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W dniu 24 października miała 
miejsce niecodzienna uroczy-
stość. Na placu kościoła para-
fialnego w Rzgowie odsłonięto 
i poświęcono pomnik Papieża-
Polaka - Jana Pawła II.

Uroczystość rozpoczęła się pro-
cesją z kościoła pod pomnik, której 
przewodniczył ks. prałat Krzysztof 
Nykiel – członek Kongregacji Nauki 
Wiary w Watykanie.

Pomnik wykonany został przez 
rzeźbiarzy górali – Panów Sta-
nisława Gąsienicę i Krzysztofa 
Plewę z Kluszkowiec nad Jeziorem 
Czorsztyńskim. Do zrobienia figury 
wykorzystano trwałe drewno lipowe 
zabezpieczone odpowiednimi pre-
paratami. Pomnik osłania drew-
niany daszek, wykonany przez tych 
samych artystów.

Na uroczystość przybyli licznie 

zgromadzeni parafianie oraz wierni 
spoza naszej gminy, którzy również 
chcieli uczestniczyć w odsłonięciu 
pomnika ukochanego Papieża.

Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonali chrzestni w osobach Pani 
Ewy Adamiak, Burmistrza Jana 
Mielczarka oraz Pana Jana Hej-
wowskiego. Po odsłonięciu pomnik 

Uroczyste odsłonięcie pomnika 
Jana Pawła II w Rzgowie
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dotknę dziś tylko niektórych: zniewolenia uzależnieniami i nałogami, dążenie 
za wszelką cenę do kariery, mania posiadania pieniędzy czy wreszcie egoizm 
zamykający człowieka na innych i czyniący go tak naprawdę niewolnikiem 
samego siebie...

Gdzież więc znaleźć lekarstwo chroniące przed takimi zniewoleniami? 
Jeśli dziś tak obficie mówi do nas Jan Paweł II, którego w pewien duchowy 
sposób – poprzez postawienie pomnika – zaprosiliście, by wyznaczał wam 
drogi życia, to niech raz jeszcze on do nas przemówi. Moi drodzy przyjaciele! 
Do was, do was należy położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji (...) Musi-
cie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. (...) Dzisiaj, 
kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, 
że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek. A więc: czuwajcie! (18 VI 
1983 r.).

Rozumiemy to papieskie zatroskanie o wolność Narodu i każdego z nas. 
On za Apostołem Pawłem powtarza: powołani zostaliście do wolności. Tylko 
nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, 
miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! (Ga 5,13). Niech papieski pomnik 
będzie zawsze dla nas wezwaniem do stawiania sobie wymagań. Niech – w 
duchu prawdziwej wolności – porywa nas ku górze, ku zdobywaniu pięk-
nego człowieczeństwa i pięknego chrześcijaństwa. Bo wolność stale trzeba 
zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się 
poprzez zmaganie.

Jak nie dziękować dziś Panu Bogu za tę dzisiejszą, przepiękną uroczy-
stość. Jak Mu nie dziękować za to, że dał naszemu pokoleniu taki wspaniały 
przykład Człowieka kochającego Boga i bliźnich. Z taką wdzięcznością 
modlimy się o rychłe ogłoszenie Jana Pawła II świętym.

Wśród nas zostaje jego pomnik. Pragnę z tego miejsca podziękować 
wszystkim – wiem, że uczyni to także Ksiądz Proboszcz – którzy zadbali 
o to, by pomnik ten stanął na tej ziemi, tu w Rzgowie, w tej Parafii, której 
patronuje św. Stanisław, Biskup i Męczennik, patron jakże bliski sercu Jana 
Pawła II. Niech Sługa Boży wyprasza im łaski będące nagrodą za ponie-
sione trudy. Wpatrujcie się jak najczęściej w postać Jana Pawła II. Niech 
on mówi z tego miejsca do każdego indywidualnie. Niech przemawia o 
potrzebie ciągłej przemiany siebie i świata. Niech wzywa, niech pociesza, 
ale i niech niepokoi przypominając, by zacząć od siebie wymagać. Niech 
przy każdym spojrzeniu na pomnik Papieża i przy każdym spojrzeniu na 
jego postać goszczą w nas odczucia, o których mówił następnego dnia po 
swym wyborze Benedykt XVI: Czuję, jakby jego mocna ręka trzymała moją. 
Zdaje mi się, że widzę jego uśmiechnięte oczy i słyszę jego słowa skierowane 
do mnie w tej szczególnej chwili «Nie lękaj się!» (20 IV 2005 r.).

Moi Drodzy, dziękuję raz jeszcze za zaproszenie mnie na tę uroczy-
stość. Jest ona dla mnie szczególna i osobista. Przybywam bowiem do 
Was – jako syn umiłowanego Kościoła Łódzkiego – z Watykanu, gdzie za 
zrządzeniem Bożej Opatrzności i dzięki dobroci serca naszego Księdza 
Arcybiskupa miałem szczęście tyle razy spotykać się i patrzeć na Jana 
Pawła II, i budować się jego miłością do Boga, Kościoła i każdego czło-
wieka. Temu, który sprawił, bym mógł być dzisiaj tutaj wśród Was, a więc 
waszemu ukochanemu Księdzu Proboszczowi Tadeuszowi, niech Dobry 
Bóg wynagrodzi wszelkim błogosławieństwem i łaską. Zapewniam, że do 
grobu Jana Pawła II zawiozę wszystkie Wasze intencje, które nosicie w 
waszych sercach. I przywołuję jeszcze słowa kard. Josepha Ratzingera z 
dnia pogrzebu Jana Pawła II: Możemy być pewni, że nasz ukochany Papież 
stoi teraz w oknie domu Ojca, patrzy na nas i nam błogosławi. Tak, błogosław 
nam, Ojcze Święty (8 IV 2005 r.).

Kończąc to nasze zamyślenie, kierujemy myśli do Matki Bożej, której 
Papież cały się oddał, a którą nazywał Zwycięską Panią Jasnogórską. 
Jej – wędrującej dziś drogami Kościoła Łódzkiego – zawierzamy wol-
ność naszą i naszej Ojczyzny, i modlimy się wraz z Wielkim Papieżem: 
Niech trwa na polskiej ziemi to eucharystyczne wychowanie ludzkiej wolności 
z pokolenia na pokolenie. Szczególnie w tym pokoleniu na nowo zagrożonym 
zwątpieniem. Bądź nadal naszą Matką i Wychowawczynią (13 VI 1987 r.), 
gdyż Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przycho-
dzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie.

Oby to zmaganie było zawsze twórcze w naszym życiu, byśmy jako ludzie 
wolni i odpowiedzialni potrafili trwać mocni w wierze, nadziei i miłości.

Amen.

Jan Paweł II – 
Papież Wolności
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został poświęcony przez ks. prałata 
Krzysztofa Nykla.

Ukoronowaniem uroczystości 
była msza święta odprawiona pod 
przewodnictwem księdza prałata, 
podczas której wierni modlili się o 
rychłą beatyfikację Jana Pawła II. 
Mszę św. uświetniły występy zespołu 
góralskiego „Lubań” z Kluszkowiec 
oraz rzgowskiej „Cameraty”. Spe-
cjalne błogosławieństwo przesłane 
z Watykanu przez samego Papieża 
Benedykta XVI dla rzgowskich 
wiernych odczytał ks. prałat Bartło-

miej Rurarz - Sekretarz Arcybiskupa 
Metropolity Łódzkiego.

Teraz każdy z nas, spiesząc do 
pracy lub innych zajęć, może przy-
klęknąć przed pomnikiem naszego 
Papieża, pomodlić się, polecić 
swoje troski i prośby. Cieszymy się, 
iż Rzgów zyskał, obok św. Stani-
sława BM, kolejnego duchowego 
opiekuna.

W dalszej części wydania (str. 
10-12) prezentujemy homilię ks. 
prałata Krzysztofa Nykiela.

Redakcja NG

Odsłonięcie pomnika 
Jana Pawła II

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Światełko pamięci
31 października br. o godzinie 12:00 na cmentarzu wojennym w Gadce 

Starej odbyło się uroczyste upamiętnienie żołnierzy poległych w Bitwie 
Łódzkiej w 1914 r., jednej z największych bitew I wojny światowej na fron-
cie wschodnim. Wydarzenie zorganizowała Grupa Rekonstrukcji Historycz-
nej „Żelazny Orzeł” w Łodzi przy współpracy z Biurem Promocji, Turystyki 
i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi.

Akcja była pomysłem Profesor Jolanty Daszyńskiej - koordynatorki 
grupy i Prezesa Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego 
- która chciała w ten sposób ukazać losy zapomnianych bohaterów w 95. 
rocznicę tzw. Bitwy Łódzkiej.

Jak mówi Profesor Daszyńska - rekonstrukcja historyczna to nie tylko 
bitwa, ale również przywracanie pamięci, opieka nad grobami. Grupa wystą-
piła w mundurach pruskich i austriackich z czasów I wojny światowej.

Cmentarz położony na skraju wsi Gadka Stara znajduje się na zalesionym 
wzgórzu, w miejscu, gdzie miała miejsce wielka bitwa, tzw. Bitwa Łódzka w 
czasach I wojny światowej. Na szczycie wzniesienia zachował się kamienny 
obelisk z łacińskim napisem „Pro Patria” (Za Ojczyznę).

Po uroczystym złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy wszyscy uczestnicy 
mogli pospacerować po cmentarzu wraz z przewodnikiem, aby poznać histo-
rię tego miejsca od czasów I wojny światowej do dziś.

Rzgów najlepszy
W numerze „Dziennika Łódzkiego” z dnia 16 listopada 2009 r. opubli-

kowano Dziennikową Ligę Gmin Województwa Łódzkiego w kategorii gmin 
miejsko-wiejskich. Ranking został opracowany na podstawie danych staty-
stycznych GUS, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.

Rzgów utrzymuje się na czele Dziennikowej Ligi od wielu lat, również 
w tegorocznym notowaniu pozostaje niekwestionowanym liderem. Auto-
rzy artykułu komplementują świetne wykorzystanie przez gminę atutu, 
jakie stwarza bliskie sąsiedztwo z Łodzią oraz usytuowanie przy krajowej 
„jedynce”. W Rzgowie i okolicznych wsiach rozwija się bardzo dynamicznie 
budownictwo mieszkaniowe.

Na minus w rankingu zaliczyć trzeba brak naszych sukcesów w pozy-
skaniu środków unijnych – niestety etykietka bogatej gminy nie ułatwia tutaj 
zadania, o czym pisał dość obszernie Przewodniczący Rady Miejskiej w 
poprzednim numerze „Naszej Gminy”.

Dużą zaletą Rzgowa jest od lat niskie bezrobocie (najniższe w wojewódz-
twie łódzkim) oraz ciągły wzrost wydatków na inwestycje.

A jak postrzegają Rzgów jego mieszkańcy? Czekamy na listy i opinie 
czytelników z pomysłami, co w Rzgowie można jeszcze poprawić, co cieszy, 
a co martwi naszych mieszkańców? Na podstawie tych listów stworzymy 
Rzgowską Giełdę Pomysłów, która może stać się wskazówką dla naszych 
władz samorządowych.

lonych i poddenerwowanych. Zapytał o przy-
czynę takich niecodziennych środków ostroż-
ności. Odpowiedziano, iż w lesie ukrywają 
się terroryści, którzy gotowi są zaatakować w 
każdej chwili. Papież nie krył się i nie uciekał, 
ale wziął krzesło, ustawił je na stole, następnie 
stanął na nim i odważnie zaczął ich oskarżać o 
przemoc. Wielu wtedy się bało...

Pamiętam dobrze, byłem już wtedy we Wło-
szech na studiach, jak odważnie głosił potrzebę 
prawdziwej wolności na Sycylii, gdy do człon-
ków mafii wołał, grożąc palcem, by wreszcie się 
nawrócili i żałowali za grzechy, by wyzwolili 
się z mocy zła. A w Nikaragui, w pierwszych 
trzech rzędach siedzieli przed Papieżem wście-
kli przedstawiciele sandinistowskiego rządu. 
Byli oni w stanie w każdej chwili sprzeciwić 
się Papieżowi i protestować. On – Papież Wol-
ności – patrzył jednak dalej. Widział za nimi 
ludzi kochających go i oczekujących na słowa 
otuchy i nadziei. W czasie homilii, trzymając 
w dłoniach krzyż, wołał odważnie: Chrystus 
zwycięży! Tak, bo ku wolności wyswobodził nas 
Chrystus (Ga 5,1). Innym razem, na Kubie, gdy 
Jan Paweł II rozmawiał z dziećmi i gdy je przy-
tulał, to sam tamtejszy komunistyczny dyktator 
podpowiadał dzieciom: „Ucałuj w rękę...”.

Moi Drodzy! Niech Papież patrzący na nas z 
pomnika uświadamia nam za każdym razem dar 
wolności, który dla nas – dla naszej Ojczyzny, 
dla naszego miasta i dla każdego indywidualnie 
– zdobywali w przeszłości inni, często płacąc 
wysoką cenę tej wolności. Obyśmy nigdy tego 
daru nie zmarnowali! Obyśmy go nadal budowali 
i rozwijali! Wolność [przecież] stale trzeba zdo-
bywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi 
jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie.

3. Papież Wolności – odważny i kochający, bo 
w pełni wolny.

Jan Paweł II był w pełni człowiekiem wolnym. 
W tym widać było jego wielkość. On nie był nigdy 
niewolnikiem ludzkiej opinii, mody społecznej 
czy komentarzy medialnych. On był wolny. Po 
wyborze na Stolicę Piotrową niejednokrotnie 
łamał utarte schematy czy zwyczaje, przełamywał 
bariery, a wszystko po to, by być bliżej człowieka, 
by przytulić go do serca i by dodać mu nadziei. On 
wołał trzydzieści lat temu na Placu św. Piotra: Nie 
lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi 
Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie 
granice państw, systemów ekonomicznych i poli-
tycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, 
rozwoju! Nie lękajcie się! Chrystus wie, co nosi 
w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie! (22 
X 1978 r.). Wołał: Nie lękajcie się! i sam się nie 
bał. Modlił się o dary Ducha Świętego i pełen 
Jego mocy wołał o te same dary, by ziemia została 
przemieniona i aby człowiek został odnowiony.

On był wolny. Nie bał się więc zabawy z 
ludźmi młodymi w tanecznym kołysaniu, nie bał 
się swobodnej rozmowy z dziećmi z „Ziarna” i 
dziecięcych pytań, jak choćby o to, czy Papież 
żuje gumę... Nie bał się, podczas Światowych Dni 
Młodzieży w Częstochowie, wezwać życzliwym 
gestem ręki młodej dziewczyny z Sudanu, którą 
zatrzymały służby ochrony, a która po opowie-
dzeniu o tragicznej sytuacji wierzących w swej 
ojczyźnie chciała ucałować Papieża. Wtuliła się 
za chwilę w jego ramiona, całowała go i płakała. 
A on – Papież Wolności – w jej osobie jakby przy-
tulał do serca jej uciśnionych braci i siostry.

Był wolny. W Angoli, gdy miejscowy biskup 
zaprosił go po jednym ze spotkań do samochodu, 
on ruszył wprost przed siebie w kierunku lepia-
nek. Wszedł do jednej z nich i zaczął rozmawiać 
z mieszkańcami. Najpiękniejsze były jednak 
zabawy z dziećmi. Papież robił miny, puszczał 
oczko i uśmiechał się. Dzieci kapitalnie odczy-

tały papieskie myśli. Wspinały mu się na plecy, 
wciskały się w jego ramiona, wchodziły mu na 
kolana. Przerażeni pracownicy ochrony nie mogli 
sobie poradzić, a fotograf papieski tłumaczył im: 
Módlcie się, żeby nic się nie stało, bo sami nie 
dacie rady. Tylko Matka Boże może go ochronić, 
na pewno nie wy.

On był wolny. Nie bał się wspominać swego 
dzieciństwa i młodości w atmosferze domu 
rodzinnego podczas wadowickiego spotkania. Nie 
bał się pełnych zniecierpliwienia telewizyjnych 
kamer, precyzyjnie przeliczających czas antenowy 
na tysiące euro, i na Wawelu modlił się, bo Bóg 
jest najważniejszy! Nie bał się wreszcie świadec-
twa swej choroby i cierpienia. Gdy trzeba było, 
to i rękawem otarł sobie usta. Nie bał się prosić: 
Pozwólcie mi odejść do Domu Ojca (2 IV 2005 r.). 
Nie bał się. Był człowiekiem wolnym!

Nie sposób nie postawić dziś pytania, co spra-
wiało, że Jan Paweł II był taki właśnie wolny? 
Odpowiedź jest nad wyraz prosta: był człowiekiem 
głębokiej wiary i miłości – do Boga i do bliźnich. 
To trwanie w Bogu dawało mu tę nadzwyczajną 
wprost siłę. Kiedyś w audiencji uczestniczyła 
dziewczyna opętana przez szatana. Nieludzkim 
wprost głosem wrzeszczała i wyzywała Papieża. 
Jeden z arcybiskupów podszedł, by ją uciszyć, 
lecz ona krzyczała jeszcze głośniej i jeszcze 
gorsze przekleństwa. Po audiencji jadąc do swego 
apartamentu Papież zobaczył, jak sześciu silnych 
funkcjonariuszy ochrony nie mogło utrzymać tej 
wątłej dziewczyny, która mogła mieć około 20 
lat. Papież kazał zatrzymać samochód i podszedł 
do niej. Wtedy dziewczyna zaczęła wykrzykiwać 
pod jego adresem: Idź sobie, pokrzywiony, prze-
klęty staruchu. Pluła przy tym ciemnozieloną 
śliną. Strażnicy z trudem dawali radę wprost nie-
ludzkiej jej sile. A Ojciec Święty podszedł do niej, 
uczynił znak krzyża i zaczął się modlić po łacinie. 
Ona wciąż wykrzykiwała obrażając Papieża. A on 
wciąż się modlił. Z czasem jej głos zaczął cichnąć, 
aż wreszcie stał się lamentem: Przecież wiesz, że 
wobec Ciebie ja nic nie mogę, jesteś zbyt mocny, 
zbyt mocny. A Papież nadal się modlił. Potem 
położył rękę na jej głowie, i wtedy słychać było 
jakby wrzask dochodzący z jej wnętrza. Jan Paweł 
II znów ją pobłogosławił, znowu dotknął ją, a jej 
głos stawał się coraz łagodniejszy. Mówiła nadal: 
Przestań, przeklęty. Po około 20 minutach zamil-
kła, opadła z sił i łagodnie spojrzała na Papieża. 
On ją pogłaskał, pobłogosławił i odszedł.

Moc Papieżowi dawała miłość do Boga. 
Trwanie przy Nim na modlitwie było źródłem 
jego wolności i odwagi. Tam też znajdował siłę, 
by dotkniętym rozmaitymi zniewoleniami – 
wewnętrznymi i zewnętrznymi – głosić wolność. 
Niech poświęcony dziś pomnik wskazuje nam 
drogę do kościoła – do Boga obecnego w tajem-
nicy Eucharystii, do Boga miłosiernego i przeba-
czającego w Sakramencie Pokuty, do Boga obec-
nego w swoim Słowie, które ma stać się wyznacz-
nikiem naszego korzystania z wolności. Wolność 
stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posia-
dać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez 
zmaganie.

4. Papież wolności – uczący zmagania o wol-
ność.

Wolność jest zadaniem dla każdego z nas. 
Wierność nauczaniu Jana Pawła II domaga się 
budowania tej wolności w sobie i wokół siebie. 
Pomnik Sługi Bożego, który zdecydowaliście się 
postawić w Waszym mieście, przed tą przepiękną 
świątynią, jest jednocześnie zadaniem. On zobo-
wiązuje do budowania wolności – tej w wymiarze 
narodowym, społecznym, ale także indywidual-
nym.

Wielki Papież Jan Paweł II uczył nas w ciągu 
całego swego pontyfikatu zmagania się o wolność, 
jak też pięknego wykorzystywania jej daru. Wol-
ność jest nam dana, ale jednocześnie jest i zadana. 

Lubił nam przypominać Ojciec Święty słowa 
swego ulubionego wieszcza Cypriana Kamila 
Norwida, że Ojczyzna to wielki zbiorowy obowią-
zek. Przyszłość Polski stanowi zadanie dla każ-
dego z nas. Przed laty w Parlamencie Jan Paweł 
II mówił do rządzących Polską: Składam dzięki 
Panu historii za obecny kształt polskich przemian, 
za świadectwo godności i duchowej niezłomno-
ści tych wszystkich, których w tamtych trudnych 
dniach jednoczyła ta sama troska o prawa czło-
wieka, ta sama świadomość, iż można życie w 
naszej Ojczyźnie uczynić lepszym, bardziej ludz-
kim. Jednoczyło ich głębokie przekonanie o god-
ności każdej osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i 
podobieństwo Boga i odkupionej przez Chrystusa. 
Dzisiaj zostało wam powierzone tamto dziedzic-
two odważnych i ambitnych wysiłków podejmowa-
nych w imię najwyższego dobra Rzeczypospolitej. 
Od was zależy, jaki konkretny kształt przybierać 
będzie w Polsce wolność i demokracja (11 VI 1999 
r.). Te słowa są ciągle aktualne, i jakże bardzo 
byśmy sobie wszyscy życzyli, aby odpowiedzialni 
za życie publiczne i społeczne mieli je zawsze w 
swych sercach i o nich zawsze pamiętali.

Ale przecież obowiązek troski o Ojczyznę 
i wolność spoczywa również na każdym z nas. 
Stąd w Skoczowie cierpliwie nauczał Piotr znad 
Tybru i znad Wisły, że Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj 
przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, 
gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je roz-
wiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej 
podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu 
moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każ-
dego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego 
Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumie-
nia! Być człowiekiem sumienia to znaczy przede 
wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słu-
chać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest 
on nieraz trudny i wymagający (...) (22 V 1995 r.). 
Człowiek sumienia to przede wszystkim ten, kto 
wsłuchuje się w głos Boga, kto trwa w Jego obec-
ności, kto modli się codziennie i każdego dnia 
pokornie prosi o dary Ducha Świętego, kto swoje 
życie kształtuje w Sakramencie Pokuty i kto żyje 
żywym Bogiem, karmiąc się Jego Ciałem i Krwią 
w Eucharystii.

Wolność to umiejętność dokonywania wybo-
rów w imię miłości. Wolność nie jest i nigdy nie 
może być samowolą! Czasem może się komuś 
wydawać, że bycie wolnym to możliwość czy-
nienia wszystkiego, na co tylko przyjdzie ochota, 
że to bycie nieograniczonym w tym, co człowiek 
może sobie wymarzyć, i że wreszcie to ona jest 
wprost prawem do realizacji wołania: ja chcę! ja 
muszę! mnie się to należy! A przecież prawo do 
Wolności człowieka jest osadzone w miłości. Ina-
czej byłoby egoizmem i samowolą. Umiłowanie 
wolności bez miłości staje się zawsze jej naduży-
ciem. Trzeba czuwać, by wolności nie stracić, ale 
też, by ona nie została zniekształcona i zafałszo-
wana w różnych formach samowoli. Trzeba nam 
wszystkim takiego czuwania. Przed laty Jan Paweł 
II, wzywając polską młodzież do czuwania, mówił 
na Jasnej Górze: [Czuwam] To znaczy, że staram 
się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia 
nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po 
imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję 
w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, 
przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo pod-
stawowa sprawa, której nigdy nie można pomniej-
szać, zepchnąć na dalszy plan. (...) Jest zaś tym 
ważniejsza, im więcej okoliczności zdaje się sprzy-
jać temu, abyśmy tolerowali zło, abyśmy się łatwo 
z niego rozgrzeszali. Zwłaszcza, jeżeli tak postę-
pują inni (18 VI 1983 r.). Te słowa są zadaniem 
dla każdego z nas. Dla starszych, którzy byli bez-
pośrednimi ich adresatami, i dla dzisiejszej mło-
dzieży. Jakże bowiem łatwo popaść w niewolę. 
Ileż jej przejawów dzisiaj istnieje. Pozwólcie, że 

Jan Paweł II – Papież Wolności
CIĄG DALSZY ZE STR. 10
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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.

Kronika miesiąca
października 2009 r.

10.10. Otwarcie Skate Parku
10.10. Jubileusz 50-lecia KGW w Kalinie
14.10. XLVII sesja Rady Miejskiej
14.10. Obchody Dnia Edukacji Narodowej
16.10. Jubileusz 5-lecia nadania SP w Kalinie im. Św. Królowej Jadwigi
19.10. Walne Zebranie Koła Kombatantów RP
24.10. Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Jana Pawła II przy kościele para-

fialnym

Straż apeluje i ostrzega
W związku z odnotowywaną na przełomie ostatnich kilku lat zwiększa-

jącą się ilością ofiar śmiertelnych w pożarach lokali i budynków mieszkal-
nych, szczególny nacisk kładzie się na działania profilaktyczne. Mają one na 
celu zapobieganie tego typu zdarzeniom. Do powyższych działań możemy 
zaliczyć m.in. liczne pogadanki na temat bezpieczeństwa pożarowego orga-
nizowane przez strażaków w szkołach, by uświadomić dzieciom i młodzieży, 
jak niebezpieczna może być zabawa z ogniem lub nieumyślne postępowanie 
podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. Ustrzec przed tym mogą także 
częste ćwiczenia ewakuacyjne prowadzone na terenie szkół, dzięki którym 
w czasie realnego zagrożenia dziecko będzie wiedziało, w jaki sposób się 
zachować.

Ważną rolę odgrywają również przeprowadzane przez Państwową Straż 
Pożarną Turnieje Wiedzy Pożarniczej oraz takie akcje, jak: „Bezpieczne 
Wakacje”, „Bezpieczne Ferie” oraz organizowane w miesiącach wiosennych 
„Drzwi otwarte strażnicy”.

Aby uniknąć zagrożeń pożarowych, a tym samym zminimalizować liczbę 
ofiar śmiertelnych w pożarach oraz różnego typu wypadkach, należy kiero-
wać się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem, a także zasięgać i utrwa-
lać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Jeżeli jednak dojdzie do 
pożaru we własnym mieszkaniu, należy:
* powiadomić telefonicznie służby ratownicze, nawet jeżeli wydaje nam się, 
że zagrożenie jest niewielkie,
* wyprowadzić z mieszkania dzieci, osoby niepełnosprawne oraz inne zagro-
żone pożarem,
* w zależności od zaistniałej sytuacji podjąć działania gaśnicze dostępnymi 
środkami i urządzeniami, wyłączyć dopływ gazu i energii elektrycznej, nie 
otwierać okien,
* jeśli ugaszenie pożaru we własnym zakresie jest niemożliwe, opuścić 
mieszkanie i zamknąć drzwi,
* w przypadku odcięcia drogi wyjścia z mieszkania udać się do pomieszcze-
nia najdalej usytuowanego od pożaru posiadającego okno lub balkon, zabie-
rając ze sobą (jeśli jest to możliwe) mokry koc, zamykając drzwi do innych 
pomieszczeń. Wezwać pomoc przez okno lub z balkonu, a w przypadku sil-
nego wzrostu temperatury i zadymienia położyć się na balkonie pod oknem i 
okryć szczelnie kocem lub innym okryciem,
* ważne jest także, aby poruszać się przy podłodze lub ziemi, ponieważ jest 
tam mniej dymu i jest niższa temperatura. Przyjęcie „niskiej pozycji” umoż-
liwi lepszą widoczność i ułatwi oddychanie.

Niezależnie od powyższych wskazań, po przybyciu straży należy bez-
względnie podporządkować się poleceniom kierownika akcji ratowniczo-ga-
śniczej.

Groźny pożar w Kalinku
W dniu składania gazety „Rzgów - Nasza Gmina”, czyli 17 listopada, w 

godzinach popołudniowych syreny alarmowe włączone przez Komendę PSP 
w Koluszkach wezwały do pożaru jednostki będące w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym.

Pierwsza na miejscu zdarzenia zjawiła się najbliżej położona OSP Kalino 
i OSP Grodzisko. Pożar został zaprószony w jednym z zamkniętych pokojów 
drewnianego, niedawno remontowanego domu i zaczął się szybko rozprze-
strzeniać. Dziwne zachowanie domowego kota zaniepokoiło córkę gospoda-
rzy, która odkryła pożar i szybko zareagowała.

Reszta należała do straży pożarnej, której szybka reakcja spowodowała 
stłumienie ognia wewnątrz budynku.

Macierzysta jednostka OSP w Kalinku nie wyjechała wozem bojowym, 
ponieważ był w remoncie. Nie wyjechała również „Lublinem” na zabezpie-
czenie pogorzeliska. Na pytanie: „dlaczego?” grupa działaczy z zarządu jed-
nostki OSP z Kalinka wzruszała ramionami odpowiadając: „nie ma prezesa, 
nie ma naczelnika – nie ma kto”...

Nasuwa się pytanie: Czyżby OSP w Kalinku działała tylko dwuoso-
bowo?!

Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP
Marek Bartoszewski

Manewry OSP w Grodzisku
Całe popołudnie w dniu 7 listopada do późnych godzin wieczornych 

trwały ćwiczenia przeszło trzydziestoosobowej grupy strażaków, wśród któ-
rych znaleźli się nowi młodzi druhowie wstępujący w szeregi jednostki z 
Grodziska. Symulacje zachowań przy ratownictwie drogowym, udzielanie 
pierwszej pomocy potrzebującym, umiejętność posługiwania się agregatem 
prądotwórczym oraz dobre oświetlenie miejsca zdarzenia w nocy – były pod-
stawą tego szkolenia. Umiejętność zassania oraz podania wody lub piany w 
miejsce akcji (także z działka) trenowano jeszcze na wysłużonym, trzydzie-
stoletnim „Jelczu” w oczekiwaniu na nowe auto bojowe, które ma trafić do 
jednostki OSP Grodzisko w 2010 roku.

Manewry zakończyły się ugaszeniem prawdziwego pożaru wielkiego 
ogniska.

Zarząd OSP Grodzisko

Homilia ks. prałata Krzysztofa Nykiela, pracownika Kongregacji Nauki Wiary, z okazji uroczystości 
poświęcenia pomnika Sługi Bożego Jana Pawła II w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Bisku-
pa i Męczennika w Rzgowie (archidiecezja łódzka)

Jan Paweł II – Papież Wolności
24 października 2009 r.

Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej 
tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się 
poprzez zmaganie (Jan Paweł II, „Myśląc Ojczy-
zna”)

Czcigodny Księże Proboszczu, tutejszy Gospo-
darzu i Ojcze tej wspólnoty parafialnej,
Czcigodni Księża, Wielebne Siostry Zakonne,
Szanowni przedstawiciele władz państwowych 
i samorządowych z Panem Burmistrzem na 
czele,
Kochani ludzie młodzi – „drodzy młodzi Przy-
jaciele”,
Moi drodzy, Siostry i Bracia,

Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej 
tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się 
poprzez zmaganie. Raz jeszcze wypowiadam te 
słowa zapisane przez Karola Wojtyłę w jednym 
z jego poematów. Niech one wyznaczają szlak 
naszych zamyśleń podczas tej dzisiejszej uroczy-
stości.

Oto przywędrowaliśmy do ołtarza, do Jezusa 
Chrystusa, pobłogosławiwszy najpierw pomnik 
Sł. B. Jana Pawła II, który stał się i wciąż jest dla 
nas znakiem i Papieżem wolności. Przed chwilą 
wsłuchiwaliśmy się także w Boże Słowo, które 
ma dziś wyznaczać nam drogę i umacniać nas w 
codziennym dawaniu świadectwa o Chrystusie 
naszym Panu i Zbawcy.

Dziękujemy dziś Bogu za to, że wybrał i 
powołał Karola, człowieka, który [trzydzieści 
jeden lat temu] został Papieżem. Dziękujemy dziś 
Bogu za Jego zbawczą i wszechpotężną miłość. 
Dziękujemy Mu za zaadresowanie tej miłości do 
każdego z nas, bo każdy z nas powołany został 
przez dobrego Boga do świętości. Rozkochał się 
bowiem Bóg w człowieku! Jakże bardzo się w 
nim rozkochał! Bóg powołując do istnienia każ-
dego z nas, obdarza nas godnością osoby ludzkiej. 
Niezmiernie ważnym wymiarem tej godności 
jest wolność człowieka. I może choć – niestety 
– łatwiej przychodzi człowiekowi o niej mówić i 
ją rozumieć, gdy brakuje jej, to przecież jest ona 
wciąż darem i zadaniem. Tego właśnie swoim 
życiem i posługą uczył nas Jan Paweł II.

Pomniki stawiamy ludziom wielkim, którzy 
wiele dla nas znaczą i których kochaliśmy i 
nadal kochamy. Pomniki stawiamy, by przypo-
minały osoby i wydarzenia, by wreszcie stawały 
się natchnieniem do wysiłku i wołaniem o prze-
mianę siebie i świata. Postawiliście więc pomnik 
Papieżowi, który wyszedł spośród nas, który żył 
na naszych oczach, który zachwycił sobą świat, 
a który dziś – jak wierzymy – raduje się chwałą 
nieba. Niech więc ten pomnik przed chwilą 
poświęcony staje się przypomnieniem człowieka, 
który w doskonały sposób odczytał Boże wezwa-
nie do świętości. Niech staje się także i dla nas 
zachętą do większego wysiłku, by daną nam wol-
ność w pełni wykorzystać.

W miesiącu październiku (11 X 2009 r.) 
obchodziliśmy w Kościele w Polsce IX Dzień 
Papieski, pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Wol-
ności”. Niech zatem nasza dzisiejsza uroczystość, 
poświęcenia pomnika Papieża Wolności, będzie 
okazją, by w łączności z Piotrem naszych czasów, 
Ojcem Świętym Benedyktem XVI, podjąć na 
nowo modlitwę o wolność, a także powrócić 
do papieskiej myśli i wyzwolić jakże potrzebną 
motywację do podejmowania koniecznych zadań. 
Ufam, że czyniąc to, spłacamy dług wdzięczności 
Bogu za wyjątkowy pontyfikat Jana Pawła II.

1. Papież Wolności – idący w mocy Ducha 
poprzez dzieje.

Sługa Boży Jan Paweł II doświadczył, co 
znaczy życie w dobie niewoli. Doświadczył też, 
co znaczy trud zdobywania wolności. Jego mło-
dość to czas II wojny światowej i walka o wolność. 
Czas jego życia dorosłego w Polsce to zmaganie 
o wolność narodową w dobie komunistycznego 
zniewolenia. Wreszcie czas papieskiego posługi-
wania to nieustanne głoszenie orędzia wolności 
– wolności każdego człowieka, każdego narodu i 
społeczeństwa.

Jan Paweł II dzielił się przed laty z nami 
swoim doświadczeniem z młodości: Pamiętam, że 
Ojciec dał mi kiedyś książeczkę do nabożeństwa, w 
której była modlitwa do Ducha Świętego. Powie-
dział mi, abym tę modlitwę codziennie odmawiał. 
Tak też staram się czynić. Ta modlitwa dawała mu 
moc, by w świetle Ducha Świętego żyć, praco-
wać i służyć Bogu w Kościele; by w tym Bożym 
blasku kształtować w sobie piękne człowieczeń-
stwo, które zachwycało za życia i zachwyca po 
jego śmierci.

I tak jak przed dwudziestoma wiekami Piotr 
z odwagą wyszedł z Wieczernika, by umacniać 
braci w wierze, tak i ten Piotr, któremu na imię 
było Jan Paweł II, szedł w mocy Ducha Świętego 
z krzyżem Chrystusa w ręku i z odwagą głosił 
orędzie Ewangelii o Jezusie Chrystusie jedynym 
Zbawicielu świata. A przecież ku wolności wyswo-
bodził nas Chrystus (Ga 5,1). Św. Paweł Apostoł 
mówił nam dziś w pierwszym czytaniu, że dąż-
ność (...) Ducha [prowadzi] do życia i pokoju (Rz 
8,6). Duch wyzwala, bo Duch daje wolność.

Z taką wiarą trzydzieści lat temu wołał Jan 
Paweł II na warszawskim Placu Zwycięstwa o 
Ducha Świętego, by odmieniał i przemieniał: 
Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! 
I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi (2 VI 1979 r.). 
A przecież Chrystus mówi, że Ojciec z nieba da 
Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11,13). 
Więc powiał wiatr od morza. A Papież rozumiał 
dobrze to, co zapisał Św. Paweł, że gdzie Duch 
Pański – tam wolność (2 Kor 3,17), i stał się orę-
downikiem i Papieżem wolności. Wszędzie głosił 
orędzie wolności. Wszędzie wołał o miłość, która 
czyni człowieka wolnym. Wszędzie wołał wresz-
cie o wiarę w Boga, który prawdziwie może uczy-
nić człowieka wolnym.

Niech więc postać Papieża, utrwalona w 
pomniku przed Waszą świątynią, zachęca nas do 
codziennej modlitwy do Ducha Świętego, byśmy 
życie potrafili przeżyć jak najpiękniej, byśmy sami 
byli ludźmi wolnymi od jakichkolwiek uzależnień 
i zniewoleń, byśmy stawali się – jak Jan Paweł II 
– Apostołami wolności. Wolność [bowiem] stale 
trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. 
Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zma-
ganie.

2. Papież Wolności – przynoszący Ojczyźnie i 
światu dar wolności.

Jan Paweł II jest dla nas Apostołem wolno-
ści. Jak bardzo był mu bliski każdy człowiek! Jak 
bardzo szukał on każdego człowieka wychodząc 
na jego drogi, wyciągając do niego ręce, przytu-
lając do serca i z ojcowską miłością pouczając o 
sprawach najistotniejszych.

Jakże bardzo zależało mu na wolności naro-
dów. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że szcze-
gólne miejsce wśród tych starań o wolność ludów 
i narodów zajmowała troska o wolność naszej 
Ojczyzny. Jakże bardzo pragnął po swym wybo-
rze przybyć do Polski! I z jaką mocą przekonywał 

potem Polaków do starań o wolność w zjednocze-
niu z Chrystusem, bo bez Niego nie można zro-
zumieć dziejów świata i człowieka. Chrystusa nie 
można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkol-
wiek miejscu ziemi (2 VI 1979 r.).

Niedługo potem cierpiał wraz z narodem, któ-
remu zgotowano stan wojenny. Wołał o jego wol-
ność i o jego prawo do samostanowienia. Mówił: 
Nikt nie może o tym zapominać. Nie mogą też o 
tym zapominać drudzy: z daleka czy z bliska (14 
VII 1982 r.). Zwycięskiej Matce Bożej powierzał 
sprawę Polski i wspominając czas Powstania War-
szawskiego z ufnością się modlił: Ocal mój Naród 
przed podobnym wyniszczeniem! Ocal wszystkich! 
Ocal młode pokolenie! A równocześnie: Daj nam 
zachować tę samą miłość ojczyzny, tę samą goto-
wość służenia sprawie jej niepodległości i pokoju, 
jaka objawiła się w tamtym pokoleniu (4 VIII 1982 
r.). A gdy przybył do Polski z drugą pielgrzymką, i 
gdy wysiadał z samolotu na warszawskim Okęciu, 
na jego twarzy malował się ból – odbicie bólu 
setek więzionych, internowanych i prześladowa-
nych. I pierwsze słowa tej pielgrzymki powie-
działy wszystko, gdy wołał: Pokój Tobie, Polsko, 
Ojczyzno moja (16 VI 1983 r.).

Papieskie wołanie modlitewne na warszaw-
skim Placu Zwycięstwa przyniosło owoc po dzie-
sięciu latach. Przyszła upragniona wolność. Ale 
gdy nawiedzał Ojczyznę w 1991 r. w jego głosie 
obecna była troska. Przywiózł ze sobą wówczas – 
jak Mojżesz – dwie tablice przykazań. W każdym 
mieście zostawiał nam jedno przykazanie, bo 
rozumiał, że wolności nie można budować na 
niczym innym, jak tylko na prawie Bożym, które 
zostało wpisane w serca ludzkie. Tylko wtedy, gdy 
człowiek przyjmie Dekalog, nie pogubi się na dro-
gach wolności. Ale nie za bardzo chciano wtedy, w 
euforii odzyskanej wolności, słuchać głosu Piotra, 
a on wołał i tłumaczył, że wolności nie można 
tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją 
stale zdobywać i tworzyć (8 VI 1991 r.). Naród, to 
konkretni ludzie, a podstawową komórką Kościoła 
i społeczeństwa jest rodzina. Stąd też dramatycz-
nie wołał w Kielcach: Chciałbym tu zapytać tych 
wszystkich, którzy za (...) moralność małżeńską, 
rodzinną mają odpowiedzialność, tych wszystkich: 
czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny 
na dalsze zniszczenie? Nie można tutaj mówić 
o wolności człowieka, bo to jest wolność, która 
zniewala. Tak, trzeba wychowania do wolności, 
trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może się 
opierać społeczeństwo, naród, wszystkie dziedziny 
jego życia, ale nie można stwarzać fikcji wolności, 
która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go 
zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachu-
nek sumienia u progu III Rzeczypospolitej! (3 VI 
1991 r.). Po latach odwołując się do wolności 
wpisanej w serce człowieka, od chwili poczęcia, 
z bólem mówił: Naród, który zabija własne dzieci, 
staje się narodem bez przyszłości (4 VI 1997). 
Tak, ten Papież wychowywał nas do wolno-
ści. W 1999 r. pielgrzymując po Polsce już nie 
mówił o Dekalogu. Podniósł wyżej poprzeczkę i 
tłumaczył, jak Chrystus na górze, ewangeliczne 
Błogosławieństwa. A potem wzywał nas do 
naśladowania – na drogach człowieka i narodu 
– Boga bogatego w Miłosierdzie.

To tylko niektóre z wielu przejawów troski 
Papieża o pełną wolność Polski i Polaków. Ale 
przecież ten Piotr przemierzał całą ziemię. 
Wszędzie, z odwagą, przynosząc Ewangelię 
miłości i wolności. W Peru dostrzegł grupę 
uzbrojonych żołnierzy jakoś dziwnie wyczu-

CIĄG DALSZY NA STR. 11
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Z miłości do ojczyzny
Hołd dla tych, którzy wywalczyli dla nas wolność, każdego roku 11 

listopada składają uczestnicy święta poprzez uczestnictwo w mszy świętej w 
intencji poległych o godz. 10.00 w rzgowskim kościele.

Na tę okoliczność chór „ Camerata” przygotował pieśni „Gaude Mater” 
oraz „Pan zstąpił z nieba”. Doniosłości tej uroczystości dodały utwory grane 
przez orkiestrę dętą, która wzięła także udział w dalszej części obchodów.

Ze świątyni korowód podążył na cmentarz, by tam złożyć kwiaty na 
Grobie Nieznanego Żołnierza w imieniu Władz Samorządowych oraz Kom-
batantów RP. Po odegraniu Roty wystąpienia okolicznościowe wygłosili: 
Prezes Koła Kombatantów RP - Pani Halina Śpionek oraz członek Zarządu 
Koła Jan Goss. Łzy wzruszenia mieszały się na twarzach słuchaczy z kro-
plami deszczu i w skupieniu uczestnicy przemaszerowali do strażnicy OSP, 
gdzie tradycyjnie rozpoczęto część artystyczną hymnem państwowym w 
wykonaniu chóru i orkiestry ze Rzgowa.

Prawdziwą postawą patriotyczną wykazały się dwie mieszkanki mia-
steczka: Bronisława Płusajska i Helena Lewa, które wyrecytowały wiersze 
o Święcie Niepodległości zapamiętane jeszcze z czasów, kiedy chodziły do 
szkoły.

Wreszcie przyszła kolej na prezentację młodych. W tym roku montaż 
muzyczno-słowny przygotowali gimnazjaliści ze Rzgowa. Doskonale przy-
gotowana inscenizacja połączona z pokazem multimedialnym szczegółowo 
przybliżyła realia sprzed 1918 r., a Krakowiak, Kujawiak w wykonaniu 
uczniów ze szkoły podstawowej symbolizował polskość i podkreślał radość, 
jaka towarzyszyła odzyskaniu niepodległości. Zaangażowanie w rekonstruk-
cję zdarzeń oraz tańce i śpiewy było bardzo duże i dlatego ogromny szacunek 
należy się nauczycielom, pod kierownictwem których prezentowała się mło-
dzież, byli to: A. Ruta, A. Pokorska-Salska, M. Bojanowski oraz B. Ways.

W ostatniej części programu wystąpiły grupy działające w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Chór „Camerata” zaśpiewał pieśni okolicznościowe: „Marsz 
I Brygady”, „Białe Róże”, „Tam na błoniu błyszczy kwiecie”, „Wojenko, 
wojenko”. I wreszcie na zakończenie Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” 
zaprezentował: „Poloneza z Lublina”, „Tańce szlacheckie” oraz wszyscy 
członkowie wspólnie zaśpiewali piosenkę „Katarynka”.

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do uświet-
nienia Święta 11 Listopada w Gminie Rzgów, a szczególnie Dyrekcji oraz 
instruktorom GOK.                                        Renata Furga, instruktor GOK

fot. A. Patora

GRYPA W DRUŻYNIE
Nikt nie spodziewał się, że reprezentacyjna drużyna Rzgowa nie roze-

gra ostatniego meczu z liderem Ceramiką Opoczno, a przyczyną będzie 
epidemia grypy. Jeszcze w piątek na dzień przed zawodami nic nie wska-
zywało, że do spotkania może nie dojść. Dopiero wieczorem do kierow-
nictwa drużyny zaczęły napływać niepokojące informacje o wysokich 
gorączkach zawodników. W sumie do godz. 21.00 zgłosiło się ich sześciu. 
Mimo tego byliśmy jeszcze gotowi jechać do Opoczna, gdyż trener Rut-
kowski sięgnął po zawodników drugiego zespołu. W sobotę rano zaczęli 
się jednak zgłaszać kolejni z wysokimi gorączkami.

Do godz. 11.00 chorych było już trzynastu piłkarzy. W tym przypadku 
wyjazd na mecz nie miał najmniejszego sensu. Już od piątku wieczorem o 
zaistniałej sytuacji w naszym zespole na bieżąco informowaliśmy trenera 
i prezesa Ceramiki Opoczno oraz Łódzki Związek Piłki Nożnej. W trak-
cie sobotnich rozmów telefonicznych z działaczami z Opoczna próbowa-
liśmy przełożyć spotkanie między naszymi zespołami, ponieważ w takim 
przypadku jedynie zgoda przeciwników mogła spowodować przełożenie 
meczu. Niestety, nikt z Opoczna nie był w stanie podjąć takiej decyzji.

W zaistniałej sytuacji Zarząd Klubu wystosował oficjalne pisma z 
prośbą do Łódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz do Ceramiki Opoczno 
o przełożenie meczu wraz ze szczegółowym opisem wydarzeń i załącz-
nikami w postaci zwolnień lekarskich oraz wycinek artykułu z sobot-
niego „Expressu Ilustrowanego” z dodatku „Bliżej Ciebie”, do którego 
dane zbierane były około godz. 14.00 w piątek 13 listopada, czyli na 24 
godziny przed meczem, w którym trener Rutkowski nic nie wspominał 
o chorobach w zespole i zachęcał rzgowskich kibiców do wyjazdu bez-
płatnym autokarem zamówionym specjalnie na ten mecz przez Zarząd 
Klubu. Teraz pozostało nam już tylko czekać na „wyrok”, nic więcej już 
zrobić nie możemy.

Szkoda, że do tego spotkania nie doszło, ponieważ nasz zespół po 
chwilowym załamaniu formy, jakie nas dopadło w kilku spotkaniach, 
złapał drugi oddech. Zwyżkę formy widać już było w meczu z Łódzkim 
KS II, który zagrał I-ligowym składem. Wynik 4:1 dla ŁKS II być może 
nie odzwierciedla dobrej gry naszego zespołu, ale dodać trzeba, że do 
86 minuty było 2:1 i w końcówce meczu nasz zespół poszedł do przodu, 
aby wyrównać stan meczu. Wykorzystali to doświadczeni przeciwnicy i 
dwa razy skutecznie nas skontrowali. O dobrej grze naszego zespołu w 
tym meczu niech świadczą słowa znanego dawniej w Łodzi piłkarza, a 

obecnie trenera w ŁKS Andrzeja Pyrdoła, który stwierdził po meczu, że 
Zawisza była najlepiej grającym zespołem, z jakim jego drużyna spotkała 
się w tej rundzie rozgrywek.

W kolejnych spotkaniach pokonaliśmy MKP Boruta Zgierz 1:0; Pilicę 
Przedbórz po bardzo dobrej grze 4:0 oraz WOY Bukowiec Opoczyński 
3:2 po spotkaniu, w którym do 60 minuty przegrywaliśmy 0:2, by zwy-
cięską bramkę strzelić w 89 minucie, a emocjami, jakie nam zgotowali 
zawodnicy, można by obdarzyć kilka spotkań.

Mecz z WOY Bukowiec Opoczyński odbył się na boisku o sztucznej 
nawierzchni w Gutowie Małym. Z propozycją tą wystąpiliśmy do drużyny 
z Bukowca Opoczyńskiego już po ich przyjeździe do Rzgowa, ponieważ 
przez całą noc padał rzęsisty deszcz i rozegranie meczu w takich warun-
kach doprowadziłoby do zniszczenia murawy stadionu. Wielkie podzię-
kowania należą się piłkarzom i działaczom gości za zdroworozsądkowe 
podejście do sprawy i wyrażenie zgody na zmianę miejsca rozegrania 
meczu, choć sędziowe dopuścili rzgowskie boisko do gry. Jeszcze więk-
sze podziękowania należą cię CT Ptak Pana Antoniego Ptaka, które jak 
zwykle nie odmówiło pomocy Zarządowi Klubu Zawiszy.

Drugi nasz seniorski zespół, występujący w klasie „A”, na ostatnie 
spotkanie ligowe z LKS Sarnów pojechał bez trenera Roberta Świerczyń-
skiego, który na dwie godziny przed rozpoczęciem spotkania został... 
ojcem. Zawodnicy uczcili ten szczęśliwy dla swojego trenera dzień 
pewnym i wysokim, bo 4:0 zwycięstwem. Zarząd Klubu oraz wszyscy 
zawodnicy, zarówno ci starsi, jak i najmłodsi, życzą trenerowi Robertowi 
oraz szczęśliwej mamie wszystkiego najlepszego w nowej życiowej roli i 
czekamy, aż syn zacznie stawiać pierwsze kroki na rzgowskim stadionie.

Drużyna Roberta Świerczyńskiego zakończyła rozgrywki w rundzie 
jesiennej sezonu 2009/2010 z dorobkiem 17 punktów, co dało im dzie-
wiąte miejsce w tabeli i komfort do spokojnej pracy w rundzie wiosennej, 
gdyż cel, jaki został postawiony przed tym zespołem, czyli utrzymanie się 
w klasie „A”, jest już chyba osiągnięty.

Rozgrywki zakończyły też dwa zespoły młodzieżowe „Górski” 
grupa „C” i grupa „E” oraz zespół „Michałowicz”. W następnym wyda-
niu „Naszej Gminy” trenerzy zdadzą relację z rozegranych przez swoich 
wychowanków meczów oraz poinformują o przygotowaniach, jakie cze-
kają zawodników w okresie między rundami, które odbywać się będą w 
szkole podstawowej w Rzgowie.

We wrześniowym wydaniu gazety informowaliśmy, że z pracy w 
Zarządzie Klubu zrezygnował Stanisław Brych. Jak się jednak okazało, 
życie bez sportu dla naszego kolegi stało się szare i bezbarwne. Wrócił 
więc z powrotem do klubu i Zarząd pracuje w niezmienionym 5-osobowym 
składzie wybranym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w 
2007 r. Wobec powyższego planowane na zakończenie rozgrywek Nad-
zwyczajne Walne Zebranie zostaje odwołane. W okresie nieobecności 
Stanisława Brycha w Zarządzie Klubu zastępował go Dariusz Jaros, któ-
remu Zarząd Klubu dziękuje za współpracę w tym okresie.

Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

Nasza recenzja
Robert Young Pelton „Najemcy XXI wieku”, przeł. (z ang.) Stani-
sław Kroszczyński, wyd. NADIR, W-wa 2008, 334, [2] s.

Autor R. Y. Pelton jest dziennikarzem, filmowcem i podróżnikiem. W 
opisywanej książce autor zabiera czytelnika do mrocznego świata współ-
czesnych najemników – od skalistych przełęczy na granicy afgańsko-paki-
stańskiej po afrykańskie kopalnie diamentów i skrajnie niebezpieczną drogę 
wiodącą na lotnisko w Bagdadzie.

„Najemcy XXI wieku” to nie tylko świetna relacja z dziennikarskiej 
wędrówki, to również wiele istotnych refleksji o sprywatyzowanej przemocy, 
która w coraz większym stopniu jest i będzie obecna podczas konfliktów 
zbrojnych XXI wieku.

Z książki dowiemy się, jak wyglądają obozy szkoleniowe najemników 
na południu USA czy ich zjazdy, podczas których twardzi faceci omawiają 
plany na przyszłość i wymieniają się historiami z życia, w których „świszczy 
od kul”. Zajrzymy do ponurych kazamatów więzienia w Afryce Środkowej i 
poznamy niewesoły los najemników, którym się nie powiodło – płacą teraz 
nader wygórowana cenę za marzenia o bogactwie i beztroskim życiu.

Tenis stołowy
W Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie odbył się turniej 

tenisa stołowego, w którym brali udział uczniowie tutejszej podstawówki. Po 
długich i wyczerpujących zmaganiach trzecie miejsce zajął Patryk Fonkie-
wicz, drugie miejsce przypadło Michałowi Siotorowi, natomiast zwycięzcą 
został Marek Czubalski (klasa szósta). Zachęcam przy tej okazji wszystkich 
uczniów do udziału w zajęciach sportowych, które odbywają się we wtorki 
po południu.

Krzysztof Chrzanowski

Halowy turniej
piłki nożnej

W Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie został rozegrany 
halowy turniej piłki nożnej dla uczniów naszej szkoły podstawowej i gim-
nazjum. Królem strzelców w kategorii klas 4-6 szkoły podstawowej został 
Damian Ratajczyk, natomiast w kategorii klas 1-3 gimnazjum najwięcej 
bramek zdobył Adrian Górski.

Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności piłkar-
skich w konfrontacji z uczniami innych klas. Przede wszystkim jednak cho-
dziło o dobrą zabawę, sportowe emocje oraz przestrzeganie zasad „fair play” 
podczas gry.

Przy tej okazji przypominam o zajęciach sportowych (piłka nożna, tenis 
stołowy), na które serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych 
uczniów.

Krzysztof Chrzanowski
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Fotograficzny sukces Rzgowa
Fotografia jest medium wszechobecnym. Ze zdjęciami mamy kontakt 

chodząc po ulicach, oglądając olbrzymie bilboardy, czytając gazety, różnego 
rodzaju reklamówki lub siedząc w domu, wspominając zdarzenia i osoby 
spoglądające na nas ze starych zdjęć.

Fotografia może być wszystkim: może być dokumentem, może być 
pamiątką, prezentem, obrazem na ścianie, reklamą, może też, ale nie musi, 
być sztuką. Na tym polega atrakcyjność fotografii, że nie jest tak łatwo defi-
niowalna jak obraz olejny i dlatego stwarza o wiele większe możliwości 
oddziaływania. Dzisiaj, na początku XXI wieku, jest to z pewnością najważ-
niejsze medium naszych czasów.

Często mówi się, że w fotografii wszystko już było, że wszystko zostało 
już sfotografowane. Po części jest to prawda, ale poniekąd to tylko slogan, 
gdyż życie ciągle stwarza nowe sytuacje, rodzą się nowi ludzie z nowymi 
pomysłami i tak naprawdę nie chodzi tylko o to, co się fotografuje, ale jak się 
to robi i czy pokazuje się coś nowego, twórczego, atrakcyjnego.

I tu jest ogromna rola artystów fotografów, którzy prezentując swoje 
prace, pokazują nam to, że patrząc na zdjęcia dowiadujemy się czegoś 
nowego o świecie, o sposobie postrzegania otaczającej nas rzeczywistości, o 
człowieku, który fotografuje.

Zainteresowanie fotografią nie jest przypadkowe, bowiem otacza nas 
bardzo dużo zdjęć. Większość z nas te zdjęcia robi, podziwia, ale ludzie chcą 
też patrzeć na to, co robią inni, a takie oglądanie jest też formą edukacji, jest 
formą kontaktu ze sztuką. Aby nie chować zrobionych zdjęć do szuflady, tylko 
wychodzić ze swoimi pracami na zewnątrz, organizowane są różne konkursy 
fotograficzne, gdzie najlepsze z nich honorowane są ekspozycją na wystawie, 
a za te wybitne - twórcy otrzymują jeszcze nagrody i wyróżnienia.

Taki też konkurs dla artystów fotografów ogłosił Miejski Dom Kultury w 
Pabianicach. Konkurs miał na celu ukazanie piękna Ziemi Łódzkiej. Udział 
w nim postanowili wziąć między innymi członkowie Koła Fotograficznego 
„Blenda”, działającego w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie. Koło to 
istnieje w naszym mieście od 17 lat, a założył je i nadal prowadzi ta sama 
osoba - Tolek Patora. Prace członków „Blendy” widać bardzo przypadły juro-
rom do gustu, bo wszyscy „nasi” fotografowie zostali uhonorowani dyplo-
mami i nagrodami, gdyż prace wszystkich znalazły się na wystawie. Ponadto 
Agnieszka Pokorska-Salska i Jan Dalewski (członkowie Koła Fotograficz-
nego „Blenda”) zostali wyróżnieni większymi formatami prac na wystawie, 
gdyż ich zdjęcia znajdą się w kalendarzu na 2010 rok, który to kalendarz 
wyda organizator. Drugie miejsce w tym konkursie zajął także mieszka-
niec naszego miasta i wieloletni uczestnik zajęć Klubu „Blenda” - Krzysz-
tof „Melon” Salski. Został on, poza dyplomem i wartościową nagrodą, jako 
jedyny ze wszystkich laureatów wyróżniony także tym, że, wg oceny jury: 
„ze względu na nieprzeciętnie wysoki poziom nadesłanych zestawów”, do 
ww. kalendarza zakwalifikowane zostały dwie jego prace.

W konkursie wzięło udział kilkuset fotografujących. Na wernisażu było 
bardzo tłoczno, bo przybyło tam ponad sto osób, a dla naszych członków 
Koła Fotograficznego „Blenda” konkurs ten okazał się bardzo szczęśliwy. 
Wszyscy z sześciu osób biorących w nim udział (Agnieszka Pokorska-Sal-
ska, Barbara Król, Jan Dalewski, Marcin Dalewski, Michał Salski, Krzysz-
tof „Melon” Salski) otrzymali dyplomy, wyróżnienia i nagrody (w postaci 
książek o fotografii, albumów fotograficznych i za drugie miejsce - program 
komputerowy do edycji zdjęć).

Jeśli ktoś z mieszkańców Rzgowa i gminy Rzgów chciałby w przyszło-
ści powalczyć z nami o takie i inne nagrody i wyeksponować swoje prace 
na kolejnych wystawach fotograficznych, zapraszamy w czwartki, w godz. 
17-19, do Gminnego Ośrodka Kultury. Drzwi do nas stoją otworem dla 
wszystkich fotografujących, bez względu na wiek. Tutaj liczy się pasja i chęć 
tworzenia, a nie metryka. Zapraszamy.

Tekst i zdjęcie: Tolek Patora

DZIEŃ SENIORA
Na terenie Gminy Rzgów od 2004 r. funkcjonuje Koło Emerytów, Ren-

cistów i Inwalidów. Nasze koło chcąc się rozwijać zaprasza do uczestnic-
twa wszystkich emerytów i rencistów zainteresowanych wszelkimi formami 
aktywności osób starszych.

Doskonałą okazją będzie zorganizowane z okazji „Dnia Seniora” spotka-
nie. Odbędzie się ono dnia 26 listopada o godz. 16.00 (niedziela) w Gminnym 
Ośrodku Kultury - ul. Rawska 8. W jego trakcie będzie się można zapoznać 
z formami bieżącej pracy Koła. Gośćmi „Dnia Seniora” będą przedstawiciele 
organizacji społecznych z terenu Gminy Rzgów, a przygrywać będzie akor-
deonista z Gminnego Ośrodka Kultury.

W imieniu Zarządu Koła serdecznie zapraszamy wszystkich emerytów, 
rencistów i inwalidów Gminy Rzgów.                                        Zarząd Koła

ZPiT „Rzgowianie”
grupa I – poniedziałek, piątek

18.00–20.00
grupa II – poniedziałek, piątek

17.00–18.00
grupa III (nauczanie) – środa

16.00–17.00

„Krasnale”
– poniedziałek, piątek  15.00–16.00

Orkiestra Dęta
(nauczanie) – środa  17.00–19.30
(próby) – piątek  17.30–19.00

Chór „Camerata”
– wtorek, czwartek  17.30–19.00

Koło plastyczne
– poniedziałek  15.30–17.30
– środa  15.00–17.00

Koło fotograficzne „Blenda”
– I i III czwartek m-ca  17.00–19.30

Koło Kombatantów RP
– I poniedziałek m-ca  14.00–15.00

Koło emerytów i rencistów
– wtorki – czwartki (do ustalenia)

Sprzedaż biletów PKS
– przedostatni dzień m-ca

8.30–15.00
– ostatni dzień m-ca  8.30–16.00
– 1 dzień m-ca  8.30–15.30

Plan zajęć Gminnego Ośrodka Kultury

Pracowita jesień
Tegoroczna jesień to rzeczywiście bardzo pracowity czas w chórze 

„Camerata”. Nie brakuje bowiem uroczystości i świąt, które uświetniamy 
swoim śpiewem.

„Camerata” wystąpiła m.in. na uroczystości poświęcenia pomnika Jana 
Pawła II przy kościele parafialnym, wykonując podczas mszy św. premie-
rową pieśń „Nie lękajcie się...” oraz inaugurując koncert pieśni religijnej sta-
rodawnym hymnem „Gaude Mater Polonia...”. To spora satysfakcja wystę-
pować dla tak wielu znamienitych gości, celebrować wielkie wydarzenie 
historyczne nie tylko dla parafii, ale także naszego miasta i gminy.

Z potrzeby serca oraz obowiązku patriotycznego zawsze bierzemy udział 
w uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości Polski. Tradycyjnie już 
w kościele podczas mszy św. o godz. 10.00 śpiewaliśmy dwie pieśni; w sali 
OSP wykonaliśmy Hymn Państwowy oraz cztery pieśni żołnierskie.

22 listopada przypada święto św. Cecylii - męczennicy - patronki chórów 
i śpiewu. Wydarzenie to anonsowane było już w poprzednim numerze NG.

Natomiast 5 grudnia wybieramy się na zaproszenie Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Skierniewicach na XV Wojewódzki Przegląd Ruchu Artystycz-
nego Seniorów.

Zatem - życie upływa nam śpiewająco; muzyka towarzyszy podczas 
codziennych obowiązków, a także od święta. Ale przecież o to chodzi, aby 
mieć w życiu pasję, znaleźć bratnie dusze, należeć do jakiejś grupy, iden-
tyfikować się z tymi, którzy coś potrafią i chcą się tym dzielić z innymi. A 
wreszcie - oprzeć się samotności, tej głębszej - bo duchowej.

I dlatego wszystkich niezdecydowanych, młodszych i starszych, którzy 
myślą podobnie i kochają śpiew, zapraszam jeszcze w tym roku na próby 
do GOK, bo to „ostatni dzwonek” przed sezonem kolędowym!!! A przecież 
Rzgów jest pełen talentów; osobiście znam co najmniej kilka z nich. Wystar-
czy tylko się odważyć!!!                                    Chórmistrz Izabela Kijanka

Życzenia dla Rzgowa z Ukrainy
Do Burmistrza Rzgowa, Jana Mielczarka, oraz Przewodniczącego Rady 

Miasta, Marka Bartoszewskiego, dotarły z okazji Święta Niepodległości 
bardzo sympatyczne życzenia od Przewodniczącego Czerniowieckiej Obwo-
dowej Rady, Iwana Szylepnickiego:

„W imieniu mieszkańców Obwodu Czerniowieckiego, deputowanych 
Obwodowej Rady oraz w imieniu własnym szczerze pozdrawiam Pana i 
mieszkańców miasta z okazji narodowego święta – 91. rocznicy niepodle-
głości Polski! Szczerze wierzę, że ścisłe więzy przyjaźni i dobroci dalej będą 
łączyć nasze regiony, narody i kraje na rzecz wzmacniania dobrosąsiedzkich, 
międzypaństwowych i międzynarodowych kontaktów!”

Naszym Przyjaciołom z Ukrainy – serdecznie dziękujemy!             (red.)

Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

Chcą z nas zrobić dziennikarzy
Na początek było trochę zabawy. Wszystko po to, byśmy lepiej się 

poznali. Mieliśmy m.in. stanąć na ławkach i nie schodząc z nich, pousta-
wiać się według znaków zodiaku. Nie było to proste, bo ławki były wąskie 
i musieliśmy się nieźle przeciskać. Później było już poważniej – mieliśmy 
przeprowadzać wywiady z wymarzonymi rozmówcami. Osoby wybieraliśmy 
różne – od znanych gwiazd polskiej i zagranicznej estrady, po postaci nieist-
niejące.

Zaproszeni dziennikarze wyjaśniali nam poprzez zabawę, w jaki sposób 
pisać artykuły. Musieliśmy przygotować informacje o kilku zagadnieniach: 
dziennikarz, redakcja, etyka dziennikarska i news. Stwierdziliśmy, że dzien-
nikarz musi być dobrze wykształcony, obeznany i taktowny. Jego cechami 
szczególnymi są dociekliwość i odwaga. Pracuje on w redakcji, czyli w 
zespole ludzi, z którymi musi umieć współpracować. Czy trudno jest stano-
wić zgrany zespół? Przekonaliśmy się sami.

Ciężko nam było przebrnąć przez jedno z ćwiczeń, jakie przygotowali 
dla nas pani Agata Król i pan Michał Lenarciński. Chodziliśmy wokół krze-
seł, które ustawione były na przednich nogach. Przechwytywaliśmy je w taki 
sposób, by nie upadły ani do przodu, ani do tyłu. Gdy upadło, zadanie trzeba 
było wykonać jeszcze raz. I tak kilkanaście razy... I w końcu... mogliśmy 
zacząć pisać teksty. Wiedząc już, czym jest informacja i jakimi prawami się 
rządzi, było nam łatwiej. Po pierwsze – fajny tytuł, po drugie chwytliwy lead, 
no i sam tekst – rzetelny i obiektywny.

„Jestem zadowolona z warsztatów i nie mogę się doczekać kolejnego 
spotkania” – powiedziała nam Paulina Kozłowska z klasy Id, która brała 
udział w spotkaniu i też napisała artykuł. Z kolei Natalia Biesaga z klasy IId 
stwierdziła, że na zajęciach była rodzinna atmosfera oraz dużo ciekawych 
zabaw. Czy jesteśmy już dobrymi dziennikarzami?

Jeśli podobają się Wam nasze artykuły, informujcie nas o rzeczach, o któ-
rych warto pisać, chętnie się nimi zajmiemy.

Organizatorem warsztatów jest Fundacja Nowe Media. Dziennikarze, 
którzy z nią współpracują, prowadzą zajęcia w szkołach, w których młodzież 
marzy o dziennikarstwie. Do nas przyjechali na zaproszenie opiekuna koła 
dziennikarskiego, pani Agnieszki Ruty. Dzięki nim udało nam się poznać 
fundamenty zawodu - nie tylko gatunki dziennikarskie, ale i warsztat pracy 
czy zasady postępowania.                                   Natalia Gorzkiewicz, kl. Id

fot. Paweł Gajda

Szafki – nowość w gimnazjum
Nowością w tym roku szkolnym w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka 

są szafki. Możemy w nich zostawiać książki, zeszyty, stroje od w-fu i inne 
potrzebne nam rzeczy. Problem w tym, że nie każdy taką szafkę ma.

W szkole jest ok. 240 uczniów, szafek tylko 90. Oczywiste jest więc, 
że nie każdy ją dostał. Warunkiem było wpłacenie rocznej składki na Radę 
Rodziców w jednej racie. Tak ustaliła Rada Rodziców, więc osoby, które roz-
biły tę opłatę na dwa semestry, skrytek już nie dostały. Jak powiedział nam 
wicedyrektor Paweł Gajda, szafki miały zachęcić do płacenia składek, bo nie-
wielu rodziców było nimi zainteresowanych - są nieobowiązkowe.

Nic straconego. Dyrekcja zapowiada, że jest szansa na zakup większej 
ilości szafek. Wszystko jednak zależy od uczniów. Jeśli więcej osób wpłaci 
składkę, to dodatkowe szafki pojawią się na korytarzu naszej szkoły. W innym 
wypadku, jak mówi pan dyrektor, szkoły na taki wydatek nie stać.

Pani dyrektor Monika Łoboda uważa, że szafki mają ułatwić nam życie. 
Zdania są podzielone. Ci uczniowie, którzy z nich korzystają, są zadowoleni, 
bo nie muszą codziennie dźwigać podręczników. Ci natomiast, którzy nie 
mają szafek, nie żałują. Twierdzą, że można zapomnieć o książce, która jest 
niezbędna do odrobienia pracy domowej. Wiadomo, punkt widzenia zależy 
od punktu siedzenia...

W sprawie szafek swoje zdanie ma też kadra nauczycielska. Jedna z 
nauczycielek podkreśla, że wychodzenie po książki podczas lekcji jest niedo-
puszczalne, a tak się zdarza.                                 Karolina Świderek, kl. IIb

fot. Agnieszka Ruta

Koło geograficzne prosi o pomoc
Zwracamy się do państwa o pomoc w realizacji ogólnopolskiego projektu 

„Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”, nad którym patro-
nat objął Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacja Polsko-Niemieckie 
Pojednanie. Najważniejszym celem programu jest zainteresowanie uczniów 
historią II wojny światowej, przyjmując za punkt wyjściowy losy własnej 
rodziny, sąsiadów, wydarzenia, które miały miejsce w ich własnej wsi, mia-
steczku.

Program ma zachęcić młodzież do poszukiwania nazwisk ofiar wojny 
i osób represjonowanych oraz wszelkich innych śladów i pamiątek zwią-
zanych z prześladowaniami pod okupacją niemiecką. Dzięki tworzonej w 
ramach programu ogólnodostępnej internetowej bazie danych (www.straty.
pl) zebrane przez młodzież informacje pozwolą przywrócić nazwiska bez-
imiennym ofiarom, pomogą zachować pamięć o każdej osobie prześlado-
wanej, na temat której uda się pozyskać informacje. Chcemy, żeby polskie 
ofiary nie pozostały anonimowe. Kontakt ze świadkami historii - osobami, 
które pamiętają wydarzenia II wojny światowej lub znają je z bezpośrednich 
przekazów - pomoże w nawiązaniu więzi międzypokoleniowej i uwrażliwi 
młode osoby na przeżycia i potrzeby starszego pokolenia. Wszystkie zebrane 
materiały zostaną skatalogowane w formie cyfrowej dla przyszłych pokoleń.

I jeszcze jeden argument za przyłączeniem się do akcji. Nam historię 
tamtych dni opowiadali dziadkowie i babcie, a tym młodym, kto...? Dzięki 
temu nam nikt nie wmówi tego, co słychać w wielu rejonach Europy, że to 
my wywołaliśmy wojnę, to my prześladowaliśmy i wypędzaliśmy, to polskie 
były obozy koncentracyjne, a im młodemu pokoleniu bez „pamięci narodo-
wej” już tak.

Jeżeli mogą państwo pomóc, prosimy o kontakt osobisty w gimnazjum 
lub podanie nazwiska i adresu (my skontaktujemy się osobiście) bądź poda-
nie numeru telefonu kontaktowego.

„Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie 
zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium” (Józef Piłsudski).

Z góry dziękujemy za pomoc.
Mariusz Bojanowski i Agnieszka Ruta
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91. rocznica
Odzyskania Niepodległości

10 listopada 2009 r. społeczność Gimnazjum obchodziła wielką uroczy-
stość, 91. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji pani Agnieszka 
Ruta i Agnieszka Pokorska-Salska zorganizowały akademię szkolną. Przy-
gotowania trwały długo, ale warto było. Apel przygotowali uczniowie klasy 
Id i IId oraz przedstawiciele klas: Ia, Ib, IIc i IIIc. Przygotowana akademia 
składała się z trzech części, pierwszą część stanowiła prezentacja multime-
dialna przygotowana przez uczniów z koła geograficznego, ich opiekunem 
jest pan Mariusz Bojanowski. Druga część artystyczna przywołała najważ-
niejsze fakty z historii naszego kraju aż do 11 listopada 1918 r., a trzecia część 
to ciąg dalszy prezentacji – Polska po 1918 r.

W dzień świąteczny, 11 listopada, uczniowie gimnazjum zaprezentowali 
przygotowany program przed władzami gminy i mieszkańcami Rzgowa. 
Apel w tym roku był wyjątkowy z wielu powodów, między innymi dlatego, 
że mieliśmy okazję usłyszeć głos Józefa Piłsudskiego, wysłuchać najstarszej 
zachowanej wersji Mazurka Dąbrowskiego z 1927 r., ale również dlatego, 
że młodzi aktorzy z wielkim zaangażowaniem przedstawili fragment naszej 
historii. Gratulujemy sukcesu.

Ta wyjątkowa uroczystość oraz przygotowania do niej zostały utrwalone 
na zdjęciach, z których już wkrótce powstanie fotoreportaż.

Paulina Kozłowska, kl. Id
fot. Agnieszka Ruta

Święto w szkole
Dnia 10 listopada 2009 obchodzono w Szkole Podstawowej im. J. Dłu-

gosza w Rzgowie Święto Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji uczniowie 
klas IV-VI pod opieką pani Agnieszki Pokorskiej przygotowali wzrusza-
jące przedstawienie, w którym przypomnieli najważniejsze fakty z historii 
naszego kraju od rozbiorów, przez Legiony Józefa Piłsudskiego, do dnia 11 
listopada 1918 r., czyli odzyskania przez Polskę niepodległości.

Aby odtworzyć atmosferę tamtych wydarzeń, śpiewano i puszczano 
nagrania piosenek żołnierskich, takich jak „Rota”, „My, pierwsza brygada”, 
„Rozkwitały pęki białych róż” czy „Żeby Polska była Polską”. Spektakl był 
w tym roku wyjątkowy, bowiem miał on formę konkursu recytatorskiego pt. 
„Wiersze o Polsce i Polakach”, a jego uczestnicy byli oceniani przez jury. 
Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Stasiczka, drugie miejsce Ida Zaniewska, 
trzecie natomiast Basia Tomaszewska.

Uroczystość uświetnił taneczny występ uczniów klas czwartych i piątych 
pod kierunkiem pani Beaty Ways. Część artystyczna wywarła na wszystkich 
duże wrażenie, co można było poznać po gromkich oklaskach widowni.

                                                          Łowcy newsów z klasy VIa
fot. Beata Ways

Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2009 r. w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w 

Rzgowie wszyscy uczniowie i nauczyciele obchodzili Dzień Edukacji Naro-
dowej.

Na początku odbył się konkurs między klasami pierwszymi na najcie-
kawszy i najładniejszy układ taneczny. Warto wspomnieć, że w tej rywaliza-
cji zwyciężyła klasa Ia. Następnie została sprawdzona wiedza pierwszaków 
na temat gimnazjum. Przewodniczący i jego zastępca z wszystkich czterech 
nowych klas pierwszych musieli napisać test o znajomości gimnazjum oraz 
przejść otrzęsiny.

Później odbyło się przyjęcie nowych uczniów w poczet braci uczniow-
skiej, ślubowali również wychowawcy klas pierwszych. Na końcu pierwszo-
klasiści pokazali program artystyczny przygotowany przez ich wychowaw-
ców.

Po zaprezentowaniu części artystycznej chór szkolny zaśpiewał piosenkę, 
wystąpiła też „Grupa Mozarta”, klasa IId w niekonwencjonalny sposób 
„zagrała” Marsz Turecki, na gazetach, a po tym wszystkim nastąpił czas na 
przemówienie dyrektora szkoły, pani Moniki Łobody, która życzyła nam suk-
cesów w nauce i pracy, wręczyła też dyplomy nauczycielom i pracownikom s
zkoły.                              Natalia Napieraj i Paulina Bartłomiejczyk, kl. Id

fot. Robert Płusa

Złota sztafeta gimnazjum
Dzień 6.11.2009 r. zaczął się 

niską temperaturą, było chłodno, ale 
później zaświeciło słońce. Tak jak 
dla nas, startujących wraz z blisko 
40 reprezentacjami szkół z regionu 
łódzkiego w II Łódzkim Sztafeto-
wym Biegu Niepodległości. Emocje 
były nie mniejsze niż na zawodach 
lekkoatletycznych podczas igrzysk 
olimpijskich.

Uroczyste otwarcie biegu 
odbyło się na ul. Piotrkowskiej. 
Tutaj też rozpoczynali bieg pierwsi 
zawodnicy. Nasza sztafeta od startu 
do mety nie oddała prowadzenia, a 
każdy następny zawodnik zwiększał 
przewagę, aby na mecie osiągnąć 
zwycięstwo. Pogoda nam dopisy-
wała, biegło się znakomicie, tylko 
musieliśmy uważać na trzymane w 
rękach pałeczki, w których szalał 
wiatr i powodował wibracje.

Na mecie czuliśmy się jak 
prawdziwi zwycięzcy, udzielaliśmy 
wywiadów do radia, byliśmy fil-
mowani. Mieliśmy ogromną satys-
fakcję, że mogliśmy stanąć na naj-
wyższym stopniu podium. Medale i 
dyplomy wręczał nam wiceprezydent 
Łodzi, Włodzimierz Tomaszewski. 
Dla naszego gimnazjum zdobyliśmy 
piękny puchar i cztery piłki. Cała 
impreza była świetnie zorganizo-

wana. Był też słodki poczęstunek i 
gorąca herbata.

Bardzo cieszymy się z naszego 
zwycięstwa, a satysfakcja jest tym 
większa, że pokonaliśmy prężne 
sztafety łódzkich szkół. Dzięku-
jemy p. G. Żabce i p. D. Bródce za 
tak wspaniałe przygotowanie, które 
dało nam zwycięstwo. W złotej szta-
fecie biegli: Adrian Górski, Mateusz 
Kuzik, Adrian Madej, Hubert Rech-
ciński, Damian Sztandor i Tomek 
Salski.                      Mateusz Kuzik

fot. Grażyna Żabka

Kolorowo w przedszkolu
Mimo szarugi za oknami w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie kolo-

rowo i wesoło. Jak co roku o tej porze, dzieci bawiły się na balu z Panią 
Jesienią. Przybyła do przedszkola 27 października, w dniu, w którym przed-
szkolaki obchodziły święto koloru żółtego. Cała placówka udekorowana 
została żółtymi balonami, a kolory jesieni ubarwiły zarówno ściany i tablice 
tematyczne, jak i dziecięce stroje. Przedszkolny hol, który był miejscem 
imprezy, zaroił się od jesiennych księżniczek, leśnych skrzatów, wiewiórek, 
jeżyków, kasztanowych i jarzębinowych ludzików. Pani Jesień przygotowała 
dla wszystkich dzieci mnóstwo konkursów o tematyce jesiennej oraz dobrą 
muzykę, która zachęcała do tańców i korowodów. Miłą pamiątką z imprezy 
są zdjęcia robione przez panie nauczycielki oraz prace plastyczne w wykona-
niu dzieci, na których uwieczniły najpiękniejsze ich zdaniem stroje z jesien-
nego balu.

To nie koniec jesiennych atrakcji w naszej placówce. Już 16 listopada 
przedszkolaki wyruszyły autokarami na wycieczkę do Teatru V6 w Łodzi na 
przedstawienie pt. „Złota kaczka”. Piękna oprawa sceniczna, zabawny scena-
riusz, wpadające w ucho piosenki oraz znakomita gra aktorów sprawiły, że 
dzieci bawiły się świetnie i czynnie współuczestniczyły w przedstawieniu. 
Na zakończenie wybrane przez aktorów przedszkolaki wzięły udział w kon-
kursie z nagrodami na temat znajomości najbardziej popularnych bajek dla 
dzieci.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego w Rzgowie 
składa serdeczne podziękowania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Łodzi oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej w Rzgowie za udostęp-
nienie autokarów dla dzieci.

W imieniu Rady Pedagogicznej - Małgorzata Janik-Płonka

Warzywny „stworek-potworek”
Wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Guzewie dużym zainteresowa-

niem cieszył się konkurs „Warzywny STWOREK – POTWOREK”. Ucznio-
wie prześcigali się pomysłowością, doskonałością wykonania swoich prac. 
Powstał fantastyczny ogród warzywnych postaci. Szkolne jury miało pro-
blem z wyłonieniem najlepszych prac. Nagrodzono wszystkich uczestników 
konkursu.

Najlepsze prace w kategorii klas 0-III: I miejsce - Jakub Kluczak klasa 
„0”, II miejsce - Martyna Kubiak klasa „0”, III miejsce - Andrzej Kaleta klasa 
I, IV miejsce - Bartosz Rząsa klasa I.

W kategorii klas III-VI: I miejsce - Milena Mosińska klasa IV, II miejsce - 
Przemysław Sobolewski klasa III, III miejsce - Klaudia Nadrowska klasa V.

Policja informuje
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi prosi o kontakt wszystkich chęt-

nych pragnących związać swoją przyszłość ze służbą w Policji pod adresem: 
WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA, 91-048 ŁÓDŹ, ul. LUTOMIERSKA 
108/112. TEL. 042/665-30-16, 042/665-13-65, 042/665-13-69. ADRESY 
INTERNETOWE: www.lodzka.policja.gov.pl, sekcjadoboru.kwp@lodzka.
policja.gov.pl

Informujemy, iż funkcjonariusze SRD KPP ŁÓDŹ WSCHÓD WSPÓL-
NIE z DZIELNICOWYMI Posterunku Policji w Rzgowie prowadzą syste-
matyczne kontrole drogowe na ul. Rudzkiej i Tuszyńskiej w Rzgowie pod 
kątem przestrzegania przez kierowców ograniczenia prędkości, które obo-
wiązuje na tych ulicach, jest to związane z licznymi w ostatnim okresie czasu 
zdarzeniami drogowymi oraz apelami mieszkańców tych ulic.

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Rzgowie przypominają o przestrze-
ganiu zakazu zatrzymywania się i postoju, który obowiązuje na ul. Pabianic-
kiej od pl. 500-lecia do ul. Nadrzecznej, zakaz ten też dotyczy chodnika.

Wielokrotnie do Posterunku Policji zgłaszały się starsze osoby, które nie 
mogły poruszać się chodnikiem w rejonie Poczty, gdyż był on zablokowany 
przez parkujące tam pojazdy, parkowanie w tym miejscu jest wykroczeniem, 
za które nakłada się grzywnę w postaci mandatu karnego, jest też wykrocze-
niem, które ma przypisane tzw. punkty karne.

W związku z okresem jesienno-zimowym zwracamy się z apelem do 
wszystkich mieszkańców gm. Rzgów, aby w czasie poruszania się pieszo w 
miejscach, gdzie nie ma chodników, korzystali z lewej strony jezdni i posia-
dali przy sobie elementy odblaskowe lub źródła światła, np. włączone latarki, 
osoby poruszające się na rowerach uruchomione oświetlenie stanowiące obo-
wiązkowe wyposażenie rowerów i kamizelki odblaskowe.

Statystyki naszego rejonu potwierdzają, że główną przyczyną wypadków 
z udziałem pieszych i rowerzystów jest fakt nadmiernej prędkości pojaz-
dów, a także to, że piesi i rowerzyści nie są dostatecznie widoczni dla innych 
uczestników ruchu drogowego.

POLICJANCI PP RZGÓW I KP TUSZYN apelują do mieszkańców 
miasta i gminy Rzgów, aby nie pozostawiali niezabezpieczonych drzwi wej-
ściowych do swoich posesji. W ostatnim okresie czasu odnotowano przy-
padki kradzieży mienia z wnętrza posesji w czasie, gdy na jej terenie znaj-
dowali się właściciele obiektu, sprawcy wykorzystali fakt niezabezpieczenia 
drzwi wejściowych oraz nieuwagę domowników. Do zdarzeń doszło w porze 
dziennej.

W ostatnim okresie czasu nasiliło się też zjawisko kradzieży z włama-
niem do budynków będących w budowie. Sprawcy dokonują tam kradzieży 
armatury grzewczej oraz narzędzi do prac wykończeniowych. Wobec czego 
zwracamy się z apelem, aby w każdym przypadku spostrzeżenia podejrza-
nych osób lub pojazdów w rejonie tego typu budynków informowano Policję 
POD PODANE NIŻEJ NUMERY TELEFONÓW.

DZIELNICOWI GMINY RZGÓW
mł. asp. ROBERT GRÓRECKI – MIASTO RZGÓW oraz wsie KALINKO, 
KALINO i ROMANÓW.
mł. asp. ARKADIUSZ KASZPRZAK – wsie BRONISIN DWORSKI, BABI-
CHY, CZYŻEMINEK, GRODZISKO, STARA GADKA, GOSPODARZ, 
GUZEW, HUTA WISKICKA, KONSTATNTYNA, PRAWDA, TADZIN i 
STAROWA GÓRA.

TELEFONY ALARMOWE.
POSTERUNEK POLICJI W RZGOWIE 042/214-10-07
KOMISARIAT POLICJI W TUSZYNIE CAŁODOBOWY 042/614-25-60
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KOLUSZKACH 044/714-69-77
TELEFONY ALARMOWE BEZPŁATNE 997 i 112 z tel. komórkowych

Święto Niepodległości w Guzewie
Przejmującym programem muzyczno-słownym pt. „Opowiedz mi 

dziadku” uczczono obchody odzyskania niepodległości przez Polskę. Ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Guzewie z klas IV-VI przenieśli nas w atmosferę 
tamtych czasów. Tytułowy dziadek przybliżył swoimi wspomnieniami walkę 
Polaków o niepodległość, o jej niezawisłość. Całość przeplatana była piękną 
liryką, muzyką Chopina i Mozarta. W pamięci wszystkich pozostała błagalna 
modlitwa w wykonaniu kobiet w czerni. Zapalone świece składane przy 
drewnianym krzyżu, wśród gałęzi brzóz wywołały niezapomniane chwile 
wzruszenia, zadumy oraz łez.


