
W numerze:
Konferencja promująca 
działalność Fundacji „PRYM”
Coroczna konferencja Fundacji PRYM odbyła 
się 30 września w OSP w Saniach w gminie 
Aleksandrów Łódzki.

W hołdzie bohaterom 
1 września w Wartkowicach dokonano 
uroczystego odsłonięcia pomnika poświęconego 
lotnikom poległym w katastrofach lotniczych, 
m.in. gen. Andrzejowi Błasikowi. 

Na wsi podobają mi się ludzie…
Rozmowa z sołtysem wsi Trojany w Gminie  
Parzęczew – Markiem Barańskim

60 lat OSP w Opolu
O uroczystościach związanych z jubileuszem  
OSP w Opolu oraz  termomodernizacji  
i remoncie strażnicy pisze Marta Gmerek. 

Dotacje na działalność 
nierolniczą
Do 4 listopada można składać w oddziałach  
regionalnych Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa wnioski dotyczące  
inwestycji związanych z działalnością  
nierolniczą.

Tygiel Smaków
Rozstrzygnięto konkurs na najlepszy produkt  
tradycyjny województwa łódzkiego „Tygiel  
Smaków”, organizowany przez Urząd  
Marszałkowski w Łodzi. Wyróżnienia otrzymały 
także przedstawicielki Fundacji „PRYM”.

Dożynki
Relacje z dożynek w gminach: Łęczyca, 
Parzęczew i Wartkowice oraz z dożynek 
prezydenckich w Spale, podczas których  
grupa wieńcowa zorganizowana przez Fundację 
Rozwoju Gmin „PRYM” reprezentowała 
wojewódzko łódzkie.

Złota Grusza dla Synowcówki
„Synowcówka” Państwa Małgorzaty i Jana  
Synowców z Tkaczewskiej Góry zajęła I miejsce 
w wojewódzkim konkursie na najlepsze  
gospodarstwo agroturystyczne.

Rytuał śmierci
O rytuałach związanych ze śmiercią  
i pochówkiem w różnych religiach świata  
pisze Milena Nolbrzak. 
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W dniu 30 września br. po raz ko-
lejny odbyła się konferencja promu-
jąca działalność Lokalnej Grupy Dzia-
łania Fundacji „PRYM”. Tym razem 
gościliśmy na terenie nowej gminy 
partnerskiej – Aleksandrów Łódzki 
w siedzibie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Saniach. 

Konferencję otworzył gospodarz 
– Burmistrz Jacek Lipiński i Prezes 
Zarządu Fundacji „PRYM” Jolanta Pę-
gowska. Merytoryczną część konfe-
rencji rozpoczęło wystąpienie Pana 
Krzysztofa Kołodziejaka – Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Działań 
Delegowanych w Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Warszawie, który przedstawił oce-
nę wdrażania lokalnych strategii roz-
woju przez lokalne grupy działania 

w Polsce. Następnie zaprezentowano 
film poświęcony wdrażaniu Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w gmi-
nach partnerskich Fundacji „PRYM” ze 
szczególnym naciskiem na projekty 
realizowane w ramach osi 4 Leader. 
O przyszłości Leadera i lokalnych grup 
działania po roku 2013 poinformo-
wała uczestników konferencji Pani 
Aleksandra Łuczak z Departamentu 
FROW w Urzędzie Marszałkowskim 
w Łodzi. 

Najciekawszą częścią konferencji 
okazały się wystąpienia przedstawi-
cieli organizacji i instytucji, które zre-
alizowały już projekty. Głos zabrali: 
Tadeusz Adamski z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dalikowie, Barbara Pola-
sińska i Katarzyna Leszczak z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej, 

Konferencja 
promująca działalność 

Fundacji „PRYM” 

Marian Łukasik z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Konopnicy, Andrzej Królak 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubie-
niu i Elżbieta Gieraga ze Stowarzysze-
nia Wiejski Ośrodek Kultury w Śnia-
towej. Zaprezentowali oni przebieg 
realizacji Małych Projektów, opowie-
dzieli o kosztach i źródłach ich finan-
sowania. Najwięcej emocji wzbudziło 
jednak przedstawienie przez benefi-
cjentów informacji o trudnościach do-
tyczących rozliczenia wniosków i dłu-
giego okresu oczekiwania na płatności. 
Wywołało to dyskusję z obecnym na 
konferencji Naczelnikiem Wydzia-
łu Wdrażania Departamentu FROW 
w Urzędzie Marszałkowskim w Ło-
dzi – Panem Michałem Kosmowskim, 
który poinformował, że w ostatnich 
miesiącach dwukrotnie wzrosła licz-
ba zleceń płatności dla beneficjentów, 
a ponadto zostało zwiększone zatrud-
nienie w Wydziale Płatności, co prze-
łoży się na przyśpieszenie procedury 
rozpatrywania wniosków o płatność 
i wypłaty środków.

Konferencja była również okazją 
do podziękowania beneficjentom, któ-

rzy złożyli projekty w trakcie nabo-
ru przeprowadzonego na przełomie 
marca i kwietnia 2011r. Otrzymali 
oni pamiątkowe dyplomy za aktywny 
udział w procesie wdrażania Lokalnej 
Strategii Rozwoju Fundacji „PRYM”, 
czyli za wykazanie się odwagą i zło-
żenie wniosków o dofinansowanie 
w ramach działań osi 4 Leader PROW 
2007-2013. Merytoryczną cześć kon-
ferencji zakończyło wystąpienie Pana 
Klaudiusza Markierskiego z Centrum 
Doradztwa Rolniczego Oddział w Kra-
kowie, który przedstawił prezentację 
nt. roli aktywności mieszkańców wsi 
w poprawie warunków życia na wsi. 
Oficjalną część konferencji zakończył 
występ dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Bełdowie, które zaprezento-
wały się w tańcach i przyśpiewkach 
ludowych.

Serdecznie dziękujemy druhnom 
i druhom z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Saniach i władzom gminy Alek-
sandrów Łódzki za ogromną pomoc 
w organizacji konferencji.

Renata Jesionowska-Zawadzka

Tegoroczny nabór wniosków 
o przyznanie pomocy z działania „Róż-
nicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” podzielony został na dwa 
etapy. W pierwszym, który trwał od 27 
września do 14 października 2011 ro-
ku można było składać w oddziałach 
regionalnych Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa wnioski 
o przyznanie pomocy na inwestycje 
związane z wytwarzaniem biogazu 
rolniczego lub energii elektrycznej 
z biogazu rolniczego. Natomiast od 17 
października do 4 listopada 2011 roku 

w Oddziałach Regionalnych AR i MR, 
swoje wnioski o pomoc mogą składać 
wszyscy, którzy planują inne inwesty-
cje niż związane z wytwarzaniem bio-
gazu lub energii elektrycznej.

Pomoc można otrzymać na wiele 
rodzajów działalności m.in. na rozwój: 
usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa, 
sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
usług budowlanych i instalacyjnych, 
turystycznych, agroturystycznych, 
transportowych i komunalnych oraz 
doradczych, finansowych i informa-
tycznych, rękodzielnictwo, przetwór-

stwo surowców rolnych, magazyno-
wanie lub przechowywanie towarów. 
Pomoc można też otrzymać np. na 
zakładanie przedszkoli na terenach 
wiejskich. Pełna lista działalności na 
które można otrzymać dofinansowa-
nie zawiera około 400 pozycji. Kwota 
pomocy przyznanej przez AR i MR nie 
może przekraczać 100 tysięcy złotych 
dla jednego beneficjenta, a Agencja 
może dofinansować do 50% kosztów 
inwestycji. Poziom dofinansowania 
może wzrosnąć do 80% w przypadku 
rolników, którzy zostali poszkodowa-

ni w wyniku działania klęsk żywio-
łowych. Beneficjenci mogą skorzy-
stać z zaliczki w wysokości do 50% 
wnioskowanej kwoty pomocy. W tym 
naborze rolnik może złożyć tylko je-
den wniosek. 

Pomoc z działania „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej” 
przeznaczona jest dla rolników, ich 
współmałżonków lub domowników 
ubezpieczonych w KRUS, którzy pla-
nują rozpoczęcie działalności innej 
niż rolnicza. Wystarczy być ubezpie-
czonym w KRUS przez okres przy-
najmniej 12 miesięcy poprzedzają-
cych złożenie wniosku o przyznanie 
pomocy. 

Jedną z ważnych zmian jest umoż-
liwienie ubiegania się o wsparcie oso-
bom, które niedawno ubezpieczyły 
się w KRUS jako rolnik i wykażą, że za 
rok poprzedzający rok złożenia wnio-
sku o przyznanie pomocy z działania 
„Różnicowanie w kierunku działalno-
ści nierolniczej” przyznano płatność 
do gruntów rolnych wchodzących 
w skład gospodarstwa, w którym były 
wcześniej ubezpieczone jako małżo-

nek rolnika lub domownik. Ta zmiana 
pozwoli, aby wsparcie z tego działania 
mógł otrzymać „młody rolnik”, który 
niedawno przejął gospodarstwo, jeże-
li wykaże, że wcześniej był ubezpie-
czony u rolnika, któremu przyznano 
dopłaty obszarowe. 

W tegorocznym naborze nie obo-
wiązuje zasada „kto pierwszy ten lep-
szy”. Każdy wniosek będzie poddany 
ocenie punktowej. Najwyżej punk-
towane będą wnioski złożone przez 
rolników posiadających małe gospo-
darstwa leżące na terenach, gdzie 
występują niekorzystne warunki 
gospodarowania tzw. obszary ONW. 
Preferowane też będą wnioski zło-
żone przez rolników mieszkających 
w gminach o niskimi dochodzie po-
datkowym, a także tych osób, które 
nie korzystały wcześniej ze wsparcia 
z działań „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej” czy „Moder-
nizacja gospodarstw rolnych”. 

Więcej informacji na stronie www.
arimr.gov.pl

Renata Jesionowska-Zawadzka

Dotacje na działalność nierolniczą
Do 4 listopada 2011 roku można jeszcze składać w oddziałach regio-
nalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski 
w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolni-
czej”, dotyczące inwestycji innych niż związane z wytwarzaniem 
biogazu lub energii elektrycznej.
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Już po raz kolejny członkinie Kół 
Gospodyń Wiejskich z obszaru dzia-
łania Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” 
zaprezentowały swój dorobek kuli-
narny podczas IV edycji wojewódzkie-
go konkursu produktów tradycyjnych 
p.n.„Tygiel Smaków”, który odbywał 
się w dniach 14-16 października br. 
w czasie trwania targów Dni Natural-
nej Żywności Natura Food 2011 w hali 
EXPO na terenie Międzynarodowych 
Targów Łódzkich w Łodzi.

W drodze weryfikacji wniosków 
zgłoszonych do dalszego etapu, a zara-
zem udziału w konkursie, zakwalifiko-
wano następujące produkty zgłoszone 
z terenu działania Fundacji PRYM:
— „Bania na mleku z zacierkami” 

zgłoszona przez Panią Romanę 
Zając, reprezentującą Koło Go-
spodyń Wiejskich w Białej (gmi-
na Zgierz),

— „Kapusta delikatna z koperkiem” 
zgłoszona przez Panią Marię 
Gwarczyk, reprezentującą Koło 
Gospodyń Wiejskich w Rosanowie 
(gmina Zgierz),

— „Cheb żytni razowy pełnoziarnisty 
z Zawady” – Pani Elżbieta Maniak, 
Gospodarstwo Rolne – Zawada 
(gmina Łęczyca),

— „Parzęczewski Jaś” – Pani Anna 
Janicka, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Parzęczewie,

Tygiel Smaków
— „Kapusta zasmażana z jabł-

kiem”– Pani Teresa Błacho-
wicz, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Proboszczewicach,

— „Kapusta bida”– Pani Alicja Ję-
drzejczak z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Szczawinie.
Wszystkie potrawy wybrane do 

konkursu pozytywnie przeszły ba-
dania w Instytucie Biotechnologii 
Przemysłu Rolno – Spożywczego Od-
dział Chłodnictwa i Jakości Żywno-
ści i otrzymały certyfikaty zdrowej 
żywności. Ponadto wytwórcy zgłasza-
jący potrawy musieli udowodnić, że 
produkt posiada minimum 25-letnią 
tradycję wytwarzania, charakteryzuje 
się wysoką jakością i jest wyjątkowy, 
wywarzany na terenie wojewódz-
twa łódzkiego i bez wątpienia zwią-
zany jest z historią i kulturą naszego 
województwa.

14 października br. zgłoszone pro-
dukty były oceniane przez Komisję 
Konkursową, która brała pod uwagę 
nie tylko walory smakowe potraw, ale 
również sposób prezentacji, wygląd, 
estetykę oraz wykorzystane do przygo-
towania potraw składniki i surowce.

Ponieważ celem konkursu „Tygiel 
Smaków” jest promocja produktów 
wytwarzanych metodami tradycyjny-
mi na terenie województwa łódzkiego, 
które stanowią jeden z elementów 

dziedzictwa kulinarnego naszego re-
gionu komisja oceniała również opis 
i nazwę produktu tzn. związek z tra-
dycją i historią regionu.

Nagrodę główną – „Tygiel Sma-
ków” – otrzymała firma Hektor z Dzia-
łoszyna za kapustę kiszoną w całości.  
Wyróżnione zostały także Koła Go-
spodyń Wiejskich z terenu Fundacji 

„PRYM”: „Tygielek Smaku” trafił do 
KGW ze Szczawina za „kapustę bidę” 
(to już drugi tygielek dla Pań z tego 
koła), zaś KGW z Białej otrzymało wy-
różnienie - „Anioła potraw” - za zupę 
z dyni z zacierkami.

Obszar działania Fundacji „PRYM” 
promowały również twórczynie lu-
dowe: Bogna Stępień z Kazimierzowa 

(gmina Dalików) oraz Donata Bugajska 
z Chociszewa (gmina Parzęczew). Du-
żym zainteresowaniem zwiedzających 
targi cieszyły się wyroby szydełkowe, 
haftowane serwetki, obrazy, kwiaty 
z bibuły, biżuteria z filcu oraz wyroby 
zdobione techniką de coupage.

Edyta Wójcik

W sobotę 15 października 2011 
roku jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Opolu obchodziła jubile-
usz 60-lecia. Historia Jednostki się-
ga 1951 roku, kiedy to na wniosek 
społeczeństwa wsi Opole zawiązał 
się Komitet Założycielski Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Na jego czele 
stanął Czesław Bałwas, który został 
również pierwszym prezesem OSP. 
W skład pierwszego zarządu weszli 
także: Feliks Adamczyk – naczelnik, 
Władysław Wawrzyniak – skarbnik, 

Stefan Skotnicki– sekretarz, oraz Jan 
Durski i Józef Gawęda – członkowie. 
Pierwszy sprzęt w postaci sikawki 
i węży OSP w Opolu otrzymała od Ko-
mendy Powiatowej Straży Pożarnych 
w Łęczycy.

Kiedy w 1983 roku wyłoniono no-
wy Zarząd Ochotniczej Straży Pożar-
nej, na czele z Prezesem Marianem 
Durskim, podjęto działania organi-
zacyjne, których celem była budo-
wa strażnicy. Na działce przekazanej 
w 1975 roku rozpoczęto prace bu-

dowlane. Rozebrano istniejący budy-
nek, który był w bardzo złym stanie 
technicznym i wylano fundamenty 
pod nową strażnicę. Budowa trwała 
do roku 1988, kiedy to przekazano 
budynek do użytkowania. W tym roku, 
dzięki środkom pozyskanym z pro-
gramu Leader, wykonano termomo-
dernizację strażnicy oraz remont po-
mieszczeń wewnątrz budynku. Nowo 
wyremontowany budynek będzie słu-
żył wszystkim mieszkańcom, ułatwi 
organizację imprez i spotkań, które 
integrują i zacieśniają więzi społecz-
ne. Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna 
liczy 54 członków, w tym 22 druhny.

Sobotnia uroczystość rozpoczę-

60 lat OSP w Opolu

Forum Inicjatyw Twórczych w Pa-
rzęczewie prowadzi rekrutację na 
kurs kosmetyczny w ramach projektu 
„Start poza rolnictwo” realizowanego 
przez O.K. Centrum Języków Obcych 
Sp. z o.o. w ramach Priorytetu VIII ,,Re-
gionalne kadry gospodarki” POKL.

Kurs jest bezpłatny i obejmuje 
150 godzin szkoleniowych. Do udziału 
w nich zapraszamy osoby, które:
— są płatnikami KRUS

— mają wykształcenie maksymalnie 
średnie

— są mieszkańcami powiatu zgier-
skiego.
Wszystkich chętnych i zaintere so-

wanych szczegółami prosimy o kon-
takt:

Forum Inicjatyw Twórczych
Ul. Ozorkowska 3, Parzęczew

email: kultura@foruminicjatyw.pl 
tel. 42 299 79 23 lub 500 108 816

Bezpłatny kurs kosmetyczny

ła się od mszy św. polowej, którą od-
prawił Kapelan Strażaków – Ksiądz 
Zdzisław Sudra, który poświęcił od-
nowioną strażnicę. Po mszy odbyły 
się, zgodnie z ceremoniałem pożar-
niczym, główne obchody jubileuszu. 
Jednostka za swą aktywną działalność 
została uhonorowana medalem „Za 
zasługi dla Pożarnictwa”. Odznaczono 
również druhów strażaków: Tadeu-
sza Grabarczyka i Mirosława Kluska 
– złoty medal, Andrzeja Grabarczyka, 
Mirosława Grabarczyka, Stanisława 
Grabarczyka, Andrzeja Florczaka, Zbi-
gniewa Zajączkowskiego – srebrny me-
dal, Mariusza Dębowskiego, Dariusza 
Milczarka, Tomasza Saganiaka, Marka 
Stańczyka, Mieczysława Woźniaka – 
brązowy medal. 

Szczególne podziękowania z rąk 
Wójta Gminy Ryszarda Nowakow-
skiego otrzymał Prezes Marian Dur-
ski, który imponuje wszystkim swym 
zaangażowaniem w działalność jed-
nostki – nie tylko tą związaną z pożar-
nictwem, ale również kulturalną – in-
tegrującą całą społeczność sołectwa. 
W uroczystości udział wzięli m.in.: 

Waldemar Mrulewicz – Zastępca Ko-
mendanta Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, 
Andrzej Ruciński – Zastępca Preze-
sa Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP w Zgierzu, Adam Świ-
niuch – Sekretarz Powiatu Zgierskie-
go, Wójt Gminy Parzęczew Ryszard 
Nowakowski, Władysław Krawczyk – 
Przewodniczący Rady Gminy w Parzę-
czewie, Jolanta Żłobińska – Sekretarz 
Gminy Parzęczew, Renata Nolbrzak 
– Dyrektor Forum Inicjatyw Twór-
czych w Parzęczewie oraz delegacje 
Ochotniczych Straży Pożarnych z Pa-
rzęczewa, Chociszewa, Śliwnik, Or-
łej, Powodowa i Ozorkowa. Wszyscy 
zabierający głos goście podkreślali 
rangę służby jaką pełnią Strażacy. Ra-
towanie życia, zdrowia i mienia ludz-
kiego, niesienie pomocy tym, którzy 
jej potrzebują to działania wpisane 
w codzienną strażacką służbę. Życzy-
my, aby ta trudna służba była dla Was 
źródłem satysfakcji oraz powodem 
do dumy.

Marta Gmerek
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Wszystkiego, o czym pisałem w po-
przednim numerze „Do Rzeczy” dowie-
działem się w rewanżu za wskazanie 
Panu Michałowi Musze Leźnicy Wiel-
kiej, jako miejsca lądowania samolotu 
Boeing – B -17G o numerze seryjnym 
446538 i nazwie „Miss Prissy”, którego 
badacz bezskutecznie szukał w rejonie 
Opola, ale tego nad Odrą. Nie wiedział 
bowiem, że miejscowość o tej samej 
nazwie znajduje się obok naszej Leź-
nicy. Wioska ta, a przede wszystkim 
znajdujące się tam lotnisko wojskowe 
było wielce interesującym, wręcz pasjo-
nującym celem moich rowerowych wy-
praw z kolegami. Emocji doznawaliśmy 
już z po drodze w Borszynie, gdzie na 
skraju młodego wówczas lasku były po-
składane stosy bomb lotniczych i ster-
ty skrzyń z amunicją. Byliśmy na tyle 
rozsądni, żeby nie manipulować przy 
zapalnikach, bo eksplozja tego bombo-
składu jednostki Luftwaffe z Leźnicy 
Wielkiej wstrząsnęłaby okolicą.

Z Borszyna było tylko dwa kilome-
try do owego Opola, gdzie z niewiel-
kiego wzniesienia widać było kontur 
ogromnego statecznika pionowego 
ze z daleka widoczną literą Y. Na lot-
nisku, do którego nikt nam nie bronił 
wstępu ścigaliśmy się na betonowych 
drogach startowych, ale głównie przy-
ciągał nas wielki samolot. Nie domyśla-

łem się wówczas, że był identycznym 
jak te, które przed niecałym rokiem 
ogromną chmarą podobne do małych 
owadzików, przelatywały nad naszymi 
stronami.Wzbudzał teraz nasz podziw 
przeszło trzydziestometrową rozpię-
tością skrzydeł, potężnymi czterema 
silnikami, o których dzisiaj wiem, że 
w sumie miały moc prawie 5 tysięcy 
koni mechanicznych, a te dawały mu 
szybkość niemal 500 kilometrów na 
godzinę, pozwalały wzbić się na wy-
sokość 10 km i pokonać bez lądowa-
nia 6 tysięcy kilometrów. Doleciawszy 
aż tu, do Leźnicy, z takimi poważnymi 
uszkodzeniami, egzamin z nawigacji 
i dzielności zdali zarówno lotnicy jak 
i ta ich wspaniała maszyna, wytwór 
amerykańskiego przemysłu lotniczego. 
Wówczas po paru miesiącach od przy-
lotu był to już tylko wrak ogołocony 
z wszystkiego, co mogło się komukol-
wiek przydać. Ale nawet i wtedy obecni 
złomiarze bardzo by się przy nim ob-
łowili, bo przecież cały był zbudowany 
z duralu, czyli ze stopów aluminium 
z metalami kolorowymi, a obok kad-
łuba walały się dziurkowane żelazne 
rurki, o których wówczas nie wiedzia-
łem, że były to lufy karabinów maszy-
nowych. Samolot miał ich aż trzynaście 
i słusznie nosił nazwę Flying Fortress 
– Latająca Forteca. Nam wystarczało, że 

Przy drodze wiodącej do łąk w Wi-
chrówku znajduje się kurhan – zbioro-
wa mogiła kryjąca szczątki żołnierzy 
armii rosyjskiej. Nie są znane nazwiska 
poległych, bowiem w armii rosyjskiej 
nie stosowano znaczków tożsamości 
(nieśmiertelników). Nie jest znana rów-
nież dokładna liczba poległych. Wia-
domo jedynie, że groby te pochodzą 
z początków I wojny światowej, kiedy 
rozgorzała jedna z większych bitew na 
froncie wschodnim na przełomie listo-
pada i grudnia 1914 roku między armią 
niemiecką, wspomaganą przez armię 
austriacką i armią rosyjską. 

W październiku 1914 roku wojska 
niemieckie i austriackie doprowadziły 
do całkowitego niemal wycofania Ro-
sjan z południowo-zachodnich terenów 
Królestwa Polskiego, ale Dęblin i War-
szawa nie zostały zdobyte. Rosjanom 
udało się skutecznie odeprzeć przeciw-
nika, co zachęciło ich do odzyskania 
straconych terytoriów zwłaszcza, że 
rząd francuski apelował do Rosji o po-
moc, gdyż wojska niemieckie zbliżały 
się do Brukseli i Paryża. Jednym z celów 
operacji Rosjan było odciążenie frontu 
zachodniego. 

Łódź była ostatnim wielkim mia-
stem na zachodniej granicy imperium 
rosyjskiego i stała się centralnym punk-
tem operacji. Strona niemiecka miała 
przewagę liczebną i była lepiej wypo-
sażona technicznie. Dodatkowym atu-
tem było to, że Niemcy przechwycili 
rosyjskie depesze i znali termin rozpo-

częcia ofensywy, zatem upadł atut za-
skoczenia nieprzyjaciela, który mógłby 
zaważyć w początkowym okresie walk 
na korzyść Rosjan. Nie wymienię ilości 
armat, dział i nazw pułków, ale łącznie 
w Bitwie Łódzkiej wzięło udział około 
767 tysięcy żołnierzy, przy czym po 
stronie rosyjskiej nieco mniej (367 tys.). 
Dla porównania w Bitwie nad Bzurą we 
wrześniu 1939 roku walczyło ok. 650 
tys. żołnierzy. Walki toczyły się na linii 
Wisły – od ujścia Bzury do Włocławka, 
na zachodzie – od Włocławka po Koło 
i Wartę, na południu – od Działoszyna 
po Przedbórz, na wschodzie – od Pilicy 
poprzez Nowe Miasto i Rawę po Raw-
kę i Bzurę. 15 listopada Niemcy zajęli 
Kutno i Łęczycę, a 22 zajęli Łódź. Bitwa 
toczyła się ze zmiennym szczęściem 
i w rezultacie nie została rozstrzygnięta 
chociaż zarówno Niemcy, jak i Rosjanie 
uważali ją za swój sukces. 

Ciekawostką jest, że w bitwie po raz 
pierwszy Rosjanie użyli samochodów 
pancernych, a Niemcy po raz pierw-
szy na froncie wschodnim zastosowa-
li atak gazowy. Rozbudowana została 
przez Niemców kolejka wąskotorowa 
z Krośniewic przez Łęczycę, Ozorków 
do Strykowa, którą na potrzeby wojska 
dowożono broń na front. Do celów wo-
jennych wybudowano również kolejkę 
Rogowską (koło Skierniewic).

W krwawych walkach poległo 110 
tysięcy żołnierzy z armii rosyjskiej i 90 
tysięcy z armii niemieckiej i austria-
ckiej. We wszystkich tych armiach 

Miss Prissy

Zapomniana bitwa

walczyli Polacy, z zaborów rosyjskie-
go, niemieckiego i austriackiego, wcie-
lani przymusowo do wojsk zaborców. 
Armie były wielonarodowościowe, 
byli w nich oprócz Niemców, Rosjan, 
Austriaków również Czeczeńcy, Turk-
meni, Węgrzy, Litwini, Białorusini, 
Ukraińcy.

Nie sposób określić ile ofiar było 
wśród ludności cywilnej, sadząc jed-
nak z rozmiaru prowadzonych działań 
wojennych było ich niemało. Rannych 
było tak wielu, że w Łodzi wszystkie 
większe budynki zajęte były przez 
rannych, których liczba wynosiła 
35 000. Wielu odwożono do innych 
miast. Cmentarzy wojennych i mogił 
zbiorowych z 1914 roku na terenie 
województwa łódzkiego jest około 
tysiąca, nic dziwnego, skoro zginęło 
200 tysięcy żołnierzy. Są one w róż-
nym stanie, część ma tablice z nazwi-
skami, część tylko krzyże, są również 
mogiły zbiorowe – kurhany, tak jak 
w Wichrówku. W tym roku działka, 
na której znajduje się mogiła, zosta-
ła uporządkowana, ogrodzona, po-
sadzono brzozy i świerki, ustawiono 
krzyż i tablicę oraz wykonano stopnie 
prowadzące na wierzchołek kurhanu. 
Wszystko to sfinansowano częściowo 
z budżetu gminy z dofinansowaniem 
z Oddziału Dziedzictwa Kulturowego 
i Ochrony Pamięci Narodowej Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi.

Zofia Dziwisz

mogliśmy dotykać gładzi jego lśniące-
go poszycia (samolot nie był malowa-
ny barwami ochronnymi), myszkować 
po jego wnętrzu, domyślając się prze-
znaczenia poszczególnych elementów 
konstrukcji, podziwiać ich precyzyjny 
montaż, przebywać w kabinie pilotów, 
wyglądać przez otwory z boku kadłu-
ba i na ogonie, gdzie stanowiska og-
niowe mieli strzelcy pokładowi. Nie 
pamiętam już ran zadanych samoloto-
wi przez niemiecką artylerię przeciw-
lotniczą i odrzutowe Messerschmitty, 
ale podobno załoga po wylądowaniu 
nie mogła uwierzyć, że zdołała aż tu 
dolecieć mając w obu skrzydłach tak 
wielkie dziury, w których mogło się 
zmieścić siedmiu mężczyzn.

Trzy dni gościli Amerykanie na Zie-
mi Łęczyckiej, zanim nie przyleciał sa-

molot transportowy i nie zabrał ich do 
bazy w Połtawie na Ukrainie. Rosjanie 
przyjmowali ich w Leźnicy serdecznie 
dzieląc się tym, co mieli a szczególnie 
wódką, która lała się strumieniami, 
czym goście nie byli zachwyceni.

Jeśli chodzi o dalsze losy naszego 
samolotu, to według źródeł rosyjskich 
został przejęty przez radziecką 45 Dy-
wizję Ciężkich Bombowców. W tym sta-
nie, w jakim go odwiedzaliśmy w Leź-
nicy Wielkiej, nigdy już by nie mógł 
wystartować. Rosjanie prawdopodob-
nie wymontowali elementy jego wy-
posażenia i przeznaczyli je na części 
zapasowe do innych latających Fortec, 
które przeszły w ich posiadanie.

Jakby przeczuwając smutny koniec 
tego samolotu, podczas którejś wizyty 
u „Miss Prissy”, bo taką nazwę nadała 

mu załoga, „poprosiłem ją” o pamiąt-
kę po sobie. Pozwoliła spisać z siebie 
wszystkie literowe i cyfrowe ozna-
kowania łącznie z imieniem, zliczyć 
czterdzieści namalowanych na przo-
dzie kadłuba bombek, wskazujących 
na ilość odbytych lotów na bombardo-
wanie, a z wnętrza odkręcić dwie tab-
liczki znamionowe, które pieczołowicie 
przechowuję do dziś. Okazało się, że 
te pamiątki przydały się po latach do 
identyfikacji „Miss Prissy” i właściwej 
lokalizacji miejsca jej ostatniego lądo-
wania oraz ucieszyły, żyjącego jeszcze 
w 2001 r., dzielnego dowódcę Boeinga, 
Ralpha Batesa, któremu przesłał je Pan 
Michał Mucha.

Stanisław Frątczak
Sekcja Kolarska „Szwadron”
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1 września w Wartkowicach do
konano uroczystego odsłonięcia 
pomnika poświęconego poległym 
w katastrofach lotniczych sześciu 
pilotom z Wartkowic i okolic: gen. 
Andrzejowi Błasikowi, por. Hen
rykowi Wieczorkowi, ppor. Mar
kowi Gawłowskiemu, Bolesławo
wi Marciniakowi oraz Józefowi 
Pieczewskiemu i Włodzimierzowi 
Aleksandrzakowi. 

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 
10:00 Mszą Świętą celebrowaną przez 
Ekscelencję Biskupa Adama Lepę, w in-
tencji dzieci i młodzieży podejmujących 
trud nauki i pracy pedagogicznej. Po 
Mszy Św. uczestnicy uroczystości udali 
się przed pomnik poległym w czasie 
II wojny światowej, gdzie wiązankę 
złożyła delegacja Gminy Wartkowi-
ce w składzie: Przewodniczący Rady 
Gminy Pan Leonard Świątczak, Pre-
zes Związku Kombatantów i Byłych 
Więźniów Politycznych, Pani Krysty-
na Kwapisz – Prezes Koła Gminnego 
w Wartkowicach oraz uczeń Zespołu 

W dniu 10 września, z okazji 
72 rocznicy Bitwy w Orłej została 
zorganizowana uroczystość upa
miętniająca bohaterskie czyny żoł
nierzy poległych w bitwie. Przy po
mniku kawalerzystów, w miejscu 
gdzie rozegrała się bitwa, odpra
wiono mszę świętą oraz odczytano 
apel poległych.

W walkach brali udział żołnierze ze 
Zbiorczego Pułku Pomorskiej Brygady 
Kawalerii. Oddział ten powstał z pod-
oddziałów Pomorskiej Brygady Kawa-
lerii rozbitych w walkach z wrogiem 
pod Świeciem, Grudziądzem i w Bo-
rach Tucholskich. Szczególnie zacię-
ta obrona przed atakami niemieckiej 
kampanii czołgów miała miejsce na 
skrzyżowaniu dróg w Orłej. Zmusiła 
Niemców, zaskoczonych nieugiętą po-
stawą kawalerzystów, do porzucenia 
trzech wraków czołgów i wycofania się 
ze wsi na pozycje wyjściowe. W walce 
poległo 13 żołnierzy kawalerzystów 
wraz ze swym dowódcą.

W uroczystości przy pomniku 
w Orłej udział wzięli: Wójt Gmi-
ny Parzęczew, Starosta Zgierski, 
władze samorządowe okolicznych 
gmin, przedstawiciele sekcji kolar-
skiej „Szwadron”, delegacje ze szkół, 
Ochotniczych Straży Pożarnych, har-
cerstwa oraz organizacji pozarzą-
dowych. Jak co roku uroczystość 
uświetnili żołnierze z 37 Dywizjonu 
Lotniczego z Leźnicy Wielkiej, nato-
miast oprawę muzyczną zapewniła 
orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Aleksandrowa Łódzkiego. Wszy-
scy zgromadzeni goście oraz miesz-
kańcy wsi mogli obejrzeć wystawę 
fotografii „Szwoleżerowie dawniej 
i dziś” oraz film przedstawiający in-
scenizację bitwy w Orłej, która zosta-
ła zaprezentowana podczas Święta 
Kawalerii w Starogardzie Gdańskim 
w czerwcu tego roku. Na koniec wszy-
scy mogli skosztować żołnierskiej 
grochówki..

Marta Gmerek

72 rocznica bitwy w Orłej

W hołdzie bohaterom

Szkół w Wartkowicach Kornel Mali-
nowski. Korowód prowadziła Orkie-
stra Wojskowa z Dęblina z dowódcą 
kapelmistrzem orkiestry kapitanem 
Andrzejem Gresztą. Dalej kroczyła 
Kompania Honorowa z Leźnicy Wiel-
kiej, poczet sztandarowy Wojska Pol-
skiego wraz z pocztami jednostek OSP 
z terenu gminy oraz szkół. Swoją dele-
gację z pocztem sztandarowym wysta-
wił również Klub Seniorów Lotnictwa 
z Łodzi. W uroczystości uczestniczyły 
rodziny pilotów: generała Andrzeja 
Błasika, porucznika Henryka Wieczor-
ka, podporucznika Marka Gawłow-
skiego, Włodzimierza Aleksandrzaka 
oraz posłowie na Sejm RP: Stanisław 
Olas, Piotr Polak, Wojciech Szczęsny 
Zarzycki, senator RP – Przemysław 
Błaszczyk. Przybyło także wielu innych 
zaproszonych gości, a także mieszkań-
ców gminy. 

Dalsze uroczystości, które odbywa-
ły się na terenie Zespołu Szkół w Wart-
kowicach, rozpoczęła zmiana warty na 
posterunku honorowym. Posterunek 
honorowy i kompanię honorową wy-

stawił I Dywizjon Lotniczy im. Ziemi 
Łęczyckiej z Leźnicy Wielkiej. Dowódcą 
uroczystości był porucznik Mirosław 
Dmuchowski, dowódcą kompanii ho-
norowej porucznik Dariusz Skocz. Po 
zmianie warty Orkiestra Wojskowa 
odegrała hymn państwowy. 

W krótkim przemówieniu Wójt 
Gminy Wartkowice Piotr Kuropatwa 
opowiedział historię powstania po-
mnika. ,,Historią tego miejsca są nasi 
bohaterowie, którym go poświęcamy, 
a którzy poświęcili życie swoje dla pasji 
latania. Najsilniejszym bodźcem do te-
go, byśmy w sposób właściwy upamięt-
nili naszych tragicznie zmarłych lotni-
ków była najtragiczniejsza katastrofa 
naszych dziejów, w której 10 kwietnia 
2010r. pod Smoleńskiem straciliśmy 
gen. pilota Andrzeja Błasika. Po tym 
tragicznym zdarzeniu postanowiliśmy 
wykorzystać przedkładaną nam za ży-
cia sugestię pana Generała o sprowa-
dzeniu do Wartkowic samolotu, któ-
ry w jego zamyśle miał spełniać cele 
dydaktyczne – zachęcać młodzież do 
służby w polskim lotnictwie.” 

Następnie uroczystego odsłonięcia 
pomnika dokonały rodziny lotników: 
Pani Ewa Błasik, Pani Janina Aleksan-
drzak, Pani Ewa Gawłowska-Zasuń, 
Pan Stefan Wieczorek oraz Pan Wójt 
Piotr Kuropatwa. Następnie Jego Eks-
celencja ksiądz biskup Adam Lepa do-
konał ceremonii poświęcenia pomnika. 
Po złożeniu przez przybyłe delegacje 
kwiatów w celu uczczenia pamięci 
lotników została oddana salwa hono-
rowa. Następnie Orkiestra Wojskowa 

z Dęblina odegrała hymn lotników, 
po którym dowódca uroczystości, po-
rucznik Dmuchowski, wydał komen-
dę w celu wyprowadzenia pocztów 
sztandarowych. 

Drugą część uroczystości, która 
odbyła się w nowo wybudowanej ha-
li sportowej Zespołu Szkół w Wart-
kowicach zainaugurowało wystąpie-
nie Pani Dyrektor Romualdy Sobczak, 
która podkreśliła, iż ,,nieprzypadko-
wo zostało wybrane miejsce, w któ-
rym usytuowano pomnik. Wznosi się 
on w centralnym punkcie miejsco-
wości, tuż przed oknami świetlicy 
i obok frontowego wejścia do naszej, 
a kiedyś także ich szkoły. To tymi 
drzwiami wkraczają i nimi wycho-
dzą w świat nasi uczniowie. Stąd od-
latują w nieznane gotowi zmierzyć 
się z losem. Tak było w przypadku 
naszych wartkowickich lotników: 
Bolka, Włodka, Marka, Heńka, Józ-
ka i Andrzeja.”

Następnie głos zabrali członkowie 
rodzin zmarłych lotników oraz zapro-
szeni goście. Niewątpliwie istotnym 
i podniosłym momentem było prze-
kazanie przez Panią Ewę Błasik na rę-
ce Pani Dyrektor czapki generalskiej 
śp. Generała Andrzeja Błasika, która 
od tamtego dnia będzie spoczywać 
w szkolnej izbie pamięci. Uroczystości 
zakończył, specjalnie na tę uroczystość 
przygotowany, program okolicznościo-
wy w wykonaniu młodzieży Zespołu 
Szkół w Wartkowicach. 

Agnieszka Kiejnich

Ewa Błasik, wdowa po gen. Andrzeju 
Błasiku dokonuje wpisu do księgi 

pamiątkowej.

Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonały rodziny pilotów oraz wójt gminy.  
Od lewej: Stefan Wieczorek, Piotr Kuropatwa, Ewa Błasik, Janina Aleksandrzak, Ewa Gawłowska-Zasuń.

Kompania Honorowa z JW Leźnica Wielka w uroczystym przemarszu   
na teren Zespołu Szkół w Wartkowicach.
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Na Trojanach mieszkacie 
z żoną od trzech lat. Dlaczego 
przeprowa dzi liście się z Sieradza 
właśnie tutaj?

W równym stopniu jak piękna 
przyroda, na wsi podobają mi się lu-
dzie. Są bardziej szczerzy, mniej za-
kłamani, niż ludzie z dużych miejsco-
wości, gdzie taktyka kłamstwa we 
wzajemnych relacjach jest znacznie 
lepiej opanowana. 

Opowiedz, proszę, o swojej 
karierze zawodowej.

Pracowałem 20 lat w zakładzie 
karnym w Sieradzu. Odszedłem ja-
ko starszy wychowawca oddziału dla 
skazanych, wymagających stosowa-
nia szczególnych środków leczniczo-
wychowawczych. W skrócie nazywa-
liśmy to „eska”. Byli to skazani na karę 
pozbawienia wolności, których ogra-
niczenie inteligencji nie znosiło odpo-
wiedzialności karnej. Należeli do nich 
alkoholicy, narkomani, psychopaci, lu-
dzie skłonni do agresji i samoagresji. 
To byli najtrudniejsi więźniowie. Na 
tym oddziale pracowali głównie psy-
cholodzy i pedagodzy (ja jestem po 
pedagogice specjalnej – resocjalizacji 
i rewalidacji). Musze przyznać, że pra-
ca wychowawcy w zakładzie karnym 
jest bardzo trudna, oczywiście, jeśli 
człowiek się w nią angażuje, a ja się 
angażowałem. 

A jednak pracowałeś tam 20 lat...
To prawda, bo to także ogromne 

wyzwanie, a ja nie uciekam od wyzwań. 
Nie ukrywam, że bardzo duży wkład 
miałem w stworzenie tego oddziału 
specjalnego, do czego wyznaczył mnie 
i moją koleżankę psycholog, dyrektor 
więzienia. Do tej pory bardzo się sza-
nujemy, przyjaźnimy. Trzeba powie-
dzieć, że istniała duża więź między 
pracownikami tego oddziału, bo trze-
ba było tworzyć naprawdę zgrany i ro-
zumiejący się zespół, żeby opanować 
te wszystkie trudności. Chciałem też 
wspomnieć o tym, że zanim powstał 
ten oddział specjalny, w pewnym mo-
mencie miałem przyjemność, nie wa-
ham się tak powiedzieć, bo do tej pory 
mam dzięki temu wiele sympatycznych 
znajomości, byłem odpowiedzialny za 
oddział internowanych w czasie stanu 
wojennego. Miałem ponad 130 inter-
nowanych przez 6-7 tygodni. Spotka-
łem wówczas np. pana marszałka Nie-
siołowskiego, czy senatora Andrzeja 
Owczarka, który podczas uroczystości 
z okazji 170 – lecia zakładu karnego 
w Sieradzu powiedział o mnie: Proszę 
Państwa, to jest osoba, która zawsze 
potrafiła być człowiekiem. To dla mnie 
bardzo ważne zdanie. 

Co robiłeś po odejściu z zakładu 
karnego w Sieradzu?

Kiedy uznałem, że przyszedł czas 
na zmiany, kiedy pojawiła się możli-
wość przejścia na wcześniejszą emery-
turę, nie wahałem się. Kolejne trzy lata, 
to „kariera biznesmena”. Prowadziłem 
bar piwny w Sieradzu. Bar funkcjono-
wał całkiem nieźle, ale to jednak nie 
było dla mnie. Jeszcze kolejne trzy lata 
i popadłbym w alkoholizm… Oczywi-
ście, trochę żartuję, ale żeby to jakoś 
funkcjonowało trzeba było tam od ra-
na do wieczora siedzieć. W 1994 roku 
podjąłem pracę w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Rożdżałach. Moja siostra do-
wiedziała się, że szefowa szuka kogoś 

do pracy. Pojechałem na rozmowę, od 
razu zostałem przyjęty. Pracowałem 
jako pedagog i nauczyciel z niepełno-
sprawnymi umysłowo osobami. Odpo-
wiadała mi ta praca, angażowałem się 
bardzo, pracowałem na pół etatu, ale 
spędzałem tam znacznie więcej czasu. 
Od trzech lat już tam nie pracuję, ale do 
tej pory o mnie pamiętają. Jeszcze dziś 
podopieczne dzwonią do mnie czasem 
ze swoimi problemami.

Widziałam, jak są do Ciebie 
przywiązane podczas spotkania, 
które dla nich niedawno 
zorganizowałeś...

Myślę, że tajemnica polega na tym, 
żeby traktować tych ludzi normalnie. 
Normalnie, ale oczywiście z poprawką 
na ich niepełnosprawność. Ja się nad 
nimi nigdy nie litowałem. Największą 
krzywdę im się robi, kiedy się nad nimi 
lituje. To są normalni ludzie, z którymi 
można wiele spraw załatwić, z który-
mi można się dogadać. Zaznaczam, że 
trzeba brać poprawkę na ich możliwo-
ści, poziom intelektualny kilkuletnich 
dzieci. Praca z nimi dawała mi dużo sa-
tysfakcji. Spędziłem tam 15 lat. Ostat-
nio zostałem zaproszony na obchody 
50-lecia DPS w Rożdżałach – wzrusza-
jąca uroczystość. 

Nie pracujesz tam od trzech lat. 
Co teraz robisz?

Odkąd trzy lata temu przeprowa-
dziłem się do Trojan, domek i ogród 
stały się moim oczkiem w głowie. 
Właściwie można powiedzieć, że po-
wróciłem na stare śmieci. Może to tro-
chę naciągana teoria, ale twierdzę, że 
to los mnie tu skierował. Moja mama 
pochodzi z Kalisza, ale jej ojciec uro-
dził się i wychował w Świnicach War-
ckich. Natomiast ojciec mojego ojca 
był łodzianinem. Dziadek, po otrzy-
maniu swojej części majątku kupił 
sobie dom w Sieradzu, dokąd prze-
prowadził się z rodziną. Ja w ten spo-
sób stałem się sieradzaninem, z ojca 
łodzianina, mamy kaliszanki i dziadka 
świniczanina. Teraz, kiedy mieszkam 
na Trojanach, to od Łodzi i od Świ-
nic dzieli mnie porównywalna odle-
głość. Moje związki z tą okolicą się-
gają jeszcze dalej. Kiedy skończyłem 
technikum ekonomiczne, zostałem 
powołany do wojska, do… Zgierza. 
Cały czas więc kluczyłem wokół te-
go miejsca. Mało tego, moja pierwsza 
dziewczyna była z Łęczycy, a później 
dwukrotnie mi proponowano, żebym 
został naczelnikiem więzienia w Łę-
czycy. Nie przyjąłem propozycji, mia-
łem wtedy mieszkanie w Sieradzu, 
musiałbym się przeprowadzić, albo 
wydawałbym dużo na dojazdy. A pro-
ponowana pensja, prawdę mówiąc, nie 
była o wiele wyższa od tej, którą mia-
łem. No a odpowiedzialność przecież 
nieporównywalna. 

Porozmawiajmy teraz o Troja
nach. Wiem, że część rodzin 
trojańskich traktuje Ciebie 
i Twoją żonę, jak rodzinę. Mówią 
do Was często: ciociu, wujku. 
Z czego to wynika?

Mieszkamy tu od 3 lat, ale dział-
kę mamy od 18. A z czego wynika ta 
zażyłość? My z żoną wyszliśmy z za-
łożenia, że jesteśmy jeszcze tu na ra-
zie obcy, w jakimś sensie oczywiście, 
w cudzysłowie. Toteż ostatnią rzeczą, 
jaką chcielibyśmy robić, to pouczać 

mieszkańców Trojan jak mają postę-
pować. Natomiast zawsze jestem chęt-
ny komuś pomóc, doradzić. Jeśli ktoś 
przyjdzie, powie, że chce pogadać, po-
radzić się w jakichś sprawach, to jeśli 
tylko jestem w stanie pomóc, zawsze to 
robię. Oczywiście w sposób delikatny 
i dyskretny. Ja sam także wiele się na-
uczyłem i uczę od tych ludzi. Chodzi mi 
głównie o zrozumienie drugiego czło-
wieka, ale także o praktyczny aspekt 
– o naukę w dziedzinie rolnictwa. Do 
tej pory wielu kolegów, przyjaciół po-
maga mi w uprawianiu mojego polet-
ka. Lubię pracować w ziemi. Zawsze 
uważałem, że taka bliskość ziemi, to 
jest coś pięknego. Fajnie nam się tu 
żyje. Czasem wypijemy jakiś kufelek 
z przyjaciółmi, pośmiejemy się, po-
żartujemy, to wielka frajda obcować 
z ludźmi stąd. 

Oni też muszą Cię cenić, skoro 
wybrali Cię na sołtysa...

Kiedy szedłem na zebranie, mo-
że mi ktoś nie uwierzy, ale naprawdę 
nie miałem zamiaru kandydować. Zo-
stałem jednak sołtysem i byłem dum-
ny z tego, że tylu ludzi mnie popar-

ło. Staram się godnie reprezentować 
mieszkańców wsi, bo na to zasługują. 
Z drugiej strony chciałbym coś zrobić 
dla naszych Trojan.

Co chciałbyś zrobić?
Przede wszystkim drogę. Ona mo-

że nie ma w tej chwili jakichś wielkich 
dziur, nierówności, ale brakuje np. po-
bocza, rowy są zaniedbane, pozapycha-
ne przepusty wodne. Marzeniem nas 
wszystkich, mieszkańców Trojan jest, 
żeby nas ta szlaka nie „zatykała”. Ide-
alnie byłoby, żeby założyć asfalt i jakiś 
chodniczek, przynajmniej metrowej 
szerokości. Dobrze by było gdyby star-
sze osoby i mamy z dziećmi (przybyło 
nam ostatnio kilkoro maluchów) mogły 
bezpiecznie chodzić po wsi. Ostatnio, 
wspólnie z radą sołecką wystąpiłem 
z wnioskiem o ustawienie znaku ogra-
niczenia prędkości. Wiem, że niechęt-
nie się to realizuje. Padło pytanie, kto to 
będzie kontrolował. Myślę, że są jednak 
kierowcy, którzy respektują znaki. Jak 
będzie ograniczenie do 30 km na go-
dzinę, to może zwolnią chociaż do 40. 
Tym bardziej, jak zobaczą ten tuman 
kurzu, albo zwały rozchlapanego błota 
po dużej ulewie. Jeśli chodzi o miesz-
kańców Trojan, to można powiedzieć, 
że 99 % jeździ normalnie. Kiedy na po-
czątku grupa mieszkańców rozpoczęła 
akcję proszenia (wyłącznie proszenia) 
kierowców, żeby jeździli wolno, okaza-

Na wsi podobają mi się ludzie...
Rozmowa z sołtysem wsi Trojany w Gminie Parzęczew – Markiem Barańskim.

Okręg wyborczy nr 11 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar powiatów: kutnowskiego, łaskiego, 
łęczyckiego, łowickiego, pabianickiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, 
zduńskowolskiego i zgierskiego. Wybieranych jest w nim 12 posłów w systemie proporcjonalnym. Siedzibą okręgo-
wej komisji wyborczej jest Sieradz. Oto wyniki wyborów w okręgu 11:

ło się, że naprawdę większość reaguje 
bardzo pozytywnie. 

Myślę, że uda się z czasem zało-
żyć ten asfalt, będę o to zabiegał. Przy 
czym chciałbym powiedzieć, że nie za-
mierzam tego egzekwować w formie 
roszczeń. Tym bardziej, że bardzo do-
brze rozpoczęła się moja współpraca 
z gminą. Z wójtem współpracuje mi się 
fantastycznie, z innymi urzędnikami 
także. Choćby Mariusz Ostrowski – nie 
mamy problemów, żeby się dogadać. 
Przedstawiamy swoje racje i zawsze 
osiągamy jakieś porozumienie, tak sa-
mo jest z Markiem Ciesielskim. A kie-
dy miałem po raz pierwszy rozliczać 
podatki, Agnieszka Rurarz wszystko, 
od a do z, mi wyjaśniła. Także Marta 
Gmerek, z którą załatwiałem jakieś 
sprawy w urzędzie, to bardzo miła oso-
ba. Bardzo dobrze mi się współpracuje 
z naszym radnym – Markiem Gawędą. 
Ludzie czasem oceniają pracę radnych 
na podstawie częstotliwości zabierania 
głosu na radzie, ale to nie jest żaden 
wyznacznik. Zamierzam także współ-
pracować (zresztą już taką współpracę 
podjęliśmy) z Forum Inicjatyw Twór-
czych w organizowaniu różnych przed-
sięwzięć kulturalnych.

Czekałam na tę deklarację...  
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała Renata Nolbrzak

Komitet wyborczy Liczba głosów % Mandaty Wybrani posłowie

Prawo i Sprawiedliwość 109 205 32,13 5

Marcin Mastalerek,
Marek Matuszewski,
Piotr Polak,
Zenon Schreiber,
Tadeusz Woźniak

Platforma Obywatelska 106 601 31,36 4

Andrzej Biernat, 
Artur Dunin, 
Agnieszka Hanajczyk, 
Cezary Tomczyk

Polskie Stronnictwo Ludowe 42 671 12,55 1 Mieczysław Łuczak

Ruch Palikota 35 623 10,48 1 Michał Pacholski

Sojusz Lewicy Demokratycznej 29 933 8,81 1 Cezary Olejniczak

Polska Jest Najważniejsza 5 866 1,73 0

Nowa Prawica  
– Janusza Korwin-Mikke

5 713 1,68 0

Polska Partia Pracy – Sierpień 80 1 924 0,57 0

Nasz Dom Polska – Samoobrona 
Andrzeja Leppera

1 388 0,41 0

Prawica 976 0,29 0

Wybory parlamentarne 2011
9 października odbyły się w Polsce wybory parlamentarne. 
Okręgiem, do którego należą wszystkie gminy Fundacji „PRYM” jest 
okręg wyborczy nr 11.

W skali kraju wyniki kształtują się następująco: PO – 207 mandatów poselskich; PiS – 157 mandatów; Ruch Pa-
likota – 40 mandatów; PSL – 28 mandatów; SLD – 27 mandatów; Mniejszość Niemiecka – 1 mandat. 

Jeśli zaś chodzi o Senat, to zasiądzie w nim 63 senatorów PO, 31 senatorów PiS; dwóch reprezentantów będzie 
miał PSL; jednego – inicjatywa Obywatele do Senatu; będzie też trzech senatorów niezależnych. 

Renata Nolbrzak
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Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” 
otrzymała od władz województwa 
łódzkiego prestiżową propozycję 
reprezentowania województwa 
łódzkiego podczas tegorocznych 
Dożynek Prezydenckich w Spale. 
Fundacja oczywiście podjęła wy
zwanie i przygotowała piękny wie
niec dożynkowy wykonany zgod
nie z tradycją wyplatania wieńców 
z wyłącznie naturalnych materia
łów. Wieniec wykonali mieszkańcy 
Chociszewa w Gminie Parzęczew 
według fachowych wskazówek et
nografa – Aldony Plucińskiej i pod 
czujnym okiem pani Prezes Funda
cji – Jolanty Pęgowskiej. 

Wieniec, reprezentujący woje-
wództwo łódzkie w konkursie na 
najładniejszy wieniec w dniu 24 
września w Spale, wykonany był 
zgodnie z tradycją, zarówno w za-
kresie kompozycji, formy, jak i mate-
riału i techniki. Było to zresztą jedno 
z najważniejszych kryteriów oceny, 
podanych w regulaminie. Liczyły się 
także: sposób zaprezentowania wień-
ca i jego ośpiewanie. W tym wzglę-
dzie ujawniły się niedoskonałości 
organizacji imprezy – przewidziano 
stanowczo za mało miejsca na pre-
zentację wieńców i grup dożynko-
wych. Była to zresztą powszechna 
opinia wśród uczestników konkursu. 

Wieniec Fundacji ośpiewywały: ka-
pela Parzęczewiacy i zespół Marysie 
i Jaśki z Łyncyckigo. Między wieńcami 
i stłoczonymi grupami wieńcowymi 
manewrowali członkowie jury: Ol-
gierd Dziekoński – sekretarz Stanu 
w kancelarii Prezydenta RP, dr Jan 
Łuczkowski – etnograf, Andrzej Biał-
kowski – etnolog, dr Anita Szczykuto-
wicz – dyrektor Departamentu Pro-
mocji i Komunikacji w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wiesława 
Boguart – dyrektor Muzeum im. An-
toniego hr. Ostrowskiego w Tomaszo-
wie Mazowieckim, Wiesława Alicja 
Bojarska – z-ca dyrektora Departa-
mentu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskie-
go województwa warmińsko-mazur-
skiego w Olsztynie, Marzena Mały-
ska – główny specjalista w Kancelarii 
Prezydenta RP. Pierwsze miejsce i na-
grodę ufundowaną przez Prezydenta 
RP w wysokości 10 tys złotych wy-
walczył wieniec z woj. lubelskiego. 
Drugie miejsce zajęło województwo 
świętokrzyskie – nagrodę 8 tysię-
cy złotych ufundował Prezydent RP. 
Trzecie miejsce przypadło wieńco-
wi z województwa śląskiego – kwo-
tę 7 tysięcy złotych przekazał jako 
nagrodę Prezes Zarządu Związku 
Województw Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Wszystkie wieńce uczestniczą-
ce w konkursie prezentowane były 

Dożynki Prezydenckie 
w Spale

także z władzami regionu i przed-
stawicielami spalskich organizacji 
pozarządowych; później prezydent 
z małżonką przeszedł Aleją Twór-
ców Ludowych do Kaplicy Polowej 
AK przy Kościele Prezydentów RP. 
Oprócz pary prezydenckiej w uroczy-
stościach brali udział m.in. minister 
rolnictwa Marek Sawicki, minister 
infrastruktury Cezary Grabarczyk, 
przedstawiciele władz wojewódz-
kich i samorządowych. Oficjalnie 
dożynki rozpoczęły się mszą świę-
tą, po której korowód dożynkowy 
przeszedł na stadion Centralnego 
Ośrodka Sportu, gdzie odbywały się 
główne uroczystości. Wieniec woje-
wództwa łódzkiego w korowodzie 
prezentował sie znakomicie. Szcze-
gólnie widowiskowo wyglądały sze-
roko rozłożone wstęgi niesione przez 
grupę wieńcową w pięknych, sta-
rannie dobranych strojach. Stroje 
pań niosących wieniec zwracały na 
siebie uwagę, ponieważ jako jedyne 
były tradycyjnymi ubraniami żniw-
nymi, a nie odświętnymi strojami, 
które wiejskie kobiety nosiły tylko 
od święta (takie mieli zwykle człon-
kowie innych grup wieńcowych). 

Dalsze uroczystości odbyły się na 
stadionie, gdzie wręczany był chleb 
dożynkowy oraz wieńce. Prezydent 
wygłosił przemówienie, w którym 
mówił m.in.: W dniu Dożynek, rados-
nego święta, możemy sobie powie-
dzieć uczciwie, że w polskim spichle-
rzu jest coraz więcej plonów i że są 
one coraz lepsze – za to wszystkim 
rolnikom dziękuję z całego serca. 
Prezydent zwrócił uwagę, że prawie 
wszyscy w Polsce są pochodzenia 
wiejskiego, ale mało kto wie o tym, 
że coraz więcej Polaków mieszka na 
wsi, bo w skali kraju – jak mówił Ko-
morowski – jest to obecnie aż ponad 
40 proc. społeczeństwa. Prezydent 
podziękował wszystkim polskim rol-
nikom, którzy – jak zaznaczył – mają 
swój poważny udział w tym, że wię-
cej sprzedajemy polskiej żywności na 
innych rynkach niż kupujemy „cudzej 
żywności” u nas w Polsce. Zdaniem 
prezydenta, wspólnym wysiłkiem 
polska wieś staje się coraz bardziej 
konkurencyjna, co nie oznacza – jak 
podkreślił – że na polskiej wsi nie ma 
bolesnych problemów.

Renata Nolbrzak

podczas głównej uroczystości w dniu 
25 września. 

Wizyta Prezydenta Bronisła-
wa Komorowskiego z małżonką na 
Dożynkach Prezydenckich w Spale 

rozpoczęła się od złożenia kwiatów 
pod kamieniem z tablicą poświęco-
ną inicjatorowi spalskich dożynek, 
prezydentowi Ignacemu Mościckie-
mu. Para prezydencka spotkała się 
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Gmina Łęczyca obchodziła święto 
plonów w Lubieniu podczas gmin-
nego pikniku dożynkowego w dniu 
4 września. Dożynki przypominały 
raczej hiszpańskie klimaty niż polski 
wrzesień i to nie tylko ze względu na 
wysoką temperaturę, ale na atmosferę 
doskonałej zabawy.

Uroczystość rozpoczęła się koro-
wodem dożynkowym, który przeszedł 
przez wieś aż na dziedziniec przy re-
mizie OSP, tam przy oprawie orkie-
stry dętej OSP z Pruszek odprawiona 
została uroczysta msza święta. Tra-
dycyjne wieńce przygotowały panie 

z Dzierzbiętowa Dużego, Dzieżbięto-
wa Małego, Dobrogost Leźnicy Małej, 
Prądzewa, Lubienia, Topoli Katowej 
i Chrząstówka. Wójt, Andrzej Wdo-
wiak podziękował rolnikom za ich 
trud i podkreślił ważną rolę, jaką od-
grywa ich praca i rolnictwo w gospo-
darce krajowej. Starostami dożynek 
byli: pani Jolanta Marczak z Łęki i pan 
Adam Pawlak z Błonia, a ich asysten-
tami pani Dominika Granosik i pan 
Piotr Sulima – oboje z Lubienia.

Część artystyczna imprezy była 
urozmaicona. Na początku wystą-
pił zespół śpiewaczy z Parzęczewa, 
który wykonał pieśni obrzędowe na-
wiązujące do ludowych zwyczajów, 
kończących zbiór plonów. Pozwoliło 

to młodszym widzom zapoznać się 
z tradycją, a starszym ją przypomnieć. 
Zainteresowanie publiczności wzbu-
dziły występy zespołu cygańskiego 
„Romanca” z Olsztyna, prezentujące-
go muzykę folkloru romskiego wyko-
nywaną na tradycyjnych instrumen-
tach: skrzypcach, gitarze, akordeonie 
i tamburynie. Egzotyki przydawały 
barwne stroje artystów. Krótki kon-
cert dała orkiestra strażacka z Pru-
szek, która wcześniej grała w trakcie 
przemarszu korowodu dożynkowego 
i podczas mszy. Występowały także: 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnow-

skiej, kapela podwórkowa „Szadko-
wiacy” i kapela góralska „Hora”. Zaba-
wa na powietrzu trwała do późnych 
godzin nocnych. Po raz kolejny do-
skonałą atmosferę przybyłym goś-
ciom zapewnili gospodarze remizy 
OSP w Lubieniu: druhny i druhowie, 
prezes, pani sołtys i inne osoby. Te-
ren zdobiły ciekawe dekoracje z bel 
słomy, jarzębiny, kukurydzy, których 
nie powstydziłby się najlepszy pla-
styk – pomysłodawczynią wystroju 
była pani Ewa Domańska. Można było 
skosztować wspaniałych ciast i innych 
potraw kuchni regionalnej w wykona-
niu miejscowych gospodyń. 

Zofia Dziwisz

DOŻYNKI...
…w Lubieniu

Uroczystą Mszą Świętą odprawioną 
w Kościele Parafialnym w Wartkowi-
cach w dniu 21 sierpnia 2011r. rozpo-
częły się obchody ,,Gminnego Święta 
Plonów”, będące podsumowaniem te-
gorocznych zbiorów oraz podziękowa-
niem za plony. Podczas Mszy Świętej 
ksiądz proboszcz Janusz Szeremeta 
poświęcił chleb dożynkowy, który zo-

stał upieczony z tegorocznych zbóż. Po 
mszy św. uczestnicy dożynek udali się 
we wspólnym korowodzie dożynko-
wym na teren parku w Starym Gost-
kowie, gdzie odbywały się dalsze uro-
czystości. W roku bieżącym wspólnie 
z rolnikami z Gminy Wartkowice zakoń-
czenie plonów świętowali m.in.: posło-
wie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: 

Agnieszka Hanajczyk, Stanisław Olas, 
Piotr Polak, Artur Dunin, przedstawi-
ciele Sejmiku Województwa Łódzkie-
go, a także wielu gości z sąsiednich sa-
morządów. Ponadto w uroczystościach 
udział wzięli: przedstawiciele zakła-
dów pracy, jednostek organizacyjnych 
gminy, druhowie strażacy.

…w Wartkowicach

c.d. na str. 9
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DOŻYNKI...

Część obrzędowa dożynek rozpo-
częła się uroczystym przekazaniem 
chleba dożynkowego przez starostów 
gospodarzowi gminy Panu Wójtowi 
Piotrowi Kuropatwie. Zaszczyt pełnie-
nia roli starostów tegorocznych doży-
nek przypadł Pani Bożenie Mysińskiej 
i Panu Tadeuszowi Bartoszkowi. Pani 
Bożena Mysińska jest mieszkanką wsi 
Zelgoszcz. Wspólnie z dziećmi pracuje 
we własnym gospodarstwie rolnym 
o powierzchni 10 ha. Uprawia także 
grunty dzierżawione. Gospodarstwo 
specjalizuje się w produkcji mleka oraz 
hodowli bydła mięsnego i mlecznego. 
Główne uprawy w gospodarstwie to 
buraki cukrowe, kukurydza, zboże oraz 
łąki i pastwiska. Pani Bożena udzie-
la się społecznie na rzecz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zelgoszczy. Pan Ta
deusz Bartoszek jest mieszkańcem 
wsi Powodów Drugi. Państwo Barto-

szek mają dwóch synów: Przemysła-
wa oraz Mateusza. Wspólnie prowa-
dzą gospodarstwo rolne o powierzchni 
35 hektarów. Uprawiają także grunty 
dzierżawione. Gospodarstwo Państwa 
Bartoszków specjalizuje się w produk-
cji mleka oraz hodowli bydła mlecznego 
i mięsnego. Natomiast uprawiane są 
przede wszystkim kukurydza i zboże. 
Państwo Bartoszek to ludzie otwarci, 
powszechnie szanowani.

Tradycją ,,Święta Plonów” w Gmi-
nie Wartkowice stał się już konkurs 
na najładniejszy wieniec dożynkowy. 
I tak zwycięzcą tegorocznego konkur-
su okazało się sołectwo Dzierżawy. II 
miejsce przypadło w udziale miesz-
kańcom sołectwa Sędów. Natomiast 
trzecie miejsce zajęli równolegle: Pani 
Agnieszka Wdowiak, mieszkańcy so-
łectwa Konopnica oraz sołectwa Bier-
nacice. Po poświęceniu przez księdza 

c.d. ze str. 8
proboszcza przygotowanych wieńców 
nastąpiło uroczyste ich przekazywanie. 
Pierwszy wieniec otrzymał Pan Wójt, 
drugi przyjął Pan Przewodniczący Rady 
Gminy. Ksiądz Proboszcz otrzymał trze-
ci wieniec, natomiast czwarty przypadł 
w udziale Pani Ewie Bednarek – Prezes 
Biura Powiatowego Izby Rolniczej Wo-
jewództwa Łódzkiego w Poddębicach. 
Ostatni wieniec mieszkańcy przekazali 
Panu Piotrowi Binderowi – Wicestaro-
ście Powiatu Poddębickiego.

Część obrzędową Święta Plonów 
zakończył występ ,,Zespołu Ludowego 
Bałdrzychowianie”. Natomiast gwiazdą 
tegorocznych dożynek był zespół Żuki, 
który popularyzuje największe przebo-
je rock`a lat 60. i 70. Zabawę taneczną 
do późnych godzin wieczornych po-
prowadził zespół Diamentic.

Agnieszka Kiejnich

Tegoroczne dożynki – święto 
plonów w Parzęczewie – odbyły się 
28 sierpnia. Uroczystość rozpoczęła 
msza święta w kościele parafialnym, 
gdzie mieszkańcy gminy podzięko-
wali za tegoroczne plony. Następ-
nie korowód dożynkowy na czele ze 
Starostami, przedstawicielami po-
szczególnych wsi niosącymi wieńce 
dożynkowe, władzami oraz miesz-
kańcami gminy przeszedł ulicami 
Parzęczewa, udając się nad zalew, 

...w Parzęczewie

gdzie odbyła się część obrzędowa 
i artystyczna. 

Na początek członkinie Kół Go-
spodyń Wiejskich zaprezentowały 
wszystkim przybyłym gościom uple-
cione przez siebie wieńce. Następ-
nie Wójt Gminy podziękował wszyst-
kim rolnikom za trud włożony w ich 
pracę oraz powitał gości, częstując 
wszystkich wspólnie z Przewodni-
czącym Rady Gminy chlebem dożyn-
kowym, otrzymanym od Starostów, 

którymi w tym roku byli Pani Dorota 
Wojtczak z Mrożewic oraz Pan Mar-
cin Matuszkiewicz ze Skórki. Podczas 
uroczystości wręczone zostały od-
znaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”, 
które otrzymali: Anna Janicka, Zofia 
Jagodzińska, Elżbieta Kurtasińska 
oraz Włodzimierz Pietruszewski. 
Wręczono również odznaczenia Za-
służony dla Gminy Parzęczew Pani 
Teresie Janickiej oraz Panu Włady-
sławowi Starzyńskiemu.

Część artystyczna rozpoczęła się 
od występów lokalnych zespołów 
śpiewaczych, które odśpiewały tra-
dycyjne przyśpiewki pod adresem 
władz gminy. Następnie na scenie 
zagościł wiejski kabaret KOCIUBA, 
który rozbawił zgromadzoną pub-
liczność. Istniejący od 1983 roku 
kabaret z Sycowa wiele razy otrzy-
mywał nagrody i od ponad ćwierć 
wieku nieprzerwanie bawi miesz-
kańców wsi i miast. Publiczność 
zgromadzona nad zalewem mogła 
również zobaczyć występ Aleksan-
dry Sochackiej – jednej z finalistek 
pierwszej edycji telewizyjnego pro-
gramu X-Factor, która zaśpiewała 
wiele znanych wszystkim utworów 
muzycznych. W dalszej kolejności 
na scenie zagościła orkiestra dęta 
OSP Błonie, a zaraz po niej Kapela 
Parzęczewiacy która wraz z zespo-
łami śpiewaczymi z terenu gminy 
Parzęczew bawiła gości radosnymi 
przyśpiewkami. Swój koncert dał też 
zespół REVERS, który działa przy 
Forum Inicjatyw Twórczych w Pa-
rzęczewie. Gwiazdą wieczoru był 
zespół Paweł Bączkowski & Cover 

art.pl, którego koncert dał począ-
tek wspaniałej wspólnej zabawie. 
Rokendrolowe, skoczne utwory po-
rwały wszystkich do tańca i tak już 
zostało do późnych godzin wieczor-
nych, kiedy pałeczkę wodzireja prze-
jął zespół AVERS.

Uroczystości towarzyszyła wy-
stawa haftu krzyżykowego „Igłą ma-
lowane” oraz wystawa prac powsta-
łych w ramach projektu „Warsztaty 
rękodzieła artystycznego” realizowa-
nego przez Forum Inicjatyw Twór-
czych. Ponadto wszyscy chętni mogli 
zakupić i skosztować pysznych swoj-
skich potraw przygotowanych przez 
gospodynie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Śniatowej, które w ten spo-
sób zdobywały dodatkowe fundusze 
na działalność Wiejskiego Ośrodka 
Kultury Śniatowa.

Dziękujemy Starostom doży-
nek, członkiniom KGW za piękne 
wieńce, wszystkim sponsorom za 
pomoc w zorganizowaniu imprezy, 
a gościom i mieszkańcom za wspól-
ną zabawę.

Marta Gmerek

Zespół ludowy „Parzęczewiacy”

Odznaczeni medalami „Zasłużony dla rolnictwa”
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Piękna słoneczna pogoda powita-
ła druhów strażaków z terenu powia-
tu poddębickiego na VII Powiatowych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych. 
Rozegrane w dniu 11 września 2011r. 
na stadionie w Dalikowie zmagania 
strażaków zakończyły się sukcesem 

OSP Pełczyska 
najlepsza w powiecie 

11 września w Siedlcu odbyły się 
gminne zawody sportowo-pożarnicze. 
Organizatorem zawodów był Zarząd 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
i Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Łęczycy. Celem była 
ocena stanu wyszkolenia drużyn, mo-
bilizowanie do stałego doskonalenia 
obsługi sprzętu pożarniczego oraz po-
pularyzacja wśród społeczeństwa za-
gadnień ochrony przeciwpożarowej.

W zawodach uczestniczyło 5 dru-
żyn, które reprezentowały Ochotnicze 
Straże Pożarne z Topoli Królewskiej, 
Dzierzbiętowa, Siedlca, Leźnicy Małej 
i z Jankowa. Zawody rozgrywane były 
na sprzęcie o jednakowych parame-
trach, określonych przez organizatora. 
Każda drużyna składała się z dziewię-
ciu zawodników, w tym jednego re-
zerwowego. Była to dość widowisko-
wa impreza i zgromadziła sporo osób 
zwłaszcza, że pogoda była doskona-
ła. Wszyscy zawodnicy wykazali się 
zręcznością, refleksem i szybkością. 
Wyznaczoną trasę i przeszkody po-
konywali błyskawicznie, a z obsługą 
sprzętu nie mieli najmniejszych kło-
potów. Komisja sędziowska końcową 
klasyfikację drużyn w zawodach usta-

Strażackie 
zmagania

Sportowo-poz.arnicze zawody w Siedlcu 

liła na podstawie sumy punktów uzy-
skanych w ćwiczeniu bojowym i szta-
fecie pożarniczej. Różnice czasowe 
i punktowe między drużynami były 
niewielkie, a zwycięstwo wywalczył 
zespół z OSP w Siedlcu w następują-
cym składzie: Grzegorz Adamczyk – 
dowódca, Marcin Grzybowski, Jakub 
Kupis, Grzegorz Andrysiak, Eryk Ku-
pis, Daniel Milast, Michał Łukaszew-
ski, Bartłomiej Dudek i rezerwowy 
– Michał Kupis.

Wszystkie drużyny otrzymały pu-
chary i nagrody, a zwycięzcy zostali 
wytypowani do zawodów powiato-
wych, które odbyły się 18 września 
w Grabowie, gdzie udział brało 8 dru-
żyn męskich oraz 2 drużyny żeńskie. 
Zawodnicy startowali w dwóch kon-
kurencjach: sztafeta pożarnicza 7x 
50 m z przeszkodami oraz ćwicze-
nie bojowe. Również tutaj druhowie 
z OSP w Siedlcu zdobyli najwyższą lo-
katę. Lepiej, żeby ich umiejętności nie 
były wykorzystywane przy realnych 
zagrożeniach, ale dobrze wiedzieć, 
że na terenie gminy są ludzie, na po-
moc których w takich przypadkach 
można liczyć.

Zofia Dziwisz

dla jednostki OSP Pełczyska. 
Drużyna seniorów z Pełczysk oka-

zała się najlepsza, zarówno w sztafecie, 
jak i w bojówce, uzyskując łącznie 99,2 
pkt. Na podium stanęły również panie 
z OSP Zelgoszcz, zajmując 3 miejsce 
wśród drużyn żeńskich. Gminę Wartko-

wice reprezentowali również druhowie 
z OSP Tur, którym niewiele brakło, aby 
stanąć na podium. Zawody zakończyli, 
zajmując wysoką – IV pozycję z końco-
wą liczbą 106,2 pkt. Łącznie w zawo-
dach udział wzięło 12 drużyn męskich 
oraz 7 żeńskich. Sędzią głównym zawo-
dów był mł. kpt. mgr Tomasz Woźniak. 
Wszystkim drużynom gratulujemy za-
jęcia wysokich pozycji, a druhom z jed-
nostki w Pełczyskach życzymy dalszych 
sukcesów na etapie wojewódzkim.

Agnieszka Kiejnich

Z wizytą w Żelechlinie
18 września br. delegacja z gminy 

Parzęczew: wójt Ryszard Nowakow
ski, skarbnik Jadwiga Dębska, sołtys 
wsi Chociszew – Bogdan Wydrzyński 
oraz autorka tego tekstu uczestniczy
li w uroczystości oddania do użytku 
świetlicy wiejskiej w Żelechlinie – 
miejscowości w partnerskiej gminie 
Żelechlinek.

Podziw w członkach parzęczew-
skiej delegacji wywołał zarówno sam 
obiekt – piękny z zewnątrz, prze-

strzenny i funkcjonalny w środku, ale 
także ogromne zaangażowanie miesz-
kańców wsi, którzy na równi z wła-
dzami gminy pełnili rolę gospodarzy 
imprezy. Świetlicę użytkować będą 
mieszkańcy wsi Żelechlin i Stanisła-
wów, którzy, jak opowiadał w swoim 
wystąpieniu wójt Bogdan Kaczmarek. 
już na etapie podejmowania decyzji 
o przebudowie budynku dawnej szko-
ły podstawowej na świetlicę wiejską, 
deklarowali, że będą aktywnie działać 
i integrować środowisko. 

Uroczystość rozpoczęła się kon-
certem orkiestry dętej przy OSP 
w Żelechlinku. Wśród gości zapro-
szonych byli m.in. przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódz-
kiego. Imprezę prowadziły Urszula 
Szymczak i Danuta Było – przedsta-
wicielki sołectw Żelechlin i Stanisła-
wów. Na początku panie przedstawiły 
historię budynku i przypomniały lu-
dzi, którzy w nim pracowali. Dowie-
dzieliśmy się, że budynek, oddawany 

po przebudowie do użytku, powstał 
na początku XX wieku i do roku 2001 
pełnił funkcję oświatową, z wyjąt-
kiem okresu II wojny światowej, kie-
dy przerobiono go na mleczarnię. Po-
mysły na zagospodarowanie obiektu 
były rożne; myślano o sprzedaży, jak 
również o zmianie przeznaczenia na 
dom pomocy społecznej. Ostatecz-
nie mieszkańcy zdecydowali, że chcą 
mieć dom kultury i zadeklarowali, że 
będą o niego dbać. W dalszej kolej-
ności głos zabrali m.in.: Wójt Gminy 
Bogdan Kaczmarek i Przewodniczący 
Rady Gminy Andrzej Dziedzianowicz. 
Z gratulacjami wystąpił także wójt 
Ryszard Nowakowski, który wraz 
z panią Jadwigą Dębską wręczył go-
spodarzom symboliczny bukiet kwia-
tów wykonanych z bibuły. 

Część artystyczną uroczystości 
przygotowały członkinie kół gospo-
dyń z Żelechlina i Stanisławowa, które 
samodzielnie przygotowały humory-

styczny program oparty na okolicz-
nościowych przyśpiewkach. Wystąpił 
także zespół „Pszczółki” działający 
przy świetlicy wiejskiej w Radwance 
oraz zespół ze Starych Bylin z gminy 
Rawa Mazowiecka. Na koniec zapla-
nowano wspólną biesiadę. Wszyst-
kie potrawy przygotowały, podały i, 
jak się dowiedzieliśmy, w znacznej 
części samodzielnie sfinansowały, 
panie z miejscowych kół gospodyń 
wiejskich. Ugościły one nie tylko oso-
by zaproszone, ale także wszystkich 
mieszkańców, którzy wzięli udział 
w uroczystości. Nie zabrakło także 
tańców, do których przygrywał zapro-
szony zespół muzyczny. Cała uroczy-
stość, zarówno jej oficjalna część, jak 
i późniejsza wspólna zabawa, prze-
biegały w atmosferze radości, ser-
deczności i wyjątkowej gościnności 
Żelechlinian. 

Renata Nolbrzak

Wójt Ryszard Nowakowski 
i skarbnik gminy Jadwiga Dębska  
przekazują gospodarzom gratulacje i kwiaty.

Uczestnicy uroczystości przed budynkiem 
nowo otwartej świetlicy w Żelechlinie
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1-ego września czterdzieści dzieci 
przekroczyło progi Punktu Przedszkol-
nego w Parzęczewie, utworzonego 
dzięki realizacji projektu pt. „Wczes-
na edukacja drogą do sukcesu poprzez 
kontynuację Punktu Przedszkolnego 
w Parzęczewie” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. 

Dla trzylatków był to pierwszy dzień 
w nowym środowisku, natomiast czte-
rolatki z dumą rozpoczęły kolejny rok 
szkolny w naszej placówce. Każde dzie-
cko przeżywało ten dzień inaczej. Część 
dzieci cieszyła się z możliwości uczest-
niczenia w życiu przedszkola, innym 
towarzyszył strach przed wkroczeniem 
w nieznane. Po miesięcznej przerwie 
wakacyjnej mury Punktu Przedszkolne-
go zaczęły znów tętnić życiem. Słychać 
było śmiech, płacz i tupot małych stóp 
w salach przedszkolnych. Dla wszyst-
kich wrzesień stał się miesiącem trud-
nego procesu adaptacji. Nauczyciele, 
rodzice oraz dzieci wspierali się nawza-

jem, aby pobyt w przedszkolu był przy-
jemnością, a nie przymusem.

9 września został zorganizowany 
wyjazd integracyjny dzieci z rodzica-
mi do Wioski Indiańskej w Chocisze-
wie. Na miejscu czekało na nich wiele 
atrakcji. Na początek twarze wszystkich 
uczestników wycieczki zostały ozdo-
bione pięknymi malunkami indiański-
mi. Wszyscy wzięli udział w zawodach 
strzelania z łuku i niejednokrotnie nasi 
milusińscy wypadali lepiej niż ich ro-
dzice. Wspaniałą zabawą okazało się 
dojenie krowy i zwiedzanie tipi, gdzie 
dzieci wylegiwały się na indiańskich po-
słaniach. Po szaleństwie na placu zabaw 
przyszedł czas na indiańskie opowieści, 
których dzieci słuchały z ogromnym 
zaciekawieniem. Kolejną atrakcją było 
ognisko, przy którym wszyscy zebra-
ni smażyli kiełbaski. Towarzyszyły te-
mu rozmowy, żarty i radosny śmiech 
szczęśliwych dzieci. Dzięki tej wycieczce 
rodzice mogli się lepiej poznać, nato-
miast dla dzieci był to czas beztroskiej 
zabawy w indiańskim świecie.

Logotypy POKL i EFS

Wrzesień 
pełen wrażeń

Zespół śpiewaczy z Parzęczewa, 
działający przy Forum Inicjatyw 
Twórczych wywalczył III miejsce 
oraz nagrodę w postaci kina do
mowego, w kategorii „zespoły śpie
wacze” podczas V Przeglądu Re
gionalnych Zespołów i Śpiewaków 
Ludowych „Siedlisko”, który odbył 
się 17 września na terenie Miej
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Aleksandrowie Łódzkim.

Jury, w którym zasiedli etnogra-
fowie i muzycy, miało trudny wybór, 
bo większość z 46 wykonawców, wy-
stępujących w różnych kategoriach 
prezentowała wysoki poziom arty-
styczny. Grand Prix przeglądu, czyli 
„Aleksandrowską Malwę” i czek na 
5 tysięcy złotych wywalczył Zespół 
Pieśni i Tańca „Ciebłowianie” z To-
maszowa Mazowieckiego. Fundato-
rem Grand Prix był burmistrz Jacek 
Lipiński. Pierwsze miejsce w kategorii 
zespoły śpiewające a’capella i 5 tysię-
cy złotych otrzymał Zespół Śpiewaczy 
„Boguszyce” z Rawy Mazowieckiej. 
W kategorii zespoły śpiewacze z towa-

rzyszeniem kapel ludowych zwycię-
żyła „Ludowa Biesiada” z Czarnocina. 
W kategorii solistów i kapel ludowych 
jury wybrało Katarzynę Kozik z Rawy 
Mazowieckiej. Swoich faworytów mia-
ła też publiczność. Tysiąc złotych i na-
grodę publiczności wręczono zespo-
łowi ludowemu „Aleksandrowianie” 
z Aleksandrowa Łódzkiego. Nagrodę 
dla najdłużej istniejącego zespołu 
ufundował też Regionalny Związek 
Rolników, Kółek i Organizacji Rol-
niczych w Łodzi. Otrzymał ją zespół 
„Fajne babki” z Będkowa występujący 
nieprzerwanie od 39 lat.

„Siedlisku” towarzyszyła nie tylko 
wspaniała pogoda, ale i wiele atrakcji, 
m.in. regionalny jarmark rękodziel-
ników, wioska słowiańska i niezapo-
mniany występ zespołu „Mazowsze”, 
w wykonaniu którego usłyszeliśmy 
najpiękniejsze polskie piosenki i przy-
śpiewki ludowe oraz mogliśmy po-
dziwiać akrobatyczne wręcz popisy 
taneczne. Dla miłośników polskiej kul-
tury było to wielkie wydarzenie. 

Marcin Seweryński

Zespół z FIT 
znów na podium

22 września Punkt Przedszkolny 
w Parzęczewie odwiedzili członkowie 
Fundacji „AMA CANEM” wraz z zaprzy-
jaźnionymi psami. W podziale na grupy 
3 i 4-latków dzieci uczestniczyły w go-

dzinnych zajęciach dogoterapii. Na po-
czątku przedszkolaki zapoznawały się 
ze swoimi futrzastymi gośćmi i uczyły 
się obcowania z nimi. Spotkaniu towa-
rzyszyły różne emocje – od zdziwienia 
i strachu do wielkiej euforii. 

W ostatnią środę września odby-
ło się spotkanie dla rodziców dzieci 
uczęszczających do Punktu Przedszkol-
nego w Parzęczewie nt. “Jak wspierać 
rozwój emocjonalny dziecka?”. Spotka-
nie prowadziła pani Barbara Papierz – 
ekspert wychowania przedszkolnego, 
terapeuta pedagogiczny oraz specja-
lista w dziedzinie edukacji wczesno-
szkolnej. Dla rodziców była to bardzo 
cenna lekcja porad, jak postępować ze 
swoimi dziećmi. 

Pierwszy miesiąc w przedszkolu 
dzieci zakończyły wyjazdem do Ogro-

du Botanicznego w Łodzi. Dzieci mo-
gły obserwować dojrzewające owoce 
drzew i krzewów, które zaczęły przy-
bierać intensywne, jaskrawe kolory 
w różnych odcieniach czerwieni oraz 
pomarańczu i żółci. Najwspanialszą 
zabawą była wspinaczka na tzw. „górkę 
przedszkolaka”. Maluchy z zaintere-
sowaniem przyglądały się postaciom 
zwisającym z drzew. Pobyt w ogrodzie 
na świeżym powietrzu był dla dzieci 
wspaniałą lekcją przyrody.

Wrzesień w Punkcie Przedszkol-
nym był więc dla dzieci czasem peł-
nym emocji i ciekawych spotkań oraz 
przekraczania granic tego, co nowe 
i nieznane.

Koordynator projektu 
Sylwia Szymańska-Galon
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Dźwięk mię uderzył – nagle moje ciało,
Jak ów kwiat polny, otoczony puchem,
Prysło, zerwane anioła podmuchem,
I ziarno duszy nagie pozostało.
I zdało mi się, żem się nagle zbudził
Ze snu strasznego, co mię długo trudził.
(…)

Adam Mickiewicz, „Widzenie” 

Podejście do śmierci, przygotowa-
nie do niej, wiara w życie po śmierci 
są istotą każdej religii i systemu filo-
zoficznego. Śmierć jest ostatecznym 
rytuałem, ostatnią szansą dającą nam 
możliwość odkrycia sensu i celu życia. 
Ważnym wykładnikiem poszanowa-
nia godności umierającego są rytua-
ły związane ze śmiercią, pogrzebem 
i przeżywaniem żałoby. Wszystkie 
tradycje religijne traktują śmierć jako 
rodzaj transformacji, w przeciwień-
stwie do współczesnej kultury laickiej, 
w której śmierć budzi lęk dotyczący 
unicestwienia. Jednocześnie podkreśla 
się prawo do „godnej śmierci”, polega-
jące na stworzeniu odpowiednich wa-
runków zewnętrznych (brak bólu, cier-
pienia, zniedołężnienia) i w niektórych 
sytuacjach dopuszcza się w związku 
z tym możliwość eutanazji. W każdej 
religii podejście do spraw związanych 
ze śmiercią jest inne.

Judaizm

W judaizmie zmieniało się ono 
w ciągu wieków. W obrazie biblijnym 
nie było jasno sprecyzowanego poglą-
du dotyczącego życia po śmierci, były 
to różne wyobrażenia:
—  powrót do przodków;
—  powrót do Boga;
—  przebywanie w Szeolu (miejsce 

pobytu zmarłych, pozbawionych 
wszelkiej radości istnienia)

—  śmierć jako konsekwencja grze-
chu Adama i Ewy, ale też grzechu 
osobistego.
Wiara w zmartwychwstanie poja-

wia się dość późno, bo w V– III w p.n.e. 
Tora nie opisuje szczególnych rytuałów 
związanych ze śmiercią. Charaktery-
styczny jest negatywny w zasadzie sto-
sunek do zwłok ludzkich (ich dotknię-
cie sprowadzało rytualną nieczystość). 
Jednak obowiązek pogrzebania zwłok 
był bardzo ważny, w czasach opisanych 
w Nowym Testamencie wiązał się ze 
szczególnym rytuałem polegającym 
na namaszczeniu wonnościami, owi-
nięciu opaskami i złożeniu w grobie, 
który często stanowiła wykuta w skale 
pieczara. Obecnie w większości spo-
łeczności żydowskich istnieją organi-
zacje zajmujące się zmarłymi, zwane 
chewra kadisza (święta społeczność). 
Współczesny żyd bardziej koncentruje 
się na życiu zgodnym z przykazaniami 
i spełnianiu sprawiedliwych uczynków, 
niż na zagłębianiu się w rozbudowa-
ną teologię życia po śmierci. Ważnym 
elementem zapewnienia godności 
umierającemu jest obecność bliskich 
i modlitwy za umierającego. Szacunek 
dla życia w religii mojżeszowej jest ab-
solutny i bezwzględny. Wartość życia 
ludzkiego nie zmienia się w sytuacji, 
gdy cierpi on na nieuleczalną, śmier-
telną chorobę. Aż do pełnego ustania 
oddychania oraz funkcji mózgowych 
nie wolno uczynić nic, co mogłoby 
przyspieszyć zgon. Człowieka w ago-
nii nie wolno dotknąć, nie można mu 
poprawić poduszki pod głową, ani na-
wet zamknąć powiek, gdyż istnieje nie-
bezpieczeństwo, że najmniejszy ruch 
skróci mu życie. Nie oznacza to jednak, 
że życie należy przedłużać za wszel-
ką cenę. Większość rabinów uważa, 
że prawo Talmudu dopuszcza odstą-
pienie od działań, które są już tylko 
przejawem „uporczywej terapii”. Do-
zwolone jest podawanie środków prze-

Rytuał śmierci

ciwbólowych w celu zniwelowania lub 
przynajmniej złagodzenia bólu. Istnieje 
jednak nieliczna grupa rabinów, która 
uważa, że każde życie musi być prze-
dłużane za wszelką cenę . Po śmierci 
ciała nie powinno się pozostawiać bez 
opieki, ale personel innego wyznania 
nie może go dotykać. Czynności, ta-
kie jak zamknięcie oczu, umycie ciała 
i ubranie wykonuje syn lub najbliższa 
rodzina. Pogrzeb powinien odbyć się 
w ciągu 24 godzin od śmierci. W cza-
sie pogrzebu (i żałoby) odmawia się 
modlitwę za zmarłych – kadisz, któ-
rej urywek brzmi następująco: „Oby 
zmarły, którego dziś wspominamy, 
dostąpił pokoju i błogosławieństwa 
w życiu wiecznym. Oby ci, którzy od 
nas odeszli, znaleźli łaskę i zmiłowa-
nie u Pana nieba i ziemi. Oby ich dusze 
radowały się niewypowiedzianym do-
brem, które Bóg zgotował tym, którzy 
się go boją, i oby wspomnienie o nich 
było błogosławieństwem dla tych, któ-
rzy zachowują ich w pamięci”. Żałoba 
u ortodoksyjnych żydów ma, zwłaszcza 
w pierwszym tygodniu, bardzo inten-
sywny charakter, ponieważ polega na 
pełnej ascezie i modlitwie. Jest wyra-
zem szacunku dla zmarłego i tęskno-
ty za nim.

Islam

W islamie natomiast, według Ko-
ranu to Bóg daje życie i śmierć. Życie 
zasługuje na najwyższy szacunek, gdyż 
jest darem Boga, a śmierć nie jest złem. 
„Utworzyliśmy kości i oblekliśmy je 
w ciało, z niego zaś wreszcie wypro-
wadziliśmy resztę stworzenia. Niech 
więc będzie błogosławiony Bóg, naj-
lepszy Stwórca. Pod koniec wszyscy 
pomrzecie, zaś w Dniu Sądu będziecie 
wskrzeszeni” (Koran, sura 23). Podob-
nie godność osoby ludzkiej pochodzi 
od Boga. Ciało ludzkie – zarówno żywe, 
jak i martwe powinno być traktowane 
z szacunkiem, jako dzieło Stwórcy. Cia-
ło ludzkie nie jest własnością człowie-
ka – należy do Boga, który wskrzesi je 
w Dniu Ostatecznym. Wiara w zmar-
twychwstanie jest jednym z podsta-
wowych dogmatów islamu. Ponieważ 
wszystko jest dziełem Boga, to jest nim 

także choroba, ale również lekarstwa. 
Lekarz jest wykonawcą woli Bożej. Jeśli 
Bóg chce śmierci swojego wiernego, 
to tego momentu nie należy ani przy-
spieszać, ani oddalać. Niedozwolone są 
wszelkie działania zmierzające do eu-
tanazji, ale też „uporczywa terapia”, co 
potwierdza Muzułmański Kodeks Etyki 
Medycznej z 1981 roku. Lekarzowi nie 
wolno stosować żadnych zabiegów mo-
gących skrócić życie. Nie wolno mu też 
zrezygnować z działań, które dają szan-
sę przywrócenia zdrowia i wówczas 
nie ma znaczenia wola chorego. Za-
biegi ratujące życie nie powinny służyć 
przedłużaniu umierania. W zasadzie 
wyznawcy islamu nie mogą przyjmo-
wać żadnych środków uzależniających 
(w tym alkoholu i narkotyków), jednak 
przy przekraczającym zwykłą miarę 
bólu dozwolone jest podanie leków 
przeciwbólowych, na przykład morfi-
ny. Umierającego powinno się położyć 
twarzą do Mekki. W pomieszczeniu 
nie powinien przebywać nikt „nieczy-
sty” (np. kobieta mająca menstruację). 
Umierający lub jego krewni odmawiają 
stosowne sury Koranu oraz zasadnicze 
credo islamu: „Nie ma innego Boga niż 
Allach, a Mahomet jest jego prorokiem”. 
Zmarłemu zamyka się oczy i usta, wią-
że nogi, ciało myje i namaszcza won-
nościami (rodzina, a jeśli personel, to 
w rękawiczkach). Sekcja zwłok jest 
niedozwolona. Pogrzeb powinien od-
być się w ciągu 24 godzin od śmierci. 
Za zmarłego odmawia się następującą 
modlitwę: „O Allachu, ulżyj jego tro-
skom, spraw, by cokolwiek nań przyj-
dzie, nie było mu ciężarem, zaszczyć 
go spotkaniem z Tobą i spraw, aby to, 
do czego zmierza, było lepsze niż to, 
od czego odszedł. O Allachu, przebacz 
mnie i jemu i obdarz mnie po nim hoj-
ną nagrodą. Ci zaś, którzy pogrążeni 
są w żałobie po tym odejściu, niech 
pojmą: do Allacha należymy i do niego 
powrócimy”.

Hinduizm

Śmierć w hinduizmie jest natural-
na i nieunikniona, ale nie jest rzeczywi-
sta – nie jest końcem życia. Wyraża to 
pieśń bardów bengalskich: „Pomiędzy 

drzwiami narodzin i śmierci znajdu-
ją się inne drzwi, zupełnie niewytłu-
maczalne. Ten, kto umie narodzić się 
u wrót śmierci, jest odwiecznie oddany. 
Umrzyj, zanim umrzesz. Umrzyj, żyjąc”. 
Śmierć stanowi koniec pewnego etapu 
– po śmierci życie po prostu się zmie-
nia. Charakterystyczną dla hinduizmu 
jest wiara w reinkarnację – w chwi-
li śmierci opada z nas ciało fizyczne, 
a dusza (dżiwa) wraca w dziedzinę 
tymczasowej szczęśliwości, a następ-
nie w danym czasie i w określony przez 
karmę sposób odradza się w nowym 
ciele fizycznym. Celem ostatecznym 
jest uwolnienie się od tego cyklu naro-
dzin i śmierci i ostateczne zjednoczenie 
z Brahmanem – Absolutem. Przygoto-
waniem do śmierci, praktykowanym 
zwłaszcza przez mnichów, jest mok-
sza – śmierć duchowa, która pozwa-
la na uniknięcie kolejnych wcieleń i 
zjednoczenie z Absolutem. Eutanazja 
i samobójstwo wspomagane są zaka-
zane, zadaniem człowieka w obecnym 
życiu jest bowiem zasłużenie na lepszą 
„karmę” w przyszłym życiu. Jednak 
dopuszczalną formą samobójstwa jest 
samozagłodzenie lub samouduszenie 
przez wstrzymanie oddechu, praktyko-
wane przez mnichów w celu uzyskania 
nirwany. Hinduizm nie popiera jednak 
także sztucznego przedłużania życia. 
Przed śmiercią syn lub krewni powin-
ni wlać do ust umierającego wodę za-
czerpniętą, o ile to możliwe, z Gangesu. 
Gest ten, kojąc pragnienie, gwarantu-
je jednocześnie, że umierający otrzy-
ma błogosławieństwo Gangesu, któ-
re przynosi pokój. Otoczenie śpiewa 
nabożne pieśni i mantry wedyjskie, 
które mają przynieść ukojenie: „Niech 
twoje oko odejdzie do słońca, twoje Ży-
cie niech wróci do wiatru. Przez pełne 
zasługi czyny, których dokonałeś za ży-
cia, idź do nieba, by potem (odradzając 
się) powrócić na ziemię lub powrócić 
do Wód, jeżeli czujesz, że tam jesteś 
u siebie. Pozostań wśród wonnych ziół 
z ciałami, które chcesz przyoblec”. Jeśli 
podczas tych obrzędów jest obecny 
mnich, to on recytuje mantry i stwier-
dza zgon. Ciało po umyciu i namasz-
czeniu podczas specjalnego rytuału 

zostaje spalone na stosie. Należy jed-
nak zauważyć, że to „hinduskie pojęcie 
godności” bardzo różni się od europej-
skiego. Ludzie z niskiej kasty, mający 
„złą karmę” swoim cierpieniem mają 
zasłużyć na lepszą „karmę” w następ-
nym wcieleniu. Może dlatego prawie 
nikt nie przejmuje się umierającym na 
ulicy biednym hindusem.

Buddyzm

Śmierć w buddyzmie wiąże się 
z nirwaną.. Nie można jej zrozumieć, 
jest doznaniem mistycznym. Wejście 
w nirwanę za życia zaprzecza wszelkiej 
władzy śmierci. Buddyjska doktryna 
ponownych narodzin (w odróżnieniu 
od hinduskiej) nie obejmuje wiary 
w duszę, która odradza się w następ-
nych wcieleniach. Odradza się coś, co 
można nazwać stanem świadomości. 
Pierwszy moment – myśl przyszłego 
życia – zrodzi się jako następstwo ostat-
niego momentu – myśli życia obecnego. 
Ważne jest więc, aby umieranie miało 
miejsce przy zachowanej świadomości, 
z umysłem jasnym i spokojnym. Umie-
rającego powinni otaczać przyjaciele, 
rodzina i mnisi, którzy czytają sutry 
oraz powtarzają mantry pomagające 
umierającemu osiągać pogodny stan 
ducha. Współcześni mnisi buddyjscy 
zalecają stosowanie zabiegów me-
dycyny paliatywnej, w tym także nie 
wyłączających świadomości środków 
przeciwbólowych, które zapewniają 
spokojne odejście fizyczne i duchowe. 
Zniszczenie ciała przez samobójstwo 
lub eutanazję nie ma sensu, sprawia, 
że duch odchodzi w niesprzyjającej at-
mosferze i będzie w przyszłości nosił 
złe ślady tego działania („zła karma”). 
Ponadto, jeśli przerwie się cierpienie, 
zacznie się ono na nowo w następnym 
wcieleniu, aż do wyczerpania. Ponie-
waż dla buddysty śmierć nie stano-
wi porażki, przedłużanie życia w nie-
skończoność nie ma sensu. Gdy nie ma 
szans na wyzdrowienie, powinno się 
zrezygnować z wszelkich prób sztucz-
nego przedłużenia życia. Człowiek bo-
wiem nie potrzebuje w tym momencie 
dalszych zabiegów medycznych, ale 
wsparcia moralnego i duchowego, któ-
re pozwoli mu umrzeć w spokoju i god-
ności. Po śmierci ciała nie zostawia się 
samego. Przy głowie zmarłego stawia 
się wazon z kwiatami (symbolizujący 
Buddę), a po 3 dniach następuje spa-
lenie ciała.

Chrześcijaństwo

Chrześcijanie wierzą, iż śmierć jest 
przejściem z doczesności do wiecz-
ności, a dusza człowieka zostaje zba-
wiona lub potępiona. W katolicyzmie 
rozwijana jest myśl Arystotelesa i św. 
Tomasza, głosząca, że człowiek to jed-
ność duszy i ciała. Dusza jest formą 
człowieka, która z substancji tworzy 
jego ciało. Śmierć jest stanem niena-
turalnym – stanem rozłączenia duszy 
i ciała. Zmartwychwstanie polega na 
przywróceniu naturalnego stanu – 
dusza na nowo organizuje substancję 
człowieka mającego zarówno duszę, 
jak i ciało. Współcześnie chrześcijań-
stwo odmawia jednostce prawa do de-
cydowania o życiu innych oraz swoim 
(dyskusja wokół aborcji, kary śmierci 
oraz eutanazji). Chrześcijanie wierzą 
bowiem, iż życie daje Bóg i tylko Bóg 
ma prawo je odebrać. Dlatego, choć 
umieranie człowieka jest dla jego ro-
dziny i znajomych faktem bolesnym 
i trudnym, zachowują oni wiarę w to, 
że śmierć ciała nie oznacza śmierci du-
szy i jest dopiero początkiem nowego, 
niebiańskiego życia.

Milena Nolbrzak
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Miło nam poinformować, że go-
spodarstwo agroturystyczne „Synow-
cówka” Państwa Małgorzaty i Jana Sy-
nowców (Tkaczewska Góra, Gmina 
Parzęczew) zajęło pierwsze miejsce 
w wojewódzkim konkursie na naj-
lepsze gospodarstwo agroturystycz-
ne „Złota Grusza” w kategorii gospo-
darstw agroturystycznych, w których 
agroturystyka jest dominującym źród-
łem dochodu, a podstawowe produk-
ty żywnościowe nie pochodzą z tego 
gospodarstwa lecz są nabywane przez 
właścicieli.

Rozstrzygnięcie konkursu miało 
miejsce 1 października podczas Wo-
jewódzkich Obchodów Światowego 
Dnia Turystyki w Wieluniu. Statuetki 
i symboliczne czeki laureatom wrę-
czył Marszałek Województwa Łódz-
kiego Witold Stępień oraz Dyrektor 
Departamentu Funduszu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Urzędu Marszał-

Złota Grusza 
dla Synowcówki

kowskiego w Łodzi – Maria Kaczorow-
ska. Gospodarstwa agroturystyczne 
walczyły o podium w dwóch katego-
riach. Do kategorii pierwszej zakwali-
fikowane były gospodarstwa agrotu-
rystyczne tradycyjne, takie w których 
właściciele zajmują się uprawą roślin 
i hodowlą zwierząt, podstawowe pro-
dukty żywnościowe pochodzą z ich 
gospodarstwa, a wynajem pokoi tu-
rystom jest dodatkową formą docho-
dów. Do drugiej kategorii przypisane 
były gospodarstwa agroturystyczne, 
w których agroturystyka jest domi-
nującym źródłem dochodu, a podsta-
wowe produkty żywnościowe nie po-
chodzą z tego gospodarstwa, lecz są 
nabywane przez właścicieli.

Państwu Małgorzacie i Janowi 
Synowcom serdecznie gratulujemy 
zwycięstwa.

Renata Jesionowska-Zawadzka

W piękny wrześniowy dzień, dla 
uczestników projektu systemowe-
go „Jestem Mobilny”, realizowane-
go przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wartkowicach został 
zorganizowany wyjazd integracyjny 
do Warszawy. 

Pomysł na wyjazd powstał nie-
spodziewanie. Wszystko zaczęło się 
od spotkania zespołu zarządzającego 
projektem, podczas którego mieli-
śmy zaplanować dodatkowe dzia-
łania w ramach oszczędności, które 
wygospodarowaliśmy. I tak wspólnie 
została wypracowana idea zorgani-
zowania wyjazdu integracyjnego do 
Warszawy. Po uzyskaniu zgody Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy na prze-
sunięcia w projekcie mogliśmy przy-
stąpić do działania. 

Wyjechaliśmy 10 września 2011 
roku 18-osobową grupą. Zwiedzanie 
zaczęliśmy od spaceru po Łazien-
kach Królewskich, jednego z najcen-
niejszych zabytków – niezwykłego 
miejsca znajdującego się w samym 
sercu Warszawy. Bujna zieleń, za-
cienione alejki, Pałac na Wodzie, 
wokół którego rozbrzmiewał krzyk 
pawi... Wszystko to wprowadziło nas 
w przyjemny nastrój. Następnie spa-
cerkiem po Alejach Ujazdowskich, 
dotarliśmy do przystanku, skąd – 
ku zaskoczeniu wszystkich, tramwa-
jem przemieściliśmy się do Centrum 
Handlowego Złote Tarasy. Następnie 
wjechaliśmy na Taras Widokowy na 
30-tym piętrze Pałacu Kultury i Na-
uki, skąd zachwycaliśmy się pięk-
ną panoramą Warszawy. Przy oka-
zji w Pałacu Kultury obejrzeliśmy 
wystawę pt. „Człowiek – Ewolucja 
niezwykła”. Ekspozycja to podróż 
śladami wojaży Darwina i Wallace’a, 
odkryć wszelkich form życia na Zie-
mi, to spotkanie z najstarszymi pra-
przodkami człowieka.

Po obiedzie, metrem dojechali-
śmy do Ogrodu Saskiego, skąd spa-

cerkiem przemaszerowaliśmy przez 
Krakowskie Przedmieście – na Sta-
rówkę. Tam zwiedzaliśmy z przewod-
nikiem Zamek Królewski – przez go-
dzinę przemierzaliśmy komnaty, sale 
rycerskie, sale balowe podziwiając 
barokowo – klasycystyczne wnętrza 
zamku, stanowiącego pomnik histo-
rii i kultury narodowej. Atrakcją był 
również spacer po ogrodach, znaj-
dujących się na dachu Biblioteki Uni-
wersytetu Warszawskiego. 

W drodze powrotnej, przy wy-
jeździe z Warszawy zawitaliśmy do 
FORTU WOLA – Galerii Handlowej, 
gdzie na godz. 21.00 mieliśmy zare-
zerwowany seans w kinie 5D. Film 
pt. „Podróż do wnętrza Ziemi” opo-
wiadający o przygodach naukowca 
i jego siostrzeńca podczas ekspedycji 
na Islandię, przeniósł wszystkich wi-
dzów w porywającą podróż głęboko 
pod powierzchnię ziemi. Wszyscy 
na własnej skórze poczuli, czym jest 
przeprawa pontonem przez wezbra-
ną rzekę, czuli powiew wiatru, drże-
nia ziemi po eksplozji, czy też zapach 
prehistorycznego gada. Obejrzenie 
filmu w technologii 5D wywołało 
niemałe emocje. Tym samym było 
bardzo efektownym zakończeniem 
dnia.

Dla naszych Beneficjetów była to 
wspaniała okazja do odpoczynku od 
zwyczajności dnia codziennego. Do-
łożyliśmy wszelkich starań, aby tak 
właśnie było. Poprzez wspólny wy-
jazd integracyjny promowaliśmy ak-
tywne spędzanie wolnego czasu jako 
alternatywy dla dotychczasowych 
nawyków w tym zakresie. Szczególne 
podziękowania kieruję do Justyny, 
Doroty i Maćka za pomoc w orga-
nizowaniu wyjazdu i towarzystwo 
w roli przewodników, dzięki którym 
wszyscy wróciliśmy pełni wrażeń. 

Koordynator Projektu
Joanna Jercha

Realizator projektu „Jestem mobilny”:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach, 

99220 Wartkowice, 
ul. Legionów Polskich 1, 

tel. 43 678 58 68

„MOBILNI” 
w Warszawie

Projekt „Jestem Mobilny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach – uczestnicy projektu „Jestem mobilny”, 
podczas wyjazdu do Warszawy.
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LKS Kobra Leźnica Wielka to dru-
żyna z gminy Parzęczew, rozgrywająca 
w łódzkiej klasie B. W skład zarządu 
klubu wchodzą: Grzegorz Sadowski – 
prezes, Grzegorz Karpiński – skarbnik 
i Arkadiusz Zylak – sekretarz.

Skład Zespołu:
Krzysztof Stasiak – bramkarz, Sławo-
mir Bień – bramkarz, Piotr Bielawski 
– bramkarz, Waldemar Danis – obroń-
ca, Eliasz Witczak – obrońca, Marcin 
Chałas – obrońca/pomocnik, Sylwester 
Kalczyński – obrońca/pomocnik, To-
masz Kobyliński – obrońca/pomocnik, 
Marek Łuczak – obrońca/pomocnik, 
Marcin Nowicki – obrońca/pomocnik, 
Piotr Ptaszyński – obrońca/pomoc-
nik, Grzegorz Sadowski – obrońca/
pomocnik, Piotr Pakulski – obrońca/
pomocnik, Michał Augustyn – pomoc-
nik, Bartłomiej Grabowski – pomocnik, 
Grzegorz Witczak – pomocnik, Arka-
diusz Zylak – pomocnik, Bartosz Fiu-
towski – pomocnik/napastnik, Adam 
Niedźwiedź – pomocnik/napastnik, 
Zbigniew Henzler – napastnik, Cezary 
Ratajczyk – napastnik, Damian Wie-
chowski – napastnik, Kamil Olczyk 
– napastnik

Zespół od dłuższego czasu prezen-
tuje wysoką formę piłkarską. W ze-
szłym sezonie Kobra przegrała zale-
dwie jednym punktem rywalizację 
z GKS Byszew do wyższej klasy roz-
grywkowej. W tym sezonie zespół nie 
nastawia się na awans, jednak jeżeli 
tylko nadarzy się okazja, to na pewno 
o niego powalczy. Oto opisy spotkań:

Zryw Śliwniki –
LKS Kobra Leźnica Wielka 1:2

DERBY NASZE!
Po zaciętym boju o każdy centy-

metr boiska wywieźliśmy ze Śliwnik 
cenne trzy punkty. Piękna pogoda koń-

cówki lata i wysoka temperatura nie-
zbyt sprzyjały piłkarzom obu drużyn 
w rozegraniu dobrego piłkarskiego 
spektaklu. Był to typowy mecz walki, 
gdzie zawodnicy walczyli o każdą piłkę 
nawet w parterze. Od samego począt-
ku pierwszej połowy widoczna była 
przewaga naszego zespołu. Po kilku 
podbramkowych sytuacjach Tomek 
Kobyliński, po ładnej akcji zespołu wy-
prowadził nasz zespół na prowadzenie. 
W pierwszej połowie stworzyliśmy 
sobie jeszcze kilka dogodnych sytu-
acji do strzelenia gola, jednak piłka 
jak zaczarowana nie chciała wpaść do 
siatki. Piłkarze ZRYWU ograniczali się 
do wyprowadzania nielicznych kontr 
nie stwarzając większego zagrożenia 
pod naszą bramką. Do przerwy utrzy-
maliśmy jednobramkową przewagę. 
Po zmianie stron i lekkim „przemeb-
lowaniu”, drużyna gospodarzy rzuciła 
się do szaleńczych ataków na naszą 
bramkę. Schowani za podwójną gardą 
wyprowadzaliśmy groźne kontrata-
ki. W 72 minucie, dobrze obsłużony 
przez pomocników, lewą stroną pogo-
nił z piłką Marcin Chałas – jego strzał 
sparował bramkarz miejscowych, któ-
ry jednak przy dobitce Kamila Olczyka 
był już bezradny. Wydawało się, że po 
tym ciosie piłkarze ZRYWU już się nie 
podniosą, jednak po kolejnym stałym 
fragmencie gry, z niegroźnej na pozór 
sytuacji z prawej strony boiska po do-
środkowaniu żaden z zawodników nie 
zdołał przeciąć piłki i o zgrozo wylą-
dowała ona w siatce naszego zespołu. 
Po zdobyciu kontaktowego gola piłka-
rze ZRYWU dostali wiatru w żagle i za 
wszelką cenę (m.in. niewybicie piłki na 
aut po kontuzji naszego gracza) pró-
bowali zmienić niekorzystny rezultat. 
Jednak na posterunku stał Piotrek Bie-
lawski, który paroma świetnymi in-

terwencjami uratował nasz zespół od 
utraty gola. W końcówce meczu mie-
liśmy jeszcze parę okazji na podwyż-
szenie rezultatu, niestety nasi napast-
nicy mieli za bardzo „poprzestawiane 
celowniki”.

LKS Kobra Leźnica Wielka –
Ostrovia Ostrowy 2 :2

Nie udało się wywalczyć kompletu 
punktów w meczu z liderem tabeli. Od 
początku spotkanie zaczęło się układać 
po naszej myśli – już w pierwszej akcji 
mogliśmy strzelić gola, lecz zabrakło 
odrobiny szczęścia pod bramką rywali. 
Kolejna składna akcja zespołu przy-
niosła powodzenie, tym razem Czarek 
Ratajczyk stanął na wysokości zadania. 
Po następnej sprawnej wymianie piłki 
Kamil Olczyk skutecznie wykańcza ak-
cję całego zespołu. Drużyna OSTROVI 
w konsternacji, nielicznymi kontrata-
kami próbuje zmienić wynik spotkania 
i niestety po jednej z takich akcji pada 
kontaktowa bramka. Nasza drużyna 
cały czas w ataku na bramkę rywali, 
jednak razi nieskuteczność naszych 
napastników. Po niezłej akcji zespołu 
(powinno być już 3:1) rodzi się kolejna 
kontra – nieporozumienie w szeregach 
obrony, które wykorzystuje napastnik 
OSTROVI i niestety mamy remis. Do 
przerwy pojawia się jeszcze kilka do-
godnych okazji, jednak znów zawodzi 
skuteczność. Po przerwie wynik nie 
ulega zmianie, obie drużyny stwarza-
ją po kilka podbramkowych sytuacji. 
W samej końcówce meczu mogliśmy 
jeszcze przechylić szalę zwycięstwa na 
naszą korzyść, jednak zabrakło trochę 
zimnej krwi i piłkarskiego szczęścia. 
Mecz ogólnie mógł się podobać, był 
grany w szybkim tempie z dużą iloś-
cią sytuacji podbramkowych. Szkoda 
tylko, że rozgrywany był w terminie 
meczu naszych „brązowych siatka-

Drużyna „Orła” Parzęczew ze 
zmiennym szczęściem rozgrywa swo-
je mecze w Łódzkiej Okręgowej Kla-
sie rozgrywkowej. Oto wyniki, jakie 
osiągnęła:

MGLKS Uniejów/Ostrowsko  
– Orzeł Parzęczew 3:1

Beniaminek i jednocześnie lider 
piłkarskiej klasy okręgowej postawił 
wysoko poprzeczkę naszej drużynie. 
Mecz był prowadzony w dobrym tem-
pie i mógł się podobać zgromadzonym 
na stadionie kibicom. Wynik remi-
sowy utrzymywał się przez dłuższą 
część spotkania. Jednak w końców-
ce meczu po naszych błędach i przy 
jednoczesnym szczęściu gospodarzy, 
to oni cieszyli się z końcowego zwy-
cięstwa. Wszyscy zgodnie twierdzi-
li, że był to mecz wyrównany i remis 
naszej drużynie się należał. Bramkę 
dla naszego zespołu strzelił Mateusz 
Gieraga.

Orzeł Parzęczew  
– GLKS Dłutów 4:1

Mecz z Dłutowem nie przysporzył 
naszej drużynie większych problemów. 
W każdym elemencie piłkarskiego rze-
miosła przewyższaliśmy zawodników 
gości. Wygrana 4:1 cieszy tym bardziej, 
że została osiągnięta w niezłym sty-
lu. Trzy bramki dla naszego zespołu 
strzelił Kamil Łuczak, jedną Sławomir 
Michalak.

Andrespolia Wiśniowa Góra  
– Orzeł Parzęczew 3:2

Zdarzają się mecze, o których trze-
ba jak najszybciej zapomnieć. Takim 
meczem był występ naszych zawod-

ników w Wiśniowej Górze. Grając 
z najsłabszym zespołem w lidze do-
pasowaliśmy się do jego poziomu gry. 
Zawodnicy Andrespoli swoją zaciętoś-
cią i ambicją wygrali mecz, który dla 
nich był pierwszym zwycięstwem w li-
dze. Dla naszego zespołu dwie bramki 
strzelił Artur Garbacz.

Orzeł Parzęczew  
– Sokół II Aleksandrów Łódzki 0:1

Możemy mówić o wielkim pechu, 
będąc bowiem zespołem lepszym ule-

LKS Kobra Leźnica Wielka rzy” (doping kibiców na pewno by 
pomógł).

Olimpia Oporów –
LKS Kobra Leźnica Wielka 2:3

Zdziesiątkowani przez panujący 
w Leźnicy wirus w jedenastoosobo-
wym składzie z czterema przeziębio-
nymi zawodnikami udaliśmy się na 
niedzielne spotkanie do Oporowa. 
Mecz rozpoczął się od wzajemnego 
badania sił, akcje toczyły się w dość 
ślamazarnym tempie, chyba za spra-
wą przygrzewającego słoneczka. Po 
kwadransie dała się zauważyć lekka 
przewaga gospodarzy, którzy po do-
środkowaniu z rzutu rożnego wykorzy-
stują zamieszanie w polu karnym no 
i euforia wśród kibiców. Po niecałych 
pięciu minutach wyrzut z autu i Bartek 
Grabowski pakuje piłkę do siatki i mecz 
zaczyna się od początku. Gospodarze 
starają się grać na wysokim poziomie 
(piłka prawie nie spadała na murawę 
boiska), niestety wykorzystują gapio-
stwo naszych obrońców i mamy dwa 
do jednego. Nie bez znaczenia w tej 
akcji miał fatalny stan płyty boiska. 
Do przerwy było 2:1 dla gospodarzy. 
Po przerwie troszkę „przemeblowane 
ustawienie” spowodowało, że zaczęli-
śmy konstruować składniejsze akcje. 
Po jednej z nich sędzia odgwizduje je-
denastkę za faul na naszym napastniku 
w polu karnym. Do piłki podchodzi 
Marcin Chałas i o zgrozo posyła piłkę 
tuż nad poprzeczką. W tym momencie 
drużyna OLIMPII zaczyna już wierzyć 
w końcowy sukces, ale niezłe rozklepa-
nie piłki i mocny strzał z okolicy szes-
nastego metra Tomka Kobylińskiego 
daje nam remis. Gospodarze lekko 
zrezygnowani pozwolili nam przejąć 
inicjatywę, co w efekcie przyniosło 
drugą bramkę Tomka. Do końca spot-
kania piłkarze OLIMPII nie rezygno-
wali z próby zdobycia choćby jednego 
punkciku, jednak konsekwentna gra 
zespołu pozwoliła dowieźć zwycięstwo 
do końcowego gwizdka sędziego

LKS Kobra Leźnica Wielka –
OKS Bzura Ozorków 0:1

O 3 SEKUNDY OD SUKCESU!
W niedzielne popołudnie zaser-

wowaliśmy kibicom ogromną dawkę 
emocji. Zabrakło dosłownie kilku se-
kund, by utrzeć nosa głównemu fawo-
rytowi do awansu – BZURZE Ozorków. 
Od początku spotkania zaznaczyła się 
lekka przewaga przyjezdnych, jednak 
nikt z naszych zawodników „nie odsta-
wiał nogi” i przez całe spotkanie było 
widać twardą walkę o każdy centy-
metr boiska. Pierwsza połowa z lek-
kim wskazaniem na BZURĘ kończy 
się remisem 0:0, gra w większości to-
czyła się w środkowej strefie boiska. 
Odnotować należy akcję z ok. 40 mi-
nuty, gdzie Ziemniak prostopadłym 
zagraniem uruchamia Tyburskiego, 
ten zdobywa bramkę, jednak arbiter 
dopatruje się pozycji spalonej. Nale-
ży też zaznaczyć skłonność do bru-
talnej gry Marcina Maślińskiego, co 
dziwi u zawodnika z takim doświad-
czeniem. Druga połowa również z lek-
kim wskazaniem na BZURĘ, jednak 
i my zaatakowaliśmy trochę śmielej 
i mieliśmy kilka dogodnych sytuacji 
do zdobycia gola. Najbliżej był Grze-
siek Witczak po ładnej wymianie piłek 
prawą stroną. Prawie całą drugą po-
łówkę graliśmy w dziesiątkę. Damian 
Wiechowski w jednym ze starć doznaje 
kontuzji, jednak z powodu braku zmian 
pozostaje do końca na placu boju. I nie-
stety feralna, 94 minuta – Czarek Ra-
tajczyk fauluje z lewej strony boiska. 
Dośrodkowanie w pole karne, a tam 
w ogromnym zamieszaniu Ratajczyk 
(OKS) wykorzystuje niezdecydowa-
nie naszych obrońców. Po wznowie-
niu gry arbiter główny kończy spotka-
nie. Szkoda, że w końcówce opuściło 
nas piłkarskie szczęście, jednakże za 
nieustępliwą walkę przez 94 minu-
ty wszystkim zawodnikom należą się 
duże słowa uznania.

Arkadiusz Zylak

Piłkarska jesień Orła

gliśmy zawodnikom z Aleksandrowa. 
Pierwsza połowa była bardzo wy-
równana, przeważała walka w środ-
ku pola. W drugiej połowie zawod-
nicy „Sokoła” często mieli problemy 
z wyjściem z własnej połowy i skon-
struowaniem akcji pod naszą bram-
ką. Jednak stare porzekadło mówią-
ce, że „niewykorzystane sytuacje się 
mszczą” dało znać o sobie. Seryjnie 
marnowaliśmy bramkowe sytuacje, 
a „Sokół” w dość szczęśliwy sposób 

strzelił nam bramkę i musieliśmy 
przełknąć gorycz porażki.

Orzeł Parzęczew  
– Victoria Rąbień 4:1

Wygrana w pełni zasłużona z wy-
żej notowanym w tabeli rywalem. Od 
pierwszego gwizdka sędziego rozpo-
czynającego grę do ostatniego gwizdka 
kończącego mecz, przewaga naszego 
zespołu nie podlegała dyskusji. Dwie 
branki w tym meczu strzelił Artur Gar-
bacz i dwie Kamil Sobczak.

LKS Gałkówek  
– Orzeł Parzęczew 0:0

W meczu z LKS Gałkówek padł 
bezbramkowy remis. Spotkanie sta-
ło na przeciętnym poziomie. Boisko 
w Gałkówku można by rzec „nie leży” 
naszym zawodnikom – od ich awan-
su do klasy okręgowej jeszcze tam nie 
wygraliśmy. 

Orzeł Parzęczew  
– Stal Głowno 3:3

W niedzielne popołudnie druży-
na „Orła” Parzęczew gościła zawod-
ników „Stali” Głowno. Mecz lepiej 
rozpoczęli nasi zawodnicy i już w 8 
minucie gry prowadziliśmy 1:0 po 
strzale Kamila Łuczaka. Radość nie 
trwała jednak długo – w 14 minucie 
zespół z Głowna wyrównał, a w 22 
minucie wyszedł na prowadzenie. 
W drugiej połowie nasza drużyna do-
prowadziła do wyrównania po strza-
le Patryka Pisery. Mecz rozkręcał się 
z minuty na minutę. W 71 minucie 
kapitalnym strzałem z rzutu wolne-
go popisał się zawodnik z Głowna 
i musieliśmy wyjmować piłkę z siatki. 
W rewanżu Jacek Błaszczyk silnym 
strzałem, też z rzutu wolnego dopro-
wadził do wyrównania. Akcje w tym 
okresie gry przenosiły się z jednej 
bramki pod drugą, a wynik końcowy 
był sprawą otwartą. Jednak żadnej 
z drużyn nie udało się już strzelić 
kolejnych bramek i mecz zakończył 
się wynikiem remisowym.

Sławomir Michalak
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KS HAS Wartkowice

Drużyna z Wartkowic występu-
je w Łódzkiej B klasie rozgrywkowej 
w grupie I. Inauguracyjny mecz HAS 
rozegrał na wyjeździe z Pisią Zygry, 
remisując 2:2.

W kolejnych meczach drużyna 
z Wartkowic odnotowała następują-
ce wyniki:

KS HAS Wartkowice  
– Ner Łódzki Łódź 4:3

LKS Dąbrówka  
– KS HAS Wartkowice 1:2

KS HAS Wartkowice  
– Hetman Łódź 0:2

GLKS II Dłutów – KS HAS 
Wartkowice 0:3 walkower (drużyna 

gości nie dojechała na mecz)

LKS Zryw Śliwniki

Spadkowicz z Łódzkiej A Klasy 
LKS Zryw Śliwniki marzenia o szyb-
kim powrocie do tej klasy rozgrywko-
wej może odłożyć na następny sezon. 
Występujący w Łódzkiej B klasie roz-
grywkowej w grupie III Zryw, dobrze 
zaczął sezon piłkarski, wygrywając na 
wyjeździe z zespołem Tygrysa Solcy 
Wielkiej 2:0. Później jednak nie było 
już tak dobrze. Oto wyniki kolejnych 
spotkań.

LKS Zryw Śliwniki  
– LKS Kobra Leźnica Wielka 

Sparta Dobrzelin  
– LKS Zryw Śliwniki 2:2
Kanarki Małachowice  

– LKS Zryw Śliwniki 6:3
LKS Zryw Śliwniki  

– Ostrowia Ostrowy 0:2
Olimpia Oporów  

– LKS Zryw Śliwniki 3:5

Puchar Polski

Do niecodziennego wydarzenia 
doszło podczas meczu Pucharu Polski, 
w którym przeciwnikiem Orła Parzę-
czew był zespół Polonii Andrzejów. 
Spotkanie w regulaminowym czasie 
gry zakończyło się wynikiem remiso-
wym 2:2 (do przerwy przegrywaliśmy 
0:2). Sędziowie zatem zarządzili do-
grywkę, jednak powstała wątpliwość, 
czy zawodnicy zdążą dokończyć mecz 
przed zmrokiem. Zespoły propono-
wały, aby rozegrać tylko jedną poło-
wę dogrywki lub zarządzić konkurs 
rzutów karnych. Sędziowie nie mogli 
zgodzić się na takie rozstrzygniecie 
i dali sygnał do rozpoczęcia dogrywki. 
W dogrywce drużyna z Andrzejowa 
objęła prowadzenie, ale nasi piłkarze 
znów doprowadzili do wyrównania. 
Kiedy do końca doliczonego czasu gry 
brakowało około 10 minut, arbiter 
przywołał do siebie kapitanów obu 
drużyn i po krótkiej konsultacji za-
kończył spotkanie. Decyzja ta była 
niewątpliwie słuszna, zapanowały bo-
wiem „egipskie ciemności” i w żaden 
sposób nie było można kontynuować 
zawodów. Zdaniem wielu osób mecz 
powinien zostać powtórzony, jednak 
po wstępnej analizie przepisów zo-
stanie on dokończony. Zawodnicy 
spotkają się raz jeszcze na stadionie 
w Parzęczewie, aby dograć brakujące 
10 minut dogrywki. Bramki dla na-
szego zespołu w tym meczu strze-
lali: Kamil Sobczak, Jacek Błaszczyk, 
Artur Garbacz.

Sławomir Michalak

Interesującą wystawę haftu 
krzyżykowego, pod hasłem „Igłą ma
lowane”, przygotowało Partnerstwo 
na rzecz Aleksandrowa Łódzkiego. 
Wystawa miała charakter „objaz
dowy”. Prezentowana była, prócz 
tego, że w Aleksandrowie Łódzkim, 
także w Parzęczewie, Dalikowie 
i Wartkowicach. 

Mieszkańcy Wartkowic wystawę 
mogli oglądać w Gminnej Bibliotece 
Publicznej do 27 września 2011 r. Wy-
stawa prezentowała prace mieszkań-

Pod koniec września rozpoczę-
to konserwację alei lipowej w Ga-
wronach (gmina Łęczyca). Aleja jest 
pomnikiem przyrody i stanowi waż-
ny element krajobrazu. Wiek drzew 
wynosi ok. 80 lat. Lip w takim wieku 
i ilości – 162, jest niewiele, a w gmi-
nie Łęczyca nie ma drugiego takiego 
miejsca. 

Ochrona lip jest ważna chociażby 
dlatego, że coraz mniej jest drzew liś-
ciastych kilkudziesięcioletnich. W la-
tach 60-tych prowadzone były maso-
we nasadzenia, głównie topoli, które 
w ostatnich latach wycięto, bowiem 
były to drzewa szybko rosnące, ale 
krótkowieczne i łamliwe, a posadzo-
ne przy drogach i budynkach stwa-
rzały zagrożenie bezpieczeństwa. 
Szczególnie w ostatnich latach, kie-
dy występowały silne wiatry dało się 
to zauważyć; łamiące się konary ta-
rasowały drogi, zrywały linie ener-
getyczne, uszkadzały budynki. Wiele 
drzew, nie tylko topoli, wycięto przy 
poszerzeniach dróg. Nowe nasadze-
nia nie są wcale tanie i nie rosną bły-
skawicznie. Lipy są drzewami bardzo 
cennymi, miododajnymi i drugimi po 
dębach pod względem długowieczno-

Szanowni Czytelnicy, informujemy, że wprowadzamy w Do Rzeczy 
stałą rubrykę z poradami prawnymi. Na Państwa pytania odpowia
dał będzie na łamach gazety adwokat Jan Frątczak. Zachęcamy do 
zadawania pytań drogą mailową bądź listownie. Pytania publiko
wane będą anonimowo. Zastrzegamy, że w wypadku dużej ilości 
nadesłanych listów odpowiemy na wybrane. 

Jan Frątczak – prawnik – adwokat. Ukończył studia prawnicze na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego 
i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego. W latach 2006 – 2010 
odbył aplikację adwokacką i został wpisany na listę adwokatów Izby 
Adwokackiej w Łodzi. Bogate doświadczenie prawnicze zdobył współ-
pracując z wieloma renomowanymi kancelariami prawnymi, jak rów-
nież pełniąc funkcję oskarżyciela skarbowego. Jego zainteresowania 
koncentrują się na prawie cywilnym, w szczególności prawie umów, 
prawie nieruchomości, prawie spadkowym i prawie rodzinnym. Aktu-
alnie prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Zgierzu. 

www.adwokat-fratczak.pl

ców Aleksandrowa Łódzkiego, Łodzi 
i okolic. Okazuje się, że osób zajmu-
jących się haftem krzyżykowym jest 
wiele. Są to artyści, którzy wykorzy-
stując jednie igłę i nitkę „wymalowują” 
na kanwie piękne „dzieła sztuki”. Haft 
krzyżykowy jest techniką, dzięki której 
można stworzyć obrazy, serwety, em-
blematy itp. dzieła. Podstawowym ele-
mentem haftu są „krzyżyki”. Powstają 
one przez przeplecenie kolorowej nici 
przez oczko kanwy, a następnie zro-
bienie tego samego w taki sposób, aby 
kolejna część nitki pokryła poprzednią, 

ści. Nie trzeba dodawać, że drzewa 
mają pozytywny wpływ na gospodar-
kę wodną, zapobiegają stepowieniu 
pól i stanowią schronienie dla ptaków 
ograniczających populację szkodli-
wych owadów.

Prace leczniczo – pielęgnacyjne 
będą polegały na usuwaniu obumar-
łych gałęzi i konarów. Ubytki zostaną 
oczyszczone i zabezpieczone, usunię-
te zostaną także gałęzie nadmiernie 
zwisające nad jezdnią drogi i utrud-
niające przejazd. Na drzewach podat-
nych na rozłamanie zostaną założone 
wiązania elastyczne. Będą również 
zasadzone młode lipy o wysokości 2-3 
metrów, w miejsce drzew wcześniej 
obumarłych. Wszystkie te zabiegi zo-
staną zakończone do końca paździer-
nika 2011 r. 

Urząd Gminy wystąpił z wnio-
skiem do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi o pomoc w sfinan-
sowaniu tego kosztownego przedsię-
wzięcia i otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 75% kosztów, pozostałe 
25% pochodzi z gminnego budżetu.

Zofia Dziwisz

Konserwujemy 
zielone pomniki

Igłą malowane przecinając ją pod kątem prostym – 
czyli jak się okazuje bardzo prosta me-
toda. Do tego trochę wyobraźni, cierpli-
wości i zdolności manualnych, a można 
stworzyć wspaniałe, oryginalne prace. 
Takie też były te, wystawione w wart-
kowickiej bibliotece. Mieszkańcy, któ-
rzy mieli okazję je zobaczyć, byli pod 
wrażeniem pomysłowości i zdolności 
ich twórców. 

Przy okazji tej wystawy, chcieli-
byśmy zaprosić mieszkańców gminy 
Wartkowice, którzy również zajmują 
się haftowaniem, do ujawnienia swo-
ich prac. Być może, wśród naszych 
mieszkańców są ludzie zajmujący się 
haftowaniem albo tworzą prace szy-
dełkowe. Dzięki tej wystawie, powstał 
pomysł, aby w naszej bibliotece zorga-
nizować wernisaż, prezentujący prace 
ręczne wykonane przez mieszkańców 
naszej gminy. Osoby chętne do udzia-
łu w tym ciekawym przedsięwzięciu, 
prosimy o zgłaszanie się do Kierow-
nika Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wartkowicach. Serdecznie zapra-
szamy do współpracy w tym zakre-
sie. Być może uda nam się wspólnie 
stworzyć kolejną ciekawą i oryginalną 
wystawę. 

Joanna Jercha

Wystawa prac w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Wartkowicach
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Sprzedaż opału (workujemy ekogroszek), 
pasz i nawozów, także ogrodniczych 

Baza handlowa Parzęczew 
ul. Południowa 7/9

tel. 519 330 856, 519 330 859

ogłoszenia

„REMOMARK”  
– Marek Kędzia

REMONTY, 
WYKOŃCZENIA,
DOCIEPLENIA, 

PODBITKA

tel. 606-907-479
malowanie • 
gładzie gipsowe• 
zabudowy z płyty g/k  • 
oraz biały montaż
ścianki działowe typu YTONG• 
montaż paneli • 
montaż okien, drzwi• 
przeróbki instalacji elektrycznych• 
przeróbki instalacji hydraulicznych• 

Firma ALBARO 
Mariusz Seweryński  

Ignacew Parzęczewski
poleca:

nowoczesne kuchnie• 
zamówienia pod indywidualne • 
projekty 
szafy i garderoby• 
meble użyteczności publicznej  • 
(recepcje, bary, meble apteczne)
schody i wyroby z drewna • 
nietypowe zabudowy• 

Zapewniamy:
fachowe doradztwo• 
pomiar pomieszczenia, • 
dostawa mebli, montaż, • 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny• 
funkcjonalne rozwiązania• 
ciekawe wzornictwo• 

tel.: 667-118-169
Niskie ceny!
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Posiadam 23 ha ziemi na sprzedaż 
we wsi Skórka. Są to grunty rolne, 
las oraz działka budowlana.  
Zainteresowane osoby proszę  
o kontakt pod numerem telefonu 
komórkowego 668 575 581. 

Mosiężne ciężarki
Oto zegar się ukazuje moim oczom, 
wielki, gdzie tam większy ode 
mnie. (...) Ołtarz , nie zegar! Bóg 
zamknięty w sobie. Z przodu cały 
oszklony do tego. A za szkłem pod 
tarczą dwa mosiężne ciężarki 
na pajęczych łańcuszkach. Nie 
chce się wierzyć, że to one ważą 
czas w zegarze. Zwykłe mosiężne 
ciężarki i miałyby ważyć życie 
człowiekowi? I człowiek nic na to? 
Człowiek, żeby nawet przypilnować 
nie mógł, czy go nie oszukują, nie 
zdzierają z niego, nawet wstawić się 
za sobą, że co to za życie? (...) Jak to 
tak? Bez jego woli, bez jego zgody 
czas mu odmierzać? Jak to tak? 
Zwykłe mosiężne ciężarki?
Do przywołania fragmentu 
powieści Wiesława Myśliwskiego 
„Pałac” skłoniły mnie dwie rzeczy. 
Po pierwsze fakt, że „Pałac” to 
wspaniałe dzieło,  do którego 
wracam często i niezmiennie 
mnie fascynuje, więc szukałam 
pretekstu, żeby choć fragmentem 
podzielić się z czytelnikami 
(musiałam narzucić sobie 
dyscyplinę, żeby fragment nie 
był zbyt długi). Drugi powód 
jest taki, że właśnie pretekst się 
pojawił – zbliża się 1 listopada, 
dzień który skłania do rozważań 
na temat śmierci. Związany z nią 
wątek, niejednoznacznie, ale dość 
nachalnie przewijał się będzie 
zatem w garści pozornie luźnych 
(w końcu taka jest konwencja 
felietonu) refleksji.  
Przywoływany na początku 
Wiesław Myśliwski jest 
przedstawicielem tzw. „nurtu 
chłopskiego” w literaturze. 
Sprowadza się to do tego, że 
uniwersalne prawdy o życiu 
(i o śmierci także) autor 
przekazuje w kontekście 
chłopskiego losu, z perspektywy 
tzw. prostego człowieka i przy 
użyciu charakterystycznego 
języka. Chociaż nie do końca 
jestem pewna, czy ta krótka 
charakterystyka jest trafna,  
bo sam Myśliwski w wywiadzie 
z Heleną Zaworską opublikowanym 
w książce „Dobrze, że żyłem” 
(tytuł zaczerpnięty z wypowiedzi 
Myśliwskiego) mówi: Nie ma 
czegoś takiego, jak chłopski los. 
Tak jak nie ma losu szlacheckiego, 
mieszczańskiego czy innego. Los jest 
los. Przeciwstawiam się takiemu 

zadawnionemu stereotypowi, temu 
podziałowi na człowieka miasta 
i człowieka wsi. Gdybym wiedział 
jaki jest chłop, wiedziałbym jaki jest 
człowiek. (…) W kulturze chłopskiej, 
której nie ma już w tej chwili – 
żebyśmy o tym nie zapominali – 
język jest zupełnie czym innym, niż 
w kulturze wyedukowanej.  
My, ludzie wykształceni jesteśmy 
ułomni w języku, jesteśmy 
poddawani nieustannej presji 
standardów językowych, jesteśmy 
niewolnikami tych standardów. 
Chłop mógł być niewolnikiem 
w wielu dziedzinach, w jednym 
był wolny absolutnie: w języku, 
w ogóle nie wyodrębniał języka 
z bytu. Wyedukowanie i ogólna 
ogłada, a co za tym idzie sprawne 
posługiwanie się językiem łączą 
się często ze skłonnością do 
przyjmowania pewnych póz 
i wchodzenia w narzucone role. 
Ludzie wykształceni są także 
bardziej wyspecjalizowani 
w kłamstwie, o czym mówił 
również mój niezwykle ciekawy 
rozmówca Marek Barański 
w rozmowie publikowanej na 
łamach bieżącego numeru  
„Do Rzeczy”: W równym stopniu  
jak piękna przyroda, na wsi 
podobają mi się ludzie. Są bardziej 
szczerzy, mniej zakłamani niż 
ludzie z dużych miejscowości, gdzie 
taktyka kłamstwa we wzajemnych 
relacjach jest znacznie lepiej 
opanowana. 
Ciągle cenimy tzw. „chłopski 
rozum”, szczególnie ten 
przefiltrowany przez inteligencką 
świadomość, co potwierdza 
choćby przyznanie tegorocznej 
Nagrody NIKE Marianowi 
Pilotowi za książkę: „Pióropusz”. 
Na marginesie, szkoda, że to 
ważne wydarzenie odbiło się 
tak małym echem w mediach. 
(Zainteresowanym pozostaje 
czujność – uroczystość wręczania 
nagrody NIKE odbywa sie co 
roku w pierwszą niedzielę 
października). Wracając do 
samej książki, krytyk literacki 
–  Justyna Sobolewska mówi: 
Pilot pisze gwarą, łączy prozę 
„nurtu chłopskiego” z tradycją 
gombrowiczowską. „Pióropusz” 
to opowieść o przeszłości, o ojcu, 
który sam nie może tej historii 
opowiedzieć. Opowieść o literaturze, 

która też jest przejmowaniem 
cudzych historii. A propos cudzych 
historii, bardzo interesuję się 
ostatnio pewnym młodym teatrem 
z Krosna, który swoją nazwę 
S.TR.A.C.H. rozszyfrowuje jako: 
Strasznie TRudno Analizować 
Czyjąś Historię. Nie jestem pewna 
czy nazwa to tylko efektowny 
skrót motta, jakie towarzyszy 
działalności teatru, czy też 
w głębszej warstwie refleksja, 
że strach jest nieodłącznym 
towarzyszem przeżywania własnej 
historii (skłaniam się do tej drugiej 
opcji). Optymistyczne jest to, że 
młodzi ludzie chcą analizować 
czyjeś historie (mimo, że to 
strasznie trudne). I że wybierają  

do tego jedną z najpiękniejszych 
sztuk - teatr. I tu mam kolejny 
pretekst, żeby wrócić do 
Myśliwskiego. Ciąg skojarzeń: 
czyjaś historia, teatr, strach 
przywiódł mi na myśl inny 
fragment „Pałacu”. Cytowany tekst 
jest po pierwsze odwołaniem 
do czyjejś historii, po drugie 
rzecz będzie o strachu, a po 
trzecie – powstało na podstawie 
„Pałacu” słuchowisko radiowe 
z niezwykłymi kreacjami 
Franciszka Pieczki i Gustawa 
Lutkiewicza. Wciąż brzmią mi 
w uszach sugestywne słowa 
tego ostatniego, które są także 
doskonałym podsumowaniem 
moich rozważań:

A już sama myśl o tym, że tak 
wiele możesz, żyć i nie żyć, jakże 
jest kojąca. No bo gdybyś tak żył 
wiecznie, jak mógłbyś się choćby 
zemścić na swoim życiu. No, jak? 
Powiedz. Dlatego śmierć bywa 
nieraz tak wielką pokusą. A widzisz, 
widzisz. Lżej ci, co? (...) Pewnie 
tam się śmiejesz po kryjomu, co? 
Śmiej się, śmiej, głupcze. Bo do 
śmierci trzeba doróść. No kto kiedy 
wytargował od niej dzień, godzinę, 
chwilę czy westchnienie? Kto? To 
i na cóż jej się bać. (...) Bo cóż to 
jest śmierć? No, powiedz, co to jest 
śmierć? Widzisz, tyle o niej wiesz, że 
się jej boisz. Maluczko. He! He! He!”

Renata Nolbrzak

Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, 
Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

oraz
Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury w Łodzi

zapraszają do wzięcia udziału
w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 

„CZARNO NA BIAŁYM”

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy, piszący w języku polskim, 1. 
którzy ukończyli 16 lat, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech wierszy o dowolnej tematyce. Roz-2. 
patrywane będą utwory nigdzie dotychczas nie publikowane (także w Internecie) i nie nagradza-
ne w innych konkursach.

Powołane przez organizatorów Jury konkursu dokona oceny wszystkich nadesłanych prac, przy-3. 
znając nagrody i wyróżnienia. Nagrody mogą być przyznane za cały zestaw lub za jeden utwór. 

Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne.4. 

Każdy z utworów winien być przesłany w czterech egzemplarzach wydruku komputerowego.5. 

Do każdej pracy opatrzonej słownym godłem (prace jednego autora występujące pod kilkoma 6. 
godłami nie będą rozpatrywane) należy dołączyć zaklejoną kopertę, również opatrzoną godłem, 
zawierającą imię, nazwisko, dokładny adres, nr telefonu autora oraz adres e-mail.

Termin nadsyłania prac upływa7.  30 października 2011 roku. Prace należy przesyłać na adres: 
Forum Inicjatyw Twórczych, ul. Ozorkowska 3; 95-045 Parzęczew, z dopiskiem KONKURS POE-
TYCKI „CZARNO NA BIAŁYM”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25 listopada w siedzibie Forum Inicjatyw Twórczych 8. 
w Parzęczewie w ramach V Festiwalu Puls Literatury. 

Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac oraz nie wysyłają do autorów prac werdyktu Jury 9. 
(informacje o wynikach konkursu znajdą się na stronie internetowej www.foruminicjatyw.pl Po-
nadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wy-
różnionych utworów. 

Szczegółowe informacje: Forum Inicjatyw Twórczych; tel.: 42 299 79 23; 500 108 816. Adres do 10. 
korespondencji mailowej: kultura@foruminicjatyw.pl


