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W marcu tego roku Stowarzyszenie Przyjazne 
Wsie: Chociszew – Mikołajew – Pustkowa Góra, 
działające we wsi Chociszew, zakończyło reali-
zację projektu: Zorganizowanie cyklu warsztatów 

Artyści z Chociszewa
muzycznych i tanecznych połączonych z wyjazdem 
warsztatowym oraz przygotowanie widowiska 
obrzędowego w oparciu o Folklor Łęczycki. Pienią-
dze na ten cel zdobyliśmy z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem Fun-
dacji „PRYM”. W kosztach partycypowała także 
Gmina Parzęczew, zapewniając wkład własny 
do projektu. 

Spektakularnym efektem tego niełatwego 
procesu realizacji projektu było przedstawienie 
obrazujące zwyczaje wielkanocne. Uczestnika-
mi były dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cho-
ciszewie, nauczyciele ze szkoły i przedszkola.

Rozpoczynając projekt, byliśmy trochę 
przerażeni bardzo krótkim okresem realiza-
cji, ale okazało się, że postawiliśmy na odpo-
wiednich ludzi. Członkowie Stowarzyszenia, 
pracownicy Forum Inicjatyw Twórczych i Fun-
dacji PRYM to zespół nie do pokonania. Jednym 
z głównych sprawców zamieszania jest pani 
Renata Nolbrzak, która napisała scenariusz 
i wyreżyserowała we współpracy z Anią Szo-
szkiewicz całe przedstawienie. Ta ostatnia jest 
naszą najlepszą nauczycielką śpiewu, która 
osobiście wybrała najpiękniej śpiewające dzie-
ci i dokonała niemożliwego, czyli nauczyła je 
śpiewać pieśni, żywcem wyjęte z Kolberga (dla 
mnie nie do powtórzenia). Kolejna ważna dla 
przedsięwzięcia osoba to Jolanta Pęgowska – 
Prezes Fundacji PRYM, która wzięła czynny 
udział w warsztatach i wspólnie z dorosłymi 
„aktorkami”, występującymi w spektaklu (Elą 
Wawrzyniak, Beatą Kacperek i Małgorzatą Ko-
łodziejczyk) dzielnie matkowała najmłodszym 
uczestnikom w czasie wyjazdu na warsztaty 
taneczne do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca 
Mazowsze w Otrębusach. Dla uczestników pro-
jektu, szczególnie dla dzieci było to niezwykle 
ciekawe doświadczenie. Trenerka – członkini 
ZPiT Mazowsze, prócz tego, że uczyła grupę jak 
tańczyć polkę i oberka (jeden z układów wy-
korzystaliśmy w przedstawieniu), to również 
bardzo ciekawie opowiadała o historii i dzia-
łalności zespołu, a także swoich, związanych 
z Mazowszem doświadczeniach. 

Dzień 28 marca okazał się dla nas zwy-
cięski. Uczestnicy przedstawienia zaprezen-
towali się przepięknie. W strojach ludowych 
na tle zaaranżowanej starej izby, bardzo sku-
pieni, przejęci ale radośni, odgrywali swoje 
role – śpiewali i tańczyli. Na widowni: rodzice, 
dziadkowie i inni mieszkańcy gminy Parzęczew. 
(Obowiązkowo pan Bogdan Wydrzyński z ka-
merą i Renia Janiszewska z aparatem fotogra-
ficznym – będzie doskonała dokumentacja.)

– Scenariusz oparty został głównie na opra-
cowaniach znanego ludowego dokumentalisty 
– Oskara Kolberga – mówi Renata Nolbrzak. 
– Były także inne źródła: powieść Władysła-
wa Reymonta „Chłopi”, „Polskie świętowanie”  
Hanny Szymanderskiej, czy tak nieoczywiste 
jak archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna 
Europa, gdzie znala  złam inspirujące świątecz-
ne audycje radiowe, odwołujące się do polskich 
tradycji wielkanocnych. 

Inscenizacja udała się znakomicie, a dowo-
dem na to są brawa na stojąco, które otrzyma-
li wszyscy aktorzy i gratulacje, które miałam 
przyjemność odbierać od widzów nie tylko 
w dniu przedstawienia.

Szczerze zachęcam naszych mieszkań-
ców do podjęcia trudu organizacji podobnych 
przedsięwzięć. To wielka frajda i ogromne prze-
życie, tym bardziej, że zawsze możemy liczyć 
na pomoc Wójta, pracowników Urzędu Gminy, 
FIT-u, fundacji i szkoły. Bez wspólnego dzia-
łania to by się nie udało, nie bylibyśmy teraz 
tacy dumni. 

Donata Bugajska
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30 marca w Szkole Podstawowej 
imienia Orła Białego w Siedlcu od-
był się Gminny Konkurs Recytatorski. 
Jest to już ósma edycja konkursu pod 
nazwą „Pięknie być człowiekiem”.  
Organizatorem była Gminna Biblio-
teka Publiczna w Siedlcu. W zmaga-
niach uczestniczyli uczniowie ze szkół 
podstawowych w Topoli Królewskiej  
(5 uczniów), z Wilczkowic (6 ucz-
niów) i z Siedlca (6 uczniów). Były to 
eliminacje gminne do konkursu orga-
nizowanego przez Książnicę Płocką.

Jury miało niemały kłopot z wy-
łonieniem zwycięzców, bowiem po-
ziom, jaki reprezentowali uczniowie 
był bardzo wysoki. Było to niewątpli-
wie zasługą zarówno recytatorów jak 
i przygotowujących ich nauczycieli. 
Tegorocznymi laureatami zostali:

Grupa wiekowa kl. I – III
1 miejsce – Adam Śmiechowski 

– SP Siedlec

27 lutego br., w naszej szkole odbyło 
się Forum dla uczniów gimnazjum. 
Mieliśmy przyjemność gościć repre-
zentantów 17 szkół ponadgimnazjal-
nych z województwa łódzkiego, któ-
rzy przedstawili nam swój program 
edukacyjny. Oprócz uczniów naszego 
gimnazjum, przyjechali także nasi 
rówieśnicy z Solcy Wielkiej, Modlnej 
i Domaniewa. Każda ze szkół w orygi-
nalny sposób zaprezentowała swoją 
placówkę, a od niektórych dostaliśmy 
mały upominek. Dzięki temu wyda-
rzeniu rozświetliła nam się perspek-
tywa wyboru szkoły średniej. Teraz 
wiemy, czym się kierować, planując 
swoją przyszłość. 

Nicola Janiszewska 
kl. IIIa

* * *

Nasze gimnazjum już po raz dziesią
ty było organizatorem FORUM pt.: 
„Szkoła marzeń – drogą do sukce-
su”, poświęconego preorientacji za-
wodowej. Gośćmi honorowymi byli 
członek Zarządu Powiatu Zgierskiego 
– pan Adam Świniuch oraz rodzice 

ZAPROSZENIE

W ramach obchodów dni bibliotek i bibliotekarza Gminna Biblioteka 
Publiczna w Wartkowicach organizuje w dniu 6 maja 2015 r. o godz. 1030

pokaz spektaklu Teatru Edukacji i Profilaktyki „MASKA” 

„Tajemnica Zaginionych Liter”
Pełen humoru spektakl edukacyjny dla najmłodszych czytelników pokaże 
jak można być uwrażliwionym na potrzebę czytania i wiedzy, która za 
tym idzie. Baśniowe postaci, atrakcyjna fabuła i zaskakujące zwroty akcji 
spowodują ciekawość młodego widza. Bajka przybliży także dzieciom 
sposób funkcjonowania biblioteki oraz pokaże, że książki mają duszę.

Szkoła marzeń 
– drogą do sukcesu 

2 miejsce – Szymon Domański 
– SP Topola Królewska 

3 miejsce – Małgorzata Nowakowska
 – SP Siedlec

Grupa wiekowa kl. IV – VI
1 miejsce – Aleksandra Śmiechowska

 – SP Siedlec
2 miejsce – Joanna Chwiałkowska 

– SP Wilczkowice
3 miejsce – Urszula Kowalczyk 

– SP Topola Królewska

Laureaci będą uczestniczyć w Po-
wiatowym Konkursie Recytator-
skim w Łęczycy. Wszystko wskazuje 
na to, że również w kolejnych zma-
ganiach odniosą sukces. Aleksandra 
Śmiechowska z Siedlca brała udział 
w poprzednich edycjach konkursu, 
zajmując wysokie lokaty w konkur-
sach w Łęczycy i w Płocku.

Zofia Dziwisz

Pięknie być człowiekiem  
– młodzi recytują

naszych uczniów. Placówki rekla-
mowały się w siedmiominutowych 
prezentacjach multimedialnych, a po-
nadto przedstawiciele szkół prowa-
dzili rozmowy z zainteresowanymi 
gimnazjalistami i ich rodzicami przy 
wyznaczonych stanowiskach. Cie-
szy nas fakt, że FORUM nadal cie-
szy się dużym zainteresowaniem 
szkół oraz samych uczniów, którym 
umożliwia zdobywanie dodatkowej 
wiedzy w kontekście wyboru dal-
szej ścieżki edukacyjnej i zawodo-
wej.  Szczególnie ważnym momentem 
w podejmowaniu decyzji edukacyj-
no-zawodowych przez młodych lu-
dzi jest właśnie etap gimnazjum. Im 
wcześniej i częściej uczeń będzie 
miał możliwość poznania tematyki 
planowania swojej przyszłości, tym 
większe ma szanse na świadomy wy-
bór kolejnego etapu edukacyjnego. 
W związku z powyższym realizowany 
w naszej szkole Program Preorienta-
cji Zawodowej ma na celu zwiększe-
nie szans edukacyjnych i życiowych 
naszych uczniów. 

Izabella Kudelska 
– pedagog szkolny 
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Szkoła Podstawowa w Chociszewie 
jest wybijającą się placówką w woje-
wództwie łódzkim pod kątem osiąg-
nięć jej wychowanków. W Woje-
wódzkim Konkursie Przedmiotowym 
z Matematyki organizowanym przez 
Kuratorium Oświaty w Łodzi i Łódzkie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego,  w którym 
brało udział 359 uczniów, laureatem 
został Krzysztof Szostek z klasy VI. 
Uzyskał on 100 pkt. na 100 możli-
wych do zdobycia. W dniu 26 marca 
2015 r. w III LO w Łodzi odbyło się 
uroczyste rozdanie nagród, w którym 
uczestniczył laureat wraz z Dyrekto-
rem Szkoły Krzysztofem Pyciarzem. 
Oboje otrzymali gratulacje z rąk Kura-
tora Oświaty Pana Jana Kamińskiego 
oraz obecnych gości. – Jestem dumny 
z naszych uczniów i muszę przyznać, że 
Krzysiek Szostek jest najzdolniejszym 
uczeniem w historii naszej szkoły. Uzy-
skał również podwójny tytuł laureata 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z ma-
tematyki w sesji jesiennej i zimowej 
– mówi Krzysztof Pyciarz. W Woje-
wódzkim Konkursie Przedmiotowym 
z Matematyki na szczeblu rejonowym 
szkołę liczącą tylko 94 wychowanków 
reprezentowało aż czterech uczniów.

Osiągnięcia na tak wysokich 
szczeblach pokazują ile pracy, pasji 
i zaangażowania włożyli w to mło-
dzi ludzie i ich opiekunowie. W cią-
gu całego roku dzieci korzystają z za-

jęć dodatkowych organizowanych 
na terenie szkoły w ramach projektu 
„Droga do sukcesu” dofinansowane-
go z UE. Dbamy o to by dzieci z terenu 
Gminy Parzęczew miały najlepszy do-
stęp do edukacji i możliwość rozwoju 
własnych pasji – mówi Ryszard No-
wakowski Wójt Gminy Parzęczew. – 
Stąd organizacja dodatkowych zajęć 
przedmiotowych oraz zajęć sportowych. 
Dodatkowo planujemy zagospodaro-
wanie terenu wokół Szkoły Podstawo-
wej w Chociszewie poprzez budowę 
boisk do piłki nożnej i siatkówki oraz 
Fit Park, w którym będzie znajdowała 
się siłownia zewnętrzna, a także wy-
znaczenie terenu na bezpieczny do-
jazd i parking autobusu dowożącego 
uczniów. Uczniowie osiągają nie tylko 
sukcesy naukowe ale też sportowe, co 
roku zajmują miejsca finałowe w Tur-
nieju o Puchar Tymbarku. W tegorocz-
nej XV edycji Turnieju „Z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku” w finale 
wojewódzkim dziewczynki w kategorii 
U-10 zajęły V miejsce. Aby zapoznać się 
ze wszystkimi osiągnięciami uczniów 
oraz zapleczem szkoły wszystkich za-
interesowanych rodziców serdecznie 
zapraszamy, szczególnie tych, którzy 
właśnie wybierają szkołę dla swojego 
dziecka. Na przybyłych gości będzie 
oczekiwał Dyrektor Krzysztof Pyciarz 
wraz z kadrą nauczycielską.

Magdalena Borowska

Sto na sto!

Gimnazjaliści z Wartkowic to laureaci 
etapu konkursowego ubiegłorocznej 
edycji programu edukacji ekonomicz-
nej „Na własne konto”. Dzięki wysokim 
wynikom osiągniętym przez uczestni-
ków poprzedniej edycji, a także otwar-
tości Gminy Wartkowice na realizację 
innowacyjnych form pozalekcyjnej 
edukacji młodzieży, 18 gimnazjalistów 
z tego terenu poszerza wiedzę ekono-
miczną, zdobywa umiejętności z za-
kresu przedsiębiorczości i planowania 
ścieżki edukacyjno-zawodowej. Pomy-
słodawcą programu jest Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej współ-
pracujący z Fundacją na Rzecz Rozwoju 
Wsi Polskiej „Polska Wieś 2000” i Na-
rodowym Bankiem Polskim. Pierwszy 
etap programu został zrealizowany 

w czasie ferii zimowych. Zajęcia miały 
charakter aktywnych ćwiczeń, pod-
czas których młodzi uczyli się ekono-
mii poprzez zabawę. Aby zwiększyć 
ich zaangażowanie w zajęcia, za do-
brze wykonane zadania przyznawane 
były punkty, które po podsumowaniu 
aktywności w drugim etapie pozwo-
lą wyłonić najlepszych i przyznać im 
atrakcyjne nagrody. Mocnym akcen-
tem zrealizowanych już działań pro-
jektowych były wycieczki edukacyjne, 
przygotowujące do funkcjonowania 
młodzieży w nowoczesnej gospodarce 
i na współczesnym rynku pracy. W cza-
sie ferii zimowych gimnazjaliści udali 
się z wizytą do oddziału Banku Pekao 
S.A. w Poddębicach oraz Zakładu Rzeź-
niczo-Wędliniarskiego w Białej Górze.

Bank edukuje
O tym, że bank edukuje, uczniowie mo-
gli się przekonać w czasie trzygodzin-
nego spotkania z pracownikami Banku 
Pekao S.A w Poddębicach. W tajniki 
nowoczesnej bankowości wprowadzi-
ła ich p. Honorata Nowakowska, kie-
rownik oddziału. Z pomocą prezenta-
cji multimedialnej uwagę odbiorców 
skupiła na kartach płatniczych, nowoś-
ciach na rynku technologii komunika-
cyjnej – telefonii i Internetu oraz na 
usługach mobilnej bankowości. Pro-
wadząca, przy wykorzystaniu smart-
fona zademonstrowała praktyczne za-
stosowania aplikacji PeoPay podczas 
dokonywania transakcji płatniczych. 
Po dużej dawce wiedzy teoretycznej 
gimnazjaliści odwiedzili stoiska banko-

we i inne pomieszczenia, a przez mo-
ment, w zasięgu ich ręki znalazł się 
sejf bankowy. Dużym zainteresowa-
niem wśród młodych cieszyła się sesja 
pytań. Uczniowie byli zainteresowani 
tematem aktualnych ofert bankowych 
adresowanych do młodzieży, a także 
procedurą związaną z otwieraniem ta-
kiego konta. Pytali także o kwalifikacje 
i kompetencje wymagane od pracowni-
ków banku. W czasie tej wizyty przez 
chwilę poczuli się jak w szkole. Musieli 
rozwiązać test sprawdzający wiedzę 
ogólną dotyczącą bankowości. Jak się 
okazało, wyniki testu były zadowalają-
ce i nie tylko najlepsi dostali nagrody. 
Poza tym wszyscy uczestnicy spotkania 
otrzymali certyfikaty potwierdzające 
udział w zajęciach. Tak naprawdę to 
najważniejszą rzeczą, którą „wynieśli” 
ze spotkania jest wiedza i zapamiętane 
przez wszystkich zdanie wypowiedzia-
ne przez p. Honoratę: „Nie ważne ile 
zarobisz, ważne – ile wydasz”. Zdoby-
te wiadomości pozwolą im już nieba-
wem i to bez większych obaw, stanąć 
przed bankowym okienkiem.

Doświadczenia przedsiębiorcy
Wycieczka do Zakładu Rzeźniczo-
-Wędliniarskiego w Białej Górze była 
okazją do bezpośredniego spotkania 
z człowiekiem, który odniósł sukces 
gospodarczy prowadząc działalność 
na terenie Gminy Wartkowice. Wywiad 
z właścicielem firmy, p. Stanisławem 
Katuszą to najistotniejszy punkt wizyty 
w zakładzie. W czasie spotkania z go-
spodarzem, młodzi pytali o motywy 
rozpoczęcia działalności, samego po-
mysłu na działalność oraz trudności, 
z jakimi musi liczyć się przedsiębior-
ca. Nie mniej ważny okazał się temat 
kosztów produkcji, inwestycji i planów 
rozwojowych przedsiębiorstwa. Naj-
więcej emocji, a nawet zaskoczenia 
wśród młodych wywołała wypowiedź 

Młodzi ekonomiści z Wartkowic
gospodarza na temat zawodowego suk-
cesu. – Kapitał tej firmy to Załoga. Moim 
najcenniejszym osiągnięciem są ludzie, 
z którymi pracuję. To oni tworzą ten za-
kład. Bez dobrych pracowników niczego 
bym nie osiągnął. Po przeprowadzo-
nym wywiadzie odbyła się wycieczka 
po zakładzie, podczas której młodzi ob-
serwowali linię produkcyjną wyrobów 
wędliniarskich, oglądali nowoczesne 
wyposażenie zakładu, a także mogli 
spotkać absolwentów swojego gimna-
zjum, aktualnie zatrudnionych w zakła-
dzie. Następnie odbyła się degustacja 
smacznych wyrobów produkowanych 
na miejscu. Na zakończenie wycieczki 
z ogromną ciekawością młodzież od-
wiedziła gabinet szefa, gdzie obejrzała 
okazałą kolekcję trofeów zdobytych 
w konkursach branżowych. 

Składamy serdeczne podziękowa-
nia p. Honoracie Nowakowskiej,  
p. Stanisławowi Katuszy oraz 
pracownikom Banku Pekao S.A. 
w Poddębicach, załodze Zakła-
du Rzeźniczo-Wędliniarskiego 
w Białej Górze oraz pracownikom 
Urzędu Gminy w Wartkowicach za 
poświęcony czas i wsparcie udzie-
lone w czasie realizacji programu.

Uczniowie Gimnazjum im. Marszał-
ka J. Piłsudskiego w Wartkowicach: 
Marta Andrzejczak, Karolina  
Andrzejewska, Alicja Dzienia, Jakub 
Gorzelańczyk, Marcin Górczak,  
Justyna Grabowska, Paulina  
Grzelak, Natalia Jesionowska, Joanna 
Kasierska, Żaneta Kwiatkowska,  
Justyna Majtczak, Patrycja Olczyk,  
Rafał Strzałkowski, Magdalena  
Talara, Karolina Ufnalska, Agata 
Wawrzyniak, Aleksandra Wojtczak, 
Bartłomiej Zimecki; 

opiekun grupy: Jolanta Andrysiewicz



kwiecień 20154 Łęczyca  •  Parzęczew  •  Wartkowice

Quiz na temat Dnia Kobiet, życzenia, kwiaty i słodycze od władz gminy, 
konkurs karaoke (dla występujących wójt ufundował bilety  

na koncert zespołu Bayer Full), wino i domowe ciasto – to atrakcje 
tegorocznej imprezy z okazji Dnia Kobiet zorganizowanej  

w Forum Inicjatyw Twórczych. 

Możliwości, jakie stwarza Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Fun-
duszy Wiejskich są skwapliwie wyko-
rzystywane przez Ochotnicze Straże 
Pożarne oraz gminę. W marcu zakoń-
czono realizację kilku takich projektów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łę-
ce – za ok. 30 tys. zł została wyre-
montowana świetlica, m. in. założo-
no podwieszany sufit, zainstalowano 
oświetlenie ledowe, wymieniono in-
stalację elektryczną.

Dzień Kobiet w Gminie Wartkowice

W świetlicy OSP w Błoniu za ok. 
31 tys. zł również zmodernizowano 
świetlicę. Wnętrze zmieniło się nie do 
poznania. Oprócz wymiany instalacji 
elektrycznej i nowego oświetlenia le-
dowego, lokal został odświeżony, na 
ścianach wymalowano motywy ludo-
we z regionu łęczyckiego, a sufit ozdo-
biono dwoma „pająkami” łęczyckimi.

W świetlicy OSP w Jankowie za-
instalowano klimatyzację. Koszt pro-
jektu to ok. 30 tys. zł.

Od wielu lat Dzień Kobiet w Gminie 
Wartkowice obchodzony jest uro-
czyście. Tym razem również tak by-
ło. W hali sportowej Zespołu Szkół 
w Wartkowicach odbyła się impre-
za dla Pań z terenu gminy, w której 
udział wzięli: Poseł na Sejm RP – Pan 
Piotr Polak, Radni Powiatu Poddę-
bickiego – Pan Marek Długosz i Pan 
Stanisław Katusza. Do przybyłych 
Pań życzenia skierowali: Wójt Gminy 
Wartkowice Piotr Kuropatwa, Prze-
wodniczący Rady Bogdan Łuczak 
oraz zaproszeni goście.

Tegoroczną uroczystość uświetnił wy-
stęp Zespołu Śpiewaczego Polesianki, 
który istnieje od 1986r. W ostatnich 
latach działalności, zespół wspiera-
ny jest przez mieszkanki Konopni-
cy i w takim składzie przyjechał do 
nas prosto ze studia nagraniowego 
w Łodzi, gdzie w ramach tzw. małego 
projektu (pieniądze pozyskane za po-
średnictwem Fundacji „PRYM”), reali-

zowanego przez Gminę, przygotował 
materiał do nagrania płyty.

Główną częścią uroczystości był 
występ Zespołu Ludowego Bałdrzy-
chowianie wraz z kapelą. Zespół 
działa od 2007r., jego członkami są 
mieszkańcy wsi Bałdrzychów, dzieci 
i młodzież oraz osoby dorosłe, czyn-
ne zawodowo. Prezentują tańce, mu-
zykę i piosenki autentyczne oraz sty-
lizowane, z różnych regionów Polski. 
Zespół bierze udział w licznych festi-
walach w kraju i za granicą, odno-
sząc sukcesy. Odwiedził już Węgry, 
Słowację i Rumunię.

Dzień Kobiet to przede wszystkim 
piękna tradycja, będąca hołdem dla 
kobiet, ale także okazja do zwrócenia 
uwagi na trudną rolę kobiety we współ-
czesnym świecie. Wspaniała atmosfera 
podczas wieczoru sprawiła, że wszyst-
kie kobiety opuściły halę w dobrym 
humorze – niech trwa on cały rok!

Karolina Banaszkiewicz

Świetlice, strażnice i orkiestra dęta 
– małe projekty w gminie Łęczyca

W OSP w Chrząstówku za ok. 48 
tys. zł wypiękniało otoczenie świetli-
cy, teren oświetlają dwie lampy solar-
ne, jest nowe ogrodzenie panelowe, 
założono również dwie bramy. 

W OSP w Lubieniu za ok. 31 tys. 
zł ogrodzono teren wokół stawu, co 
znakomicie poprawi bezpieczeństwo 
uzytkowników terenu, ustawiono wy-
godne ławeczki i zainstalowano dwie 
lampy solarne.

Gmina Łęczyca była beneficjentem 
projektu pod nazwą „Kultywowanie 
i promocja folkloru łęczyckiego po-
przez organizację warsztatów mu-
zycznych i wyjazd edukacyjny dla 
Orkiestry Dętej w Błoniu”. Wartość 
projektu – 15 205 zł. W ramach tego 
przedsięwzięcia w miesiącach luty – 
marzec zorganizowano 8 dwugodzin-
nych spotkań warsztatowych, podczas 
których orkiestra ćwiczyła głównie 
łęczyckie utwory ludowe. Warsztaty 
zakończono egzaminem, a uczestnicy 
otrzymali certyfikaty. Zwieńczeniem 
projektu był wyjazd edukacyjny orkie-
stry do gminy Bukowina Tatrzańska.

Dwudniowy wyjazd studyjny (13-
14 marca) pozwolił orkiestrze zapre-
zentować swoje talenty mieszkańcom 
Bukowiny i turystom. Orkiestra gra-
ła również w kościele podczas mszy 
świętej. 14 marca o godz. 18.00 na 
koncercie w Domu Ludowym wystę-
powała Orkiestra Dęta z Błonia i Or-
kiestra Dęta z Jurgowa. Muzycy mogli 
wymienić doświadczenia i zapoznać 
się z innym repertuarem. Oprócz or-
kiestry z Błonia w występach uczestni-
czył zespół mażoretek z OSP w Leźnicy 
Małej. Uczestnicy promowali gminę 
Łeczyca i jej folklor. W uroczystościach 
brali udział wójtowie: Jacek Rogoziń-
ski z Łęczycy i Stanisław Łukaszczyk 
z Bukowiny Tatrzańskiej.

Wyjazd do Bukowiny był niezwy-
kle udany pod każdym względem. 
Oprócz koncertowania uczestnicy za-
poznali się z przyrodą i kulturą Pod-
hala, delektowali śniegiem, którego 
ta zima nam oszczędziła i kąpielami 
w basenach termalnych.

Zofia Dziwisz
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Przedszkole jest drugim  
po środowisku rodzinnym 
ważnym miejscem w życiu 
dziecka i przynosi liczne  
korzyści dla jego rozwoju. 
Tworząc dla naszych 
podopiecznych drugi dom 
stymulujemy wszech stronny  
ich rozwój, uczymy samodziel-
ności, respektowania wyznaczo-
nych zasad, nawiązywania 
kontaktów oraz odpowie-
dzialności, a także pokazujemy 
jak funkcjonować w grupie.

W Punkcie Przedszkolnym „Plastuś” 
działającym w gminie Parzęczew 
dzieci ćwiczą pamięć poprzez zapa-
miętywanie wierszyków i piosenek, 
uczestniczą w zajęciach plastycznych, 
śpiewają, występują w teatrzykach. 
Realizacja podstawy programowej 
wzbogacona kreatywnymi pomysła-
mi nauczycieli oraz szeroki wachlarz 
zajęć dodatkowych sprzyja odkry-
waniu zdolności twórczych dziecka 
i pomaga w rozwijaniu indywidual-
nych zainteresowań. Dzięki dobrej 
organizacji zapewniamy odpowied-
nie warunki do zdobywania nowych 
umiejętności i systematycznego po-
głębiania wiedzy, poprzez pozna-
wanie świata, samodzielne ekspe-
rymentowanie i badanie otoczenia. 
Prowadzimy zajęcia z wychowania 

zdrowotnego (np. ćwiczenia gim-
nastyczne, zabawy ruchowe), wy-
chowania umysłowego (np. nauka 
wierszyków i piosenek), wychowania 
technicznego (np. zabawy plasteliną, 
konstrukcje z klocków), wychowania 
estetycznego (np. rysowanie, malo-
wanie) oraz wychowania moralno 
– społecznego (np. wyrabianie sa-
modzielności w codziennych czyn-
nościach, nauka zabawy z innymi 
dziećmi). Uczestnictwo w zajęciach 
koła kulinarnego daje naszym pod-
opiecznym umiejętności poznawa-
nia smaków i zdrowego żywienia, 
przyrządzania prostych dań oraz za-
sad savoir-vivru. Nasza placówka za-
trudniając logopedę, pedagoga oraz 
innych specjalistów wspiera prawid-
łowy rozwój dziecka, a także niesie 
pomoc rodzicom w dalszych działa-
niach dydaktyczno-wychowawczych.

Przedszkolny czas w ,,Plastusiu” 
obfituje w wiele pięknych uroczy-
stości. I tak na przykład w piątek 13 
marca cała społeczność przedszkolna 
świętowała pierwsze urodziny „Pla-
stusia”. Nie zabrakło dobrej zabawy 
i urodzinowego tortu, a skoczna i ryt-
miczna muzyka zapraszała wszyst-
kich do tańca. Swoją obecnością za-
szczycił nas Wójt Gminy Parzęczew 
– Ryszard Nowakowski. Nasz gość 
życzył dzieciom samych cudownych 
chwil w murach przedszkolnych, pra-

Forum Inicjatyw Twórczych zorgani-
zowało kurs komputerowy dla miesz-
kańców Gminy Parzęczew. O ile dla 
młodzieży i dzieci oraz osób, które 
mają do czynienia z komputerem 
w pracy, podstawy jego obsługi są 
banalnie łatwe, o tyle dla osób, które 
nigdy wcześniej nie korzystały z kom-
putera, sprawa nie jest taka prosta. 
Właśnie dla takich osób zorganizowa-
no kurs. W trakcie warsztatów uczest-
nicy poznali i utrwalili podstawowe 
umiejętności posługiwania się kom-
puterem, przeglądarką internetową 
oraz pocztą elektroniczną. – To co dla 
młodszego pokolenia wydaje się oczy-
wiste, dla nas już nie jest takie proste – 
mówi uczestnik kursu Janusz Kałucki. 
– Poruszanie się w świecie wirtualnym 
sprawia nam pewne trudności. Uwa-
żam, że warsztaty komputerowe po-
winny być organizowane także w przy-
szłości, a społeczeństwo naszej gminy 
zwłaszcza to trochę starsze, zachęcam 
do udziału w zajęciach. To wcale nie ta-
kie trudne, jak się wydaje, ja w każdym 
razie wiele się nauczyłem.

Program warsztatów obejmował 
m.in.: naukę pisania i tworzenia do-
kumentów, wyszukiwanie potrzeb-
nych informacji w Internecie, robienie 
zakupów przez Internet, możliwość 
komunikowania się za pomocą pocz-
ty elektronicznej, korzystanie z por-

Przedszkole 
– drugi dom

cownikom zaś możliwości dalszego 
rozwoju oraz dążenia do spełnie-
nia wizji placówki. Wójt zaznaczył 
również, iż forma prowadzenia pub-
licznych Punktów Przedszkolnych 
„Plastuś” przez osobę fizyczną panią 
Sylwię Szymańską-Galon, rewelacyj-
nie sprawdza się w naszej gminie. 
Co ważne, w przyszłości planowa-
na jest rozbudowa budynku szkol-
no-przedszkolnego w Parzęczewie. 
Punkt Przedszkolny zyska dzięki tej 
rozbudowie kolejne pomieszczenia 
dydaktyczne oraz więcej miejsc dla 
nowych przedszkolaków. Pani Sylwia 

podkreśliła, iż dotychczasowe osiąg-
nięcia placówki to wkład wielu osób, 
ich zaangażowania oraz oddanego 
serca w wykonywaną pracę.

Podczas obchodów święta ,,Pla-
stusia” rozstrzygnięto również kon-
kurs plastyczny na najładniejszy uro-
dzinowy plakat. Na podium znalazły 
się przedszkolaki z grupy ,,Żabek”.  
Pierwsze miejsce zajęła praca Kamilki 
Kacprzak, drugie – Marysi Osowskiej, 
natomiast trzecie – Marka Sobczaka. 
Wyróżnione zostały także prace: Natal-
ki Ociepy z grupy ,,Gromadka Puchat-
ka” oraz Leny Sławek z grupy ,,Skrzaty”. 

Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i atrakcyjne nagrody. W ramach 
działań plastycznych każde dziecko 
ulepiło swoją figurkę Plastusia. Razem 
z nami świętowało również grono ro-
dziców. Współpraca z Nimi jest bardzo 
istotnym elementem funkcjonowania 
placówki przedszkolnej, dlatego dba-
my o to by wspólne poczynania rodzi-
ców i nas – pracowników przedszkola 
tworzyły klimat, w którym wszyscy 
będą się ze sobą dobrze czuli. 

Kadra 
Punktu Przedszkolnego „Plastuś”

tali społecznościowych. Uczestnicy 
kursu, co ważne, przełamali swoje 
obawy przed pracą z komputerem 
i zaczęli z niego korzystać także po-
za zajęciami.

Uczestnicy kursu często prosi-
li o dodatkowe instruktaże oraz o… 
cierpliwość. Grupa w różnym tempie 
przyswajała wiedzę, za to wszyscy 
cieszyli się z nowo zdobytych umie-
jętności. – Na kurs podstawy obsługi 
komputera i korzystania z Internetu 
uczęszczam w dużej mierze dla przy-
jemności – mówi jedna z uczestni-
czek Grażyna Nawrocka – Jednocześ-
nie chciałabym pokazać wnukom, że 
„babcia też coś potrafi na komputerze”. 
Sądzę, że Internet jest bardzo przydat-
ny, stał się nieodłącznym elementem 
naszego życia i warto z niego korzy-
stać. Stare porzekadło mówi: chcieć 
to móc, dlatego zachęcam wszystkich, 
którzy jeszcze nie znają obsługi kompu-
tera, aby skorzystali z oferty FIT-u. Pani 
Renata Janiszewska cierpliwie wdraża 
nas w tajniki komputera i Internetu, 
jak gdyby uchyla nam okno na świat. 

Pierwszy cykl warsztatów zor-
ganizowany został w ramach pro-
jektu dofinansowanego ze środków 
EFFROW w ramach wdrażania Lo-
kalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”.

Renata Janiszewska

Warsztaty 
komputerowe
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Wieś Chociszew położona jest w gmi-
nie Parzęczew, w powiecie zgierskim. 
Jest to miejscowość oddalona na pół-
noc od Łodzi o 28 km, na południe 
od Ozorkowa o 6 km i na południe od 
Łęczycy o 20 km. Chociszew wchodził 
w skład dawnego Księstwa Łęczy-
ckiego zwanego inaczej Ziemią Łę-
czycką. Obszar dzisiejszej gminy Pa-
rzęczew, a więc i Chociszewa wchodzi 
w skład obszaru dorzecza środkowej 
Warty i środkowej Wisły. (...)

Nazwa wsi Chociszew ulegała 
wielokrotnym zmianom. W „Mate-
riałach do słownika geograficzno-hi-
storycznego dawnych ziem łęczyckiej 
i sieradzkiej do 1400 r.” Stanisław Za-
jączkowski, powołując się na Księgi 
Sądowe Łęczyckie podaje daty i na-
zwy obecnej wsi Chociszew: 1386 r. 
– Chociszewo, 1391r. – Chocisszewo, 
1393 r. – Chociszeuo, 1397 r. – Cho-
cisewo, XVI wiek – Choczeschow. Od 
XIX wieku wymieniana jest nazwa 
Chociszew.

Dawniej, aby zabezpieczyć się 
przed najazdami z zewnątrz, co moż-
niejsza szlachta budowała dla siebie 
grody, to znaczy budowle z drewna 
bądź kamienia, otoczone palisadą 

i opasane wałem ziemnym lub wo-
dą. Tak też zapewne uczynił szlach-
cic Chociszewski. Prawdopodobnie 
dwór wybudowany został na sztucz-
nie wzniesionym kopcu ziemnym, 
wokół którego usytuowane były fosy 
połączone z rzeką Bzurą. 

Skąd przybyli Chociszewscy w te 
strony? Na jakiej podstawie otrzy-
mali dobra ziemskie w tym rejonie? 

Nie doszukałem się źródeł pisanych. 
Przypuszcza się, że z Wielkopol-
ski. Być może za męstwo i odwagę 
w walkach z wrogiem, któryś z ksią-
żąt nadał Chociszewskiemu tę zie-
mię. Również nic nie wiadomo o jego 
imieniu, dacie urodzin i śmierci, jego 
potomkach i przyczynach opuszcze-
nia, najprawdopodobniej w I połowie 
XV wieku, majątku Chociszew. Prof. 

Poniżej publikujemy fragment książki Bogdana Wydrzyńskiego  
„Chociszew. Dzieje osady i okolic”, która ukaże się wkrótce w wyniku realizacji projektu,  

dofinansowanego ze środków EFFROW w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 
LGD „PRYM”. 

Chociszew do XIX wieku
Tadeusz Nowak w książce: „Włas-
ność ziemska w Ziemi Łęczyckiej 
w czasach Władysława Jagiełły” pi-
sze: „W 1425 roku Paweł właściciel 
Chociszewa odstąpił swoją wieś Cho-
ciszew „cum Gorne” i dwoma młyna-
mi za 562 grz. Ściborowi z Borysła-
wic. W dalszych zapiskach Górne lub 
Gorzne traktowane jest jako odrębne 
osiedle, toteż można te miejscowości 
identyfikować z Wolą Chociszewską, 
która w 1438 roku wraz z Chocisze-
wem wymieniona została w rzędzie 
dóbr należących do Jastrzębców z Bo-
rysławic. Ścibor po uzyskaniu 100 
grzywien wiana za żonę Sędkę z Os-
troroga wyznaczył jej 100 grzywien 
wiana i sumę 200 grzywien na wsiach 
Chociszew, Wola Chociszewska, Sier-
pów i Pomorzany. W 1434 roku kupił 
także młyn Marnymost za 400 grzy-
wien od Jana z Piaskowic” (informacja 
dzięki uprzejmości p. Ryszarda Waw-
rowskiego – potomka Borzysławskich 
herbu Jastrzębiec, którzy pod koniec 
XV wieku „wżenili się do rodziny Sto-
janowskich właścicieli min. Wawr 
pod Kaliszem i poczęli się pisać Waw-
rowskimi). Wymieniony Ścibor z Bo-
rysławic Borzysławski, syn Mikołaja 
Borzysławskiego, to bratanek słyn-
nego Prymasa Polski i arcybiskupa 
gnieźnieńskiego Wojciecha Jastrzęb-
ca. Kto był właścicielem Chociszewa 
po śmierci Ścibora, do wydania tego 
opracowania, nie udało się ustalić. 
Dopiero „Łęczycka taksa wojewo-
dzińska” z roku 1550 podaje: „Lata 
Bożego 1550, w piątek blisko przed 
świętym Franciszkiem (3X), w Łęczycy, 
w domu Jana Mitki burmistrza łęczy-
ckiego, stała się ustawa na rzemieśniki 
miasta łęczyckiego, niżej wypisanym 
obyczajem, przez urodzone a sławne 
pany: Lamparta Zaksińskiego kasz-
telana brzezińskiego...”. Wymienio-
ny Lampertus Zaksiński z Gruszyc, 
herbu Poraj, kasztelan brzeziński 
i starosta przedecki (1539-1547), 
był w owym czasie dziedzicem Sier-
powa, Konar, Chociszewa i Siemszyc. 
(Wierzbowski, Matricularum Regni 
Poloniae Summara, t. IV nr 20776 1 
in., Łęczyckie Grodzkie Recognitinum 
ks. 25, k. 219).

Chociszewscy byli fundatorami 
świątyni w Chociszewie. Był to kościół 
drewniany, jak większość kościołów 
w tamtych czasach. Przy tym koście-
le arcybiskup gnieźnieński utworzył 
parafię, bo Chociszew przynależał do 
archidiecezji gnieźnieńskiej i stąd zna-
lazł się w księdze „Liber Beneficio-
rum” gdy spisywano w latach 1511-
1523 parafie i majątki należące do 
dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich. 

W tej słynnej księdze „Liber Be-
neficiorum” Jana Łaskiego (Jan Łaski 
1455-1531 arcybiskup gnieźnieński 
i prymas Polski od 1510 roku) znaj-
duje się następujący przypis księdza 

Korytkowskiego, pochodzący z cza-
sów jej powtórnego wydania w roku 
1881: „Chociszew, wieś szlachecka, 
gniazdo rodziny Chociszewskich herbu 
Junosza należąca dziś do archidiece-
zji warszawskiej, dekanatu i powiatu 
łęczyckiego miała kościół parafialny, 
niezawodnie przez tę familię fundowa-
ny i uposażony, w aktach konsystorza 
gnieźnieńskiego w drugiej połowie 
XV wieku wspomniany. Kościół ten, 
zapewne dla zmniejszenia dochodów 
swoich lub ruiny, z której go podźwig-
nąć nie chciano, wcielony został z całą 
parafią do sąsiedniego kościoła para-
fialnego w Parzęczewie, jak się zdaje, 
w wieku ubiegłym”. 

W rzeczywistości inkorporacja 
dawnej parafii Chociszew (pod we-
zwaniem Św. Wojciecha) do parafii 
Parzęczew nastąpiła w roku 1671. 
Miejscowość ta do dnia dzisiejszego 
należy do parafii Parzęczew. Trudno 
dziś ustalić, jakie wioski należały do 
parafii w Chociszewie, na pewno by-
ła to wieś Kowalewice (wymieniona 
przez Łaskiego).

Po dawnym kościele nie ma śla-
du. Według księdza proboszcza Je-
rzego Serwika z parafii Parzęczew, 
kościół w Chociszewie znajdował się 
w miejscu, na którym stoi obecnie 
szkoła. Po likwidacji świątyni zna-
czył to ponoć krzyż, przeniesiony 
w czasie budowy nowej szkoły na 
drugą stronę drogi. Wśród okolicz-
nych mieszkańców krążą różne wer-
sje. Jedna z nich mówi, że miejsce, 
gdzie stał kościół to dzisiejsza łąka na 
wprost drogi, przy której stoi krzyż, 
tuż za skrętem w kierunku Parzęcze-
wa, inna hipoteza mówi o klasztorze 
z mniszkami (od roku 1638 właści-
cielkami wsi Chociszew były siostry 
zakonne – Norbertanki z Łęczycy, 
które dostały Chociszew w zamian 
za Wolę Grzymkową. Zatwierdził to 
sejm na wniosek posłów łęczyckich). 
Jeszcze inna głosi, że kościół cmen-
tarny Św. Rocha w Parzęczewie, to 
kościół przeniesiony z Chociszewa po 
zlikwidowaniu w nim parafii. Ksiądz 
proboszcz Jerzy Serwik twierdzi, że 
kościół ten, zbudowany w XVI wie-
ku, przeniesiony został na początku 
XVII wieku ze wsi Ignacew. Legenda 
głosi, że otrzymał go w darze od kró-
la Zygmunta Augusta, właściciel wsi 
Piaskowice – Wojciech Piaskowski. 
Usytuował on podarowaną świąty-
nię w najbardziej oddalonym zakąt-
ku swoich majętności, aby ułatwić 
chłopom pańszczyźnianym udział 
w nabożeństwach. Niestety, brak 
twardych dowodów w postaci zacho-
wanych dokumentów pisanych czy 
też obrazów lub zdjęć, nie pozwala 
jednoznacznie przyjąć żadnej wersji.

Kolejnym właścicielem Chocisze-
wa został Ludwik Poleski h. Doliwa 
(w aktach pisarza aktowego łęczy-
ckiego Józefa Strzałkowskiego z roku 
1807-1809 znajduje się zapis pewne-
go faktu z 30 VI 1797 roku, w którym 
wymieniany jest Pan Ludwik Poleski 
dziedzic dóbr Chociszew). Po nim 
posesorem wsi Chociszew za czasów 
wojny napoleońskiej zostaje Jan Mo-
rzycki h. Mora, kapitan 3 Pułku Pie-
choty, ożeniony z Rozalią Umińską. 
Zmarł 20 listopada 1830r. w wieku 
47 lat. Ekonomem był wtedy Walenty 
Szczucki (http://pienkowski.skyrock.
com/Rodzina po kądzieli – Morzycki 
h. Mora).

Po Powstaniu Styczniowym Cho-
ciszew przechodzi w ręce carskich 
urzędników. Taki stan rzeczy trwa 
do czasu odzyskania niepodległości.

Bogdan Wydrzyński
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Samorząd Gminy Wartkowice,
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji 

Społeczności Gminy Wartkowice

zapraszają
3 maja 2015 r.

na uroczystości z okazji
70. Rocznicy zakończenia II Wojny Światowej

Święta Narodowego Trzeciego Maja 

W programie:

13 30 zbiórka na parkingu ZS w Wartkowicach i przemarsz  
do Kościoła 

14 00  msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym 
NMP Matki Miłosierdzia w Wartkowicach

14 50  składanie kwiatów przed pomnikiem w Wartkowicach

15 20  program okolicznościowy pt: „Pochylmy się dziś nad  
przeszłością...” przygotowany przez ZS Wartkowice,  
SP Kłódno, Publiczne Przedszkole w Wartkowicach  
– hala ZS w Wartkowicach

14 00 – 18 00    wydarzenia towarzyszące na terenie 
ZS w Wartkowicach:

• Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna  
im. II/ 18 pp z Sochaczewa: 

–  wystawa plenerowa pt: „Armia Polska 1939–44 r. – mundur 
i broń” w ramach wystawy znajdą się dioramy dotyczące 
broni i umundurowania, używanego przez żołnierzy polskich 
w 1939 r., repliki broni LKM MAXIM 08/15, RKM Browning 
wz. 28, CKM Browning wz. 30, KB Mauser, pistolet VIS, RKM 
Bren, stanowiska broni, strzelnica broni pneumatycznej ASG;

• Muzeum Regionalne w Kutnie: 

–  wystawa oryginalnego wyposażenia żołnierzy z 1939 roku,
–  prezentacja granatnika wz 36;

• WKU Łódź i Stowarzyszenie Członków Misji ONZ:

–  stoisko Narodowych Sił Rezerwowych – wystawa broni  
używanej w misjach pokojowych ONZ;

• Gminna Biblioteka Publiczna, Biblioteka ZS  
w Wartkowicach i Biblioteka SP w Kłódnej:

–  wystawa pamiątek z lat 1939–1945 z zasobów mieszkańców 
gminy Wartkowice.

Między 15 a 19 kwietnia, w ramach 
programu „Comenius – Partnerskie 
Projekty Szkół”, odbyło się spotkanie 
projektowe w czeskim Vsetin. 
Od ostatniego spotkania w niemie-
ckim mieście Moosburg minęły nie-
mal cztery miesiące, podczas których 
uczniowie naszej szkoły pod opieką na-
uczycieli przygotowywali nowoczesną 
wersję tradycyjnego polskiego tańca 
ludowego oraz prace plastyczne, inspi-
rując się muzyką Fryderyka Chopina 
i wcześniejszą wizytą w jego muzeum 
w Warszawie. Efekty pracy we wszyst-
kich siedmiu szkołach partnerskich 
zostały zaprezentowane podczas spot-
kania projektowego.

Szkoła goszcząca, Základni Uměle-
cká Škola, przyjęła wszystkich zapro-
szonych gości ciepło i serdecznie. 
Młodzież i dzieci przywitały nas wspa-
niałym koncertem muzyki klasycznej 
i współczesnej, zabawną pantomimą 
i tańcem baletowym. Uczniowie po-
szczególnych oddziałów, tj. muzycz-

nego, artystycznego, tanecznego i te-
atralnego oprowadzili nas po szkole, 
a nauczyciele opowiedzieli o systemie 
organizacji zajęć lekcyjnych.

Lekcje o tematyce kulturowej 
z różnych krajów, które na stałe za-
gościły w grafiku spotkań w poszcze-
gólnych szkołach partnerskich, okazały 
się być wyczekiwanym przez czeskich 
uczniów punktem całej wizyty. Mimo 
bardzo małej liczebności klas (od 1 do 
5 osób, wyjątek stanowiły sekcje ta-
neczne), udało nam się zainteresować 
czeskich uczniów kwestiami dotyczą-
cymi polskiej szkoły. Mogliśmy także 
porozmawiać z każdym z osobna oraz 
odpowiedzieć na pytania naszych po-
łudniowych sąsiadów dotyczące sław-
nych Polaków, takich jak Chopin czy 
Matejko. Nauczyciele reprezentujący 
Polskę mieli możliwość sprawdzić, co 
dzieci i młodzież czeska wiedzą o na-
szym kraju.

Wizyta w czeskim Vsetin była oka-
zją do zwiedzania malowniczego regio-

nu Walaskiego. Sercem tego regionu 
jest właśnie miasto Vsetin, znajdujące 
się na pogórzu Beskidu i Jawornika, 
położone w dolinie Vsetinskiě Bečvy 
z pięknym, renesansowym zamkiem, 
malowniczym parkiem zamkowym, 
starym ratuszem i starymi, położonymi 
obok siebie, kościołami: rzymskoka-
tolickim i ewangelickim. Gospodarze 
zadbali, abyśmy mogli podziwiać te 
wspaniałe obiekty i górzyste pejzaże, 
odkrywać nowe miejsca i smaki. W naj-
większym i najstarszym skansenie 
w środkowej Europie mogliśmy zapo-
znać się z zapomnianymi już tradycyj-
nymi rzemiosłami, sztuką i zwyczajami 
ludowymi mieszkańców Włoszczyzny 
Morawskiej. Niewątpliwą atrakcją było 
zwiedzanie przepięknej stolicy Czech.

Poza tym mieliśmy okazję odwie-
dzić obserwatorium astronomiczne, 
które oferuje obserwacje Słońca czy 
wieczorne obserwacje gwiazd, wy-
słuchać ciekawego wykładu o gwiaz-
dach i planetach. Gościliśmy również 

w siedzibie miejskich władz samorzą-
dowych, gdzie przyjęła nas burmistrz 
miasta.

Spotkanie w czeskim Vsetinie za-
kończyło się ewaluacją dotychczaso-
wych działań podejmowanych przez 

Z Comeniusem w Czechach
każdą ze szkół oraz przypomnieniem 
harmonogramu. Przed nami szereg 
przygotowań do spotkania podsumo-
wującego w dalekiej Islandii.

Anna Wypych–Wilińska
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Czy jest zainteresowanie 
reaktywacją hodowli 
jedwabnika? 
Oczywiście! Mam liczne kontakty 
z ludźmi, którzy są gotowi zająć się 
hodowlą jedwabników, są to prze-
ważnie osoby, których rodzice kiedyś 
się tym zajmowali, ale również tacy, 
którzy chcieliby spróbować czegoś 
nowego. Jest też zainteresowanie 
skupem kokonów i tutaj odzywają się 
kontrahenci zza granicy. Na począ-
tek najważniejsze jest zaopatrzenie 
w sadzonki morwy, bo tylko jej liście 
zjadają jedwabniki. Od posadzenia 
sadzonek do założenia hodowli to 
3-4 lata. Wtedy jest dostateczna ilość 
pokarmu. Kto chce zabierać się za 
jedwabniki, powinien już teraz sa-
dzić morwę.

Czy hodowla jedwabników  
jest trudna?
Nie, jednak jak każda żywa istota je-
dwabnik wymaga troski. Potrzebna 
jest odpowiednia temperatura po-
mieszczenia, gdzie wylęgają się larwy 
tego owada. Temperatura wynosi od 
22 do 26 stopni Celsjusza. Potrzeb-
na jest też odpowiednia wilgotność. 
Wymagania nie są nierealne i można 
je spełnić bez większych trudności. 
Można zagospodarować wolne po-
mieszczenia w budynkach gospodar-
czych, a nawet mniej używane izby 
mieszkalne. Należy zauważyć, że nie 
wydzielają się przy tym żadne uciąż-
liwe zapachy.

Kto może zająć się hodowlą?  
Czy potrzebne jest jakieś 
specjalne przygotowanie?

Praktycznie każdy może hodować 
jedwabniki. Przewiduję zorganizo-
wanie kursów dla zainteresowa-
nych. Cykl produkcji jest krótkotrwa-
ły i trwa 5-6 tygodni w miesiącach 
czerwiec – lipiec. Odpadają koszty 
dogrzewania pomieszczeń. Widzę 
tutaj możliwości dla osób starszych 
i dla młodzieży. Nie trzeba dźwigać 
nadmiernych ciężarów. Starsi mogą 
„podreperować” swoje emerytury, 
a młodzi kieszonkowe. 

Czy decydując się na hodowlę 
trzeba dysponować znacznymi 
zasobami?
Nakłady są niewielkie, koszt zakupu 
greny (czyli jaj jedwabnika) nie jest 
wysoki. Potrzebne będą jeszcze półki 
– stelaże, ale te można wykonać we 
własnym zakresie. 

Czy będzie zapewniony zbyt 
na wyprodukowane przez 
hodowców kokony?
Tak, popyt na ten produkt jest wręcz 
nieograniczony i nie ma najmniejsze-
go kłopotu ze zbytem. Uważam, że 
jedwabniki to nisza na naszym rynku 
i szansa dla wielu osób na poprawę 
finansów. Nie trzeba być siłaczem, 
nie trzeba praktycznie kapitału za-
kładowego, należy jedynie ściśle do-
stosować się do zasad produkcji, czyli 
temperatury i żywienia. Jedwabni-
ki po 3 tygodniach od wyjścia z ja-
jek mają niebywały apetyt i muszą 
otrzymywać dużo liści. Od tego zależy 
jakość otrzymanego produktu czyli 
oprzędu tworzącego kokon. Z jedne-
go kokonu otrzymuje się od 1,5 do 
3 km jedwabnej nici. Najważniejsze 

W dnach 8-9 kwietnia na hali spor-
towej Zespołu Szkół w Uniejo wie od-
były się Mistrzostwa Województwa  
,,Gimnazjada” w unihokeja dziewcząt 
i chłopców. Do rywalizacji przystą-
piło 6 najlepszych zespołów wyło-
nionych z turniejów powiatowych 
i rejonowych. Powiat zgierski repre-
zentował zespół z Gimnazjum w Pa-
rzęczewie, na co dzień trenujący 
w Uczniowskim Klubie Sportowym 
,,Gladiator” w Parzęczewie. Po bar-
dzo zaciętej rywalizacji i meczach 
na wysokim poziomie,  dziewczęta 
z Parzęczewa: Katarzyna Kryszto-
fiak, Paulina Milczarek, Katarzyna 
Michalak, Patrycja Graczyk, Kamila 
Kaźmierczak, Magdalena Raj, Mal-

Od 1 kwietnia 2015 r. w Gminie 
Parzęczew działa system informa-
cji SMS-owej. Ma on na celu m.in. 
informowanie mieszkańców gmi-
ny o wydarzeniach kulturalnych, 
eventach, spotkaniach, sesjach oraz 
o nagłych zmianach warunków 
atmosferycznych.

Uczestnictwo w grupie „sms” 
jest bezpłatne. Należy wysłać SMS-a 
pod numer 4321 o treści ugpar.sms 

Hodowla jedwabników 
– hobby czy dochodowy interes
Rozmowa z organizatorem spotkania założycielskiego hodowców 
jedwabnika morwowego, które odbyło się w Łęczycy – Januszem Kubatko, 
właścicielem firmy Nasz Ogród.

jest przerwanie w odpowiednim mo-
mencie rozwoju jedwabnika. Wtedy 
zbiera się kokony. Umieszczone we-
wnątrz poczwarki należy zutylizo-
wać, w przeciwnym wypadku wycho-
dzą na zewnątrz przegryzając oprzęd 
i są bezwartościowe.

Uważasz, że rozwój 
jedwabnictwa ma szansę 
powodzenia? 
Jestem realistą, w przeciwnym wy-
padku nie zabierałbym się za to 
przedsięwzięcie. Nie tylko ja się tym 
interesuję. Jeśli w latach wcześniej-
szych w Polsce była taka hodowla, to 
dlaczego nie miałoby jej być teraz? Do 
hodowli jedwabnika są dopłaty unij-
ne. Polska ich nie dostaje, ale tylko 
dlatego, że nie ma hodowców. Jeśli 
będą hodowcy będą dopłaty. 

Jak przedstawia się opłacalność 
hodowli?
Na to pytanie precyzyjnie postaram 
się odpowiedzieć za miesiąc. Jedno 
jest pewne, że nikt z hodowców na 
tym nie straci, a może jedynie zy-
skać i nie będą to małe kwoty. Planuję 
dostarczać grenę hodowcom, zorga-
nizować kursy i skupować kokony, 
które byłyby utylizowane na miejscu. 
Moim marzeniem jest również dalsze 
przetwarzanie; od nici po tkaniny. 

Znając twoją wiedzę i talenty 
organizacyjne wierzę 
w powodzenie i życzę realizacji 
tych marzeń.  
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała Zofia Dziwisz

SMS-owy system komunikacji 
w Gminie Parzęczew

Medalistki z Parzęczewa
wina Zabilska, Julia Szczygieł, Bar-
bara Chylińska, Wiktoria Mrozik, 
Marta Talara, Julia Saganiak – zajęły 
III miejsce, tym samym zdobywając 
brązowy medal.

W rywalizacji chłopców repre-
zentacja z Parzęczewa w składzie: 
Norbert Grzeszkiewicz, Dawid Pa-
stwiński, Arkadiusz Kołodziejczyk, 
Bartłomiej Jóżwiak, Kamil Micha-
łowski, Mateusz Podlewski, Dominik 
Pawlak, Szymon Nowakowski, Ma-
teusz Marszałek, Mateusz Frańczak, 
Krystian Bartczak, Hubert Dębowski 
– uplasowała się na IV miejscu. Gra-
tulujemy zdobytych miejsc i życzymy 
dalszych sukcesów. Trenerami zespo-
łów są Katarzyna i Paweł Kurowscy.

– opłata według stawki operatora 
(jak za normalną wiadomość SMS). 
Po wysłaniu SMS-a otrzymają Pań-
stwo wiadomość o treści: „Dzięku-
jemy za zapisanie się do grupy sms. 
Pozdrawiamy.”. W każdej chwili moż-
na zrezygnować z otrzymywania po-
wiadomień – należy wysłać SMS-a 
pod numer 4321 o treści ugpar.-sms. 

Magdalena Borowska


