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Jak co roku, we wrześniu, w miejsco-
wości Orła, pod pomnikiem będącym 
wyrazem hołdu i wdzięczności społecz-
ności Gminy Parzęczew dla jej obroń-
ców, odbyły się uroczystości z udziałem 
wójta Gminy Parzęczew, Starosty Zgier-
skiego, przedstawicieli Sejmu RP, władz 
samorządowych okolicznych gmin, żoł-
nierzy 1 Dywizjonu Lotniczego Imienia 
Ziemi Łęczyckiej, członków szwadronu 
kolarskiego im. Szwoleżerów Rokit-
niańskich oraz licznych delegacji ze 
szkół, ochotniczych straży pożarnych, 
harcerstwa, organizacji pozarządo-
wych oraz mieszkańców gminy.

Uroczystości rozpoczął rajd szla-
kiem Polskiej Kawalerii po trasie: Pia-
skowice – Wytrzyszczki – Góra Marii 
– Julianki – Florianki – Mamień – Pust-
kowa Góra – Orła, gdzie 11 wrześ-
nia 1939 roku grupa kawalerii gen. 
Grzmota-Skotnickiego nawiązała wal-
kę z nieprzyjacielem znajdującym się 
na południowy zachód od Łęczycy. 
Występujące w składzie grupy resztki 
Pomorskiej Brygady Kawalerii w go-
dzinach rannych nacierały na wojska 
niemieckie z zadaniem zdobycia znaj-
dującej się nieopodal Ozorkowa „Góry 
Marii”. Bezpośredniego natarcia doko-
nał szwadron kolarzy 2 Pułku Szwole-
żerów Rokitniańskich, któremu udało 
się zdobyć ten dominujący nad otocze-
niem punkt. Kilka godzin później pol-
scy obrońcy poddali się niemieckiej 
kontrofensywie wspieranej ogniem 
armat i po ciężkiej walce wróg od-
bił „Górę Marii”. Jednakże ponowny, 
udany atak szwadronistów doprowa-
dził do zajęcia przez wojska polskie 
wschodniej części miejscowości Orła 
i zadania Niemcom poważnych strat. 
Pułk niemieckich czołgów próbował 
jeszcze odzyskać utracone pozycje, 
ale bezskutecznie. Wróg zaskoczony 

tak bohaterską obroną wycofał się na 
pozycje wyjściowe.

Uroczystości przy pomniku pole-
głych żołnierzy rozpoczęła msza świę-
ta koncelebrowana przez księży: ks. 
Mirosława Skrzydło z Parafii Niepo-
kalanego Poczęcia NMP w Grotnikach 
oraz ks. Bartłomieja Franczaka z Pa-
rafii Wniebowzięcia NMP w Parzę-
czewie. Po mszy wysłuchano apelu 
pamięci, przywołującego do wojsko-
wego szyku bohaterów poległych za 
nasz kraj, żołnierze oddali salwę ho-
norową, a licznie przybyłe delegacje 
złożyły wieńce pod pomnikiem.

Gościem honorowym obchodów 
73 rocznicy bitwy w Orłej był Pan 
Maksymilian Kasprzak – dowódca 
działonu ppanc. 8 Pułku Strzelców 
Konnych, walczący w bitwie nad Bzu-
rą, który swoimi wspomnieniami 
przybliżył nam wydarzenia tamtych 
dni: W dniach 12-14 września 1939 
roku walczyłem na linii: Wartkowi-
ce – Parzęczew – Parzyce – Ignacew 
Rozlazły –Chociszew – Bibianów. Jako 
dziewiętnastolatek dowodziłem wtedy 
kilkuosobowym działonem przeciw-
pancernym, uzbrojonym w armatkę 
o średnicy 37 mm. Niestety dosięgły 
mnie kule i do dziś noszę koło serca ich 
odłamki. Pan Maksymilian opowia-
dając ze szczegółami swoją wojenną 
historię zadziwił wszystkich jasnością 
umysłu i pogodą ducha.

W dniu 9 września w Kowalewi-
cach, przy pomniku upamiętniającym 
bohaterskie czyny mieszkańców tej 
wsi, poległych podczas wojny, zosta-
ła odprawiona msza w ich intencji. 
Mszy przewodniczył Proboszcz Parafii 
Wniebowzięcia NMP w Parzęczewie 
– ks. Jerzy Serwik.

Marta Gmerek

Miejsce pamięci

Przy drodze z Łęczycy do Poddębic, 
w miejscowości Janków, przed mo-
stem na Zianie, po lewej stronie jadąc 
od Łęczycy, znajduje się głaz z tab-
licą upamiętniającą mieszkańców 
okolicznych wsi, zamordowanych 
w pierwszej połowie września 1939 
roku przez wojska Wehrmachtu.

Zmierzające w głąb kraju woj-
ska niemieckie napotkały w okoli-
cach Łęczycy opór wojsk polskich. 
Straty wśród żołnierzy były po oby-
dwu stronach. W czasie walk ginę-
ła również ludność cywilna, która 
znalazła się przypadkowo na tere-
nie przetaczającego się frontu. Plany 
wojny totalnej przygotowane przez 
III Rzeszę przewidywały zniszczenie 
nie tylko polskiej armii, ale również 
ludności cywilnej. Jeszcze przed roz-
poczęciem wojny przez sieć wywiadu 
niemieckiego, działającego w Polsce, 
sporządzono listy osób przeznaczo-
nych do ujęcia, które mogły poten-
cjalnie zagrozić planom nazistow-
skiego podboju. Na listach znaleźli 
się działacze społeczni, polityczni, 
ludzie nauki, kultury, uczestnicy 
powstań wielkopolskich, śląskich. 
Osoby te miały znaleźć się w obo-
zach koncentracyjnych. Wbrew ofi-
cjalnym zapewnieniom niemieckiego 
dowództwa, że siły zbrojne nie widzą 
w ludności cywilnej wroga, od pierw-
szych godzin wojny bombardowa-
no z premedytacją obiekty cywilne: 
szpitale, szkoły, dzielnice mieszkalne, 
kolumny uchodźców, pociągi, kościo-
ły. Tysiące cywilów zamieszkujących 
miejscowości, znajdujące się na tra-
sie niemieckiej ofensywy – starców, 
mężczyzn, kobiet i dzieci – zginęły 
w pożarach, od kul oraz granatów 
wrzucanych do domów i piwnic. 

Wszystko to działo się zgodnie 
z zaleceniami Hitlera, który w sierp-
niu 1939 roku w przemówieniu do 
wyższych dowódców Wehrmachtu 

nakazał zabijać bez litości i pardo-
nu mężczyzn, kobiety i dzieci pol-
skiego pochodzenia i polskiej mowy, 
by w ten sposób zdobyć przestrzeń 
życiową, której Niemcy potrzebują. 
Swoim generałom nakazał zamknąć 
serce na współczucie i postępować 
z największą brutalnością.

Na tablicy w Jankowie, ufundo-
wanej przez społeczeństwo gminy 
Łęczyca i odsłoniętej we wrześniu 
1986 roku, umieszczonych jest dzie-
sięć nazwisk upamiętniających osoby, 
które zginęły w pierwszych dniach 
wojny, prawdopodobnie 14 wrześ-
nia 1939 roku, w Jankowie i okolicz-
nych wsiach, nie od zbłąkanych kul, 
lecz zamordowanych z premedytacją 
przez żołnierzy Wehrmachtu. 

Od tego czasu minęły 73 la-
ta i trudno znaleźć bezpośrednich 
świadków tych tragicznych wyda-
rzeń. Pani Janina Pająk z Jankowa 
opowiada, że w tym czasie przeby-
wała u swojego dziadka w innej wsi, 
ale wie, że byli to ludzie, którzy np. 
pracowali w polu, czy przechodzili 
drogą.

Pan Edward Bedoński, który 
jest bratankiem zamordowanego 
Edwarda Bedońskiego, historię zna 
z opowiadań rodzinnych i starszych 
sąsiadów. Jego stryj ukrył się na stry-
chu domu w Wilczkowicach. Niemcy 
podpalili dom i zastrzelili go, kiedy 
wyskakiwał z płonącego budynku. 
Stefana Zasadę, brata matki mojego 
rozmówcy, zatrzymano gdy wracał do 
domu drogą od strony Leźnicy Małej 
i rozstrzelano nad stawem w Janko-
wie z kilkoma innymi osobami. Pa-
ni Pająkowa opowiada, że zabitych 
wrzucono do stawu i przyciśnięto 
drabiną. Po przejściu wojsk, rodziny 
zamordowanych dokonały pochów-
ków na okolicznych cmentarzach.

Zofia Dziwisz

Ku czci poległych…
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Przedstawiciele Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Zgierzu uczest-
niczyli w festynie strażackim z okazji 
20. rocznicy powołania Państwowej 
Straży Pożarnej oraz XIII Krajowego 
Zjazdu Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP, który odbył się 25 
sierpnia na Stadionie Narodowym. 
Uczestników festynu powitali Wice-
premier, Prezes Zarządu Głównego 
Związku OSP RP Waldemar Paw-
lak oraz Komendant Główny Państwo-
wej Straży Pożarnej gen. brygadier 
Wiesław Leśniakiewicz.

W Festynie udział wzięli przedsta-
wiciele Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Zgierzu: Jan Wojciechow-
ski, Andrzej Jóźwiak, Stanisław  
Szcześniak, Krzysztof Jarmusz, 
Przemysław Lewandowski, Dariusz 
Pietrasiak oraz Katarzyna Cieślak 
– pracownik Urzędu Gminy Zgierz.

Dla strażaków zawodowych 
i ochotników, którzy przyjechali do 
Warszawy z całej Polski, przygoto-
wano mnóstwo atrakcji. Na płycie 
Stadionu Narodowego można by-
ło obejrzeć ciężkie i średnie samo-
chody ratowniczo-gaśnicze, wozy 
operacyjne, podnośniki i drabiny 
PSP. Można było zwiedzić wysta-

II miejsce i nagrodę w wyso - 
kości 2 tys. zł w kategorii 
rękodzieła zajęło sołectwo 
Chociszew podczas turnieju 
sołectw, który odbył się  
2 września w Szadku w ramach 
dożynek gminno-parafialnych. 
Rywalizowało ze sobą ponad 
dwadzieścia sołectw z kilku 
powiatów. Zmagania odbyły się 
także na polu kulinarnym oraz 
artystycznym.

Festyn strażacki na Stadionie Narodowym
wę Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych, sprawdzić jaka widocz-
ność panuje w komorach dymowych 
oraz zwiedzić trenażer symulacyjny 
umożliwiający szkolenie strażaków 
w warunkach bardzo wysokich tem-
peratur i dużego zadymienia. Odby-
ły się widowiskowe pokazy tresury 
psów ratowniczych i ratowników 
medycznych. Wspaniałe widowi-
sko przygotowała grupa ratowni-
ctwa wysokościowego, która pod 
dachem wielkiego stadionu prezen-
towała zjazdy na linach. Ponadto na 
płycie stadionu odbyły się ćwiczenia 
strażaków PSP na torze, na jakim od-
bywają się międzynarodowe zawody 
w formule TFA i Mistrzostwach STHIL 
Timersport Series. Jednocześnie od-
bywały się występy orkiestr dętych 
z mażoretkami i wiele atrakcji dla 
dzieci. Pomiędzy pokazami wystąpił 
m.in. zespół Blue Cafe, a festyn zakoń-
czył koncert zespołu Budka Suflera, 
z którym gościnnie wystąpili Felicjan 
Andrzejczak i Izabela Trojanowska.

tekst i fot. Katarzyna Cieślak

Fotorelacja na stronie internetowej 
www.zosprp.pl 

Sukces Chociszewa  
w Turnieju Sołectw w Szadku

Mieszkańcy Chociszewa pod wo-
dzą Sołtysa – Bogdana Wydrzyń-
skiego przez kilka tygodni przygo-
towywali się do turnieju, zarówno 
do prezentacji artystycznej, jak rę-
kodzielniczej i kulinarnej. Na sce-
nie zaprezentowano program ka-
baretowy „Jańcio”, który spotkał się 
z żywiołową reakcją publiczności. 
Była to ożywcza odmiana po kilku-
nastu prezentacjach obrzędowych 
(w regulaminie przewidziano wy-

bór między programem obrzędo-
wym i kabaretowym). Jury jednak, 
w przypadku sołectwa Chociszew 
bardziej doceniło stoisko rękodziel-
nicze, przyznając mu II miejsce. Suk-
ces jest więc niewątpliwy, w pełni 
zresztą zasłużony. Szczególne gra-
tulacje należą się w tym kontekście 
Bogdanowi Ignaczakowi i Donacie 
Bugajskiej. Stoisko sołectwa Choci-
szew zdecydowanie wyróżniało się 
spośród pozostałych.

W Szadku spędziliśmy wiele go-
dzin, kibicując naszemu sołectwu i do 
późnych godzin wieczornych czekali-
śmy na ogłoszenie wyników. W mię-
dzyczasie oglądaliśmy konkurencyjne 
prezentacje artystyczne, stoiska so-
łectw, degustowaliśmy wystawione 
na nich tradycyjne potrawy wiejskie: 
zalewajki, pierogi, placki ziemniacza-
ne czy chleb ze smalcem. Sami także 
zaopatrzyliśmy się w prowiant na tę 

wielogodzinną imprezę. Panie z Cho-
ciszewa przygotowały ciasta, sałatki, 
przekąski, a nawet chleb własnego 
wypieku (specjalność Sołtysowej). 
Impreza była ze wszech miar udana 
i jeśli w przyszłym roku odbędzie się 
kolejna edycja imprezy, na pewno 
nie zabraknie na niej reprezentacji 
Gminy Parzęczew.

Renata Nolbrzak
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Stawiamy na rozwój!
Wejście w wiek szkolny to pierwsze 
kroki edukacji dla każdego z nas. 
Początki nauki wiążą się nie tylko 
z nowymi wyzwaniami oraz zna-
jomościami, ale również budują 
w dziecku pogląd na szkolny świat. 
Pojawia się stres i często też po raz 
pierwszy dziecko zadaje sobie pyta-
nie: czy dam radę? W taki oto spo-
sób młody uczeń wkracza w nowy 
świat – świat obowiązków. Dlatego 
też niezwykle istotne jest, aby już 
w tych pierwszych latach zwrócić 
szczególną uwagę na prawidłowe 
przygotowanie dziecka do dalszej 
edukacji oraz zaszczepić w nim chęć 
do dalszej nauki.

„Lepszym być!” to tytuł projektu 
skierowanego do uczniów klas I-III 
szkoły podstawowej, w ramach któ-
rego prowadzone są zajęcia dodatko-
we wspierające indywidualną pracę 
z uczniem. Mają one na celu nie tylko 
zminimalizowanie trudności w ucze-
niu się, wyeliminowanie bądź złago-
dzenie dysfunkcji, ale również rozwój 
zainteresowań i wyrównanie szans 
edukacyjnych. Ponadto, wszystkie 
dzieci klas I-III zostaną objęte wspar-
ciem psychologiczno – pedagogicz-
nym, polegającym na zorganizowa-
niu warsztatów uczących postaw 
wzajemnego szacunku oraz unika-
nia przemocy. Pani Agnieszka Gra-
czyk – wicedyrektor szkoły podsta-
wowej – zapytana o opinię na temat 
projektu stwierdziła: „Projekt „Lep-
szym być!” budzi w nas entuzjazm 
z kilku powodów. Po pierwsze – do-
posażamy bazę dydaktyczną szkoły. 
Komputery, książki, gry dydaktyczne, 
zestawy ćwiczeń czy sprzęt do gim-
nastyki korekcyjnej – wszystko to 
pozostanie w szkole na lata i posłu-
ży następnym pokoleniom. Po dru-
gie, jako szkoła jesteśmy zobligowani 
do realizacji ministerialnych wytycz-
nych dotyczących indywidualizacji 
procesu nauczania. Powołane ze-
społy nauczycieli zobowiązane są do 

„Lepszym być!” to tytuł projektu skierowanego do uczniów klas  
I-III szkoły podstawowej, w ramach którego prowadzone są zajęcia 
dodatkowe wspierające indywidualną pracę z uczniem. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Wartość projektu: 81 594,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 85%, a pozostałe 15% stanowi  

dotację celową z budżetu krajowego.

opracowania PDW – Planów Działań 
Wspierających oraz KIPU – Kart Indy-
widualnych Potrzeb Ucznia. Projekt 
ten wychodzi zatem naprzeciw kolej-
nym reformom w edukacji i stanowi 
ich integralną część, a specjalistycz-
ne zajęcia prowadzone w ramach 
projektu wspomagają pracę szkoły 
w tym zakresie. Ponadto, wspieramy 
rodziców i ukierunkowujemy pracę 
z dzieckiem w domu rodzinnym. Ba-
gatelizowanie nawet najmniejszych 
dysfunkcji i wad postawy u dzieci, 
w przyszłości może stanowić istotną 
barierę w osiąganiu przez nie sukce-
sów szkolnych. Projekt idealnie wpi-
suje się w główne cele edukacji, czyli 
inwestycję w rozwój ucznia.”

Projektem objęte są dzieci uczęsz-
czające do szkoły podstawowej na te-
renie naszej gminy. W ramach projek-
tu, począwszy od miesiąca września 
do końca roku szkolnego, prowadzo-
nych jest pięć rodzajów zajęć: zaję-
cia dla dzieci ze specyficznymi trud-
nościami w czytaniu i pisaniu, w tym 
także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 
zajęcia logopedyczne dla dzieci z za-
burzeniami rozwoju mowy, zajęcia dla 
dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych, gim-
nastyka korekcyjna dla dzieci z wa-
dami postawy, zajęcia rozwijające za-
interesowania uczniów szczególnie 
uzdolnionych matematycznie i przy-
rodniczo. Realizacja wymienionych 
zajęć ma ogromy wpływ na późniejsze 
życie dorosłe. Jak sama nazwa wska-
zuje, „Lepszym być!” stawia na roz-
wój dziecka i możliwość „rozwinięcia 
skrzydeł”. Za nami dopiero pierwszy 
miesiąc realizacji projektu, ale już te-
raz można pokusić się o stwierdzenie, 
że przyniesie on oczekiwane efekty. 
Z niecierpliwością czekamy na wyniki 
współpracy z dziećmi, a postępy we 
wdrażaniu projektu przedstawimy 
już w kolejnym numerze.

Ewa Maślińska

Spotkanie z sołtysami i przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Parzęczew – wspólna analiza słabych 
i mocnych stron działalności kulturalnej w gminie. 

W ciągu trzech ostatnich miesięcy w gminie Parzęczew przeprowadzono badania i analizy związane z działalnością 
kulturalną. Były spotkania, warsztaty, przygotowano i przeprowadzono ankietę. Wszystkie te działania prowadzono 
w ramach projektu: Opracowanie strategii rozwoju kultury w Gminie Parzęczew oraz kierunku działań Forum Inicjatyw 
Twórczych. Projekt w 80% finansowany jest ze środków Łódzkiego Domu Kultury, który wybrał do dofinansowania 
projekt Forum Inicjatyw Twórczych, złożony w związku z naborem dotyczącym współorganizacji przedsięwzięć kul-
turalnych na terenie województwa łódzkiego w 2012 roku. 

Wyniki badań i fragmenty opracowanej w ramach projektu strategii w następnym numerze „Do Rzeczy”. 

Prace nad strategią

Od końca września mieszkańcy Wąk-
czewa mogą korzystać ze zmoderni-
zowanej drogi. Na odcinku ok. 1,3 km 
dotychczasowa „żwirówka” zamieniła 
się w równiutką drogę o nawierzchni 
asfaltowej na podbudowie z kruszy-
wa, z utwardzonymi poboczami i z od-
wodnieniem, czyli wyprofilowanymi 
rowami. Koszt wykonania tej inwesty-
cji to ok. 500 tys. zł, z czego 173 tys. 
stanowi dofinansowanie z budżetu 
wojewódzkiego w ramach programu 
modernizacji dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych. Gmina wzbogaciła 
się o kolejną drogę. Staram się nie być 
złośliwą, ale zauważyłam, że jazda 
po drogach gminnych jest znacznie 
przyjemniejsza, niż po powiatowych, 
gdzie dziury i łaty na nawierzchniach 
powodują uszkodzenia zawieszenia 
albo jazdę slalomem przez ostroż-
niejszych kierowców.

Oprócz zmodernizowania drogi 
w Wąkczewie do końca września wy-
konywano także remonty nawierzch-
ni dróg gminnych – ułożono nakład-
ki asfaltowe i uzupełniono pobocza 
w miejscowościach: Leźnica Mała, 
Bronno, Borów, Mikołajew, Piekacie, 
Garbalin i Prądzew. Wartość wymie-
nionych prac to 370 tys. zł. Na terenie 

Asfaltowe drogi 
i tartanowa bieżnia

gminy są jeszcze drogi nieutwardzo-
ne, również tutaj wykonywano bie-
żące naprawy za kwotę 240 tys. zł.

Uczniowie Gimnazjum i sąsia-
dującej z nim Szkoły Podstawowej 
w Topoli Królewskiej od październi-
ka będą mogli korzystać z pięknego 
obiektu, jakim jest nowo wybudo-
wane Centrum Sportowe. Jest to już 
trzeci tego typu ośrodek w gminie 
Łęczyca.

Centrum posiada wielofunkcyjne 
boisko sportowe, na którym będzie 
można grać w piłkę nożną, siatkową, 
koszykową, boisko do piłki plażowej 
i pchnięcia kulą. Wykonano cztero-
pasmową, 100-metrową, tartanową 
bieżnię, odwodnienie i nawodnienie, 
chodniki, ławki, urządzenia sportowe. 
Teren jest ogrodzony i oświetlony, 
znalazła się tam również scena plene-
rowa i miejsce dla widowni. Otoczenie 
zostało obsadzone drzewami i krze-
wami. Zważywszy, że szkoła posiada 
już piękną halę sportową można się 
spodziewać, że uczniowie z Topoli 
Królewskiej opuszczą szkołę nie tyl-
ko wzbogaceni w wiedzę, ale również 
sprawni fizycznie. 

Zofia Dziwisz
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Z mojego życia na Tkaczewskiej
cz. III

Zwierzęta w siedlisku
Urodziłam się, wychowałam i do 33 
roku życia mieszkałam na wsi – za-
wsze towarzyszyły mi zwierzęta i te 
domowe i znajdujące się w gospo-
darstwie. Gdy mieszkaliśmy w Ło-
dzi również w naszym domu były 
zwierzęta – chomiki, świnki morskie 
i psy – dwa boksery i uroczy kunde-
lek Benek. Gdy wyprowadziliśmy się 
z mężem na wieś, nasze dorosłe już 
dzieci pozostały w Łodzi, a z nimi 
14-letni wówczas pies Benek. Dom na 
wsi, a my bez psa – oj pusty ten dom, 
przez cały tydzień mój mąż pracuje 
w Warszawie, dzieci w Łodzi, oj pu-
sto. Grudzień 2007 roku, zaczynam 
szukać psa – już wiem będzie to to-
warzysz, labrador, oczywiście pies, 
bo zawsze były ze mną psy. Okazuje 
się, że elektryk, który pracuje u nas 
ma szczenną sukę labradorkę – bisz-
kopta. Mam zamówionego labradora, 
który ma się urodzić w połowie lu-
tego. A tu 13 lutego dzwoni do mnie 
moja przyjaciółka Dorota, mieszka-
jąca również na wsi, tyko że z dru-
giej strony Łodzi. Opowiada, że do 
jej sąsiadki przybłąkała się i jest od 
tygodnia suka i że może bym ją wzię-
ła. Jak mam brać – przybłędę, sukę, 
jakiegoś psa z nawykami, którego 
nie wychowałam i do tego pewnie 
amstaffa (bo opowiada mi, że jest 
brązowa, ma długi ogon, przedłużoną 
kufę, jest średniego wzrostu), których 
ja się panicznie boję. Ale Dorota na-
mawia, więc razem z przyjaciółką 
Violą jedziemy do niej, żeby tylko 
zobaczyć znajdę. Siedzimy u niej we 
trzy w kuchni, wchodzi sąsiadka Ela 
z psem (wygląda jak jamnik na wy-
sokich nogach). Odpina smycz i suka 
momentalnie podchodzi do mojego 
krzesła, kładzie pysk na moich kola-
nach. Tak, zostałam wybrana. A moje 

serce też do niej zabiło i pojechały-
śmy z Violą i Walentyną (bo tak zo-
stała nazwana ta 3-letnia suka, która 
pojawiła się w moim życiu w wigilię 
Walentynek) najpierw do weteryna-
rza, a potem do domu. Pierwszą noc 
spędziłyśmy razem w jednym łóżku 
– ja i Walentyna. Była chora, miała 
zapalenie płuc, grzybicę, była wy-
chudzona i przestraszona. Następne-
go dnia, 14 lutego, dowiaduję się, że 

urodził się mój zamówiony labrador. 
Z mężem i naszymi dziećmi oglądamy 
szczeniaka. Jest największy z miotu – 
prześliczny. Szybko otrzymuje imię 
Amor, bo w Walentynki urodzony 
może kojarzyć się tylko z miłością. 
Walentyna przyjmuje go ze spoko-
jem, jednak dość szybko ustala swoje 
granice. Amor może wszystko, z wy-
jątkiem jedzenia z jej miski i ssania 
jej cycków. Wraz z pojawieniem się 
Amora zmieniło się tempo jedzenia 
Walentyny. O ile wcześniej dawkowa-
ła sobie jedzenie przez kilka godzin 
(tak jak kot) to teraz zjada wszystko 
w tempie błyskawicznym. Tak, Wa-
lentyna przy Amorze straciła przy 
jedzeniu całą swoją dumę. Mamy dwa 
wspaniałe psy, dobrze się chowają, 
są zdrowe, uwielbiają spacery po łą-
kach, lesie i pobliskich dzikich sadach 
– gdzie ze smakiem zjadają jabłka, 
śliwki, gruszki, które spadły z drzew. 
Przysmakiem są również jeżyny i cze-
remcha. W grudniu 2009 roku zlewa-
my śliwowicę, nasączone alkoholem 
śliwki wyrzucamy na kompostownik. 
Wracam do domu, jest godzina dwu-
dziesta. Jest pięknie, spadł pierwszy 
śnieg, jest lekki mróz i trochę ślisko. 
Wyprowadzam psy na spacer, Walen-
tyna się potyka, raz, drugi, nie potrafi 
znaleźć furtki, jest niedołężna, ślepa. 
Przerażona ładuję ją do samochodu 
i wiozę do weterynarza do domu, bo 
jest już godzina 22. Po badaniu, le-
karz stwierdza, że nie ma odruchów 
źrenicznych, jest lekko sparaliżowa-
na i może być to wylew. Och, jak ja 
się o nią bałam, całą noc nie spałam 
doglądając ją. Rankiem było lepiej, 
ale nie do końca, niemniej w ciągu 
najbliższych dni suka wróciła do 
zdrowia, a ja już nie pojechałam do 
weterynarza, bo nie było takiej po-
trzeby. Po tygodniu nasz pies Amor 
zaczyna dziwnie się zachowywać, za-

tacza się, ma problemy z siadaniem. 
O Boże, znowu wylew, udar, ale czy to 
wirusowe? Bzdura, a jednak. Mąż po 
dokładnym przyjrzeniu się Amorowi 
mówi „chuchnij” i stało się oczywiste, 
że nasz pies jest pijany. Otóż nasze 
psy – miłośnicy sadów, owoców po-
stanowiły zrobić sobie ucztę z wy-
rzuconych na kompostownik śliwek 
z nalewki. Walentyna jako mniejsza 
i drobniejsza przeszła swoje upicie 
bardzo dramatycznie. Zaś Amor na-
stępnego dnia był rześki i zdrowy 
zgodnie z zasadą, że „duży może wię-
cej”. Po kolejnej jesieni spędzonej na 
wsi i walce z myszami postanowiłam 
wprowadzić do domu kota, a jak do-
radziła mi koleżanka-kociara, najle-
piej dwa i ona niedługo będzie miała 
małe kotki bo ma ciężarną kocicę. 
Zanim urodziły się te kotki, zadzwo-
niła Ania z Warszawy, również mi-
łośniczka kotów, i opowiedziała mi 
historię 2 białych kotków, znalezio-
nych w piwnicy. Jeden z nich już był 
w adopcji, ale tak tęsknił za bratem, 
że znów wrócił do domu Pani Joli, 
starszej, schorowanej kobiety, któ-
ra nie może się już nimi zajmować. 
I tak w sierpniu 2010 roku mój mąż 
przywiózł z Warszawy bliźnięta, 2 
białe kotki, Jacka i głuchego jak pień 
Placka. Nie będę się rozpisywała, że 
są magiczne, urocze, śnieżnobiałe, 
o pięknych zielonych oczach. Dzisiaj 
dom należy do nich, uwielbiają łowić 
myszy nie tylko w domu, ale również 
na pobliskich łąkach i w opuszczo-
nych szopach.

W tym roku, w maju, przebywali 
u mnie uczniowie trzeciej klasy jed-
nej z łódzkich szkół podstawowych. 
Poszli na spacer do sklepu w Cho-
ciszewie (wieś oddalona od nas o 3 
km) i wrócili z małym, zabawnym 
i uroczym pieskiem. No nie tak zu-

pełnie, bo jest to suczka – w połowie 
york, w połowie sznaucer. Młodziut-
ka, jak się później okazało, roczna. 
Przez pierwsze dni próbowałam ją 
odprowadzić do Chociszewa – wsi 
z której przybyła, lecz każdego ran-
ka nie mogłam otworzyć drzwi na 
dwór, gdyż z drugiej strony, na wycie-
raczce spała suka. Po trzech dniach 
dałam za wygraną. Pojechałam do 
Chociszewa i od ludzi stojących pod 
sklepem dowiedziałam się, że od 
miesiąca plątała się po okolicy, bo 
została wyrzucona z jakiegoś samo-
chodu. Wróciłam do domu z suką, 
która została do dzisiaj, wabi się We-
nus (imię nadał mój mąż) co prawda 
nie z Milo, a z Chociszewa. Wenus 
podbiła serca najpierw dzieci, które 
gościły u nas, potem męża i mojej 
mamy, która często nas odwiedza. 
Nawet odbudowała, kiedyś lodowate, 
stosunki z sąsiadem – działkowcem. 
Teraz on lub jego żona zapraszają do 
siebie Wenus, bawią się z nią, a ona 
szaleje z jego psem. Myślę, że nawet 
przyjeżdżają częściej na swoją dział-
kę z powodu Wenus. Ta przyjaźń mie-
dzy nimi, a Wenus zaowocowała tym, 
że się częściej uśmiechają, zagadują 
i odpowiadają na „dzień dobry”. Nic 
się nie dzieje przez przypadek, my-
ślę, że Pan Bóg zesłał nam Wenus, 
aby ocieplić nasze stosunki z sąsia-
dami które przez lata próbowałam 
bez skutku zmiękczyć. I oto historia 
mojego ukochanego zwierzyńca – 3 
psów i 2 kotów, które mają ogrom-
ny wpływ na tworzenie klimatu tego 
miejsca. Myślę, że nasze zwierzęta są 
najbardziej społecznymi, kochający-
mi ludzi psami i kotami.
     c.d.n.

Małgorzata Synowiec
Gospodarstwo Agroturystyczne

„SYNOWCÓWKA”, 
Tkaczewska Góra

W październiku zakończona zosta-
ła realizacja projektu „Wyposażenie 
sali widowiskowej Forum Inicjatyw 
Twórczych, pełniącej funkcję świet-
licy, w sprzęt nagłaśniający i oświet-
leniowy oraz organizacja warszta-
tów”. W ramach projektu zakupiono 
sprzęt, który umożliwi organizację 
imprez w oparciu o własne nagłoś-
nienie i oświetlenie. Forum Inicjatyw 
Twórczych powiększyło swoją bazę 
sprzętową o m.in.: mikrofony bez-
przewodowe, powermikser, reflek-
tory sceniczne, sterownik do oświet-
lenia, statywy i okablowanie. Ponadto 
zakupiono i zainstalowano karnisze, 
na których zawieszono tkaninę, wy-
tłumiającą salę oraz kurtynę. Wyposa-
żona odpowiednio sala widowiskowa 
stanowić będzie bazę do organizacji 
imprez kulturalnych, konferencji, war-
sztatów, szkoleń i innych wydarzeń 

Nowy sprzęt  
– nowe możliwości

skierowanych zarówno do mieszkań-
ców gminy, jak i turystów. 

Elementem projektu były tak-
że zajęcia z zespołami ludowymi – 
śpiewaczymi i kapelą ludową. Próby 
prowadzono zarówno z zespołami 
funkcjonującymi dotąd w gminie, 
jak i nowo powstałym folklorystycz-
nym zespołem młodzieżowym. Próby 
z zespołami są kontynuowane także 
po zakończeniu projektu. W ramach 
przedsięwzięcia można było także 
uszyć stroje ludowe, z których będą 
korzystały gminne zespoły ludowe. 

Koszt całego przedsięwzięcia to 
ponad 29 tys. zł, z czego dofinanso-
wanie ze środków unijnych wynosi 
blisko 20 tys. złotych. Pozostała kwo-
ta pokryta została z budżetu Forum 
Inicjatyw Twórczych.

Renata Nolbrzak 

Projekt współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego

w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
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Kontynuując cykl poświęcony 
poszczególnym dziedzinom 
twórczości ludowej, prezentuję 
w bieżącym numerze znaną 
w Polsce od XV wieku, jedną 
z najpopularniejszych dyscy-
plin twórczości ludowej 
– koronkarstwo.

Koronkarstwo przybiera formy 
ażurowych koronek, aplikacji strojów, 
kołnierzyków czy szali. Koronkę two-
rzy się z nici bawełnianych, lnianych 
lub jedwabnych. W XIX w. na skutek 
produkcji maszynowej koronki sta-
ły się ogólnie dostępnym produktem 
również na wsi, co spowodowało zaha-
mowanie ręcznego wyrobu. Udało się 
jednak tę gałąź twórczości wskrzesić 
poprzez organizowane szkoły i kursy 
koronkarstwa, co zachęciło twórczynie 
do reaktywowania niektórych technik 
rękodzielniczych, do których zalicza-
my m.in.:
— klockową, która polega na krzy-

żowaniu i przeplataniu nitek na-
winiętych na podłużne szpuleczki 
(Bobowa);

— szydełkową, występującą na Kur-
piach, Podlasiu, Lubelszczyźnie, 
Opolszczyźnie, Beskidzie Śląskim. 
Za pomocą odpowiedniego haczy-
ka (szydełka) i nici uzyskuje się ko-
ronki o wzorach kolistych, gwieź-
dzistych, wachlarzykowych, itp.;

— siatkową (filet) – jest to technika 
wiązana, przy której stosuje się 
specjalne iglice i linijki. Występu-
je na Górnym i Opolskim Śląsku. 
Wykonywane tą techniką są firanki 
do okien, kapy i serwety;

— koronkę frywolitkową, sięgającą aż 
starożytności – metoda polegająca 
na wiązaniu przy pomocy palców 
nici nawiniętych na czółenka.

— koronkę złotą, haftowaną na tiu-
lu charakterystyczna na Dolnym 
Śląsku;

— koronki igłowe, jedne z najstar-
szych technik polegających na 
zszywaniu utworzonego szkiele-
tu z nitek tworząc przy tym geo-
metryczne wzory;

— koronki dziane – nowa technika 
ręczna, w której wykorzystuje 
się parę drutów do przerabiania 
oczek lewych i prawych, spotyka-
na współcześnie w Lubuskim i na 
Górnym Śląsku.
Do Polski koronkarstwo trafiło 

wraz z przybyciem królowej Bony; 
która była inicjatorką wielu zmian 
w kulturze, sztuce i wielu innych dzie-
dzinach życia. Oprócz artystów, za jej 
przyczyną do Polski sprowadzono też 
włoskich mistrzów sztuki rękodziel-
niczej. Byli oni nauczycielami wielu 
technik koronkarskich oraz hafciar-
skich, znajdujących zastosowanie przy 
ozdabianiu strojów i szat liturgicz-
nych. W polskich zbiorach znajduje 
się piękny sztandar z początku XVII 
wieku z dobrze zachowanymi srebr-
nymi koronkami oraz koronki z suk-
ni księżnej Lubomirskej znajdujące 
się w muzeum książąt Czartoryskich 
w Krakowie. 

Wiek XVII przyniósł ogólny upa-
dek koronkarstwa. Ręczne koronki za-
stąpione zostały pasmanteriami, któ-
re produkowano w manufakturach. 
W Polsce taka manufaktura istniała 
w Horodnicy koło Grodna, gdzie we-
dług wzorców brukselskich ze zło-
tych, srebrnych i jedwabnych nici wy-
konywano koronki. Obok manufaktur 
wprawdzie istniały pracownie ręcz-
ne koronek (Wieluń, Radymno, Bobo-
wa) ale ilość produkowanych w nich 
koronek nie była w stanie zaspo- 

Koronkarstwo 
koić potrzeby rynku tak, jak czyniły to 
manufaktury. 

Powolne ożywienie zainteresowań 
rzemiosłem rękodzielniczym następu-
je w drugiej połowie XIX wieku. Wtedy 
to koronkarstwo rozwija się w twór-
czości ludowej wzbogacając je tym 
samym w nowe wartości artystyczne. 
Wyśmienici twórcy projektów koro-
nek tacy jak: Mieczysław Szopiński, 
Karol Kłosowski i Stanisław Witkie-
wicz w znacznym stopniu przyczynili 
się do rozwoju koronkarstwa w Polsce 

wprowadzając elementy zaczerpnięte 
ze sztuki ludowej. 

Pod koniec XIX wieku powstało 
w Polsce wiele szkół koronkarskich, 
w których wyrób koronek opierał się 
głównie na ludowej sztuce rękodziel-
niczej, czerpiąc wzory z rodzimych tra-
dycji. Koronka klockowa jako element 
zdobniczy niezwykle piękny i deko-
racyjny była niezmiernie trudna do 
wykonania, jej wytwarzanie wyma-
gało nie lada zdolności, precyzyjności 
i umiejętności koronczarki. 

Koronkarstwem szydełkowym na 
terenie działania Fundacji PRYM zaj-
muje się między innymi pani Teresa 
Lewandowska ze Śliwnik w Gminie 
Parzęczew. Pani Teresa urodziła się 
w 1949r. w Boruszynie, wsi leżącej 
w pobliżu Ozorkowa. Młodość spędziła 

w domu rodzinnym w Opolu. Po ślubie 
zamieszkała w Śliwnikach, gdzie wraz 
z mężem prowadziła gospodarstwo 
rolne i wychowywała trójkę dzieci. Już 
jako mała dziewczynka każdą wolną 
chwilę wykorzystywała szydełkując 
i robiąc na drutach. Teraz pani Teresa 
jest już na emeryturze, zatem ma dużo 
więcej wolnego czasu, dzięki czemu 
może rozwijać swoją pasję.

Jak sama opowiada jej szydeł-
kowe serwetki cieszą się dużym po-
wodzeniem. Pomysły podpatruje od 
innych twórczyń ludowych, z czaso-
pism, ale najczęściej samodzielnie 
wymyśla i tworzy nowe wzory, dlate-
go niemalże każda serwetka jest inna 
i niepowtarzalna.

Milena Nolbrzak

Klaudia Mikołajewska  
została laureatką I Festiwalu  
Muzyczne Wspomnienia, który  
odbył się 26 października  
w Forum Inicjatyw Twórczych.

Impreza zorganizowana w FIT tuż 
przed Świętem Zmarłych poświęco-
na była wybitnemu polskiemu artyście 
– Bogusławowi Mecowi, który zmarł 
w marcu tego roku. Honorowymi goś-
ćmi festiwalu byli: Jolanta Mec – żona 
artysty oraz jego przyjaciel, piosenkarz 
i kompozytor – Krzysztof Cwynar. 

Jednym z elementów imprezy był 
konkurs na wykonanie piosenki z re-
pertuaru Bogusława Meca. W kon-
kursowe szranki, którym patronował 
Starosta Zgierski Krzysztof Kozanecki, 
stanęli młodzi ludzie, reprezentujący: 
MOK w Ozorkowie, Zespół Szkolno-
-Gimnazjalny w Szczawinie, Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Zgierzu, Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Słowiku oraz Forum Inicjatyw Twór-
czych. Wystąpiło dziesięć osób, spo-
śród których jury w składzie: Krzysztof 
Cwynar, Jolanta Mec i Renata Nolbrzak 
wybrało laureatów. Pierwsze miejsce 
zajęła Klaudia Mikołajewska, reprezen-
tująca FIT, drugie miejsce – Natalia Cy-
bulska ze Szczawina, a trzecie – Adrian-
na Bednarek z MOK-u w Ozorkowie. 
Wyróżnienia otrzymali: Zachariasz 
Brygier oraz Kinga Chruścielewska 
i Aleksandra Alfińska.

Muzyczne wspomnienia  
– Bogusław Mec

Publiczność miała okazję posłu-
chać wspomnień Jolanty Mec, która 
opowiadała nie tylko o przeżyciach 
związanych ze śmiercią męża, ale głów-
nie o wspólnym życiu. Żałobnym to-
nem nie były także przesycone opo-
wieści Krzysztofa Cwynara, który 
przytaczał ciekawe historie i anegdoty 
ze wspólnych koncertów. Wspomnie-
nia przeplatane były prezentacją mul-
timedialną z fragmentami programów 
telewizyjnych  i radiowych z udziałem 
Bogusława Meca. Imprezę podsumo-
wał Krzysztof Cwynar piosenką Love, 
z repertuaru Meca, do której napisał 
własny tekst poświęcony przyjacie-
lowi. Odczytał także fragment opub-
likowanego wspomnienia:

Życie zatrzymało się na chwilę i ru-
szyło dalej. Bez niego. Wtedy wróciły do 
mnie sytuacje z koncertowych wspól-
nych tras... I te zakręcone rozmowy przy 
wódeczce z muzykami po czasem pięciu 
imprezach dziennie... I balangi pod Sió-
demkami... I jego wzrok, gdy patrzył na 
swoją Jolę, nigdy nie ukrywając miłości 
do niej... (…) Śpiewał, że przyjaciele po 
to są... żeby się zjawiać na czas. Ja mam 
teorię, że są też po to, by miał nam kto 
wybaczać. Mogłeś jeszcze zostać. Wy-
baczę Ci, jak ochłonę...

Renata Nolbrzak

Serdeczne podziękowania za wsparcie  
finansowe organizowanej imprezy  

składamy firmie PROTECTOR
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Jest taka góra
Po pięciu latach losy wojny od-
wróciły się. Teraz, w styczniowych 
dniach 1945 roku Góra Marii widzia-
ła u swoich stóp, na drodze do Pa-
rzęczewa, przemarsze niemieckie-
go wojska w przciwnym, niż w 1939 
roku kierunku. Znienawidzony oku-
pant opuszczał nasze strony, a z nim 
na wozach, samochodach z dobyt-
kiem własnym i zrabowanym volks 
i reichs deutsche, którzy zasiedlając 
polską ziemię mieli ją uczynić nie-
miecką. W pościgu za uciekającym 
wrogiem nasza góra wieczorem 18 
stycznia 1945 roku zobaczyła wlewa-
jącą się na drogę od strony Ozorkowa 
rzekę czołgów z czerwoną gwiazdą 
na pancerzu. Skończył się koszmar 
hitlerowskiej okupacji. Nastąpił czas 
pokoju. Po następnych 65 latach na 
miejsce wrześniowych walk na Gó-
rze Marii przybyła rodzina poległe-
go tu w czasie wykonywania zadań 
rozpoznawczych strzelca konnego 
Czesława Szaradowskiejgo z 8 Puł-
ku Strzelców Konnych, żeby pobrać 
stąd ziemię do urny, jednej z wielu, 
które zabrane z innych pól bitewnych 
w kraju i na świecie mają upamiętnić 
miejsce uświęcone krwią polskiego 
żołnierza. Temu zamierzeniu pod-
jętemu przez społeczeństwo Ziemi 

cz. II

Chełmżyńskiej (położonej na pół-
noc od Torunia) ma towarzyszyć usy-
panie kopca „Ziemia Polaków”, jako 
miejsca-symbolu łączącego prze-
szłość z teraźniejszością. Obiekt ten 
(jest ich dotąd trzynaście) w zamie-
rzeniu inicjatorów miałby stanowić 
atrakcję turystyczną regionu i miej-
sce uroczystości patriotycznych. 

To piękne zamierzenie godne 
naśladowania, jak dowiedziałem sie 
od Komitetu Założycielskiego, jest 
w trakcie realizacji. Właśnie, godne 
naśladowania! Tam pod Chełmżą jest 
sztucznie usypywany kopiec. A my, 
tu pod Ozorkowem przez samą na-
turę obdarzeni zostaliśmy górą o tak 
znacznej, jak na nizinę, wysokości. 

Czyż ta góra nosząca imię Marii nie 
prosi, żeby ją ukoronować krzyżem, 
na którym zmarł jej syn i uhorono-
wać równocześnie poległych w walce 
o nią żołnierzy ze szwadronu kolarzy 
i strzelców konnych? Nie trzeba tu 
będzie urny z przechowywaną ziemią 
z pola bitwy, skoro sama góra jest jed-
ną wielką i otwartą urną nasiąkniętą 
krwią jej wrześniowych, tzykrotnych 
zdobywców i obrońców. Byłoby to 
śmiałe i duże przedsięwzięcie, nie na 
skalę możliwości okolicznych wiosek, 
a nawet gminy, czy powiatu. Bo nie 
krzyż drewniany miałby tu stanąć. 
Taki już teraz byłby niewidoczny nad 
porastającym wzgórze lasem. Powi-
nien wznosić się o wiele wyżej ponad 

20 października 2012 r. odbyły się 
uroczystości jubileuszowe mieszkań-
ców z ponad 50-letnim stażem mał-
żeńskim. Dostojni Jubilaci zgroma-
dzili się w siedzibie Forum Inicjatyw 
Twórczych w Parzęczewie, gdzie od-
była się ceremonia wręczenia meda-
li, przyznanych przez Prezydenta RP 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”. 
Złote Gody to niecodzienny jubileusz, 

Medale Prezydenta Bronisława Komorowskiego  
za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali:

Danuta i Henryk Dygas
Kazimiera i Jan Gieragowie
Halina i Józef Łuczakowie

Kazimiera i Wacław Molęda
Kazimiera i Józef Niewiadomscy
Joanna i Franciszek Olczakowie

Zofia i Stanisław Piserowie
Lucyna i Kazimierz Tarnaccy

Janina i Jan Czaplińscy
Zofia i Franciszek Klimczakowie

Genowefa i Józef Kołodziejczykowie
Janina i Władysław Mętlewiakowie

Zofia i Józef Sobczakowie
Jadwiga i Mieczysław Stawiccy

Władysława i Stanisław Szafrańscy
Kazimiera i Tadeusz Wrzesińscy

Janina i Józef Michalscy
Anna i Marian Pawlakowie

Marianna i Edward Tomczakowie

Złote gody w Parzęczewie
nie tylko dla małżonków, ich rodzin 
i przyjaciół, ale także dla władz sa-
morządowych – rodzina to przecież 
filar społeczeństwa.

Uroczystość poprowadził za-
stępca kierownika USC – Pan Adam 
Świniuch. W tych ważnych chwilach 
uczestniczył także Poseł na Sejm RP 
Artur Dunin oraz Radna Sejmiku Wo-
jewódzkiego Ilona Rafalska, którzy 

złożyli życzenia i gratulacje Jubila-
tom oraz wspólnie z Wójtem wręczali 
medale przyznane przez Prezydenta 
Bronisława Komorowskiego.

Od Wójta pary otrzymały listy gra-
tulacyjne oraz upominki. Wójt wyraził 
radość z licznego przybycia Jubilatów 
oraz przekazał wszystkim życzenia 
długich lat życia w zdrowiu, zgodzie, 
wzajemnej miłości i poszanowaniu. 

Podziękował również za pracę i trud 
włożony w doniosłe dzieło wychowa-
nia młodego pokolenia oraz za wszyst-
ko, co przez ten długi czas tworzyli 
jako małżeństwo i rodzina. 

Złote gody to święto miłości wy-
rozumiałości i wzajemnego oddania. 
Zebrani na uroczystości członkowie 
rodzin nie kryli wzruszenia. Na za-
kończenie uroczystości był szampan, 

tradycyjne sto lat oraz poczęstunek. 
Czas Jubilatom i wszystkim zebranym 
gościom umilił występ kapeli ludowej 
z Parzęczewa. 

Kłaniając się nisko wszystkim 
parom małżeńskim, życzymy jesz-
cze wielu wspólnie przeżytych lat 
w szczęściu i zdrowiu.

Marta Gmerek

sosnami, które rychło staną się wy-
sokopiennymi i być widocznym z da-
leka, nieomal jak ten na Giewoncie. 
Krzyż ten, jak wspomniałem, miałby 
być nie tylko symbolem poświęcenia 
i śmierci Chrystusa dla odkupienia 
świata, ale i najwyższej ofiary z życia, 
jaką złożyli na tym wzgórzu polscy 
żołnierze w obronie Ojczyzny. A ta 
swoich najmężniejszych synów za 
ofiarność i odwagę nagradza krzyżem 
Virtuti Militari. Żołnierze z 2 pułku 
szwoleżerów i 8 – strzelców konnych 
swym uporem i dzielnością, z jaką po 
trzykroć zdobywali Górę Marii jak 
najbardziej zasłużyli, żeby ich cho-
ciaż w ten symboliczny sposób tym 
najwyższym odznaczeniem wojsko-
wym uhonorować. Dlatego też górna 
część krzyża wznosząca się ponad 
lasem powinna być do niego upodob-
niona przez udekorowanie kulkami 
lub pierścieniami rozszerzających 
się zakończeń części słupowej i ra-
mion. Natomiast miejsce skrzyżowa-
nia ramion z częśćią słupową zdobić 
powinien wieniec laurowy z godłem 
Polski – orłem w środku. Krzyż ten 
konstrukcji kratowej (na podobień-
stwo masztów podtrzymujących li-
nie przesyłowe wysokiego napięcia), 
a więc o ażurowych ścianach zbudo-
wany na planie prostokąta musiałby 
być na znacznej wyskości, żeby ponad 
wierzchołkami najwyższych drzew 
porastających górę można było w je-
go wnętrzu zainstalować platformę 
widokową. Wejście na nią prowadzi-
łoby po schodach, względnie windą 
z ogrodzonego płotem placu. Platfor-
ma widokowa umożliwiałaby obser-
wację krajobrazu, conajmniej o pro-
mieniu 50 kilometrów. Jeszcze przed 
paru laty ze szczytu wzniesienia od 
zachodniej strony, wolnej od zadrze-

wienia, można było gołym okiem przy 
dobrej przejrzystości powietrza zo-
baczyć kominy i cylindryczne wieże 
chłodnicze elektrowni Adamów pod 
Turkiem, oddalone o 48 kilometrów. 
Tak więc obiekt ten, gdyby stanął, 
spełniałby trzy uzupełniające się 
i wzajemnie wzbogacające się funk-
cje – religijną, patriotyczną i krajo-
znawczą. Podobnie okazałe krzyże 
o jednej religijnej funkcji stawiano już 
w różnych miejscach, nawet w rze-
ce, jak we Wrocławiu na Odrze. Góra 
Marii, jak ten nasz Giewont, jest do 
postawienia na niej proponowanego 
krzyża szczególnie predystynowana. 
Nie wiąże się z nią wprawdzie piękna 
legenda o uśpionych rycerzach czeka-
jących na hasło, które miało ich zbu-
dzić i poderwać do walki o wolność 
Polski. Tu legendę zastąpiła realna 
rzeczywistość wojenna. O Górę Marii 
toczyły walkę rycerze współcześni – 
żołnierze Zbiorczego Pułku Pomor-
skiej Brygady Kawalerii. Oczywiście, 
że realizacja takiego przedsięwzięcia 
wymagałaby dużego wysiłku organi-
zacyjnego i finansowego związane-
go z wykupem gruntów pod krzyż 
z całym zapleczem, pod drogą doj-
ście do niego, pod parking, a prze-
de wszystkim z kontami budowy sa-
mej konstrukcji i zatrudnienia potem 
personelu obsługującego platformę 
widokową. Zdaję sobie sprawę, że 
obecny czas nie jest najlepszy na ta-
ką inwestycję. Europa pogrążona jest 
w kryzysie, który nie omija też Polski. 
Kryzysy przecież jednak nadchodzą 
i odchodzą, a Góra Marii wciąż stoi 
i cierpliwie czekać będzie na ukoro-
nowanie jej krzyżem.

Stanisław Frątczak
Sekcja Kolarska „Szwadron”
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Takie pytanie zadają sobie ci, któ-
rym leży na sercu historia ziemi 
wartkowickiej, jak również losy 
miejsca poświęconego Oddziałom 
Legionów Józefa Piłsudskiego, toczą-
cym 29 października 1914 r. walki 
w okolicach Wartkowic z wojskami 
rosyjskimi.

Wszyscy kierujący takie py-
tanie do samorządu naszej gminy 
otrzymują wiarygodną odpowiedź 
na temat projektu, który będzie re-
alizowany w związku z kolizją do-
tychczasowej lokalizacji pomnika, 
wynikającej z przebudowy drogi wo-
jewódzkiej nr 703 i budowy przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 
w sąsiedztwie tego miejsca, oczeki-
wanego od wielu lat ronda. Są rów-
nież niestety tacy, którzy z tej możli-
wości nie chcą korzystać, natomiast 
rozpowszechniają tzw. „swoje wersje 
wydarzeń”, wzbudzając niepotrzeb-
ny niepokój i emocje wśród osób za-
interesowanych żywo i autentycz-
nie losami tego miejsca, „grają” na 
emocjach wszystkich, którzy z na-
rażeniem własnego życia zabiega-
li w latach 80-tych o przywrócenie 
właściwego temu miejscu charakteru 
i symboliki.

Otóż prawda jest taka, że mając 
świadomość, iż planowana przez 
Samorząd Województwa Łódzkie-
go przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 703 będzie kolidować z lokalizacją 
pomnika w Starym Gostkowie, przy 
którym już do tej pory tak napraw-
dę brakowało miejsca na organiza-

cję uroczystości okolicznościowych, 
Samorząd Gminy Wartkowice, posta-
nowił przygotować stosowną doku-
mentację projektową. Rozpoczęły się 
rozmowy z Mazowieckim Centrum 
Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Ło-
wiczu w sprawie możliwości nabycia 
przyległej do tego miejsca nierucho-
mości o powierzchni ok. 40 arów, 
na której planowano zlokalizować 
przeniesiony obiekt. Skorzystano 
również z pomocy artysty plastyka 
Pana Pawła Duraja, który jest jedy-
nym autorem pomysłu, dotyczącego 
zagospodarowania obszaru związa-
nego z nową lokalizacją pomnika, 
który zakładał: podwyższenie tere-
nu, tworzące skarpy – z jednej strony 
schodzącą w kierunku północnym, 
a z drugiej w kierunku zachodnim 
(ze schodkami w stronę planowa-
nego usytuowania pomnika), przed 
pomnikiem plac w kształcie ¼ koła 
wyłożony jasnym granitem, składa-
jącym się z trzech części oddzielo-
nych od siebie promieniami z kamie-
ni polnych (tak jak Polska musiała 
być złożona z ziem trzech zaborców), 
cokół pod pomnik wyższy, mający 
dwa stopnie, pokryty ciemniejszym 
granitem, za pomnikiem na skarpie 
nasadzenia (brzoza, jarzębina, ka-
lina, głóg). Po lewej stronie nowej 
lokalizacji pomnika znajdzie się ka-
pliczka ocieniona wierzbą.

Przedstawiona koncepcja, stano-
wiła podstawę do wykonania pro-
jektu technicznego, poszerzonego 
o planowaną obok budowę parkingu, 

Co dalej z obeliskiem w Gostkowie?
placu manewrowego, usytuowanie 
drewnianej wiaty turystycznej oraz 
wykonanie oświetlenia parkingu, jak 
również pomnika. Projekt czeka na 
realizację do czasu nabycia przez 
Gminę tytułu prawnego do nierucho-
mości, co do chwili obecnej nie było 
możliwe, ze względu na toczące się 
postępowania wywłaszczeniowe pod 
przebudowę drogi nr 703, w związ-
ku z czym obrót nieruchomościami 
Skarbu Państwa czy samorządowymi 
był ustawowo wstrzymany. Do chwi-
li obecnej wykonane zostały prace 
związane z przeniesieniem samego 
pomnika na nową lokalizację, które 
wykonało Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych w Kutnie na zlecenie 
ZDW w Łodzi (element uzgodnień 
Gminy i inwestora na etapie wyko-
nywania projektu technicznego prze-
budowy drogi wojewódzkiej nr 703). 

Tutaj kolejna istotna informacja: 
wykonane prace przygotowawcze do 
przeniesienia pomnika były skrupu-
latnie zaplanowane przez kierow-
nictwo budowy drogi i w żadnym 
momencie zdemontowany obelisk 
nie leżał w rowie, jak to podawały 
w swoich relacjach niektóre media.

Ponieważ nie dysponowano żad-
nymi materiałami dokumentującymi 
sposób posadowienia tak potężnego 
„głazu”, należało go najpierw zde-
montować w celu doprecyzowania 
sposobu montażu i nadania osta-
tecznego kształtu górnej części ła-
wy fundamentowej dla stabilnego 
jego posadowienia. Samo pozyskanie 

urządzeń dźwigowych dla przemiesz-
czenia 35–tonowego, jak się ostatecz-
nie okazało, obiektu nie było łatwe, 
gdyż nie wszyscy dysponenci takiego 
sprzętu, chcieli się tego zadania pod-
jąć. Dlatego też opóźniły się nieco 
prace związane z posadowieniem po-
mnika w miejscu docelowym, ale od 
początku do końca były profesjonal-
nie przygotowane przez kierownika 
budowy tego odcinka drogi i pod jego 
bacznym okiem przeprowadzone zo-
stały 24 sierpnia 2012 r.

Pozostała część projektu plano-
wana jest do zrealizowania w I po-
łowie 2013 roku z udziałem środ-
ków finansowych Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 
2013 w ramach Programu Leader + 
nadając ostateczny kształt temu miej-
scu i pozwalając zachować właściwą 
pamięć o naszej historii.

Piotr Kuropatwa
Wójt Gminy Wartkowice

26 października 2012 r. w Zespole 
Szkół w Wartkowicach obchodzili-
śmy uroczystość Jubileuszu 50-lecia 
par małżeńskich.

W uroczystej chwili razem z do-
stojnymi Jubilatami uczestniczyli 
członkowie rodzin oraz przybyli na 

tę uroczystość goście, m.in.: Piotr Po-
lak - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, Piotr Binder – Wicestarosta 
Powiatu Poddębickiego, władze Gmi-
ny Wartkowice oraz ks. kanonik Ma-
rian Kilichowski – Proboszcz Parafii 
Dzierżawy.

Uroczystego aktu dekoracji „Me-
dalem za długoletnie pożycie małżeń-
skie” przyznanym przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego dokonał Wicestarosta 
Powiatu Poddębickiego Piotr Binder 
wraz z Wójtem Piotrem Kuropatwą.

Złote gody w Wartkowicach
W ten uroczysty dzień swoje święto obchodziło 12 par:

Urszula i Zdzisław Bienias z Drwalewa
Kazimiera i Zenon Bojanowscy z Kłódna 

Stanisława i Jan Izydorczyk z Suchej Dolnej
Kazimiera i Henryk Łuczakowie z Mrównej
Krystyna i Stanisław Pawlakowie z Pełczysk

Kazimiera i Tadeusz Piotrowscy z Woli Niedźwiedziej
 Kazimiera i Czesław Podlewscy z Łążek

Zofia i Antoni Rospara z Bronowa
Alina i Czesław Sromeccy ze Spędoszyn-Kolonia

Jadwiga i Jan Tasarek z Bronówka 
oraz z różnych przyczyn nieobecni:

Władysława i Mirosław Kęska z Grabiszewa
Marianna i Zygmunt Twardowscy z Łążek

Gratulacje Jubilatom złożyli tak-
że Poseł Piotr Polak wręczając pa-
miątkowe dyplomy i kwiaty oraz 
Wicestarosta Piotr Binder, a także 
Proboszcz Parafii Dzierżawy Ks. Ka-
nonik Marian Kilichowski życząc Ju-
bilatom jeszcze wielu lat wspólnego 
życia w szczęściu rodzinnym, zdro-
wiu i radości.

Następnie w imieniu Samorządu 
Gminnego Wójt Gminy Piotr Kuropa-
twa, Przewodniczący Rady Leonard 
Świątczak oraz Sekretarz Anna Jagiel-
ska złożyli Jubilatom najserdeczniejsze 

życzenia oraz wręczyli przygotowane 
specjalnie na tę uroczystość pamiątko-
we wazony, listy gratulacyjne i kwiaty. 
Nie mogło zabraknąć tortu, a także tra-
dycyjnego „Sto lat”. Uroczystość swym 
występem dopełnił zespół śpiewaczy 
POLESIANKI wraz z kapelą pod kie-
runkiem Macieja Janeckiego. Spotka-
nie przebiegało w miłej atmosferze 
i mam nadzieję, że długo pozostanie 
w pamięci zarówno Jubilatów jak i za-
proszonych gości.

Magdalena Grabarczyk
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W sezonie 2011/2012 Ludowy Klub 
Sportowy „Dąbrówka” awansował do 
A-klasy rozgrywek piłki nożnej, nato-
miast LKS Rosanów do Ligi Okręgo-
wej. Obu klubom sukcesu pogratu-
lował Wójt Gminy Zgierz, wręczając 
puchary i składając słowa uznania. 

Gratulując awansów piłkarzom, 
trenerom i działaczom LKS-ów z Dą-
brówki i Rosanowa, Wójt Gminy 
Zgierz Zdzisław Rembisz podzięko-
wał za kontynuowanie wieloletnich 

Awanse 
klubów sportowych 

z gminy Zgierz

– Prowadzona od wielu lat działalność kierownictwa LKS Dąbrówka,  
w szczególności Prezesa Marka Gortata 

oraz wiceprezesów: Remigiusza Kaczmarka i Krzysztofa Kosiewicza  
jest przykładem dobrze wykonywanej pracy szkoleniowej i wychowawczej  

– powiedział Wójt Gminy Zgierz 9 września podczas spotkania na boisku w Dąbrówce.

8 września LKS Rosanów otrzymał Puchar Wójta Gminy Zgierz za awans do Ligi Okręgowej. Rozegrany tego dnia mecz  
ze Stalą Głowno, Rosanowianie zakończyli wygraną 4: 0. Było to pierwsze zwycięstwo drużyny z Rosanowa w lidze.

tradycji w organizowaniu rozgry-
wek piłkarskich. Zaznaczył też, że to 
właśnie dzięki ogromnemu zaanga-
żowaniu sportowemu i organizacyj-
nemu drużyny odniosły sukces i mają 
możliwość gry na wyższym szczeb-
lu współzawodnictwa sportowego. 
Do gratulacji przyłączył się również 
Kierownik Referatu Edukacji i Spraw 
Społecznych Cezary Piotrowski.

Małgorzata Klauzińska

Tej prawdy dowiedliśmy, organizu-
jąc w szkole TYDZIEŃ CHLEBA NA 
ZAKWASIE (16 – 23.X). Impreza mia-
ła na celu nauczyć dzieci szacunku 
do tego powszedniego produktu 
poprzez uświadomienie im długo-
trwałego, żmudnego procesu powsta-
wania pieczywa i jego bogatej histo-
rii. Podczas ciekawych lekcji – m.in. 
nauczania zintegrowanego, języka 
polskiego, historii, przyrody, godzin 

z wychowawcami – dzieci poznawały 
znaczenie chleba dla zdrowia, kultu-
ry, tradycji regionalnej, a także jego 
wieloznaczność jako pojęcia symbo-
licznego, utrwaloną w języku (przy-
słowia, frazeologizmy). Dzieci wyko-
nały na te tematy plakaty.

Najciekawsza jednak okazała się 
wizyta uczniów u państwa Zofii i Ja-
na Marchewów, którzy pozwolili 
im uczestniczyć w tradycyjnym wy-
pieku, pokazali, czym jest prawdzi-
wa staropolska gościnność. Wszyscy 
wyjechali ze Śniatowej obdarowani 
prawdziwymi bochnami! 

Nieco inny obraz powstawania 
chleba, bo nie w warunkach gospo-
darstwa domowego, zaobserwowali 
uczniowie w piekarni pana Andrzeja 
Frajnda. Choć i tu ciasto wykonuje 
się na zakwasie, a bochenki wycho-
dzą spod ludzkich rąk, a nie z maszyn. 

Chleb nie tylko smakuje, 
ale i łączy pokolenia

Wszystkich gospodarz ugościł, czę-
stując świeżymi bułeczkami.

W gościnę do szkoły z kolei przy-
były w dniu zakończenia projektu 
– 23 października – babcie naszych 
uczniów, które podjęły wyzwanie 
i przystąpiły do konkursu na naj-
smaczniejszy chleb domowego wy-
pieku. Panie nie tylko wspaniale 
pieką chleb, ale potrafią też go zare-
klamować – przygotowały poczęstu-

nek, na który składały się – oprócz 
pieczywa – rozmaite dodatki do nie-
go, oczywiście „własnej roboty”. Z ja-
ką dumą na swoje babcie patrzyły 
wnuki! A z jaką zazdrością wszyscy 
ci, którzy piec swojskiego chleba nie 
potrafią! Były nagrody i wyróżnienia, 
ale najważniejsza była atmosfera – 
rodzinna i nieco staropolska. Może 
ci, co jej posmakowali wraz z pajdą 
żytniego chleba, zaczną czerpać z tra-
dycji, a nie nowoczesności.

Sylwia Gabryelczyk
Koordynatorem projektu była 

p. Iwona Michalak, 
Współpraca 

– Samorząd Uczniowski 
z opiekunem 

– p. Sylwią Gabryelczyk,

zdj. Kamila Kaźmierczak
ogłoszenie

Forum Inicjatyw Twórczych zwraca się z prośbą o nieodpłatne 
przekazanie starych, niepotrzebnych komputerów. Zostaną one 
wykorzystane w celach szkoleniowych. Prosimy o kontakt w tej 
sprawie pod numerem tel. 42 235 32 70 lub osobiście.

Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Śródmiejskie Fo-
rum Kultury – Dom Literatury w Łodzi zapraszają do FIT w Parzęczewie na imprezy organizowane w ramach VI Fe-
stiwalu Puls Literatury.

20 listopada
godz. 12.30 –  Spotkanie z pisarką – Agnieszką Frączek (dla uczniów szkoły podstawowej)

22 listopada
godz. 17.00  –  Dyktando ortograficzne – Puls Języka
godz. 18 .00 –  Finał VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Czarno na białym”
 Spotkanie z pisarzem i aktorem – Stanisławem Brejdygantem
 Spotkanie autorskie Roberta Rutkowskiego
 Turniej Jednego Wiersza
 Koncert zespołu Błogostan

Wstęp wolny

Wydarzenia, które będą miały miejsce w Parzęczewie są elementem VI edycji Festiwalu Puls Literatury – największego 
tego typu przedsięwzięcia w kraju. Szczegółowy program wszystkich imprez – koncertów, spotkań autorskich, kon-
kursów jednego wiersza, wystaw, pokazów filmowych, jakie odbędą się w ramach festiwalu w Łodzi i poza nią, znajdą 
państwo na stronie: www.pulsliteratury.pl


