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Święto Niepodległości 2008

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Guzewie

W dniu 11 listopada br. uroczyście obchodzili-
śmy 90. Rocznicę Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. Uroczystość rozpoczęła się w ko-
ściele parafialnym mszą św., którą odprawił ks. 
Robert, wikariusz naszej parafii.

We mszy uczestniczyli: władze samorządowe, radni, 
poczty sztandarowe naszych organizacji i szkół, chór 
„Camerata”, Orkiestra Dęta i licznie zgromadzeni wierni. 
W trakcie mszy władze samorządowe złożyły wiązankę 
kwiatów przy tablicy upamiętniającej zamordowanych w 
okresie wojennym.

Po mszy nastąpił przemarsz uczestników z Orkiestrą 
Dętą na miejscowy cmentarz, gdzie Orkiestra odegrała 
hymn Marsz Polonia, a po nim delegacje władz samo-
rządowych i organizacji złożyły wiązanki kwiatów na 
Grobie Nieznanego Żołnierza.

Wystąpienie okolicznościowe wygłosiła Prezes 

Kombatantów RP Pani Halina Śpionek. Po przemarszu 
do strażnicy OSP w Rzgowie uroczystą akademię – kon-
cert rozpoczął chór „Camerata” i Orkiestra Dęta, wyko-
nując hymn państwowy „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Po hymnie wiersz o Józefie Piłsudskim zaprezento-
wała Pani Helena Lewa – kombatantka naszego Koła, 
która siedemdziesiąt lat temu deklamowała go w byłej 
remizie OSP w Rzgowie.

W montażu słowno-muzycznym wystąpiło siedem-
nastu uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Guzewie 
pod kierownictwem Dyrektora Pana Tomasza Drabczyń-
skiego i polonistki, Pani Agnieszki Juraszek.

Następnie wystąpił rzgowski chór „Camerata”, który 
wykonał następujące pieśni patriotyczne: „Białe róże”, 
„Wojenko, wojenko”, „Piechota”, „Przybyli ułani”. 
Chórem dyrygowała Pani chórmistrz Izabela Kijanka.

DOKOŃCZENIE NA STR. 11

Narodowe Święto Niepodległości

Sprzątanie domów
godz. 8.00-14.00
tel.: 511-57-53-16

Władze samorządowe
składają w kościele kwiaty
pod tablicą poległych

Orkiestra uświetnia
obchody 11 Listopada

Formowanie pochodu
na placu kościelnym

Poczty sztandarowe

Chwila zadumy nad Grobem
Nieznanego Żołnierza
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POLSAD Jacek Korczak

Okręgowa Stacja Kontroli 
Pojazdów

95-030 Rzgów, ul. Rudzka 35A

zaprasza od pn. do pt. w godzinach 8:00 – 16:00

Przeglądy techniczne wszystkich typów pojazdów:
osobowe, ciężarowe, autobusy, naczepy, przyczepy, 

maszyny rolnicze itd.

Transport-Przeprowadzki
tanio i solidnie !!! 24h

506-333-148   lub   506-333-126
dojazd i konsultacja gratis, 

wywóz gruzo-śmieci
sprzątanie piwnic, garaży, 

wywóz niepotrzebnych rzeczy
przycinanie, wycinanie 

i wywóz drzew

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

W dalszej części uroczystości wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowia-
nie”, który zaprezentował się w kujawiaku z chustami, w piosence „A na 
mostku” oraz w tańcach szlacheckich. Choreografię przygotowała Pani 
Renata Furga, a opracowanie muzyczne Pan Jarosław Bychlewski – instruk-
torzy GOK. W trakcie imprezy koncertowała również Rzgowska Orkiestra 
Dęta pod kierownictwem Pana Krzysztofa Gossa, która zakończyła pro-
gram artystyczny obchodów 90. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę.

Dokumentem odbytej uroczystości są prace fotograficzne Pana Anto-
niego Patory – instruktora Koła Fotograficznego „Blenda”, działającego przy 
GOK w Rzgowie.

11 listopada święto było wyjątkowe w swych obchodach, wzbudziło 
bowiem w uczestnikach wielkie wzruszenia, głębokie przeżycia, a nawet 
łzy.

Najlepszym świadectwem były długotrwałe oklaski publiczności.

Dyrektor GOK w Rzgowie
Bolesław Siutowicz

Narodowe Święto Niepodległości

„Rzgowianie”
wykonują
poloneza

Pani Helena Lewa
po 70 latach

ponownie recytuje
wiersz o Piłsudskim

Historia
w oczach dzieci

ze SP w Guzewie

Uroczysty spektakl

Występ „Cameraty”

W listopadowe dni
Listopad jest dla Kombatantów miesiącem szczególnym. To nikt inny, jak 

byli żołnierze, zna cenę i wartość wolności i niepodległości. Nasz Kraj pokryty 
jest wieloma cmentarzami wojennymi i mogiłami żołnierzy poległych w latach 
I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921, kampanii wrze-
śniowej 1939 r. i walk z hitlerowskimi Niemcami - maj 1945 r.

Corocznie od 1 listopada aż do święta niepodległości miejsca narodowej 
pamięci jarzą się światłami zniczy, pokrywają się wieńcami i wiązankami 
kwiatów. W czasie spotkań i patriotycznych uroczystości podkreśla się zna-
czenie tego dnia w historii Polski. Ten dzień jest synonimem patriotyzmu 
i oddania ojczyźnie, a jednocześnie przesłaniem dla młodego pokolenia - 
pamiętajcie!                      Prezes Kombatantów RP i BWP: Halina Śpionek

Wspomnienia i refleksje
Złoto, ten szlachetny kruszec można ubrudzić, usmarować, zbrukać, 

nawet wdeptać w błoto, ale złoto niezmiennie pozostaje złotem. W historii 
naszego narodu, w historii Wojska Polskiego taką grudką złota jest historia 
Pierwszej Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

Prezes Koła Kombatantów RP i BWP w Rzgowie: H. Śpionek

Kalendarium historyczne – listopad
  1.11.1918 - Utworzenie Związku Harcerstwa Polskiego
  1.11.1993 - Powstanie Unii Europejskiej
  2.11.1925 - Złożenie prochów nieznanego żołnierza w Grobie NŻ w Warszawie
  7.11.1939 - Dymisja marszałka Polski Edwarda Rydza-Śmigłego i mianowanie Naczel-

nym Wodzem gen. dyw. Władysława Sikorskiego
10.11.1980 - Zarejestrowanie NSZZ „Solidarność”
11.11.1918 - Zawarcie rozejmu w Compiègne kończącego I wojnę światową
11.11.1937 - Pierwsze oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości
14.11.1990  -  Podpisanie  traktatu  polsko-niemieckiego  potwierdzającego  granice  na 

Odrze i Nysie Łużyckiej
19.11.1995 - Wybór Aleksandra Kwaśniewskiego na Prezydenta RP (I kadencja)
22.11.1918 - Objecie funkcji Naczelnika Państwa przez Józefa Piłsudskiego
26.11.1991 - Przyjęcie Polski do Rady Europy
27.11.1942 - Początek pacyfikacji Zamojszczyzny przez Niemców
28.11.1942 - Rozpoczęcie obrad konferencji teherańskiej (wielkiej trójki)
29.11.1830 - Wybuch powstania listopadowego
29.11.1939 - Dekret Rady Najwyższej ZSRR o nadaniu obywatelstwa radzieckiego obywa-

telom polskim z terenów anektowanych po 17 września 1939 r.

Stypendium dla studentów
W dniu 10 października 2008 r. minął termin składania podań o Stypen-

dium Gminy Rzgów na rok akademicki 2008/2009.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami, przyjętymi przez Radę 

Miejską w Rzgowie, o stypendium gminne mogą ubiegać się studenci, którzy 
spełniają łącznie kryterium socjalne i kryterium wyników w nauce.

Do Urzędu Miejskiego w Rzgowie wpłynęło pięć podań o przyznanie 
Stypendium Gminy Rzgów. Komisja stypendialna, powołana uchwałą Nr 
XIV/81/2007 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2007 r., roz-
patrzyła złożone wnioski i stwierdziła, że wymagane kryteria spełnia pięć 
osób.

Studenci otrzymujący Stypendium Gminy Rzgów w roku akademickim 
2008/2009 w wysokości 150,00 zł miesięcznie to: JUSTYNA DANIEL, 
KAROLINA SOBALA, PAULINA WRÓBLEWSKA, MICHAŁ 
DZIUDA, KAROL DZIUDA.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki 2008/2009 od paździer-
nika 2008 r. do lipca 2009 r. Po zakończeniu semestru zimowego stypendyści 
obowiązani są przedstawić zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Stypendy-
ści tracą stypendium w przypadku przerwania nauki.

Jadwiga Pietrusińska

Rzgów liderem
W dniu 31 października2008 r. w Dzienniku Łódzkim ukazał się ranking 

gmin miejsko-wiejskich Województwa Łódzkiego, przeprowadzony w opar-
ciu o dane GUS, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.

Niekwestionowanym liderem rankingu po raz drugi okazała się Gmina 
Rzgów. Wynik ten może być dla nas powodem do dumy, tym bardziej, że 
w skali od jeden do stu punktów nasza gmina otrzymała aż 70,97 punktów, 
podczas gdy drugi w rankingu Stryków - 55,04 punktów.

Gminy oceniane były w 10 kategoriach:
1. bezrobocia,
2. wydatków na administrację publiczną,
3. powierzchni wybudowanych mieszkań,
4. liczby firm (REGON),
5. dochodów własnych gmin,
6. wydatków majątkowych z budżetów gmin,
7. wydatków na gospodarkę komunalną i ochroną środowiska,
8. nakładów poczynionych przez firmy (zatrudniające powyżej 50 pracow-
ników),
9. środków pozyskanych z UE,
10. zadłużenia gmin.

Dane z kategorii 2-9 odnoszone były do liczby mieszkańców miasta. 
W przypadku bezrobocia – liczbę bezrobotnych odniesiono do 100 osób 
w wieku produkcyjnym (kobiety: 15-59 lat, mężczyźni: 15-64 lata). Kate-
goria dziesiąta to procent zadłużenia gmin liczony jako stosunek zobowią-
zań ogółem do dochodów budżetu. Dane dotyczące pierwszych 8 kategorii 
pochodziły z GUS i dotyczyły roku 2007, dane dotyczące pieniędzy z UE 
pochodziły z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i odnoszą się do lat 2004-
2007, a informacje o zadłużeniu gmin przekazała autorom rankingu Regio-
nalna Izba Obrachunkowa w oparciu o dane z roku 2007. W każdej kategorii 
gmina najlepsza dostawała 100 punktów, a ostatnia –zero. Pozostałe gminy 
uzyskiwały wartości odpowiednio proporcjonalne, w zależności od natężenia 
ich wskaźnika. Na łączną ocenę składają się punkty uzyskane we wszystkich 
kategoriach, których sumę podzielono następnie na 10.

Kronika - październik 2008
 5.X. - Uroczysta Msza pod przewodnictwem ks. Bp. Adama Lepy – zakoń-

czenie wizytacji parafii.
 8.X. - Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów.
12.X. - Udział Chóru „Camerata” w Mszy Św. - Dzień Papieski – poświęce-

nie organów.
14.X. - XIX Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie.
14.X. - Obchody Dnia Edukacji Narodowej.
24.X. - Biegi szkolne - „Cała Polska Biega”.
25.X. - Zebranie Koła Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
28.X. - XXX Sesja Rady Miejskiej.
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XXX Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 28 października 2008 r.

Szkody w uprawach rolnych 
wyrządzane przez zwierzynę łowną

Od dłuższego czasu rolnicy Gminy Rzgów, 
przede wszystkim ze wsi Prawda, Czyżeminek, 
Guzew, Gospodarz, narzekają na duże straty w 
uprawach wyrządzane przez zwierzynę leśną.

Jeszcze kilka lat temu odpowiedzialność za 
te sprawy ciążyła na wojewodzie, który gospo-
darkę leśną zwierzyną łowną powierzył trzem 
kołom łowieckim w gminie Rzgów, a mianowi-
cie: Kołu Łowieckiemu „Orzeł”, „Wiskitnianka” i 
„Pudlarz”. Na wysokość odszkodowań za „szkody 
łowieckie” miał wpływ wójt lub burmistrz gminy. 
Od kilku lat ustawodawca (sejm) przerzucił tę 
odpowiedzialność tylko na koła łowieckie. One 
prowadzą gospodarkę leśną zwierzyną, dokar-
miają ją, odstrzeliwują oraz jednocześnie wyli-
czają wysokość szkód przez nią wyrządzonych w 
uprawach polowych oraz wypłacają odszkodowa-
nia rolnikom.

Jeśli rolnik się godzi z wysokością odszkodo-
wania, ma jedynie prawo wnieść sprawę do sądu 
powszechnego, i z reguły tego nie czyni, gdyż jest 
to zbyt absorbujące w stosunku do kwot uzyski-
wanych z likwidacji szkód.

Na sesję zaproszony został Prezes Koła 
Łowieckiego „Orzeł” Pan Wiktor Krawiec, 
który zapoznał uczestników sesji z gospodarką 
prowadzoną przez koło w ich obwodzie łowiec-
kim (Prawda, Czyżeminek, Guzew, Gospodarz). 
Wykazał on zebranym, że zarządzanie obwodem 
łowieckim jest zgodne z planem odstrzałów. 
Wyceniono 13 szkód łowieckich, a wypłacono 
sześć na łączną kwotę ok. 1500 zł.

Widać więc, że są to kwoty bardzo małe, dla-
tego też rolnicy odstępują od ich zgłaszania do kół 
łowieckich, gdyż ta procedura jest dla nich zbyt 
absorbująca w stosunku do korzyści wynikających 
z ich likwidacji tych szkód. Spotkanie to miało na 
celu wypracowanie wspólnych metod, aby tych 
szkód było jak najmniej.

Okazało się, że koło „Orzeł” plan odstrzałów 
wykonuje należycie, lecz na pola rolników naszej 
gminy migrują dziki z dalszych obwodów łowiec-
kich. Dlatego też Przewodniczący Rady Miejskiej 
po sesji wysłał pismo do Nadleśnictwa Kolumna o 
ograniczenie populacji dzików w tym rejonie oraz 
apel do Wojewody, posłów, Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi oraz Marszałka Sejmu o zrewido-
wanie sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w 
tym zakresie.

Ze swojej strony prezes „Orła” apelował o 
większą dbałość rolników o swoje uprawy poprzez 
rozprowadzanie przez nich substancji odstraszają-
cych oraz ogradzanie upraw polowych.

Oświadczenia majątkowe
Burmistrz Rzgowa i Przewodniczący Rady 

Miejskiej złożyli obowiązkową informację w 
sprawie oświadczeń majątkowych pracowników z 
kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego oraz rad-
nych Rady Miejskiej.

Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały 
złożone w ustawowym terminie do 30 kwiet-
nia br. Obydwaj Panowie składający informacje 
stwierdzili, że „w przeanalizowanych oświad-
czeniach nie stwierdzono zatajenia prawdy ani 
nieprawidłowości, w związku z czym nie było 
konieczności występowania z wnioskiem o kon-
trolę oświadczeń przez urząd skarbowy”. Wszyst-
kie jawne informacje zawarte w oświadczeniach 
zostały opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Ustawowy obowiązek złożenia oświadczenia 
majątkowego ciąży również na Przewodniczącym 
Rady Miejskiej oraz Burmistrzu, z tym że orga-
nem dokonującym analizy ich oświadczeń mająt-
kowych jest Wojewoda. Przewodniczący odczy-
tał pismo Wojewody w tej sprawie, w którym to 
nie stwierdza się nieprawidłowości w złożonych 
oświadczeniach majątkowych.

Zmiany w budżecie
1. Zwiększenie planu wydatków na następujące 
zadania:
* „Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Łódzkiej 
w Rzgowie”:  50.000,00 zł,
* „Modernizacja drogi powiatowej nr 1512E” 
Modlica; Droga Nr 1:  100.000,00 zł,
* „Zakup rębaka do gałęzi”:  40.000,00 zł,
* „Wykonanie systemu wentylacji w OSP 
Kalinko”:  10.000,00 zł,
* „Przebudowa strażnicy OSP w Prawdzie”:
  5.000,00 zł,
* „Przebudowa strażnicy OSP w Romanowie”:
  1.000,00 zł,
* „Wypłata odszkodowań za drogi”: 50.000,00 zł,
* „Roboty budowlane w budynku świetlicy w Sta-
rowej Górze”:  4.500,00 zł.

Razem: 260.500,00 zł

2. Zmniejszenie planu wydatków w następują-
cych zadaniach:
* „Przebudowa ul. Centralnej w Starowej 
Górze”: 25.000,00 zł,
* „Budowa chodnika w ul. Rudzkiej w Rzgowie”: 
 15.000,00 zł,
* „Przebudowa ul. Krzywej w Rzgowie”:
  50.000,00 zł,
* „Wykup gruntów pod drogi”:  50.000,00 zł,
* „Przebudowa ul. Granicznej w Starowej 
Górze”:  60.000,00 zł,
* „Przebudowa ul. Piaskowej w Starowej 
Górze”:  50.000,00 zł,
* Koszty poboru podatków - wydatki bieżące:
  10.500,00 zł.

Razem: 260.500,00 zł

Są to przesunięcia w budżecie na rok bieżący 
spowodowane zaoszczędzonymi środkami z prze-
targów, które rada przeznaczyła na dokończenie 
inwestycji, na które z kolei budżet był niedosza-
cowany.

Sale multimedialne dla szkół
Rada Miejska w Rzgowie wyraziła zgodę na 

udział Gminy Rzgów w projekcie przygotowywa-
nym przez Gminę Miejską w Pabianicach w celu 
wykorzystania nowoczesnych technologii infor-
matycznych w kształceniu młodzieży w szkołach 
przy pomocy sal multimedialnych.

Jest to projekt, mający na celu wykorzystanie 
środków unijnych na utworzenie i wyposażenie 
tych sal, edukujący młodzież w warunkach naj-
wyższych standardów światowych. Uczestniczyć 
ma w programie kilkanaście sąsiadujących gmin 
wokół Pabianic.

Upoważniono Burmistrza Rzgowa do zawar-
cia z nimi porozumienia i zadeklarowano udział 
własny gminy w budżecie w latach 2009-2010.

Radni zaciskają pasa
Przyjmując tę uchwałę radni zdyscyplinowali 

się sami, a w szczególności kilku z nich, którym 
zajęcia własne nie pozwoliły uczestniczyć w pełni 
w posiedzeniach komisji lub sesjach.

Za każdą nieobecność na sesji lub komisji do 
tej pory od kwoty ryczałtu miesięcznego (520 zł) 
potrącano radnemu 20%.

Na tej sesji Rada Miejska uchwaliła, że „przez 
obecność na sesji lub komisji rozumie się uczest-
nictwo w co najmniej połowie czasu jej trwania”.

Taka regulacja zapobiegnie wypłacaniu diet 
osobom, które „wpadają” na obrady tylko na 
chwilę!

Zasady wynajmowania lokali 
mieszkalnych

Rada Miejska uchwaliła nowe zasady wynaj-
mowania lokali mieszkalnych wchodzących w 
skład zasobu mieszkaniowego Gminy Rzgów.

A oto one:

§ 1.1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy 
dzielą się na mieszkalne i socjalne.
2. Przez lokal mieszkalny rozumie się lokal służący do 
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
3. Przez lokal socjalny rozumie się lokal nadający się 
do zamieszkania ze względu na stan techniczny i wypo-
sażenie, którego powierzchnia pokoi przypadająca na 
członka gospodarstwa domowego najemcy nie może 
być mniejsza niż 5 m², a w przypadku jednoosobowego 
gospodarstwa domowego 10 m², przy czym jest to lokal 
o obniżonym standardzie.
§ 2.1. Umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nie-
oznaczony i oznaczony zawiera się z osobami, które 
zamieszkują na terenie gminy Rzgów, a którym nie przy-
sługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego.
2. Umowy najmu lokalu socjalnego zawiera się z oso-
bami, które uzyskały prawo do takiego lokalu na podsta-
wie prawomocnego wyroku sądowego.
§ 3.1. Wysokość stawek czynszu z tytułu zajmowania 
lokalu mieszkalnego i socjalnego nie może być wyższa 
niż 3% kosztów odtworzenia 1 m² powierzchni użytko-
wej budynków mieszkalnych ustalanych przez Woje-
wodę Łódzkiego dla województwa łódzkiego.
2. Wysokość stawek czynszu uzależniona jest od:
a) położenia budynku na terenie gminy,
b) ogólnego stanu technicznego budynku,
c) położenia lokalu w budynku,
d) wyposażenia lokalu w urządzenia techniczne i insta-
lacje.
3. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekro-
czyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązują-
cego za lokal mieszkalny.
4. Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 
80 m² wynajmowane będą na zasadach czynszu wolnego 
ustalonego w drodze przetargu nieograniczonego.
5. Zmiany stawek czynszu są dokonywane nie częściej 
niż co 6 miesięcy.
§ 4.1. Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego przysługuje:
a) nauczycielom w budynkach do tego przeznaczonych,
b) osobom pozbawionym mieszkań w wyniku klęski 
żywiołowej, katastrofy, pożaru itp.,
c) zamieszkałym w budynkach przeznaczonych do roz-
biórki,
d) zamieszkałym w lokalach niemieszkalnych,
e) zamieszkałych w lokalach, w których przypada mniej 
niż 5 m² na osobę.
2. Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu 
socjalnego przysługuje:
a) uprawnionym w wyniku orzeczenia sądowego do 
otrzymania lokalu z zasobów gminy,
b) pozostających w trudnych warunkach mieszkanio-
wych i materialnych.
§ 5.1. Wnioski / podania o zawarcie umowy najmu roz-
patruje oraz umowy zawiera Burmistrz Rzgowa ustala-
jąc stawki czynszu zgodnie z treścią § 3 uchwały.
2. Wnioski rozpatrywane będą sukcesywnie stosownie 
do możliwości lokalowych Gminy.
§ 6.1. W przypadku śmierci najemcy lub opuszczenia 
przez niego lokalu, lokal ten może być wynajęty współ-
małżonkowi, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu, jeżeli 
zamieszkiwali w nim przez okres co najmniej dwóch lat.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy osób, które posia-
dają tytuł prawny do innego lokalu.
§ 7.1. Wynajęcie lokalu może być uzależnione od wpłaty 
kaucji zabezpieczającej należności gminy z tytułu czyn-
szu i innych roszczeń w wysokości do sześciokrotnej 
wysokości miesięcznego czynszu na dany lokal.
2. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca po zwro-
cie lokalu z potrąceniem przysługujących Gminie należ-
ności.

Nowa ulica w Gospodarzu
Na wniosek Rady Sołeckiej w Gospodarzu 

nadano nazwę „Łanowa” ulicy stanowiącej działki 
Nr 98/2, 95/72, 95/31 i 113/19 o długości 493 mb. 
Nowa ulica przebiega na wschód od ulicy Młyń-
skiej i jest do niej równoległa.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Janek Konopka 
bohaterem meczu
Zawodnicy reprezentacyjnej drużyny Rzgowa zakończyli rundę jesienną 

sezonu 2008/2009 na dobrym szóstym miejscu w tabeli IV ligi.
Pierwszą część sezonu uznać trzeba za udaną. Pamiętać trzeba, że wystę-

powaliśmy pierwszy raz w historii klubu w IV lidze, co dla beniaminków jest 
zawsze wielką niewiadomą. Od pierwszego meczu umiejscowiliśmy się w 
górnej części tabeli i nie spadliśmy w całej rundzie poniżej siódmej pozycji. 
Przez jeden tydzień byliśmy nawet na pierwszym miejscu.

Przed rozgrywkami zakładaliśmy zdobycie 55 punktów w całym sezonie. 
Po pierwszej części zdobyliśmy 30 punktów. Plan został więc wykonany z 
małym zapasem.

Z ostatnich trzech spotkań w rundzie jesiennej dwa wysoko wygrali-
śmy, strzelając przeciwnikom Orłowi Parzęczew i UKS SMS Łódź po sześć 
bramek, tracąc tylko jedną w meczu z łódzką drużyną.

Z MKP Zgierz zremisowaliśmy 1:1, choć od 8 minuty spotkania grali-
śmy w dziesiątkę po czerwonej kartce naszego bramkarza Marcina Siudaka. 
W spotkaniu tym mimo osłabienia wcale nie byliśmy zespołem gorszym od 
zawodników ze Zgierza, ale zabrakło nam odrobiny szczęścia w sytuacjach 
podbramkowych. Spotkanie z MKP było czwartym z rzędu, w którym nasi 
zawodnicy grali w osłabieniu. Czerwona kartka Marcina Siudaka spowo-
dowała, że w następnym spotkaniu z Orłem Parzęczew nie miał kto stanąć 
w bramce naszego zespołu, ponieważ drugi bramkarz Kamil Kalinowski w 
dniu rozgrywania meczu miał ślub swojej siostry ponad 300 kilometrów od 
Łodzi.

W grę wchodziło zawiezienie po meczu Kalinowskiego na ślub, co już 
było załatwione, bądź też sięgnąć po bramkarza z drugiego zespołu Janka 
Konopkę.

Na dobę przed spotkaniem zadecydowaliśmy jednak, że w bramce 
wystąpi wychowanek Zawiszy. Jak się okazało, był to strzał w przysłowiową 
dziesiątkę, ponieważ Janek Konopka oraz Jarosław Soszyński byli bohate-
rami spotkania. Soszyński strzelił trzy bramki, mocno przyczyniając się do 
wysokiego zwycięstwa, a Konopka obronił rzut karny przy stanie 0:0 i dwa 
razy wyszedł zwycięsko w pojedynkach sam na sam z napastnikami Orła. 
Szkoda, że nasz wychowanek nie może trenować z pierwszym zespołem z 
powodu nauki, bo dysponuje bardzo dobrym refleksem i szybkością, co na tej 
pozycji jest niezbędne.

W okresie zimowej przerwy postaramy się znaleźć jakieś rozwiązanie, 
aby Konopka mógł trenować z reprezentacyjnym zespołem Rzgowa. Jeśli 
tak by się stało, to w klubie znajdą się pieniądze, aby sfinansować „szkółkę 
bramkarską” dla zawodnika, ponieważ może on w przyszłości być mocnym 
punktem naszego zespołu.

Druga drużyna Zawiszy również udanie zakończyła rundę jesienną, zaj-
mując czwarte miejsce w tabeli Klasy „A” z dorobkiem 22 punktów. W ostat-
nich trzech spotkaniach nasi zawodnicy pokonali 3:2 Iskrę Dobroń oraz 2:1 
Jutrzenkę Bychlew i jeden raz przegrali z Orłem Piątkowisko 2:4.

Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

Tenis stołowy
28 października w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie 

spotkali się: najlepsi tenisiści oraz najlepsze tenisistki z naszej szkoły, tzn. 
uczniowie i uczennice rzgowskiej podstawówki. Grali w tym dniu wszyscy, 
od pierwszej klasy zaczynając, a na szóstej klasie kończąc.

Poziom gry uczestników turnieju był oczywiście zróżnicowany. Najlepiej 
jednak radzili sobie naturalnie szóstoklasiści, chociaż młodsi uczniowie rów-
nież pokazali, że są w stanie walczyć i to w bardzo dobrym stylu. Najbardziej 
emocjonująca była końcowa faza turnieju, tzn. spotkania, po których było już 
wiadomo, kto stanie na podium.

A oto wyniki. W kategorii dziewcząt najlepsze tenisistki to: 1. miejsce – 
Jola Cichewicz; 2. miejsce – Sabina Kubasa; 3. miejsce – Martyna Sumera; 
4. miejsce – Ewa Broniarczyk.

Natomiast w kategorii chłopców najlepsi tenisiści to: 1. miejsce – Michał 
Goss; 2. miejsce – Przemek Rodkiewicz; 3. miejsce – Konrad Pach; 4. miej-
sce – Damian Ratajczyk.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich wymienionych uczniów, a także dla 
pozostałych, którzy uczestniczyli w turnieju. Na uwagę zasługuje fakt, że 
uczniowie w tak licznej grupie zjawili się na sali naszej szkoły.

Zachęcam jednocześnie wszystkich uczniów do udziału w różnego 
rodzaju zajęciach sportowych oraz do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Krzysztof Chrzanowski

Halowy turniej piłki nożnej
30 września, czyli w Dniu Chłopaka, w Szkole Podstawowej im. Jana 

Długosza w Rzgowie odbył się halowy turniej piłki nożnej dla chłopców 
z klas 1-6. Turniej został rozegrany systemem pucharowym. Za wygrany 
mecz drużyna zdobywała 3 punkty, za remis 1 punkt, natomiast w przypadku 
porażki 0 punktów.

Wielkim zaangażowaniem i ogromną chęcią walki wykazali się ucznio-
wie klas 1-3. Oczywiście najlepiej spisała się klasa trzecia, natomiast królem 
strzelców w kategorii klas młodszych został Przemek Koszowski z klasy 
trzeciej. W kategorii klas starszych, czyli 4-6, uczniowie wykazali się bardzo 
dobrą kondycją fizyczną oraz pokazali swoje umiejętności piłkarskie.

A oto poszczególne miejsca drużyn, które startowały w turnieju: 1 miej-
sce – klasa 6A; 2 miejsce – klasa 4C; 3 miejsce – klasa 6B; 4 miejsce – klasa 
4A; 5 miejsce – klasa 5B; 6 miejsce – klasa 5A; 7 miejsce – klasa 4B. Królem 
strzelców w kategorii klas starszych okazał się Witek Juśkiewicz z klasy szó-
stej.

Bardzo cieszy fakt, że uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach 
sportowych, uczą się pełnić role: zawodnika, kibica, a najlepsi uczniowie – 
także rolę sędziego. Przy tej okazji przypominam i zapraszam wszystkich 
uczniów na zajęcia tenisa stołowego oraz piłki nożnej, które prowadzę w 
naszej szkole we wtorki.

Krzysztof Chrzanowski

Bal Jesieni w przedszkolu
Są imprezy, które na stałe wpisały się do przedszkolnego kalendarza uro-

czystości. Należy do nich od kilku już lat uroczyście obchodzony Bal Jesieni. 
W tym roku 24 października do naszego przedszkola zawitała osobiście Pani 
Jesień, a wraz z nią kolorowe pejzaże, stroje i dekoracje.

Wszystkie dzieci na powitanie barwnego gościa zmieniły się nie do 
poznania, wystrojone w jesienne kostiumy i maski. Ich stroje mieniły się 
wszystkimi kolorami złotej polskiej jesieni. Imprezę poprowadzili przepięk-
nie przebrani aktorzy z zespołu „Czarodziejka”, którzy urządzili przedszko-
lakom uroczysty Bal Jesieni.

Na znakomitą zabawę złożyło się wiele zabawnych konkursów z pięk-
nymi rekwizytami i nagrodami oraz doskonała, zachęcająca do tańca muzyka. 
Pląsom i korowodom nie było końca, a całość zakończyła dopiero nieuchron-
nie zbliżająca się pora obiadowa. Już dziś planujemy równie uroczyste powi-
tanie wiosny 2009.

Nasza recenzja
Jonathan Kellerman: „Unik”, przeł. z ang. Przemysław Bieliński, 

Warszawa: „Amber”, 2006, s. 317.
Jonathan Kellerman, psycholog i profesor pediatrii, to jeden z najsłyn-

niejszych na świecie twórców thrillerów psychologicznych, autor powieści 
tłumaczonych na 24 języki i sprzedanych w milionach egzemplarzy.

„Unik” – porwano dwóch studentów prywatnej szkoły aktorskiej – okazał 
się ten incydent oszustwem, ale morderstwo, które następuje potem, jest jak 
najbardziej prawdziwe – i staje się wyzwaniem dla doktora Delaware. Dla-
czego młodzi ludzie zniknęli? Dlaczego trzy dni później doszło do tragedii? 
Kto jest sprawcą serii makabrycznych zabójstw? I co z tym wspólnego ma 
właścicielka szkoły?

Psycholog Alex Delaware i detektyw Milo Sturgis natrafiają na coraz 
więcej pytań. Odpowiedzi kryją się w ciemnych zaułkach Los Angeles, wśród 
wzgórz wokół Malibu i w chorym umyśle sadysty...

Mirosława Olszewska

22 listopada 2008 r. obcho-
dzić będziemy 5-lecie 
działalności Rzgowskiego 
Chóru „Camerata”. Msza 
św. w intencji chórzystów 
– w dniu patronki chóru – 
św. Cecylii – sprawowana 
będzie o godz. 17.00 w 
Kościele parafialnym pw. 
św. Stanisława B.M. w 
Rzgowie. Relacja z uro-
czystości w następnym 
numerze NG.

Gratulacje
Z okazji jubileuszu 5-lecia 
działalności chóru „Came-
rata” serdecznie gratu-
lacje, podziękowanie za 
dotychczasową współ-
pracę, dalszych osią-
gnięć, wielu wspaniałych 
Jubileuszy chórmistrzyni 
i chórzystom życzy Koło 
Gospodyń Wiejskich w 
Starowej Górze.
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W NASZYM OBIEKTYWIE

Nowe biurko z herbem w sali obrad W sali obrad Rady Miejskiej pojawiło się nagłośnienie

Bezpieczna i przyjazna szkoła
Starostwo Powiatowe w Łodzi uprzejmie informuje, że w ramach Rządowego Programu „Bezpiecz-
na i przyjazna szkoła” uruchomiono punkty konsultacyjne, które będą pełniły dyżury w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Długosza w Rzgowie, ul. Szkolna 3, w terminach według poniższych wykazów:

Data Dzień Specjalista Godziny dyżuru

15.11.08 r. sobota psycholog,
logopeda

10.00-15.00
10.00-14.00

19.11.08 r. środa psycholog 14.00-18.00

20.11.08 r. czwartek psycholog 15.00-18.00

22.11.08 r. sobota psycholog 10.00-15.00

26.11.08 r. środa psycholog 14.00-18.00

27.11.08 r. czwartek psycholog 15.00-18.00

29.11.08 r. sobota psycholog,
logopeda

10.00-15.00
10.00-15.00

PROGRAM REKOLEKCJI 
ADWENTOWYCH w 2008 r.

NIEDZIELA: 14 GRUDNIA
godz.  7.00 – Msza św. z nauką ogólną
godz.  8.20 – Msza św. z nauką ogólną
godz. 10.00 – Msza św. z nauką ogólną – po mszy spotkanie dla mło-

dzieży
godz. 11.30 – Msza św. z nauką dla dzieci
godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną

PONIEDZIAŁEK: 15 GRUDNIA
godz.  7.00 – Msza św.
godz.  9.00 – Msza św. z nauką ogólną
godz. 16.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA: 9.00 – 10.00; 15.30 – 18.30
WTOREK: 16 GRUDNIA

ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI ADWENTOWYCH
godz.  7.00 – Msza św.
godz.  9.00 – Msza św. z nauką ogólną
godz. 16.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Jezus Chrystus –
Król Wszechświata

Istnieniu Jezusa z Nazaretu nie 
można zaprzeczyć. Jego biografia 
została przebadana tak dokładnie i 
przez tak wiele osób, jak żadna inna. 
O historyczności Jezusa świadczą 
zarówno dokumenty chrześcijań-
skie, jak i niechrześcijańskie.

Kim więc jest dla nas ludzi wie-
rzących Jezus Chrystus? Jak sam o 
sobie powiedział, jest sługą, który: 
życie swoje oddaje za drugiego 
człowieka, leczy słabości ludzkiego 
ducha i ciała, z litością pochyla się 
nad biednymi, chorymi, cierpiącymi 
i nikogo nie odrzuca.

Jezus pozostawia człowiekowi 
wolną wolę, aby opowiedział się 
za albo przeciw Niemu. Pozosta-
wia również możliwość głębszego 
i wnikliwego poznania Jego istoty, 
rozwoju wiary. Możemy to uczynić 

sięgając do Ewangelii. Znajdziemy 
tam Kogoś wyjątkowego, orygi-
nalnego i niezwykłego, a zarazem 
Kogoś rzeczywistego, człowieka o 
niezwykłej osobowości, nieugiętej 
woli, obdarzonego wielką wrażliwo-
ścią i wyrozumiałością. Kogoś, kto 
na co dzień żyje tym, czego naucza, 
postępuje tak, aby w Nim sam Bóg 
przemawiał i działał. Przemawia 
jako Syn, który zna Ojca, który wie, 
kim jest Bóg, czego pragnie dla ludzi 
i od ludzi.

Imię Jezus oznacza „Bóg 
zbawia” i wyraża imię samego Boga 
obecnego w Osobie Jego Syna. W 
Nim wszyscy dostępują odkupienia, 
odpuszczenia grzechów. Ostateczne 
wypełnienie się tych obietnic Boga 
dokonało się w zmartwychwstaniu 
Jezusa. W księgach Pisma Świę-
tego Nowego Testamentu można 
znaleźć wiele tytułów nadawa-
nych Jezusowi: Syn Jednorodzony, 
Emmanuel, Baranek Boży, Pasterz, 
Mesjasz, Król, Pan, Zbawiciel, Syn 
Boży, Syn Człowieczy. Z Jego imie-
niem mocno wiąże się greckie słowo 
służące na określenie Mesjasza i oba 
stapiają się w jedno imię dwuczło-
nowe Jezus Chrystus. Sam Jezus 
za najbardziej stosowne uważał 
imię Syn Człowieczy, określające 
zarówno żyjącego i cierpiącego 
człowieka, jak i Osobę, która wyszła 
od Boga, pośrednik między Bogiem 
i człowiekiem, wobec którego czło-
wiek musi zająć stanowisko.

Wiara w Jezusa Chrystusa to 
wiara w Boga. Tajemnica Jezusa 
Chrystusa od wieków zmusza do 
myślenia i dokonywania wyborów, 
czasami zachwyca, a czasami budzi 
sprzeciw. Jezus wzbudzał zainte-
resowanie swoim pochodzeniem i 
istotną misją. Jego odpowiedzi były 
nieraz niejasne i zagadkowe, ale 
czynił to wszystko po to, by znów 
móc sprowokować w człowieku 
pytanie: Kim jesteś? Kim jest Jezus 
Chrystus?

Nasza laureatka
24 października 2008 roku, pod patronatem europosła Jana Kułakow-

skiego, odbył się III Turniej Recytatorski Literatury Europejskiej. Konkurs 
został zorganizowany przez Gimnazjum i Liceum Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Łodzi. Celem turnieju jest pogłębianie znajomości literatury 
europejskiej, w tym polskiej, oraz doskonalenie sztuki żywego słowa. Kon-
kurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych (uczniowie gimnazjum i 
liceum) oraz dwóch kategoriach artystycznych (recytacja i poezja śpiewana). 
Zadaniem uczestników jest prezentacja dwóch tekstów literackich – jeden z 
literatury polskiej, drugi z literatury innego narodu europejskiego - w tłuma-
czeniu na język polski. Tematyka i forma artystyczna utworów są dowolne. 
Najlepsi wykonawcy w nagrodę pojadą na wycieczkę do Brukseli.

W trzeciej już edycji konkursu zaprezentowało się aż 42 uczestników, 
w dwóch kategoriach – recytacja i poezja śpiewana. Wśród prezentowanych 
utworów znalazły się między innymi teksty Agnieszki Osieckiej, Adama 
Mickiewicza, Juliana Tuwima, Antoniego Czechowa, Bułata Okudżawy, Fry-
deryka Schillera, Williama Blake’a i Aleksandra Dumas. Do konkursu przy-
stąpili uczniowie gimnazjów z całego województwa. Gimnazjum im. Kazi-
mierza Jagiellończyka w Rzgowie reprezentowały uczennice klas trzecich, 
Agata Jurek i Zuzanna Kaciupska.

Jury po burzliwych obradach wyłoniło zwycięzców. Zuzana Kaciupska 
zajęła trzecie, medalowe miejsce, zachwyciła jury interpretacją utworów J. A. 
Artz „Świat jest dużym człowiekiem, a człowiek małym światem” oraz tek-

Bezpieczny wypoczynek
W dniu 24 października 2008 r. w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w 

Łodzi pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w 
Łodzi - inspektora Zdzisława Stopczyka odbyła się uroczysta gala wręczenia 
nagród i dyplomów finalistom konkursu fotograficznego „Bezpieczny Wypo-
czynek”. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Naczelnika Wydziału 
Prewencji – nadkomisarza Mariusza Szyllera spośród ponad 200 zdjęć, wyło-
niła 30 zdjęć uczestników z województwa łódzkiego.

Dzięki zaangażowaniu pani Emilii Nowackiej miałem możliwość wzię-
cia udziału w tym konkursie, jak się okazało z powodzeniem. Moje zdjęcie 
znalazło się w dziesięciu wybranych w mojej kategorii wiekowej. Wszyscy 
otrzymaliśmy cenne nagrody i dyplomy.

Po części oficjalnej był wspaniały i smaczny poczęstunek. Niewątpliwą 
atrakcją pobytu w Komendzie Wojewódzkiej był spektakl Teatru „Piccolo” 
to dla najmłodszych dzieci – natomiast gimnazjaliści mieli możliwość zwie-
dzania Laboratorium Kryminalistycznego. Dzięki pracownikom i policjan-
tom mogłem poznać technikę badania odcisków palców, sporządzania por-
tretu pamięciowego i co ciekawe, zapoznać się z działaniem wykrywacza 
kłamstw.

Już myślę o przyszłorocznej edycji i zachęcam wszystkich do udziału, bo 
naprawdę warto. Są to niezapomniane chwile i niepowtarzalna atmosfera.

Mateusz Kuzik, uczeń kl. IIC
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie

Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie przy-
stąpili do ogólnopolskiego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) 
„Aktywni z natury. Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny”. 
Zamierzają działać na rzecz ochrony walorów przyrody, zrównoważonego 
rozwoju i promocji okolicy. Autorskie projekty mają wprowadzić pozytywne 
i trwałe zmiany w stylu życia młodzieży oraz pozostałych mieszkańców 
gminy.

Nasz szkolny zespół projektowy uczestniczy w programie samodziel-
nie, bez wsparcia samorządu lokalnego. Wsparcie gwarantuje nam CEO w 
postaci materiałów dydaktycznych, możliwości zaprezentowania działań na 
platformie internetowej, konferencjach regionalnych i ogólnopolskich oraz w 
prasie: „Gazecie Wyborczej” i szkolnym dodatku do gazety gminnej „Nasza 
Gmina”.

Miałam przyjemność uczestniczyć w trzydniowej konferencji „Szkoła 
zrównoważonego rozwoju”. Konferencja zorganizowana przez CEO obfito-
wała w wykłady i warsztaty prowadzone przez ekspertów zajmujących się 
tematami odnawialnych źródeł energii, zarządzaniem odpadami czy świa-
domą konsumpcją i sprawiedliwym handlem.

W krótkiej prezentacji podzieliłam się doświadczeniami z realizowa-
nych w naszym gimnazjum projektów, programów i konkursów pro-środo-
wiskowych. Obecnie rozpoczęliśmy realizację pierwszego projektu pt. „Ner 
- kolebką Rzgowa”.

Cieszy fakt dużego zaangażowania uczniów gimnazjum oraz ich nauczy-
cieli, szczególnie pani Aleksandry Jaworskiej - nauczycielki historii.

Dziękuję przedszkolakom z Miejskiego Przedszkola i ich wychowaw-
com za włączenie się do programu i wykonanie pięknej „Wizji Neru”. Pomoc 
w prowadzeniu działań ekologicznych udzielili nam także rodzice Natalki i 
Kasi Gorzkiewicz, za co im również dziękuję.

Szkolna opiekunka programu, nauczycielka chemii Emilia Nowacka

Aktywni z natury

Razem z nauczycielką biologii p. Mariolą Gałkiewicz oraz przedsta-
wicielami samorządów lokalnych, dyrektorami szkół, nauczyciela-
mi i organizacjami pozarządowymi z Polski, Norwegii i Islandii

Na zdjęciu w środku: laureat konkursu wraz z p. Emilią Nowacką, 
nauczycielką chemii Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 
w Rzgowie

Na zdjęciu od lewej: Agata Jurek z kl. III A, p. A. Ruta, nauczycielka 
języka polskiego oraz laureatka trzeciego miejsca, Zuzanna 
Kaciupska z kl. IIIC.

stem Agnieszki Osieckiej „Będę czekać”. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Agnieszka Ruta, nauczycielka języka polskiego
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
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Październik i listopad w SP w Kalinie

Drugi i trzeci miesiąc nauki w 
szkole były okazją do przypomnienia 
uczniom rocznic ważnych wydarzeń 
historycznych z dalekiej przeszłości 
Polski i czasów im współczesnych.

I tak już 14 października br. 
obchodziliśmy Dzień Edukacji 
Narodowej. W szkole odbyła się 
uroczysta akademia przygotowana 
przez uczniów kl. IV-VI pod kie-
runkiem Pań: Moniki Bocheńskiej, 
Magdaleny Gajkowskiej i Barbary 
Nowak, podczas której przypo-
mniano okoliczności powstania i 
działalność Komisji Edukacji Naro-
dowej – pierwszego ministerstwa 
oświaty w Polsce.

To wtedy właśnie nasze państwo 
wzięło na siebie ciężar odpowie-
dzialności za stan polskiej oświaty. 
Aby wydobyć kraj z wielkiego kry-
zysu, potrzeba było ludzi mądrych, 
wykształconych, prawdziwych oby-
wateli chcących dokonywać w imię 
dobra kraju, postępowych chociaż 
nie zawsze popularnych reform.

W czasie tej uroczystości wyróż-
niający się pracownicy szkoły otrzy-
mali Nagrody Dyrektora.

Już dwa dni później, w Dniu 
Papieskim, przypomniana została 
postać wielkiego Polaka znanego na 
całym świecie – Papieża Jana Pawła 
II. Wspominaliśmy jego wszyst-
kie pielgrzymki do kraju rodzin-
nego – Polski, jego pobyt w Łodzi, 
a także jego stosunek do drugiego 
człowieka. Nad Dniem Papieskim z 
udziałem kl. VI czuwała nasza pani 
katechetka – Monika Gębicka.

Uczniowie klasy VI pojechali na 
dwa dni do Torunia – miasta zwią-
zanego z Mikołajem Kopernikiem i 
słynącego na cały świat z przepysz-
nych pierników. Dane nam było 
uczestniczyć w wyrobie ciasta pier-
nikowego - znamy jego podstawowe 
składniki, decydujące o niepowta-
rzalnym smaku piernika. Każdy z 
nas mógł zabrać ze sobą swój wła-
snoręczny wypiek.

Tutaj też król Władysław Jagiełło 
podpisywał z Krzyżakami I pokój w 
Toruniu (1411 r.). Tu również jego 
syn król Kazimierz Jagiellończyk 
podpisał II pokój w Toruniu w 1466 
r., po którym do Polski wróciły 
wszystkie ziemie polskie zabrane 
wcześniej przez Zakon Krzyżacki.

Dla przypomnienia, to właśnie 
król Kazimierz Jagiellończyk nadał 
prawa miejskie osadzie Rzgów.

23 października br. przyjęliśmy 
do społeczności szkolnej uczniów 
klasy I. Po uroczystym ślubowa-
niu nasi pierwszoklasiści otrzymali 
ogromne torby ze słodyczami od 
swoich rodziców, a od Rady Rodzi-
ców piękne kredki do kolorowania.

25 października tradycyjnie jak 
co roku kilkunastoosobowa grupa 
uczniów z kl. IV-VI wzięła udział 
w Rajdzie „Nasza Pietryna”. Celem 
spaceru było pogłębienie wiedzy 
o przeszłości i teraźniejszości tego 
miasta. Zanim trafiliśmy na miejsce 
zbiórki, zatrzymaliśmy się na chwilę 
przed pomnikiem Faustyny Kowal-
skiej, patronki Łodzi, tej, której 
ukazał się Jezus z promieniami 
miłości.

Po dojściu do Placu Wolności 
– mety rajdu otrzymaliśmy pamiąt-
kowe plakietki oraz drobne słody-
cze. Później już sami trafiliśmy na 
Stary Rynek, gdzie znajduje się głaz 
upamiętniający nadanie praw miej-
skich Łodzi w 1423 r. przez króla 
Władysława Jagiełłę.

Pod koniec października dzieci z 
oddziału „0” i klas I-III pojechały na 
wycieczkę do Łodzi – do Muzeum 
Oświaty na lekcję o pisarce szwedz-
kiej Astrid Lindgren - autorce nie-
zwykle poczytnych książek dla 
dzieci. Młodzi czytelnicy zachłystują 
się przygodami niesfornych dzieci z 
Bullerbyn, Fizi Pończoszarki, Ronji 
córki rozbójnika i innych.

Koniec października i począ-
tek listopada to czas zadumy nad 
przemijaniem, wspomnieniem tych 
wszystkich, którzy oddali swe życie 
za Ojczyznę i naszych bliskich żyją-
cych już tylko w naszej pamięci.

Przed długim weekendem odbyła 
się z okazji Dnia Niepodległości 
uroczysta akademia przygotowana 
przez uczniów klas V i VI pod opieką 
Pań: Anety Kujawskiej, Sylwii Kuta 
i Barbary Nowak. Cieszy nas fakt, 
że coraz więcej młodych Polaków 
wie, jakie jest to ważne święto dla 
naszej Ojczyzny.

Uwieńczeniem tej uroczysto-
ści będzie udział dzieci w rajdzie z 
okazji Dnia Niepodległości i pocztu 
sztandarowego naszej szkoły w uro-
czystości z tej okazji w Rzgowie.

Teresa Głąb

Zdjęcie z Dnia Edukacji Narodowej Dzień Papieski

Ślubowanie uczniów kl. I Rajd „Nasza Pietryna”

Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

90. Rocznica
Odzyskania Niepodległości

7 listopada 2008 roku uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagielloń-
czyka w Rzgowie, w czasie uroczystego apelu, uczcili 90. Rocznicę Odzy-
skania Niepodległości.

Apel składał się z dwóch części, w pierwszej gimnazjaliści przywołali 
wydarzenia historyczne, które doprowadziły do upadku Polski, kolejne próby 
odzyskania niezależności i wreszcie dzień zwycięstwa nad okrucieństwem 
zaborców. Przypomnieli również postać wielkiego Polaka – Józefa Piłsud-
skiego, dzięki któremu Rzeczpospolita wróciła, po 123 latach niewoli, na 
mapę Europy.

Postać komendanta, zwanego przez niektórych Dziadkiem, była klamrą, 
która połączyła część pierwszą akademii z częścią drugą, w której gimnazja-
liści przedstawili krótki epizod z życia Piłsudskiego, ważny, chociaż mało 
znany, a wstępem do scenki było odtworzenie nagrania głosu Naczelnika. 
Ten krótki fragment wprowadził wszystkich w jakże nam odległe lata 20. XX 
wieku, kiedy to Józef Piłsudski przybył z oficjalną wizytą do Lwowa, żeby 
otworzyć Targi Wschodnie.

Gimnazjaliści dokonali rekonstrukcji wydarzeń z owej wizyty. Opowieść 
zaczęła się od powitania Marszałka na dworcu we Lwowie, uroczystej defi-
lady wojskowej i owacyjnego powitania gościa przez mieszkańców miasta. 
Pokazano również spotkanie Naczelnika z prezydentem Lwowa Neuman-
nem i biskupem Bilczewskim oraz uroczyste otwarcie Targów Wschodnich 
i odsłonięcie godła państwowego. Punktem kulminacyjnym przedstawienia 
był nieudany zamach na Marszałka i wreszcie wizyta w teatrze.

Gimnazjaliści profesjonalnie odtworzyli fragment z życia Piłsudskiego. 
Pod kierunkiem p. Agnieszki Ruty i p. Beaty Ways, niczym zawodowi akto-
rzy wcielili się w role i oddali nastrój tamtych wydarzeń.

Podsumowaniem uroczystości były słowa skierowane do wszystkich 
zebranych: Piłsudski poprowadził Polaków do zwycięstwa, pamiętajmy o tym, 
co zrobił dla tych, których przecież potomkami jesteśmy! Szanujmy tradycję, 
historię i polskość! Pamiętajmy, że jesteśmy Polakami i bądźmy z tego dumni, 
pielęgnujmy naszą przeszłość jak kwiaty, dbajmy o nasze korzenie. A meta-
forą naszej polskości niech będzie piosenka... - zwieńczeniem uroczystości 
było wysłuchanie piosenki Jacka Kaczmarskiego, Pamiętajcie o ogrodach.

Po uroczystości w szkole gimnazjaliści pod opieką nauczycieli pojechali 
do łódzkiego kina Bałtyk, gdzie mieli okazję obejrzeć film dokumentalny o 
życiu innego wielkiego Polaka, Karola Wojtyły. Świadectwo to filmowa opo-
wieść o życiu Jana Pawła II widziana oczami księdza kardynała Stanisława 
Dziwisza, wieloletniego sekretarza i przyjaciela papieża Polaka.

Wspomnienia kardynała Dziwisza zostały zilustrowane materiałami 
dokumentalnymi, a także fabularyzowanymi. Świadectwo jest opowieścią o 
całej epoce w historii Polski, Europy i świata. To historia o XX wieku i prze-
łomie milenijnym.

Uczniowie gimnazjum mieli zatem okazję, na kilka dni przed obchodami 
Święta Odzyskania Niepodległości, uczestniczyć w doskonałej lekcji histo-
rii, tej odległej sięgającej czasów zaborów i tej im współczesnej, pontyfikatu 
Jana Pawła II.

Agnieszka Ruta,
nauczyciel języka polskiego

w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie

Od ziarenka do bochenka
Dnia 27 października klasy III wraz z wychowawczyniami odwiedziły 

piekarnię w Rzgowie przy ulicy Ogrodowej. Właściciel Pan Piotr Owczarek 
pokazał nam, jak z mąki robi się pieczywo. Dowiedzieliśmy się, jakie urzą-
dzenia są potrzebne do produkcji chleba, bułek, rogali.

Bardzo byliśmy zdziwieni, gdyż usłyszeliśmy, iż piec, który służy do 
pieczenia, ma ponad 200 lat. Zadawaliśmy wiele pytań, a pan Piotr chętnie 
na nie odpowiadał. Na koniec podziękowaliśmy za ciekawą i pouczającą 
wycieczkę, a pani zrobiła nam pamiątkowe zdjęcia. Przed wyjściem każdy z 
nas otrzymał smacznego rogalika.

Serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Owczarkowi za to, iż mogliśmy 
zobaczyć i posłuchać, jak powstaje chleb.

Uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Rzgowie
wraz z wychowawczyniami

p. Agnieszką Kosińską i p. Małgorzatą Popą

Święto Papryki
Tego roku odbyła się kolejna edycja Święta Papryki. Tym razem konkurs 

ten został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 205 im. św. Jadwigi 
Królowej Polski w Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, 
mieszczące się również w Łodzi.

W konkursie wzięło udział 11 szkół z Łodzi i okolic - w tym Szkoła Pod-
stawowa im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie. Drużyny w 5-osobowym skła-
dzie wzięły udział w kilku konkurencjach. Zadaniem grup było wykonanie 
plakatu, kanapki, sałatki oraz postaci - tematem przewodnim oczywiście była 
papryka. Był również quiz z wiedzy na temat tego pysznego warzywa, krótki 
występ artystyczny i zawody sportowe z wykorzystaniem papryki.

Wszystkie konkurencje dostarczały wielu emocji, a uczestnicy konkursu 
wykazali się niezwykłą pomysłowością. Jury z podziwem oglądało pięknie 
udekorowane stoły, a przede wszystkim kolorowe kanapki, pyszne sałatki i 
śmieszne, paprykowe ludziki. W trakcie konkursu wszyscy uczestnicy mieli 
możliwość spróbowania wspaniałego, węgierskiego gulaszu przygotowanego 
przez organizatorów z Towarzystwa Polsko-Węgierskiego.

Święto Papryki jest dla naszej szkoły wyjątkowo szczęśliwym kon-
kursem. Po ubiegłorocznych osiągnięciach również w tym roku możemy 
pochwalić się dużym sukcesem. Uczennice ze Szkoły Podstawowej w Kali-
nie zajęły I miejsce. Drużynę reprezentowały: Dagmara Chmielewska, Klau-
dia Dudek, Joanna Kopczyńska, Aleksandra Pytka, Dominika Welfel. Jury 
konkursu doceniło przygotowane prace, ale przede wszystkim wiedzę, jaką 
wykazała się nasza delegacja podczas quizu.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.
Barbara Nowak



6 7Rzgów – Nasza Gmina Rzgów – Nasza Gmina

Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2008 roku wszyscy pracownicy i uczniowie Gimnazjum 

im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie odchodzili Dzień Edukacji Naro-
dowej. Wśród zaproszonych gości była pani Burmistrz Rzgowa, Jadwiga Pie-
trusińska, emerytowani nauczyciele naszej szkoły, księża z parafii w Rzgowie 
oraz rodzice.

Wychowawcy klas pierwszych przygotowali program artystyczny, w 
którym pierwszoklasiści wcielili się w role swoich ulubionych nauczycieli. 
Popisy aktorskie, taneczne i wokalne zachwyciły wszystkich przybyłych. 
Głównym punktem uroczystości było ślubowanie Klas Pierwszych i przyję-
cie nowych uczniów w poczet braci uczniowskiej gimnazjum.

Po części artystycznej głos zabrała pani Monika Łoboda – Dyrektor 
Gimnazjum. Podziękowała artystom za występ, życzyła wszystkim samych 
sukcesów w nauce i pracy, wręczyła nauczycielom i pracownikom szkoły 
nagrody oraz dyplomy. Uroczystość zakończono miłym akcentem, pani 
dyrektor z rąk pani burmistrz – Jadwigi Pietrusińskiej odebrała symboliczny 
prezent dla Rady Pedagogicznej.

41 PIERWSZOKLASISTÓW
23 października 2008 roku 41 pierwszoklasistów zostało przyjętych w 

poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie. W skła-
daniu pierwszej poważnej deklaracji w życiu towarzyszyli im rodzice, bliscy 
i nauczyciele.

Uroczystość rozpoczęto przedstawieniem. W trakcie występu pierwszo-
klasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów przez panią dyrek-
tor Iwonę Skalską.

Po uroczystości wszyscy udali się na słodki poczęstunek, który przygoto-
wali rodzice. Na koniec dzieci otrzymały dyplomy uczniowskie.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów na nowej drodze 
obowiązków szkolnych.

Wychowawcy klas pierwszych:
Alicja Sztandor i Ilona Ziemak

Jesienny pejzaż
w oczach gimnazjalistów

Najpiękniejszą i najbardziej kolorową porą roku jest jesień. Choć nie 
zawsze można spodziewać się po niej ładnej pogody, to i tak uważam, że ma 
ona w sobie dużo uroku.

Idąc wzdłuż, jeszcze przez chwilę pełnego owoców, pachnącego sadu, 
rzucają mi się w oczy różnobarwne i różnokształtne liście, ułożone w wielki 
dywan o bajecznych kolorach: winnym, kasztanowym, miodowym, trawia-
stym, pokryty kropelkami rosy, które przypominają lśniące, czyste brylanty. 
Szelest i pękanie małych gałęzi pod moimi stopami, powodują, że relaksuję 
się i mogę odciąć się od szarej rzeczywistości. Unosząca się w powietrzu 
woń to smak wina i zapach przetworów mamy. Spod liści wychylają swoje 
brunatne łebki maślaki, borowiki, prawdziwki, koźlarki i inne grzybki, z któ-
rych tata przyrządzi coś smacznego. Powiew wiatru nakłada na moją twarz 
delikatne niteczki babiego lata. Spoglądając na niebo widzę klucze ptaków, 
które odlatują i rozpoczynają swoją długą wędrówkę do ciepłych krajów.

W jesienne wieczory najlepiej poprawią nam nastrój rodzinne spotkania 
przy kominku, ciasto drożdżowe ze śliwkami i herbata malinowa. Tak więc 
jesień to pora roku, która daje nam przyjemność, spokój, piękno i wyciszenie.

Marta Gałkiewicz, kl. Id

Wczesną jesienią las mieszany wygląda bardzo pięknie i kolorowo. Rośnie 
tam wiele gatunków drzew i krzewów. Są żółtoczerwone klony, ogromne dęby 
o brązowozłotych, drobnych listkach oraz wiele innych pięknych gatunków. 
Urzekająco wyglądają ciemnozielone jodły w tle wielokolorowych drzew. 
Gdzieniegdzie widać białe pnie brzóz oraz ich jasnozielone liście. Na mdłej 
trawie jest rozciągnięty różnokolorowy dywan suchych liści.

Pod drzewami można znaleźć maślaka lub podgrzybka, ale najczęściej 
czerwonego muchomora. Przepięknie wyglądają czerwone promienie sło-
neczne prześwitujące pomiędzy kolorowymi drzewami. Bardzo przyjemnie 
można spędzić czas w taki ciepły, jesienny dzień, wdychać świeże powietrze 
o charakterystycznym zapachu lasu. Często spotykane jest babie lato, które 
mieni się między gałęziami drzew. Słychać szum liści oraz tupot mrówek, 
które gromadzą pożywienie na zimę.

Bardzo podoba mi się ten krajobraz, ponieważ jest niepowtarzalny - nasz 
ojczysty, który nazywamy Złotą Polską Jesienią.

Natalia Biesaga. kl. Id

Jesień jest bardzo piękną i nieprzewidywalną porą roku. Wszystko wokół 
nas się zmienia. Liście drzew przybierają ciepłe i kolorowe barwy: czerwone, 
bordowe, żółte, brązowe, a także rzadziej spotykane: purpurowe, miedziane, 
czekoladowe, rudawe, miodowe i w wielu innych odcieniach. Gdy wiatr 
zawieje mocniej, liście spadają z drzew tworząc wielobarwny, szeleszczący 
dywan.

O tej porze możemy także zauważyć przygotowania zwierząt do mroźnej i 
śnieżnej zimy. Ptaki odlatują do ciepłych krajów, niektóre zwierzęta zapadają 
w sen zimowy, a inne gromadzą zapasy orzechów, żołędzi i innych owoców, 
by przetrwać nadchodzącą zimę. Późną jesienią coraz częściej wieje silny 
i porywisty wiatr, pada deszcz, tworzą się gęste mgły. Taka pogoda nieko-
rzystnie wpływa na ludzki organizm. Ludzie stają się smutni, senni, bardziej 
zmęczeni. Warto więc w słoneczne dni chodzić na spacery, by podziwiać 
malownicze, wręcz bajkowe alejki w parku.

Uważam, że mimo tych deszczowych i smutnych dni jesień jest bardzo 
piękną porą roku, trzeba tylko chcieć i umieć dostrzegać jej piękno.

Mateusz Płachta, kl. Ic

Jesienią w Polsce

Leśną, wąską dróżką idzie jesień złota
Wiatr jej rude włosy z jarzębiną miota
Pod stopami jeża już szeleszczą liście

Na polach i łąkach coraz bardziej mgliście

Owoce w sadach już dawno zebrane
Grusze i jabłonie z liści otrzepane

W parkowych alejkach są dywany liści
W wiklinowych koszach pełno winnych kiści

Chryzantemy w ogródkach kolorami się mienią
A jodły i świerki tryskają zielenią

Bardzo nam doskwiera jesienna szaruga
Chociaż czasem słonko promieniem zamruga

Natalia Biesaga, kl. Id

Od tego roku szkolnego – 
2008/2009 egzamin gimnazjalny 
będzie również obejmował część 
z języka obcego nowożytnego – w 
przypadku gimnazjum w Rzgowie 
języka angielskiego, która odbędzie 
się 24 kwietnia 2009, w trzecim dniu 
egzaminu.

Już w ubiegłym roku szkolnym 
została wstępnie określona struktura 
i przebieg egzaminu oraz zakres 
obowiązującego materiału. Osta-
teczne ustalenia zostały zawarte 
w informatorze Centralnej Komi-
sji Egzaminacyjnej wydanym na 
kilka dni przed rozpoczęciem tego 
roku szkolnego. Jednak, ponieważ 
egzamin z języka obcego odbywać 
się będzie w gimnazjum po raz 
pierwszy oraz ze względu na zróż-
nicowanie poziomu nauczania w 

szkołach w całej Polsce, może on 
budzić emocje, a nawet niepokój. 
W związku z powyższym dyrek-
cja gimnazjum w Rzgowie podjęła 
decyzję o wzięciu udziału uczniów 
klas trzecich w egzaminie próbnym 
przygotowanym przez CKE.

Egzamin ten odbył się 21 paź-
dziernika br. Ze względu na lepsze 
warunki akustyczne - istotne w przy-
padku odbioru tekstu słuchanego 
uczniowie klas trzecich pisali go w 
kilku salach lekcyjnych. Przebieg 
oraz jego struktura były dokładnie 
takie, jakie będą obowiązywać na 
egzaminie właściwym.

Egzamin w formie pisemnej, 
trwający 90 minut, sprawdzał umie-
jętności w ramach trzech obszarów: 
odbiór tekstu słuchanego (10 pkt 
możliwych do uzyskania), odbiór 

tekstu czytanego (20 pkt) oraz reago-
wanie językowe (20 pkt). W sumie 
uczeń mógł uzyskać 50 punktów.

Na początku egzaminu ucznio-
wie wysłuchali dwukrotnie nagrań 
do zadań z części odbiór tekstu słu-
chanego. Sprawdzały one umiejęt-
ności określenia kontekstu sytuacyj-
nego rozmowy, selekcjonowania 
i wyszukania informacji. Ostatnie 
zadanie w tej części polegało na 
dobraniu własnej reakcji do usłysza-
nej wypowiedzi.

Kolejne zadania należące do 
części reagowania językowego 
również sprawdzały umiejętność 
dopasowania reakcji do sytuacji, ale 
tym razem na bazie tekstu czytanego 
oraz zdjęcia.

Ostatnich 6 zadań dotyczyło 
odbioru tekstu czytanego. Ucznio-
wie mieli m. in. przyporządkować 
właściwe tytuły do części tekstu, 
sprawdzić czy tekst zawiera okre-
ślone informacje, określić kon-
tekst sytuacyjny oraz cel napisania 
tekstu.

Uczniowie wychodzili z egza-
minu w raczej dobrych nastrojach, 
określając jego poziom jako stosun-
kowo łatwy. Po sprawdzeniu prac 
okazało się, że średnie poszczegól-
nych klas przedstawiają się nastę-
pująco: klasa IIIA – 60,84%, IIIB 
– 51%, IIIC – 57,5%, IIID – 53,7%. 
Są to wyniki ogólnie zadowalające. 
Trzy uczennice klas trzecich: Agata 
Jurek z IIIA, Zuzia Kaciupska oraz 
Ola Podkówka z IIIC uzyskały mak-
symalny wynik (50 pkt). Gratulu-
jemy!

Mam nadzieję, że ta pozytywna 
atmosfera, panująca po egzaminie 
próbnym, przyczyni się do zin-
tensyfikowania starań uczniów i 
nauczycieli, by poziom zadowolenia 
z wyników egzaminu właściwego 
był co najmniej tak wysoki, czego 
wszystkim uczniom, nauczycielom i 
rodzicom życzę .

Agnieszka Grobelna,
nauczyciel języka angielskiego

w Gimnazjum
im. K. Jagiellończyka w Rzgowie

Z aparatem w dłoni
Dnia 8 października 2008 roku uczniowie koła informatycznego Gim-

nazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie wraz z opiekunem, 
panią Beatą Ways, wybrali się na wycieczkę do studia fotograficznego 
Foto Michael w Pabianicach.

Szef studia opowiedział krótko o historii fotografii, następnie poka-
zał, jak należy prawidłowo ustawić osobę do zdjęcia legitymacyjnego, 
dowodowego i zdjęć grupowych. Wszyscy aktywnie brali udział w zaję-
ciach. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy mogli przez chwilkę stać się 
modelkami czy modelami. Fotografując się wzajemnie, mogliśmy pod 
okiem profesjonalisty wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Nie 
było to wcale łatwe zarówno dla fotografujących, jak i fotografowanych, 
ponieważ wymagało koncentracji i cierpliwości.

Następnie mieliśmy możliwość przyjrzenia się pracy grafika kompu-
terowego. Dzięki uprzejmości kierownictwa i pracowników mogliśmy 
zobaczyć i spróbować sił w retuszowaniu zdjęć z pomocą najnowszego 
programu PhotoShop. Niezwykle ciekawe doświadczenie, fantastyczna 
zabawa i nauka zarazem. Program dzięki zaawansowanym możliwościom 
technicznym pozwala usuwać wszelkie niedoskonałości. Z jednej strony 
rewelacja, ale z drugiej wytłumaczenie, dlaczego modelki i modele w 
reklamie prasowej wyglądają tak pięknie.

Kolejnym punktem programu było wywoływanie zdjęć. Znów byli-
śmy zaskoczeni, jak jest to rozbudowany proces, jakie przechodził ewo-
lucje, jak bardzo różni się to od dawnych metod. To niesamowite, ale 
w każdym z procesów, którego produktem finalnym jest zdjęcie, bez 
współdziałania maszyny i człowieka nie ma rezultatów. Zwieńczeniem 
tego wyjątkowego etapu edukacji fotograficzno-informatycznej było gru-
powe, pamiątkowe zdjęcie.

Oczywiście to nie koniec spotkania z fotografią. Mając ogromne 
pokłady energii, pozytywnych emocji wyniesionych ze studia, udaliśmy 
się na łono natury, do pięknego parku przy ulicy Zamkowej w Pabia-
nicach. Tam daliśmy upust emocjom, ale i od razu skonfrontowaliśmy 
teorię z praktyką. Dobra aura pozwoliła nam zrobić zdjęcia na tle kolo-
rowych, jesiennych drzew. Było dużo radości, zabawy, szaleństwa, śmie-
chu i pracy, ponieważ chcemy zaprezentować nasze dzieła na II wystawie 
„W obiektywie gimnazjalisty”.

Wszyscy wrócili do domu zmęczeni, ale zadowoleni, ponieważ 
wycieczka była bardzo udana. Dziękujemy całej ekipie Foto Michael i 
naszej informatyczce, pani Beacie Ways, za to wyjątkowe doświadcze-
nie. Tworzenie bowiem jest najlepszym sposobem na rozbudzenie wśród 
młodzieży zainteresowań i wiedzy w tej dziedzinie sztuki.

Ewa Karga, klasa IIa

Terenowa lekcja 
historii

W dniu 11 listopada 1918 roku 
Polska, po 123 latach zaborów, 
odzyskała niepodległość. W czasie 
trwających 4 lata walk wielu ludzi, w 
wielu bitwach straciło życie. Jedna z 
największych bitew I wojny świato-
wej na froncie rosyjsko-niemieckim 
rozegrała się 21 i 22 listopada 1914 
roku w pobliżu Łodzi. Do dziś pozo-
stały po niej cmentarze. Jednym 
z nich jest Cmentarz Wojenny w 
Gadce Starej.

Aby uczcić pamięć poległych, 7 
listopada klasy IIIa i IIIb udały się 
na terenową lekcję historii. Ucznio-
wie zwiedzili cmentarz, odczytywali 
zatarte przez czas napisy na nielicz-
nych pozostałych kamiennych tabli-
cach. Próbowali sobie wyobrazić, jak 
przed laty wyglądał cmentarz: rzędy 
kamiennych i drewnianych krzyży, 
nazwiska polskie, niemieckie, rosyj-
skie, mała cerkiewka i kapliczka...

Dzieci zapaliły znicze pod 
kamiennym monumentem, odmó-
wiły krótką modlitwę, zadumały się 
nad losem Polski.

Uczniowie klas IIIa i IIIb
Wraz z wychowawczyniami

Uczniowie w Guzewie 
wspominają...

W dniu 11 listopada w siedzi-
bie OSP w Rzgowie miała miejsce 
uroczystość upamiętniająca 90. 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W obchodach wzięli 
udział m.in. uczniowie klasy IV, V i 
VI ze Szkoły Podstawowej w Guze-
wie. Zaprezentowali oni swoje zdol-
ności recytatorskie i wokalne (ściśle 
związane z uroczystością) przy 
akompaniamencie dyrektora szkoły 
Pana Tomasza Drabczyńskiego.

Dwudziestominutowy program 
artystyczny został przyjęty z uzna-
niem i wzbudził bardzo pozytywne 
reakcje odbiorców. Młodzi artyści 
przezwyciężyli nieśmiałość i stanęli 
na wysokości zadania, które trzeba 
przyznać nie należało do najła-
twiejszych. Z pewnością była to dla 
uczniów oraz zebranych tam osób 
piękna, wzruszająca oraz poucza-
jąca lekcja upamiętniająca jedną z 
najistotniejszych dat z kart polskiej 
historii.

Agnieszka Juraszek

Rajd „Nasza Pietryna”
Dnia 25 października 2008 roku pod patronatem Wydziału Kultury 

Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Łodzi oraz Kuratorium Oświaty 
i PTSM w Łodzi, odbył się rajd Nasza Pietryna.

Do rywalizacji w rajdowych zmaganiach stanęło kilka drużyn z terenu 
Łodzi i okolic. Gimnazjum w Rzgowie reprezentowała prężna 14-osobowa 
drużyna dziewcząt z klas I-III, pod opieką p. Grażyny Żabki i Agnieszki 
Ruty.

Zabawa zaczęła się o godzinie 9.00 przy ławeczce Stefana Jaracza, tam 
grupy otrzymały karty pracy z zadaniami i prowiant na drogę. Dwukilome-
trowa trasa rajdu naszpikowana była podchwytliwymi pytaniami z zakresu 
historii Łodzi i jej mieszkańców oraz architektury ulicy Piotrkowskiej. 
Dodatkowo uczestnicy rajdu musieli wykonać szkic najciekawszego miejsca 
z trasy rajdu i ułożyć hasło rajdowe. Wędrówka po Pietrynie zakończyła się 
w najnowszym muzeum łódzkim – Dętce. Wszyscy uczestnicy rajdu mieli 
niepowtarzalną okazję przespacerować się kanałem pod Placem Wolności.

Pogoda dopisała, humory również, zapraszamy na kolejna taką wyprawę.
Natalia Biesaga i Klaudia Adamczyk, kl. Id

Po egzaminie próbnym

Nie taki diabeł straszny


