dotyczące 
informatyki oraz odnawialnych źró-
deł energii (pozdrawiamy Pana, który 
nałogowo „miętolił” żabę), podczas 
których mogliśmy wziąć udział w cie-
kawych doświadczeniach. Nauczyciele 
zapewnili nam przy tym dużo dobrej 
zabawy. Po prezentacjach nadszedł 
czas na pyszną kolację, a następnie 
zajęcia pt. „Jak uczyć się języków ob-
cych?”. Również tu aktywność była 

nagradzana słodkimi upominkami! 
Rady pań z pewnością przydadzą nam 
się w nauce języków obcych i z chęcią 
je wykorzystamy. Na zakończenie dnia 
udaliśmy się na salę gimnastyczną, 
gdzie czekały na nas ciekawe zaba-
wy ruchowe i duża dawka współza-
wodnictwa. Sprawiło nam to ogrom-
ną radość! Następnie udaliśmy się do 
szkolnego internatu, gdzie mogliśmy 
pójść na siłownię, bądź do sali bilar-
dowej. Wszyscy mieliśmy zapewnio-
ny nocleg. Po „spokojnie” spędzonej 
nocy i po zjedzeniu pysznego śniada-
nia udaliśmy się na ostatnią prezen-
tację dotyczącą budownictwa. Około 
godziny 10. wyjechaliśmy do domu. 
Cała wycieczka była pełna uśmiechu 
i dobrej zabawy. Szkoła nam się spo-
dobała i z pewnością część z nas po-
jawi się tam we wrześniu! Serdecznie 
dziękujemy za poświęcony nam czas 
i gorąco pozdrawiamy!

Klaudia Matusiak,  
Klara Turkowska 

Z wizytą  
w Kaczkach Średnich

Topola w Stambule
bu, soku ze świeżych granatów, zapach 
pieczonych kasztanów i wyjątkowej 
tureckiej chałwy oraz otwartość, tro-
ska i gościnność Turków pozwoliły 
nam spędzić niezapomniane chwile, 
które na długo pozostaną w pamięci. 
Następne spotkanie w… Topoli. To du-
że wyzwanie dla naszego gimnazjum.

Ewelina Gryglewska

Wieści z przedszkola
się VIII Powiatowy Przegląd Teatrzy-
ków „Kolorowa Scena”. Wartkowickie 
przedszkolaki corocznie uczestniczą 
w tym wydarzeniu. Tegorocznym mot-
tem imprezy były treści prozdrowot-
ne. Dzieci wystawiły przedstawienie 
o „Zdrowym Kapturku”. Bajkowe po-
stacie zachęcały do zdrowego trybu 
życia: uprawiania gimnastyki, właś-
ciwego odżywiania się, dbania o hi-
gienę. Za piękny występ otrzymały 
gromkie brawa. Także jury doceniło 
małych aktorów. Grupa dzieci z Wart-
kowic zajęła II miejsce. Ponadto Mi-
chalina Walczak, grająca Czerwonego 
Kapturka i Julia Walczak grająca ma-
mę otrzymały wyróżnienia za krea-
cje sceniczne. Serdecznie gratulujemy 
małym aktorom.

Inez Solarska-Pietruszka 
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Zbliża się 27 kwietnia – wielki 
dzień dla wszystkich, szczególnie 
polskich, katolików – dzień 
kanonizacji Jana Pawła II. 
Duchowym przygotowaniom  
do tego wydarzenia sprzyja okres 
wielkopostny, z natury swej 
pełen refleksji na temat istoty 
wiary. Na stronie internetowej 
www.kanonizacja.diecezja.pl 
znalazłam bardzo ciekawe cytaty 
z papieskich kazań i encyklik 
przypisane do poszczególnych 
stacji drogi krzyżowej. Poniżej 
publikujemy fragmenty. 

Stacja pierwsza: 
Jezus skazany na śmierć  

przez Piłata 
Z homilii wygłoszonej w czasie  

Mszy św. odprawionej w katedrze  
wawelskiej w 1987 r.

Kiedy na górze w Galilei Pan mówi do 
apostołów: „Dana Mi jest wszelka wła-
dza w niebie i na ziemi” (Mt 28, 18), 
wówczas nasza myśl i serce zwracają 
się do Krzyża. To w Krzyżu jest Ci dana, 
o Chryste, „wszelka władza”, taka wła-
dza, jakiej nikt inny nie ma w dziejach 
świata. To w Krzyżu jest moc Odkupie-
nia człowieka, w imię której apostoło-
wie słyszą: Idźcie... nauczajcie wszyst-
kie narody. To w Krzyżu Chrystusa Bóg 
Trójjedyny: Ojciec, Syn i Duch Święty 
stał się życiem dusz nieśmiertelnych. 
A początek tego życia stanowi chrzest. 

Stacja druga: 
Jezus bierze krzyż  

na ramiona
Z przemówienia do młodzieży  

w Rzymie w 1998 z okazji  
Światowego Dnia Młodzieży

Radujemy się zatem z przybycia krzyża, 
waszego krzyża! Krzyż trzeba przyjąć 
przede wszystkim sercem, aby potem 
nieść go w życiu. Spotykamy się dziś, 
aby to sobie na nowo uświadomić na 
tym placu, między Świętymi Schoda-
mi a nieodległym kościołem Świętego 
Krzyża Jerozolimskiego, gdzie czczona 
jest relikwia Krzyża. W ciągu wieków 
wielu chrześcijan przyjęło Krzyż: czyż 
moglibyśmy nie dziękować za to Bogu? 
A wy, młodzi rzymianie, sami jeste-
ście świadkami, że także w czasie Mi-
sji Miejskich płynące z Krzyża orędzie 
śmierci i zmartwychwstania zwiastuje 
nadzieję, która porusza i pociesza, oży-
wia ducha i koi serca. 

Stacja trzecia: 
Jezus upada pod krzyżem

Z encykliki  
„Dives in misericordia”

 Krzyż Chrystusa na Kalwarii jest rów-
nież świadectwem mocy zła wobec 
samego Syna Człowieczego: wobec Te-
go, który jeden ze wszystkich synów 
ludzkich, ze swej natury był niewinny 
i bezwzględnie wolny od grzechu, któ-
rego przyjście na świat pozostaje poza 
pierworodnym dziedzictwem grzechu, 
poza nieposłuszeństwem Adama. I oto 
właśnie w Nim, w Chrystusie, zosta-
je wymierzona sprawiedliwość grze-
chowi za cenę Jego ofiary, Jego posłu-
szeństwa „aż do śmierci” (Flp 2, 8). 
(...) Krzyż stanowi jakby dotknięcie 
odwieczną miłością najboleśniejszych 
ran ziemskiej egzystencji człowieka, 
wypełnienie do końca mesjańskiego 
programu, który kiedyś Chrystus sfor-
mułował w synagodze w Nazarecie 
(por. Łk 4, 18-21), a potem powtórzył 

wobec wysłanników Jana Chrzciciela 
(por. Łk 7, 20-23). W samym centrum 
tego programu pozostaje zawsze krzyż, 
w nim bowiem objawienie miłości mi-
łosiernej osiąga swój szczyt.

Stacja czwarta:  
Jezus spotyka Swą Matkę

Z encykliki  
„Dives in misericordia”

Maryja jest równocześnie Tą, która 
w sposób szczególny i wyjątkowy – jak 
nikt inny – doświadczyła miłosierdzia, 
a równocześnie też w sposób wyjątko-
wy okupiła swój udział w objawieniu 
się miłosierdzia Bożego ofiarą serca. 
Ofiara ta jest ściśle związana z krzy-
żem Jej Syna, u którego stóp wypadło 
Jej stanąć na Kalwarii. (...) Nikt tak jak 
Matka Ukrzyżowanego nie doświad-
czył tajemnicy krzyża, owego wstrzą-
sającego spotkania transcendentnej 
Bożej sprawiedliwości z miłością, owe-
go „pocałunku”, jakiego miłosierdzie 
udzieliło sprawiedliwości (por. Ps 85 
[84], 11). Nikt też tak jak Ona – Mary-
ja – nie przyjął sercem owej tajemnicy, 
Boskiego zaiste wymiaru Odkupienia, 
która dokonała się na Kalwarii poprzez 
śmierć Jej Syna wraz z ofiarą macie-
rzyńskiego serca.

Stacja piąta:  
Szymon Cyrenejczyk  

pomaga nieść krzyż Jezusowi
Z Przesłania do młodzieży  

podczas Światowych Dni Młodzieży 
w Paryżu w 1997 r. 

W świecie, w którym zło zdaje się 
zwyciężać, a nadzieja czasem zanika, 
stawajcie się – w jedności z męczenni-
kami wiary, braterstwa i solidarności, 
ze świadkami sprawiedliwości i wol-
ności, z ofiarami nietolerancji i wro-
gości, z wszystkimi, którzy w krajach 
rozdartych przez nienawiść i wojnę 
oddali życie za braci – stawajcie się 
bliźnimi jedni drugich, tak jak Chry-
stus stał się waszym bliźnim. Nie od-
wracajcie wzroku, miejcie odwagę 
wyjść na spotkanie i uczynić brater-
ski gest, wzorem Szymona Cyrenej-
czyka, który wspomógł Jezusa w dro-
dze na Kalwarię. Odważnie budujcie 
pojednanie i pokój, okazujcie sobie 
nawzajem solidarność i braterską mi-
łość. Wznieście wysoko krzyż Zbawi-
ciela, aby ogłosić światu zwycięstwo 
Zmartwychwstałego, zwycięstwo ży-
cia nad śmiercią! Drodzy przyjaciele, 
kontemplując krzyż Chrystusa, słu-
chając w milczeniu słów, jakie do was 
kieruje, odnajdziecie Boga, który ufa 
człowiekowi, który ufa wam i nikogo 
nie przekreśla. 

Stacja szósta:  
Weronika ociera twarz 

Chrystusowi 
Z przesłania do młodzieży  

wypowiedzianego w Manili  
w 1995 roku 

Tradycja wspomina o kobiecie imie-
niem Weronika, która chustą otarła 
twarz Jezusa. Ewangelia św. Jana opo-
wiada, że „obok krzyża Jezusowego 
stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, 
Maria, żona Kleofasa, i Maria Magda-
lena», a także „uczeń, którego miło-
wał». Wierni nie opuścili Syna Bożego 
ukrytego pod postacią cierpiącego Sy-
na Człowieczego. Także dla nas Jezus 
na krzyżu staje się ostateczną próbą 
naszej wiary i sądem Bożym nad na-
szymi czynami.

Stacja siódma:  
Jezus znowu upada pod krzyżem

Z homilii podczas Mszy św.  
Beatyfikacyjnej biskupa Vasila Hopko 

i s. Zdenki Schelingovej  
w Bratysławie 2003 r.

Witaj, Krzyżu, jedyna nadziejo! Dro-
dzy Bracia i Siostry! Dzisiejsza liturgia 
wzywa nas do spojrzenia na krzyż. To 
on jest tym „uprzywilejowanym miej-
scem”, na którym ukazała się nam mi-
łość Boża. Na krzyż kierowali swe 
spojrzenie, pełne niezachwianej wia-
ry, także biskup Vasil (...) i s. Zdenka 
(...), których wpisałem dzisiaj z ra-
dością do wykazu błogosławionych. 
Na krzyżu spotyka się ludzka nędza 
i miłosierdzie Boga. Adoracja tego nie-
skończonego miłosierdzia jest jedyną 
drogą dla człowieka, aby się otworzyć 
na tajemnicę objawioną przez krzyż. 
Krzyż wyrasta z ziemi, jakby zapusz-
cza korzenie w ludzkiej złości. Ale jest 
wzniesiony w górę, ku niebu, jakby pal-
cem wskazywał na dobroć Bożą. Krzyż 
Chrystusowy jest zwycięstwem nad 
złem, porażką śmierci, przekazaniem 
życia, przywracaniem nadziei i zwia-
stowaniem światła”.

Stacja ósma:  
Jezus pociesza  

płaczące niewiasty z Jerozolimy
Z homilii, wygłoszonej  

w 2001 roku w Damaszku: 
Bracia i siostry, wznieśmy oczy ku 
krzyżowi Chrystusa, aby odkryć w nim 
źródło naszej nadziei. W nim znajdu-
jemy prawdziwą drogę życia i szczęś-
cia. Kontemplujmy miłujące oblicze 
Boga, który daje nam swojego Syna, 
aby uczynić z nas wszystkich «jedno 
serce i jedną duszę» (por. Dz 4, 32). 
Przyjmijmy Go w naszym życiu, aby 
czerpać z Niego natchnienie i urzeczy-
wistniać tajemnicę komunii, która jest 
wcieleniem i objawieniem samej istoty 
Kościoła. Wasza przynależność do Koś-
cioła winna być dla was i dla wszyst-
kich waszych braci i sióstr znakiem 
nadziei, która przypomina, że Chrystus 
do każdego człowieka przyłącza się 
w drodze, często w sposób tajemni-
czy i nieoczekiwany, tak jak wyszedł 

na spotkanie Pawła na drodze do Da-
maszku, ogarniając go swoim oślepia-
jącym blaskiem.

Stacja dziewiąta:  
Jezus upada  

pod krzyżem po raz trzeci 
Z przemówienia do chorych  

w Krakowie w 1979 r. 
Jest to bowiem następna tajemnica, 
która jest udziałem świata chorych, 
że wy, słabi, fizycznie słabi, poddani 
cierpieniom, jesteście równocześnie – 
w każdym razie możecie być – źródłem 
mocy dla innych, dla zdrowych, czasem 
dla tych, którzy swoje zdrowie źle wy-
korzystują, którzy obrażają Boga, po-
sługując się swoim zdrowiem i swoimi 
siłami. Wy, chorzy, cierpiący, jesteście 
dla nich nie tylko wyrzutem, ale także 
i nawróceniem. Nawrócenie grzeszni-
ków idzie poprzez wasze cierpienie. 
Jestem o tym najgłębiej przekonany. 
Tak jak zbawienie świata, odkupienie 
świata, czyli nawrócenie człowieka 
w świecie idzie poprzez Krzyż Chry-
stusa, tak ciągłe nawracanie grzesz-
ników w świecie idzie poprzez wasz 
krzyż, poprzez wasze cierpienie. 

Stacja dziesiąta:  
Jezus odarty z szat

Z orędzia wygłoszonego w 2001 r.  
do młodych całego świata

Droga młodzieży, niech nie wyda-
je się wam dziwnym, że na początku 
trzeciego tysiąclecia, Papież wskazu-
je wam raz jeszcze krzyż jako drogę 
życia i prawdziwego szczęścia. Koś-
ciół od początku wierzy i wyznaje, że 
tylko w krzyżu Chrystusa jest zbawie-
nie. Rozpowszechniona kultura rze-
czy ulotnych, która wartościuje to, co 
się podoba i wydaje piękne chciałaby, 
abyście uwierzyli, że aby być szczęś-
liwym należy usunąć krzyż. Jako ide-
ał przedstawiony bywa łatwy sukces, 
szybka kariera, płciowość oderwana od 
poczucia odpowiedzialności, wreszcie 
egzystencja nastawiona na własną afir-
mację, częstokroć bez poszanowania 
innych. Otwórzcie więc szeroko oczy, 
drodzy młodzi: to nie jest droga, która 
prowadzi do życia, lecz ścieżka, która 

grzęźnie w śmierci. Jezus mówi: „Kto 
chce zachować swoje życie, straci je, 
a kto straci swe życie z mego powodu, 
ten je zachowa”. 

Stacja jedenasta:  
Jezus przybity do krzyża

Z Listu Apostolskiego, wydanego 
z okazji czterechsetlecia śmierci  

św. Jana od Krzyża w 1992 r.
Święty z Fontiveros zaprasza nas do 
kontemplowania tajemnicy Krzyża 
Chrystusowego. Chrystus doświadczył 
na sobie cierpienia w całej surowości 
– aż do śmierci krzyżowej. W ostat-
nich chwilach życia skupiły się na Nim 
najdotkliwsze formy boleści fizycznej, 
psychicznej i duchowej: „Boże mój, Bo-
że mój, czemuś mnie opuścił?” (Mt 27, 
46). Tajemnica Krzyża Chrystusa sta-
wia w ten sposób w pełnym świetle cię-
żar grzechu i nieskończoność miłości 
Odkupiciela człowieka. Życie chrześci-
jańskie przeżywane w wierze odwołuje 
się nieustannie do Krzyża Chrystusa 
i w nim znajduje swoją regułę: „gdy do-
znasz goryczy i przykrości, wspomnij 
na Jezusa Ukrzyżowanego i milcz. Żyj 
w wierze i nadziei, choćbyś chodziła 
wśród mroków, bo w tych mrokach 
Bóg zbliża się do duszy. Wiara prze-
mienia w płomień miłości silniejszy od 
śmierci, będący nasieniem i owocem 
zmartwychwstania.

Stacja dwunasta:  
Jezus umiera na krzyżu
Z Listu „Salvifici Doloris”: 

Dlatego trzeba, aby pod Krzyżem na 
Kalwarii znaleźli się wszyscy, którzy 
wierzą w Chrystusa, szczególnie ci, 
którzy cierpią z powodu swojej wiary 
w Niego, Ukrzyżowanego i Zmartwych-
wstałego, aby ofiara ich cierpień przy-
spieszyła wypełnienie się modlitwy sa-
mego Zbawiciela o jedność wszystkich 
(por. J 17, 11. 21-22). Niech przyjdą 
tam również ludzie dobrej woli, aby 
w miłości mogli znaleźć zbawczy sens 
własnego cierpienia i właściwą odpo-
wiedź na wszystkie swoje pytania, po-
nieważ na Krzyżu znajduje się «Od-
kupiciel człowieka». Wraz z Maryją, 

Droga Krzyżowa z Janem Pawłem II

c.d. na str 7
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Zespół szkół w Wartkowicach 
jest szkołą, która podejmuje wie-
le działań na rzecz kształto wania 
postaw obywatelskich oraz patrio-
tycznych poprzez pielęgnowanie 
wartości i tradycji wokół osoby 
Patrona Szkoły Józefa Piłsudskie-
go. Szkoła włączyła się także  
w działania związane z Rokiem 
Stulecia Legionów Polskich.

Nauczycielki gimnazjum Elżbieta Wojt-
czak i Urszula Jabłońska-Mruk wzięły 
udział w uroczystym spotkaniu inau-
guracyjnym Klubu Nauczyciela Hi-
storii, które miało miejsce w paździer-
niku ubiegłego roku w warszawskim 
Belwederze. Działający przy Muzeum 
Józefa Piłsudskiego Klub zrzesza na-
uczycieli historii z całej Polski wspiera-
jąc ich w działaniach na rzecz budowy 
otwartego na wymianę doświadczeń 
zawodowych środowiska pedagogów 
nauczających historii w sposób cie-
kawy i atrakcyjny, z wykorzystaniem 
nowoczesnych form przekazu. 

Z kolei w listopadzie 2013 roku 
wartkowickie szkoły uczestniczyły 
w akcji społecznej „Mamy Niepodle-
głą!”, organizowanej przez Muzeum 
Józefa Piłsudskiego z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości. Projekt 
polegał na ogólnopolskiej akcji wy-
syłania kartek z okazji 11 listopada. 
Społeczność szkolna wysłała bliskim 
i znajomym 800 kartek.

W związku z obchodzonym w 2014 
roku stuleciem Legionów Polskich Mu-
zeum Józefa Piłsudskiego zaprosiło do 
udziału w konkursie „Lekcja z Legio-
nów”. Zadaniem konkursowym jest 
zaprojektowanie i zrealizowanie pro-
gramu edukacyjnego na temat zwią-
zany z historią Legionów Polskich 
(1914-1918).

Gimnazjum w Wartkowicach bie-
rze udział w okręgowym projekcie 
edukacji patriotycznej „Od Legionów 
Polskich do niepodległości i obrony 
II Rzeczpospolitej” pod patronatem 
Marszałka Województwa Łódzkiego 
i Kuratora Oświaty. W ramach realiza-

Lekcja z legionów

12 marca 2014 r. uczennice Szko-
ły Podstawowej w Parzęczewie wy-
stąpiły na deskach Młodzieżowego 
Domu Kultury w Ozorkowie. Odbył 
się tam XIII Przegląd Małych Form 
Teatralnych Apli– Papli „Życie to te-
atr”. W zmaganiach konkursowych, 
których głównym celem jest aktywi-
zacja kulturalna dzieci i młodzieży 
oraz promowanie młodych talentów, 
wzięło udział 19 zespołów z terenu 
powiatu. Nasza grupa popisowo za-
prezentowała się w spektaklu ekolo-
gicznym „Na ratunek Matce Ziemi”, 
zdobywając I miejsce w kategorii 
klas IV– VI.

Przedstawienie zostało wyre-
żyserowane przez panią Aleksan-
drę Sroczyńską– Kisser i Ewę Gapsę 
w ramach realizowanego w szkole 
programu ekologicznego „Odpowie-
dzialni za Ziemię – uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Parzęczewie”. W hu-
morystyczny sposób porusza problem 

globalnego zanieczyszczenia i uświa-
damia dzieciom, iż same również mo-
gą aktywnie uczestniczyć w rozwią-
zywaniu problemów ekologicznych. 
Inscenizacja została doceniona za 
czytelny przekaz, kunszt aktorski 
wykonawców, odpowiednio dobra-
ne i wspaniale wykonane piosenki.

Jury konkursu przyznało również 
kilka nagród indywidualnych. I miej-
sce za „najlepszą kreację aktorską” 
przypadło także uczennicy naszej pla-
cówki – Klaudii Kamińskiej (z kl. VI b), 
odtwórczyni głównej roli w zwycię-
skim przedstawieniu. Oprócz Klaudii 
wystąpiły: Natalia Graczyk (kl. VI b), 
Weronika Czwońda (kl. V b), Kamila 
Krawczuk (kl. V b), Wiktoria Cyruliń-
ska (kl. VI a), Martyna Kujszczyk (kl. 
VI a), Julia Saganiak (kl. VI a), Aneta 
Chałas (kl. VI a), Weronika Kucina (kl. 
VI a), Karolina Deka (kl. VI a).

Aleksandra Sroczyńska-Kisser

Zwycięstwo  
parzęczewskich uczennic

cji projektu w lutym odbyły się zajęcia 
dla członków zespołów szkolnych pro-
jektu: Utworzenie, organizacja i szlaki 
walk oddziałów armii „Łódź”, „Poznań”, 
„Pomorze” i Prusy” w województwie 
łódzkim oraz Tradycje legionowe w re-
jonie łódzkim i na Polesiu Wołyńskim. 
W marcu rozpoczęła się realizacja 
przedsięwzięć dotyczących regional-
nych tradycji legionowych, udziału 
miejscowej ludności w wydarzeniach 
listopadowych 1918 roku i walkach 
o granice Polski i działaniach instytu-
cji i oddziałów Wojska Polskiego na 
terenie gminy w 1939. Działania po-
trwają do 14 listopada tego roku. Będą 
to lekcje pamięci, spotkania z córkami 
i synami legionistów, wycieczki, rajdy 
i podróże wojskowe, wystawy opra-
cowań i reprodukcji zakończone przy-
gotowaniem prezentacji najlepszego 
szkolnego przedsięwzięcia projekto-
wego na Przegląd Scenariuszy i Pre-
zentacji Multimedialnych w WODN 
w listopadzie 2014.

Elżbieta Wojtczak

Matką Chrystusa, stojącą pod Krzy-
żem (por. J 19, 25), zatrzymujemy się 
przy wszystkich krzyżach współczes-
nego człowieka (...). I prosimy Was 
wszystkich, którzy cierpicie, abyście 
nas wspierali. Właśnie Was, którzy je-
steście słabi, prosimy, abyście stawali 
się źródłem mocy dla Kościoła i dla 
ludzkości. 

Stacja trzynasta:  
Jezus zdjęty z Krzyża

Z homilii wygłoszonej w Zakopanem 
w 1997 r.

«Nauka bowiem krzyża — jak pisze 
św. Paweł — która jest głupstwem dla 
świata, dla nas jest mocą Bożą» (por. 1 
Kor 1, 18). Rozumieli to dobrze miesz-
kańcy Podhala. I kiedy kończył się wiek 
XIX, a rozpoczynał współczesny, ojco-
wie wasi na szczycie Giewontu ustawili 
krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest 
niemym, ale wymownym świadkiem 
naszych czasów. Rzec można, iż ten 
jubileuszowy krzyż patrzy w stronę 
Zakopanego i Krakowa, i dalej: w kie-
runku Warszawy i Gdańska. Ogarnia 
całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk. 
Chcieli wasi ojcowie, aby Chrystusowy 
krzyż królował w sposób szczególny 
na Giewoncie. I tak się też stało. Wasze 
miasto rozłożyło się u stóp krzyża, żyje 
i rozwija się w jego zasięgu. I Zakopane, 
i Podhale. (...) Umiłowani bracia i sio-

stry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie 
się na co dzień podejmować krzyż i od-
powiadać na miłość Chrystusa. 

Stacja czternasta:  
Jezus złożony do grobu 

Orędzie do młodych  
całego świata: 

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się za-
prze samego siebie, niech co dnia bie-
rze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” 
(Łk 9,23). Słowa te wyrażają pewien ra-
dykalizm wyboru, który nie dopuszcza 
zwłoki i odwrotów. To twardy wymóg, 
który zrobił wrażenie nawet na samych 
uczniach, a w ciągu stuleci powstrzy-
mał wielu mężczyzn i kobiet od naśla-
dowania Chrystusa. Lecz właśnie ten 
radykalizm przyniósł również cudow-
ne owoce świętości i męczeństwa, któ-
re umacniają na przestrzeni czasu dro-
gę Kościoła. I dzisiaj słowa te wydają się 
być jeszcze skandalem i szaleństwem 
(por. 1Kor 1,22-25). A jednak to z nimi 
należy się skonfrontować, skoro droga, 
którą wyznaczył Bóg dla swojego Sy-
na, jest tą samą, którą winien przebyć 
uczeń decydujący się Go naśladować. 
Nie ma dwóch dróg, ale tylko jedna: ta 
przebyta przez Mistrza. Uczniowi nie 
wolno wyszukiwać innej. Jezus kroczy 
na czele i żąda od każdego, aby czynił 
dokładnie to, czego On dokonał. 

Opracowała Renata Nolbrzak

c.d. ze str 6
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W kuchni czy w SPA

Na tropach wiosny

Fotografia autorstwa laureatki I miejsca – Wiktorii Cyrulińskiej z kl. VIa w konkursie pod hasłem „Na tropach wiosny”, 
zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Parzęczewie.

W marcu w Szkole Podstawowej 
w Parzęczewie odbyła się akcja 
„Tydzień Bezpiecznego Internetu”. 
W ramach tej inicjatywy zostały 
przeprowadzone różne indywidu-
alne konkursy. Poniżej wyniki:

Mistrz klawiatury
W konkursie wzięli udział uczniowie 
z klas IV – VI. Nie tylko musieli w jak 
najkrótszym czasie napisać dyktowa-
ny tekst ale również zwracać uwagę 
na poprawność ortograficzną i in-
terpunkcyjną. Najlepsi okazali się:

1.  Zientalski Filip 
2.  Kaczmarek Mikołaj 
3.  Ludwiszczak Hanna 
4.  Czaplińska Alicja 
5.  Bagińska Agata 
6.  Cybulska Oliwka 
7.  Likos Tomasz 

Prezentacja 
 „Bezpieczne korzystanie  

z Internetu”
Nagrodzono dwie prace, których au-
torami są: 

Jakub Grzelak 
i Wiktoria Przybysz.

Konkurs plastyczny  
„BEZPIECZNY INTERNET” 

(klasy 0 – III)
Jury w składzie: Sylwia Gabryelczyk, 
Jolanta Paszkowska i Sylwia Kuzaniak 
starało się rzetelnie ocenić prace, 
biorąc pod uwagę przede wszystkim 
zaangażowanie, estetykę wykonania 
pracy i jej zgodność z tematyką. Jed-
nogłośnie spośród prac wybrano pra-
cę Eweliny Szymańskiej z klasy Ia. 
Oprócz konkursów zrealizowano 
również inne przedsięwzięcia:

1.  Uczniowie klas IV – VI skorzy-
stali z platformy e-learningowej 
i wzięli udział w kursie „3...2...1 In-
ternet”, który wykorzystuje kres-
kówki i inne formy edukacji przez 
zabawę. Morał płynący z każdego 
odcinka prezentowany jest przez 
kierowcę rajdowego Krzysztofa 
Hołowczyca.

2.  Wśród uczniów klas IV – VI została 
przeprowadzona ankieta na temat 
ryzykownych zachowań dzieci ko-
rzystających z Internetu. Wyniki 
ankiety zostaną zaprezentowane 
na tablicy informacyjnej.

3.  Wszyscy uczniowie obejrzeli 
przedstawienie profilaktyczne 
„Sieciaki”. Tematyka – cyberprze-
moc, bezpieczeństwo w Interne-
cie, zdrowy styl życia, profilaktyka 
uzależnień. Przedstawi nam to ze-
spół teatralny GRUPA T z Torunia.

4.  Odbyły się również zajęcia wycho-
wawcze w klasach, gdzie wspólnie 
z wychowawcami uczniowie roz-
mawiali na temat bezpiecznego 
korzystania z Internetu i telefo-
nu komórkowego oraz wykonali 
plakat na temat „Jak bezpiecznie 
korzystać z Internetu?” Plakaty 
można obejrzeć przy pracowni 
komputerowej (sala 109).

5.  Zostały przygotowane i rozdane 
rodzicom ulotki informacyjno-
-ostrzegawcze pt. „Bądź bezpiecz-
ny w Internecie”.

6.  Została przygotowana gazetka 
ścienna nt „Poznaj bezpieczny 
Internet” przy pracowni kompu-
terowej (sala 109).

7.  Na witrynie szkolnej umieszczone 
zostały informacje dotyczące bez-
pieczeństwa w Internecie (zarów-
no dla uczniów jak i rodziców).

Bezpieczny Internet 

Udane Święta Wielkanocne, bez 
wielu godzin spędzonych w kuchni 
na przygotowywaniu dań dla 
najbliższych? To możliwe.  
To MY zadbamy o Państwa udany 
wypoczynek, o pyszne dania  
na świątecznym stole i o całą 
świąteczną oprawę tych 
wyjątkowych dni – to ogłoszenie 
jednego z ośrodków wypoczynko-
wych, oferujących „wielkanocne 
pakiety”. W Internecie jest takich 
i podobnych ogłoszeń mnóstwo  
– znak czasu… Jeszcze kilkanaście 
lat temu taki sposób spędzania 
Świąt Wielkanocnych był 
niezwykle rzadki, a amatorów  
tego typu rozwiązań traktowano 
jak dziwaków. Dziś nikogo już to 
nie bulwersuje, ani nie dziwi.  
Coraz więcej osób stawia na 
wygodę, komfort bez „wielu godzin 
spędzonych w kuchni”. Wśród nich 
są najczęściej ludzie dobrze 
sytuowani, ale są także i tacy, 
którzy porównują koszty 
przygotowania świątecznych 
domowych potraw z wydatkiem  
na rodzinny wyjazd i czasem 
rezultat jest zaskakujący, bo 
okazuje się że oferty spędzenia 
świąt poza domem okazują się 
tańsze. Za kilka świątecznych dni, 
w zależności od miejsca, jego 
komfortu i oferowanych atrakcji 
zapłacimy średnio od 500 do 1500 
zł. od osoby. Jeśli więc przyjmiemy 
tę dolną granicę, to koszty zapewne 
nie przekroczą wydatków, które 
poniesiemy na organizację 
domowych świąt. Ale czy rachunek 
finansowy to jedyne kryterium? 
Czy proponowane atrakcje pozwolą 

poczuć wyjątkowość tych dni? 
Sprawdźmy, co obejmuje 
przykładowy pakiet „comfort”:

– 3 lub 4 noclegi w komfortowym 
pokoju 2-os.

– 3 lub 4 śniadania w formie bufetu, 
w tym śniadania świąteczne 
w niedzielę i w poniedziałek

– 1 obiadokolację postną (zupa, 
danie główne, deser) – Wielki 
Piątek

– rozpoczęcie sezonu grillowego 
– obiadokolacja z pieczonym 
prosiakiem – Wielka Sobota 

– świąteczne obiadokolacje (zupa, 
danie główne, deser) – serwowane 
w obydwa dni świąt 

– Zajączkowa Wielkanoc – program 
animacji dla najmłodszych Gości 
obejmujący m.in.: świąteczny 
quiz na wesoło, gry i zabawy 
z zajączkiem wielkanocnym 
i Kaczorem Donaldem

– codzienne korzystanie ze strefy 
wellness obejmującej: basen 
z wodnymi atrakcjami, brodzik  
dla dzieci z ciepłą wodą, 
zewnętrzne jacuzzi, saunę fińską, 
łaźnię parową, saunę infrared, 
prysznic doznań, ścieżkę Kneippa

– bezpłatne miejsce parkingowe 

Za dodatkową opłatą można wziąć 
udział w plenerowej zabawie dla 
dzieci i dorosłych pod hasłem 
„Ukryte skarby zajączka” (w wersji 
dla dorosłych można by zastąpić 
zajączka króliczkiem…) Dodatkową 
atrakcją (także poza gwarantowa-
nym pakietem) są usługi barmana, 
który „by poprawić nastrój 
i rozgrzać serca naszych Gości” 

serwować będzie świąteczne 
drinki, „przygotowane na bazie 
likierów jajecznych”. Początkowo 
planowałam podkreślić w druku  
te „jajeczne likiery”, bo bardzo 
mnie rozbawiła staranna dbałość 
o świąteczną symbolikę (jak 
Wielkanoc, to wiadomo – muszą 
być jajka, nawet w likierze!),  
ale zrezygnowałam z tego pomysłu, 
żeby nie wprowadzać graficznego 
bałaganu. Tym bardziej, że musia-
ła bym też podkreślić „zabawy 
z zajączkiem wielkanocnym 
i Kaczorem Donaldem”. Ta 
integracja zajączka z Kaczorem 
Donaldem… No cóż – kolejny  
znak czasu. A tak na marginesie  
– czy nie ma jakiegoś znanego 
bajkowego barana albo kurczaka? 
(to podpowiedź dla organizatorów 
„wielkanocnych” atrakcji). Można 
by też zapewnić gościom ciekawą 
lekturę w wolnych chwilach 
(których może się okazać aż nadto 
– ale w końcu o to nam chodziło). 
Najlepiej do okoliczności pasuje 
klasyka, na przykład „Chłopi”, 
których bohaterowie też obchodzą 
Wielkanoc: Hanka z Jagusią 
i Dominikową [...] ustawiły pod 
szczytowym oknem, w podle 
Borynowego łóżka, duży stół, 
nakryty cieniuśką, białą płachtą, 
której wręby oblepiła Jagusia 
szerokim pasem czerwonych 
wystrzyganek. Na środku, z kraja  
od okna, postawili wysoką Pasyjkę, 
przybraną papierowymi kwiatami, 
a przed nią na wywróconej donicy 
baranka z masła [...] Dopiero zaś 
pierwszym kołem legły chleby 
pytlowe i kołacze pszenne z masłem 

zagniatane i na mleku, po nich 
następowały placki żółciuchne, 
a rodzynkami kieby tymi 
gwoździami gęsto ponabijane; [...] 
a na ostatku postawili wielką michę 
ze zwojem kiełbas, ubranych 
jajkami obłupanymi, a na brytfance 
całą świńską nogę i galanty karwas 
głowizny, wszystko zaś poubierane 
jajkami kraszonymi, czekając 
jeszcze na Witka, by ponatykać 
zielonej borowiny i tymi zajęczymi 
wąsami opleść stół cały. 

Tym, którzy wielbicielami 
Reymonta nie są można podsunąć 
„Szczenięce lata” Melchiora 
Wańkowicza: Jak Wilia miała  
swoje tradycyjne potrawy, tak 
i Wielkanoc miała swoje niezbędne 
minimum... Musiała być ogromna 
głowizna z jajkiem w pysku, 
pieczone prosięta, gotowana szynka 
– przysmak, który mieliśmy tylko  
na Wielkanoc, bo przez cały rok 
jedliśmy tylko wędzone szynki. [...] 
Ciasta miały swoją hierarchię. 
Musiał być „dziad”, „cygan”, 
„prześcieradło”, nie mówiąc 
o babach-olbrzymach i sękaczu 
z dwustu jaj. Pośrodku wszystkiego 
stały dwie arki z rzeżuchy, w które 
wstawiane były baranki z cukru. [...] 

Od rana nie jadło się nic i poprzed-
nich dni mało. Modlitwy trwały  
aż do południa, jak zwykle ze 
służbą. Aż kiedy buchnęło: „Wesoły 
dzień nam nastał”... wiedzieliśmy,  
że otworzą się drzwi, wjedzie taca 
z ćwiartkami jajek, którymi babka 
podzieli się ze wszystkimi nie 
szczędząc maksym i napomnień. 

To dopiero kopalnia inspiracji 
dla speców od świątecznego 
marketingu!. Już po pobieżnej 
lekturze nasuwają się pomysły na 
zachęcające hasła w stylu: „Słodkie 
dziady i cygany – zapraszamy”  
czy na zabawy (czemu by nie 
edukacyjne?) np. „Maksymy Babki”. 
Chociaż tu może miałabym pewne 
wątpliwości, bo komuś zamiast 
z babką Wańkowicza może się to 
skojarzyć z babką Kiepskiego.  
Ale w sumie może dałoby się jakoś 
„symbolicznie” skojarzyć obie 
babki. Może być zajączek 
z Kaczorem Donaldem, to może  
być babka Wańkowicza z babką 
Kiepskiego. Nawet mam już pewien 
pomysł. Ale właściwie dlaczego 
mam „odwalać robotę” za 
świątecznych animatorów…

Renata Nolbrzak


