
CZŁOWIEK ROKU 2011 GMINY ŚWINICE WARCKIE WYBRANY 

 

W niedzielę 22 stycznia 2012 roku w Sali OSP w Świnicach Warckich 

przy dźwiękach muzyki marszowej orkiestry dętej OSP Stemplew rozpoczęła 

się Gala Plebiscytu Człowiek Roku 2011 Gminy Świnice Warckie. Konkurs 

organizowany był dla wszystkich mieszkańców oraz osób działających na rzecz  

gminy. Kandydatów do tytułu mogły zgłaszać organizacje, stowarzyszenia, 

fundacje, parafie, instytucje, placówki oświatowe, zakłady, firmy, spółdzielnie, 

banki, które działają na rzecz gminy.  Patronat honorowy VI Edycji Konkursu 

objął Wójt Gminy Świnice Warckie Pan Krzysztof Próchniewicz. Patronat 

medialny objęli: Radio Łódź, TVP Łódź, Dziennik Łódzki i Nasza Gazeta. 

Już po raz szósty mieszkańcy gminy spotkali się na rozdaniu tytułu 

Człowieka Roku, które przygotowało Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”.  

W organizację imprezy włączył się także Urząd Gminy w Świnicach Warckich, 

Eltrans Sp. z o. o. z Chorzowa, Polskie Stronnictwo Ludowe w Świnicach 

Warckich, Związek Emerytów i Rencistów w  Świnicach Warckich, Liga 

Obrony Kraju w  Świnicach Warckich,  Gimnazjum w Świnicach Warckich, 

Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stemplewie, Gminny Ośrodek Kultury                

w  Świnicach Warckich, Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie Oddział 

Świnice Warckie, Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich, OSP 

Stemplew, Ludowy Klub Sportowy w Świnicach , Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania Między Wartą  a Nerem, oraz Przedstawiciele Przedsiębiorców 

ze Świnic Warckich, a także przedstawiciel Rady Gminy .  

W tym roku po raz pierwszy grupa młodych przedsiębiorczych uczniów z 

Gimnazjum w Świnicach Warckich zaproponowała inicjatywę propagującą 

działania wolontaryjne poprzez ustanowienie nagrody „Młodzieżowy 

Wolontariusz Roku ” dla ucznia, który wykazał się szczególnym 

zaangażowaniem w pracy charytatywnej na terenie gminy Świnice Warckie.   

Podczas Gali został podsumowany Konkurs  „Młodzieżowy Wolontariusz 

Roku”, który został przeprowadzony w czterech szkołach na terenie gminy tj. 

Szkole Podstawowej w Piaskach, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w 

Świnicach Warckich, oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w 

Stemplewie. Konkurs na „Młodzieżowego Wolontariusza Roku ”miał swój 

odrębny regulamin wybierania laureatów. 

Prowadzący Galę - pani Jolanta Chmielecka i pan Tadeusz Bednarek - 

powitali licznie zgromadzonych mieszkańców gminy, zaproszonych gości, 

wszystkich nominowanych oraz członków Kapituły. Galę rozpoczęło widowisko 

słowno - muzyczne  ,,Pokłon Trzech Króli’’ w wykonaniu Zespołu Ludowego 

„Świniczanki” z kapelą ludową, do którego scenariusz napisała pani Wanda 

Haragos. Oficjalnego otwarcia Gali dokonał Prezes stowarzyszenia „Mamy 

Wielkie Serca” pan Andrzej Zielonka. 

Warto przypomnieć skład  Kapituły VI Edycji Konkursu Człowiek Roku 2011 

Gminy Świnice Warckie, która wybierała Człowieka Roku:  



Przewodniczący pan Andrzej Zielonka – Prezes Stowarzyszenia „Mamy  

                                                                   Wielkie Serca” w Świnicach Warckich 

Krzysztof Próchniewicz- Wójt Gminy Świnice Warckie 

Piotr Ławniczak – przedstawiciel Rady Gminy Świnice Warckie 

Jolanta Chmielecka – Wiceprezes Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”                           

                                       w Świnicach Warckich  

Henryk Orzechowski – Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego 

                                            w Świnicach Warckich 

Krzysztof Rygielski – Samoobrona RP w Świnicach Warckich  

Teresa Zelba – Sekretarz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i  

                          Inwalidów w Świnicach Warckich  

Eugeniusz Walczak– Przedstawiciel Koła LOK w Świnicach Warckich 

Zofia Czubińska – laureat  V edycji Konkursu 2008 

Marek Koniuszenny- Dyrektor Gimnazjum im.Św.Faustyny w Świnicach  

                                     Warckich 

Beata Boniecka Wincenciak– redaktor „Naszej Gazety” 

Anna Bryzgalska – wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno   

                                 Wychowawczego im. J. Tuwima  w Stemplewie 

Edward Cymer- Prezes - LZS 

Grzegorz Stasiak – Prezes Zarządu ZG ZOSP RP w Świnicach Warckich 

Magdalena Jaszczak –Dyrektor Szkoły Podstawowej Piaski 

Lidia Klubińska – Dyrektor Przedszkola w Świnicach  Warckich. 

Stanisław Pecyna – Prezes OSP Świnice Warckie  

Tadeusz Bednarek – LGD- Między Wartą a Nerem  

Kapituła VI edycji konkursu Człowiek Roku 2011 gminy Świnice Warckie   

w drodze burzliwego głosowania wyłoniła zwycięzcę konkursu spośród  sześciu 

nominowanych. Kulminacyjnym punktem imprezy było przedstawienie 

zwycięzcy – Człowieka Roku 2011. Po dokonaniu prezentacji wszystkich 

nominowanych Prezes Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w obecności 

członków Kapituły ogłosił wyniki:  

Tytuł Człowieka Roku 2011 otrzymała Wanda Haragos, emerytowana 

nauczycielka języka polskiego. Od lat aktywny członek zespołu ,,Świniczanki’’, 

autorka licznych tekstów piosenek okolicznościowych oraz scenariuszy imprez.  

Jest autorką pięknego scenariusza widowiska słowno- muzycznego pt. ,,Pokłon 

Trzech Króli’’. Współpracuje też z młodzieżą gimnazjalną realizującą projekt 

edukacyjny pt. ,,Etnolog- zaloguj się na ludowo’’. Aktywnie uczestniczy w 

pracach Lokalnej Grupy Działania ,,Między Wartą a Nerem’’, jest zastępcą 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pełni  odpowiedzialne funkcje w 

Związku Nauczycielstwa Polskiego.  Nikomu nigdy nie odmówiła pomocy, co 

wskazuje na to, że jest osobą życzliwą i  zmotywowaną do społecznego 

działania. Zgłoszona przez Zespół Ludowy Świniczanki z Kapelą. 

 Zwyciężczyni otrzymała piękną, pamiątkową statuetkę przedstawiającą 

złączone dłonie. 



Pozostałych  nominowanych Kapituła  również uhonorowała 

pamiątkowymi statuetkami, byli to:     

 Andrzej Jędrzejczak - Prezes Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju w 

Świnicach Warckich. Zgłoszony przez Klub Strzelecki Ligii Obrony Kraju w 

Świnicach Warckich 

 Maksymilian Milczarek - nauczyciel muzyki w szkołach podstawowych w 

Łęczycy oraz w Górze Świętej Małgorzaty. Kapelmistrz orkiestr OSP Wielenin 

oraz OSP Świnice, strażak, przyjaciel dzieci i młodzieży. Zgłoszony przez 

Ochotniczą Straż Pożarną w Świnicach Warckich 

Piotr Wawrzyniak - nauczyciel SOSW w Stemplewie, bibliotekarz, Obecnie 

kierownik internatu SOSW. Informatyk. Zgłoszony przez Stowarzyszenie 

„Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich 

Fundacja ,,Podaruj serce innym’’ z Łodzi niesie wsparcie i pomoc dzieciom 

niepełnosprawnym z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Stemplewie.  

Zgłoszona przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J.Tuwima w 

Stemplewie 

Stowarzyszenie Oświatowe ,,EDUKATOR’’ reprezentowane przez Panią 

Bożenę Zając – Prezesa Stowarzyszenia oraz Panią Agnieszki Mikina – 

Wiceprezesa, było inicjatorem włączenia oraz realizacji do pracy metodą 

projektu. Zgłoszone przez Gimnazjum im. Św. Faustyny w Świnicach 

Warckich.   

Po wręczeniu statuetek gratulacjom i uściskom nie było końca, a zaskoczona i 

szczęśliwa zwyciężczyni podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do jej 

wielkiego sukcesu. Zwycięzca był tylko jeden, ale sukces odnieśli wszyscy 

nominowani, ponieważ to ludzie wielkiego serca, których działania doceniono 

typując ich do Konkursu Człowiek Roku 2011.   

Podczas Gali został również rozstrzygnięty Konkurs  „Młodzieżowy 

Wolontariusz Roku ”. Młodzi wolontariusze byli wybierani w drodze 

głosowania na terenie swoich szkół. Prowadzący Galę przedstawili dokonania 

laureatów konkursu  z poszczególnych szkół: 

Katarzyna Dzienia - uczennica klasy trzeciej Gimnazjum w Świnicach 

Warckich to osoba mocno zaangażowana w pracę Szkolnego Klubu 

Wolontariatu, uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych. Cieszy się 

uznaniem swoich koleżanek i  kolegów, dzięki czemu ma wpływ na kształt ich 

pracy dla drugiego człowieka.  

Agata Jaszczak – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Piaskach pełni 

funkcje w wielu szkolnych organizacjach i udziela się w akcjach 

charytatywnych. Pełniła wolontariat w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 

Pomocy, akcji „Góra Grosza”, „Kocyk dla psa”. 

Anna Stasiak – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w 

Świnicach Warckich szczególnie aktywnie uczestniczy w akcjach na 

rzecz innych dzieci. Wolontariuszka w akcji „Góra Grosza”, akcji na rzecz 

niewidzących i niepełnosprawnych „Pomóż i ty”, XX Finału WOŚP. 



Małgorzata Grzelak – uczennica I klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 

Stemplewie pełni funkcję przewodniczącej samorządu uczniowskiego w SOSW, 

zawsze chętnie służy pomocą młodszym i słabszym. 

Wszyscy laureaci – młodzi wolontariusze zostali nagrodzeni przez  

Kapitułę pamiątkowymi certyfikatami oraz nagrodami rzeczowymi. Nie to było 

jednak najważniejsze. Bardziej istotnym jest fakt, że został doceniony zapał, 

entuzjazm i chęć niesienia bezinteresownej pomocy przez  bardzo młodych 

ludzi,  to oni - młodzi wolontariusze stojąc na scenie swoją postawą udowodnili, 

że dla nich liczy się drugi człowiek. Wszyscy życzylibyśmy sobie więcej tak 

wspaniałej młodzieży w dzisiejszych czasach. 

Jedną z bardziej oczekiwanych atrakcji Gali było losowanie  nagród 

wśród uczestników imprezy, którzy zakupili los za symboliczne 2 zł.  

Główną nagrodą był 3 dniowy pobyt w Górach Beskidu Śląskiego w OWK 

„Eltrans” w Ustroniu dla 2 osób. W sumie rozlosowano 77 nagród wśród 

których były słodycze, torby turystyczne, koszulki, czapeczki, książki, kubki, 

zestawy szkolne, kuchenne i wiele, wiele innych przedmiotów. Drobne 

upominki, a tak wiele sprawiły radości, może dlatego, że losy wyciągał z urny 

aniołek z przedstawienia „Pokłon Trzech Króli”, czyli kilkuletnia Daria. 

Największe emocje towarzyszyły losowaniu nagrody głównej, kilkadziesiąt 

osób liczących na wyjazd w góry, a nagroda tylko jedna. Wylosowała ją pani 

Katarzyna Ucińska z Woli Świnieckiej, która wraz  z mężem Krzysztofem nie 

kryli ogromnego zadowolenia i wzruszenia z  wygranej. 

Tegoroczna Gala Plebiscytu Człowiek Roku 2011 i Młodzieżowego 

Wolontariusza Roku 2011 Gminy Świnice Warckie miała bogatą oprawę 

artystyczną. Uświetnił ją występ dzieci z Przedszkola w Świnicach Warckich, 

który wzbudził ogromny aplauz publiczności. Na scenie zaprezentował się także  

zespół wokalny z SOSW w Stemplewie  oraz  zespół „Mała Pozytywka” z 

Gimnazjum w Świnicach Warckich. Nietypowy występ przy zgaszonych 

światłach dał zespół Lux Tenebris ze Stowarzyszenia historyczno - kulturalnego 

„Dworzanie” w Uniejowie. Magiczna gra świateł w rytm muzyki, m.in. 

Vangelisa podobała się wszystkim obecnym na Sali. Na ręce opiekunów dzieci  

i młodzieży występującej na scenie wręczono podziękowania za pomoc w 

organizacji imprezy. 

Podsumowania Gali dokonał Wójt Gminy Świnice Warckie i Prezes 

Stowarzyszenia „Mamy Wielkie serca”. Impreza zgromadziła dużą grupę 

mieszkańców gminy co  potwierdziło potrzebę i sens organizowania takich 

imprez, które są doskonałą promocją gminy i dzięki którym można  pokazać  

oraz docenić ludzi, którzy na co dzień pomagają i wspierają innych, 

przyczyniając się do rozwoju swojej małej ojczyzny. 

Na koniec warto przedstawić sylwetki  nominowanych do nagrody Człowieka 

Roku 2011: 

 



Wanda Haragos - emerytowana nauczycielka języka polskiego, systematycznie 

i chętnie służy swoją wiedzą, umiejętnościami nie tylko uczniom ( pomaga im w 

przygotowaniach do matury z języka polskiego) , ale także licznej grupie 

młodzieży studiującej (dokonując korekty ich prac) oraz instytucjom 

działającym na terenie gminy. W roku 2011 dokonała m.in. korekty językowej 

opracowania dotyczącego 70- letniej historii jednostki OSP w Świnicach 

Warckich. Od lat aktywny członek zespołu ,,Świniczanki’’, autorka licznych 

tekstów piosenek okolicznościowych oraz scenariuszy imprez. Tylko w 2011 r. 

powstał m.in. tekst ,,Marsza Smoleńskiego’’, utworu, którym zespół uczcił I 

rocznicę tragedii pod Smoleńskiem, a także teksty sławiące imię naszej świętej 

rodaczki- siostry Faustyny np. ,,Miłość Prawdziwa’’. Piosenkę tę zespół 

zaśpiewał podczas Festiwalu integracyjnego ,,Miłosierne Nutki’’. Inne teksty to 

,,Córka Świnickiej Ziemi’’ oraz teksty utworów ku czci bł. Jana Pawła II. 

W minionym 2011 r. z jej inicjatywy dokonano zmian w scenariuszu 

uroczystości Wojewódzkiego Dnia Ziemniaka, do którego napisała nowe teksty. 

Na uwagę zasługuje opracowanie pięknego scenariusza widowiska słowno- 

muzycznego pt. ,,Pokłon Trzech Króli’’, w którym przedstawiona została 

zarówno historia Święta Objawienia Pańskiego, jak również obrzędy i tradycje z 

nim związane. Współpracuje też z młodzieżą gimnazjalną realizującą projekt 

edukacyjny pt. ,,Etnolog- zaloguj się na ludowo’’. Aktywnie uczestniczy w 

pracach Lokalnej Grupy Działania ,,Między Wartą a Nerem’’, jest zastępcą 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Pełni  odpowiedzialne funkcje w 

Związku Nauczycielstwa Polskiego.  Nikomu nigdy nie odmówiła pomocy, co 

wskazuje na to, że jest osobą życzliwą i  zmotywowaną do społecznego 

działania. 

 

Pan Andrzej Jędrzejczak jest Prezesem Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony 

Kraju w Świnicach Warckich od 2003 r. Klub LOK pod kierownictwem Pana 

Jędrzejczaka działa aktywnie w środowisku gminnym organizując zawody dla 

zakładów pracy. 4- krotnie zorganizował z Klubem zawody powiatowe dla 

klubów z terenu powiatu kolskiego i łęczyckiego. 6-krotnie  w ciągu ostatnich 6 

lat organizował zawody samorządowe pod patronatem Starosty Łęczyckiego, w 

których wzięło udział dużo drużyn samorządowych   z powiatu łęczyckiego i 

poddębickiego. W swoich działaniach współpracuje z Wójtami Gminy w 

Świnicach Warckich, Starostwem  Powiatowym w Łęczycy oraz Zarządem 

Powiatowym w Kole  i Łódzkim Zarządem Wojewódzkim LOK w Łodzi. 

 

Maksymilian Milczarek - absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Muzycznej  II st. Im. Henryka 

Wieniawskiego w Poznaniu gdzie uzyskał dyplom zawodowy – muzyk 

instrumentalista. Nauczyciel muzyki w szkołach podstawowych w Łęczycy oraz 

w Górze Świętej Małgorzaty. Kapelmistrz orkiestr OSP Wielenin oraz OSP 

Świnice Warckie  z którą zajął II miejsce XII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr 



Dętych w Świnicach Warckich. Wieloletni członek orkiestr dętych OSP Świnice 

Warckie oraz Reprezentacyjnej Orkiestry OSP ZHP Uniejowie. Członek oraz 

opiekun artystyczny Reprezentacyjnego Zespołu Sygnalistów Myśliwskich 

,,HUBERTUSY” działającego przy kole Myśliwych ,,Bażant” w Świnicach 

Warckich , który od 2011 rok został Reprezentacyjnym Zespołem Okręgowej 

Rady Łowieckiej  w Łodzi. Założyciel kwintetu dętego ,,YOUNG BRASS 

QUNTET” , z którym w 2011 roku nagrał płytę zawierającą najpiękniejsze 

polskie kolędy. Pasjonat muzyki poważnej oraz orkiestrowej, strażak, przyjaciel 

dzieci i młodzieży. 

 

Piotr Wawrzyniak –mgr inż.-  nauczyciel SOSW w Stemplewie, bibliotekarz, 

w poprzednich latach pozyskał sprzęt komputerowy i multimedialny do 

pracowni komputerowych oraz  biblioteki i czytelni multimedialnej w placówce. 

Obecnie kierownik internatu SOSW. Informatyk. Promuje technologię 

informacyjną, realizuje projekty POKL. Wieloletni członek Stowarzyszenia. 

Pozyskał sprzęt dla Stowarzyszenia oraz środki materialne na liczne działania 

promocyjne m.in. z młodzieżą tworzył czasopismo ,,Promyczek’’, wspierał 

redagowanie czasopisma Stowarzyszenia Nasza Gazeta. Prowadzi i tworzy 

strony internetowe Stowarzyszenia i Ośrodka / np. stronę biblioteki, pokój 

nauczycielski/. Realizuje filmy i prezentacje o imprezach środowiskowych 

Ośrodka    i Stowarzyszenia, np. ,,Miłosierne Nutki’’, zloty ZHP NS. Był 

realizatorem Powiatowych Świąt Jabłka.  Jest  współautorem  i redaktorem 

książek o Stemplewie i Gminie ( głównym koordynatorem zbierania informacji 

o historii Stemplewa, Gminy  i Ośrodka ,, Stemplew dawniej i dziś oraz nowego 

wydania  z okazji 600-lecia Stemplewa i 30-lecia SOSW- wielka praca i 

promocja Gminy. Jest współorganizatorem akcji i imprez sportowych, 

kulturalnych i turystycznych. Autorem folderów,  ulotek, prowadził 

nagłośnienia wielu imprez. Społecznik, zaangażowany, odpowiedzialny , 

pasjonat. 

  
Stowarzyszenie Oświatowe ,,EDUKATOR’’ reprezentowane przez Panią 

Bożenę Zając – Prezesa Stowarzyszenia oraz Panią Agnieszki Mikina – 

Wiceprezesa, było inicjatorem włączenia oraz realizacji do pracy metodą 

projektu. W projekcie uczestniczyło 20 uczniów, którzy brali udział w zajęciach 

prowadzonych przez trenerów projektodawcy. Roczna praca uczniów 

zaowocowała realizacją następujących projektów: ,,Ner jaki jest naprawdę”, 

,,Wyhodujemy piękne Świnice”, ,,Na tropie ekologicznych przestępców” I 

,,Ekologiczne Smerfy”. Uczniowie mieli okazje przestawienia efektów swojej 

pracy na sesji posterowej oraz podczas wizyty w naszej szkole delegacji jednej 

ze szkół włoskich współpracujących ze Stowarzyszeniem. Należy dodać, że 

Pani Bożena Zając oraz Agnieszka Mikina są autorkami książki ,,Jak wdrażać 

metodę projektów?’’, która wspiera nauczycieli w pracy z uczniami podczas 

realizacji projektów edukacyjnych. Dzięki pani Prezes oraz Wiceprezes 



Stowarzyszenia Oświatowego zostaliśmy także włączeni do grupy 40 szkół 

województwa łódzkiego realizujących innowacyjny program ,,Rozwój 

zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery’’ prowadzony przez 

ECORYS Polska sp. z.o.o. który uzyskał na realizację projektu dofinansowanie 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Wysoka jakość 

systemu oświaty, numer konkursu 4/POKL/2009. Pani Bożena Zając oraz Pani 

Agnieszka Mikina pełnią w nim funkcje ekspertów merytorycznych. Dzięki 

włączeniu właśnie naszej w obydwa projekty uczniowie uzyskali nowe 

możliwości rozwijania swej wiedzy, umiejętności i zainteresowań. Nauczyciele 

mogli wziąć udział   w bezpłatnych kursach doskonalących metody nauczania,                         

a w perspektywie czasu będą kształcić w tym zakresie nauczycieli innych szkół. 

Współpraca z Paniami to korzyść dla całej szkoły.    

 

Fundacja ,,Podaruj Serce Innym’’ z Łodzi niesie wsparcie i pomoc dzieciom 

niepełnosprawnym z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Stemplewie od 

wielu lat. Systematycznie udzielają pomocy rzeczowej i finansowej. Zaopatrują 

w produkty żywnościowe, odzież, pomocne elementy wyposażenia , materiały 

edukacyjne i szkolne.  

Fundacja wspiera realizację turnusów rehabilitacyjnych, akcji letnich- obozów. 

Fundacja przekazała dużą kwotę finansową na działania promocyjne Stemplewa 

i Ośrodka- w postaci wydania książki ,,600 lat Stemplewa, 30 lat Ośrodka 

SOSW. Wspiera działanie Świetlicy Integracyjnej „RAZEM” dając wsparcie 

dzieciom z terenu gminy. 

 

 
                                                                             Beata Boniecka-Wincenciak 


