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Numer 1 (19) Nakład - 180 egz. Pismo Rady Sołeckiej w Dziecinowie

Część 1. „Warszewickie” korzenie kolędy „W żłobie leży…”
Z DZIEJÓW DZIECINOWA

Prawie 500 lat temu to było, kiedy Warszawice opuszczał
młody Stanisław Warszewicki, późniejszy wybitny
jezuita… i chociaż nieczęsto dane mu było tu wracać, to

związał swe życie i
karierę z głównymi
miastami Polski. W
latach 1570-1572
zorganizował w Wilnie
kolegium jezuickie,
któremu przewodził
jako rektor. Tu
sprowadził z Poznania
część swej bogatej
biblioteki. Dzięki
Warszewickiemu liczba
uczniów przekroczyła

400, a przyjmowano do niej nie tylko synów bogatych
magnatów i szlachtę, lecz nawet plebejuszy i
protestantów. Tam też w kolegiacie św. Jana i katedrze
wileńskiej „z takim naciskiem do siebie kazania miewał,
że po trzy albo cztery tysiące audytora [słuchaczy] jego
rachowano.” Przemawiał „tak gorąco, że niekiedy
wszystek lud zgromadzony pobudzał do płaczu.” W
czasie postu 1572 r. „podjął się do ludzi kazać o
sakramencie pokuty, w czem tak mu Bóg poszczęścił, że
wielu ich od młodości swojej zastarzałych nałogów
poprzestało, wielu świętokradzkich spowiedzi poprawiło,
z takim konkursem do spowiedzi penitentów, że gdy swoi
kapłani nie mogli wystarczyć tak świętej pracy, musiano
i inszych do pomocy zaciągać.” Przy nim wyrósł talent
kaznodziejski ks. Piotra Skargi z Grójca, który uczył

się zawodu
kaznodziejskiego od
ojca Stanisława
Wa r s z e w i c k i e g o .
Skarga został
współpracownikiem
naszego rodaka, z
czasem związał się z
dworem królewskim,
gdzie powstały słynne
„Kazania Sejmowe”
wzywające do
n a p r a w y
Rzeczypospolitej. W
celu rekatolizacji Litwy

jezuici organizowali misje ludowe we wsiach i
miasteczkach. Tam też pewnie powstała kolęda „W żłobie
leży”, przypisywana właśnie ks. Piotrowi Skardze, która
zapewne już w XVII w. może poprzez wpływy Stanisława
Warszewickiego, upowszechniła się nad Wisłą. W XIX w.
O. Kolberg zapisał jej ówczesną wersję spod Czerska i
Warszawy:
„1. W żłobie leży, któż pobieży, kolendować Małemu,
Jezusowi Chrystusowi dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie
przygrywajcie, jako Panu naszemu.
2. My zaś sami z piosneczkami za wami pośpieszymy, a
tak Tego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy: Jak
ubogo narodzony, płacze w stajni położony, więc Go dziś
ucieszymy.
3. Najprzód tedy niechaj wszędy zabrzmi świat w
wesołości, że posłany nam jest dany Emanuel w niskości.
Jego tedy powitajmy, z aniołami zaśpiewajmy: Chwała
na wysokości.
4. Witaj Panie, cóż się stanie, że rozkoszy niebieskie,
opuściłeś, a zstąpiłeś, na te niskości ziemskie? Miłość
Moja to sprawiła, że człowieka wywyższyła pod nieba
empirejskie.
5. Czem’ w żłobeczku nie w łóżeczku, na sianku’ś
położony? Czem’ z bydlęty, nie z panięty w stajni jesteś
złożony? By człek sianu przyrównany, grzesznik
bydlęciem nazwany, przezemnie był zbawiony.
6. Twoje państwo i poddaństwo jest świat cały, o Boże!
Tyś polny kwiat, czemuż Cię świat przyjąć nie chce, choć
może? Bo świat doczesne wolności zwykł kochać, Mnie
zaś z swej złości krzyżowe ściele łoże.
7. W Ramie głosy pod niebiosy wzbijają się Racheli, gdy
swe Syny, bez przyczyny w krwawej widzi kąpieli!
Większe mnie dla nich kąpanie, w krwawym czeka
oceanie, zkąd niebo będą mieli.
8. Trzej królowie monarchowie wschodni kraj
opuszczają, serc ofiary, z trzema dary, Tobie Panu
oddają. Darami się kontentujesz, bardziej serca ich
szacujesz, za co niech niebo mają.”
Tak, więc zaproszony do wspierania „Głosu Dziecinowa”
artykułami historycznymi, przesyłam Mieszkańcom tej
wsi życzenia noworoczne, aby Dziecinów rozwijał się w
2011 roku tak pomyślnie jak dotąd i tradycyjnie
pośpieszał „kolędować Małemu” w sąsiednich
Warszawicach.

MARIUSZ ROMBEL, 2011.01

27 grudnia 2010 r. odbyła się III

Sesja Rady Gminy Sobienie-Jeziory.

Radni wyrazili zgodę na

przystąpienie gminy Sobienie

Jeziory do projektu  p. n. „Gmina

bliżej słońca - zwiększenie

wykorzystania energii odnawialnej w

gminach Wilga i Sobienie Jeziory

poprzez zakup i montaż kolektorów

słonecznych”.           

Partnerem projektu (obok gminy

Wilga) jest również parafia p.w. Św.

Jana Chrzciciela  w Warszawicach. 

Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to

jest szansa, że za ok. dwa lata na 

naszych domach zostaną

zamontowane kolektory słoneczne.

Niestety taki jest przeciętny czas

rozpatrywania wniosków przez

Urząd Marszałkowski w Warszawie.                                       

Radni podjęli także uchwałę w

sprawie ustalenia wydatków

budżetu gminy, które niewygasły z

upływem roku 2010. Są to  m. in.:

budowa przyłącza wodociągowego

w m. Radwanków Szlachecki,

przebudowa ulic Szmaragdowej i

Kwiatowej w Sobieniach Jeziorach,

modernizacja placu zabaw przy PSP

w Sobieniach jak również dostawa

pospółki żwirowej do naprawy

przywałowych dróg gruntowych na

terenie gminy. Ostateczny termin na

dokonanie tych wydatków upływa z

dniem 30.06.2011 r.                 

M.K.

III sesja Rady Gminy Sobienie Jeziory
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Tablica pamiątkowa ks. Piotra Skargi
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Prosimy mieszkańców Dziecinowa

zamieszkałych wzdłuż drogi nad

jeziorem Dziecinowskim, o

usunięcie wszystkich drzew od

strony jeziora w promieniu 2 metrów

od krawędzi jezdni.

Pozostałych mieszkańców

prosimy o pousuwanie konarów i

gałęzi  drzew wystających zza

płotów na nasze drogi.  

Czas do końca lutego 2011 roku. 

Po upływie tego terminu, drzewa

te i gałęzie zostaną usunięte przez

strażaków OSP Dziecinów. 

Akcja ta ma na celu poprawę

bezpieczeństwa ruchu na naszych

drogach, jak również ma

zapobiegać rozsadzaniu asfaltu

poprzez grubiejące korzenie. 

OSP Dziecinów

Do mieszkańców

Dziecinowa

APEL
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W dniu 22 stycznia 1883 roku wraz z ogłoszeniem

manifestu przez Tymczasowy Rząd Narodowy w

Warszawie wybuchło zbrojne powstanie przeciwko

Imperium Rosyjskiemu. Bezpośrednią przyczyną

wystąpienia zbrojnego był narastający rosyjski terror wobec

Polaków. Powstanie swym zasięgiem objęło cały obszar

Królestwa Polskiego, a w Wielkim Księstwie Litewskim

wybuchło 1 lutego 1884 roku i trwało  do jesieni 1864 roku.

Imperium Rosyjskie wystawiło do walki około 405 tys. żołnierzy

przeciwko około 200 tys. żołnierzy polskich z czego szacuje się

że zginęło od 10 tys do 20 tys Polaków zaś ze strony rosyjskiej

brak jest danych o poległych. Powstanie Styczniowe było

największym wystąpieniem zbrojnym spośród wszystkich

powstań podczas zaborów i miało charakter wojny

partyzanckiej. Stoczono w niej ok. 1200 bitew i potyczek. 

W pierwszych dniach powstania powstańcy uderzyli na

rosyjskie garnizony w województwach: podlaskim,

augustowskim, płockim, lubelskim i radomskim. Po

początkowych sukcesach organizacyjnych, także wojskowych,

powstańcy zaczęli jednak ulegać przeważającym siłom

rosyjskim. Oddziały polskie unikały walnej bitwy, która mogła

by się zakończyć totalną porażką powstania. Nie nadeszła

żadna pomoc z zagranicy, na jaką liczono. Mocarstwa

zachodnie poprzestały na wydaniu bardzo ogólnych deklaracji

dyplomatycznych, uważając polską insurekcję za wewnętrzną

sprawę Imperium Rosyjskiego. Jedynie papież Pius IX w

swojej mowie tronowej z 24 kwietnia 1864 r. stanowczo

wystąpił w obronie Polaków: :sumienie mnie nagli, abym

podniósł głos przeciwko potężnemu mocarzowi, którego kraje

rozciągają się aż do bieguna... Monarcha ten prześladuje z

dzikim okrucieństwem naród polski i podjął dzieło bezbożne

wytępienia religii katolickiej w Polsce.” 

Wojenna zawierucha przetoczyła się również przez

nasze tereny.  Połączone oddziały powstańcze Józefa

Jankowskiego, Jana Malińskiego i Adama Andrzeja

Zielińskiego w połowie marca stoczyły pod Dziecinowem

przegraną potyczkę z siłami mjr. Kreuza. W dn.18 marca

wycofujące odziały powstańcze zostały rozbite pod

Zambrzykowem, zginęło 60 powstańców. W zagrodzie i

stajni należących obecnie do Adama Kasprzaka ukrywał

się nieduży oddział powstańczy. Został on rozbity przez

kozaków, poległy 22 osoby, w tym 2 kobiety. Czterech

polskich oficerów, kozacy powiesili w stajni za żuchwy i

spalili żywcem. Mogiła i pomnik powstańców zbudowany

w 1921 r  przez mieszkańców Zambrzykowa znajduje się

blisko wsi, przy drodze do sąsiedniej miejscowości

Karczunek. 

Powstanie upadło na jesieni 1884 r. jednak jeszcze niektóre

odziały walczyły dłużej. Najdłużej, aż do wiosny 1865 r.,

walczył ostatni oddział powstańczy księdza generała

Stanisława Brzózki na Podlasiu, który po ujęciu został

powieszony w Sokołowie Podlaskim. 

Rosjanie rozpoczęli represje wobec Polaków natychmiast po

stłumieniu walk, wiele tysięcy ludzi przypłaciło życiem lub

konfiskatą majątków za udział  lub pomoc powstaniu.

Kilkadziesiąt tysięcy uczestników walk zesłano na Sybir.

Władze rosyjskie przystąpiły też do wzmożonej rusyfikacji

społeczeństwa polskiego, mającej na celu upodobnienie

Kongresówki do innych prowincji Imperium Rosyjskiego.

Waldemar Świderski

Powstanie Styczniowe
O HISTORII  SŁÓW KILKA.. .

W 2010 roku, na wniosek Wójta

Stanisława Wirtka, wszystkie

funkcjonujące jednostki OSP z

gminy Sobienie-Jeziory otrzymały

po 5 000 PLN. Była to nagroda za

poświęcenie strażaków ochotników

podczas ubegłorocznej akcji

przeciwpowodziowej.

OSP Dziecinów zakupiła za te

pieniądze piłę spalinową do drzewa,

osiem par butów strażackich oraz

dwanaście koszulek z logo

Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jednak najpoważniejszym

nabytkiem jest z pewnością duży

samochód bojowy STAR 244. 

Dzięki osobistym staraniom Prezeza

Włodzimierza Duluka nabyliśmy

ten samochód od OSP Wiązowna.

Samochód jest całkowicie sprawny,

wymaga jedynie drobej “kosmetyki”

oraz niewielkich prac lakierniczych.

Po przeprowadzeniu wszystkich

czynności związanych z rejestracją

będzie gotowy do służby. Wójt

Gminy ze swojej strony już

zapowiedział wsparcie w

doposażeniu pojazdu oraz w

zakupie strojów bojowych, które

zapewnią bezpieczeństwo podczas

ewentualnych akcji.     

Łukasz Gawin

Od przybytku głowa nie boli

CO TAM W STRAŻY SIĘ WYDARZY.. .

Od 31 stycznia do 11 lutego br. w

Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory

trwały konsulatacje projektu

“Program współpracy Gminy

Sobienie-Jeziory z organizacjami

pozarządowymi i innymi

podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego

na rok 2011”.

Uwagi do projektu można było 

składać na wskazanym formularzu w

Urzędzie Gminy.

Jedyną organizacją, która zgłosiła

swoje uwagi do projektu była

Ochotnicza Straż

Pożarna w

Dziecinowie. Uwagi te

dotyczyły braku w

priorytetach projektu

zadań w zakesie kultury, sztuki,

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego. Powyższe uwagi

zostały zamieszczone w programie.

Szkoda tylko, że do konsultacji nie

włączyły się inne organizacje z

terenu naszej gminy. Nie sądzę, aby

wszystko im się podobało we

współpracy z lokalnymi władzami.

Ale najwyraźniej doszli do wniosku,

że dużo lepiej wyjdzie im krytyka

wszystkiego i wszystkich, niż

konstruktywna dyskusja.

Łukasz Gawin

Konsulatacje społeczne

WIEŚCI Z GMINY

Wisła Dziecinów ma już za sobą

dwa spotkania kontrolne przed

zbliżającą się rundą wiosenną A-

klasy. Niestety bilans nie jest

korzystny dla naszej drużyny, bo

oba mecze przegraliśmy. Jednak

zdaniem trenera Gaja zawodnicy nie

oszczędzają się na treningach i to

powinno przynieść efekt na wiosnę.

Mam nadzieję, że trener wie co

mówi, bo sytuacja w tabeli jest

wyjątkowo niekorzystna.

Wyniki meczów sparingowych:

Wisła - Jendość Żabieniec 0:5

Wisła - Gwardia Warszawa 2:8
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Pomnik Powstańców Styczniowych w Zambrzykowie

Takiej prezentacji zazdrości nam niejedna
OSP
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Zmiany organizacyjne w Ośrodku

Zdrowia w Sobieniach-Jeziorach:

- Na miejsce dr. Z. Matwieja w

ośrodku zdrowia zatrudniony został

w wymiarze 3\4 etatu dr Artur

Siwiec- specjalista chorób

wewnętrznych II stopnia;

- Od pewnego czasu badania

analityczne w ośrodku zdrowia w

Sobieniach pobierane są dwa razy

w tygodniu – w poniedziałki i w

czwartki;

- Od 8 lutego lekarz pediatra, dr

Messerschmitt, przyjmuje 2 razy  w

tygodniu w godzinach

popołudniowych – we wtorki i w

czwartki;

- Prawdopodobnie od początku

marca na mocy porozumienia z

NFZ  ponownie będzie przyjmował

dr Michalski - specjalista ginekolog.

M.K.

Zmiany, zmiany, zmiany

SŁUŻBA ZDROWIA

Trudne początki

NA SPORTOWO

Ludność gminy Sobienie-Jeziory w liczbach

miejscowość liczba ludności w tym kobiet
% w wieku

produkcyjnym
% ludności

gminy
Dziecinów 676 335 59,5% 10,7%

Gusin 194 95 60,8% 3,1%

Karczunek 37 20 59,5% 0,6%

Nowy Zambrzyków 72 30 61,1% 1,1%

Piwonin 130 65 56,9% 2,1%

Przydawki 69 36 58,0% 1,1%

Radwanków Królewski 53 30 64,2% 0,8%

Radwanków Szlachecki 207 100 60,4% 3,3%

Sewerynów 22 13 68,2% 0,3%

Siedzów 225 107 61,3% 3,6%

Sobienie-Biskipie 392 193 59,2% 6,2%

Sobienie-Kiełczeskie II 166 86 57,6% 2,6%

Sobienie-Kiełczeskie I 218 107 59,6% 3,5%

Sobienie Szlacheckie 289 138 54,3% 4,6%

Sobienie-Jeziory 1362 702 67,0% 21,6%

Stary Zambrzyków 216 98 55,6% 3,4%

Szymianowice Duże 237 113 59,1% 3,8%

Szymanowice Małe 124 65 59,7% 2,0%

Śniadków Dolny 141 73 57,5% 2,2%

Śniadków Górny 51 27 56,9% 0,8%

Śniadków Górny A 200 101 61,5% 3,2%

Warszawice 338 166 58,6% 5,4%

Warszówka 330 178 62,4% 5,2%

Wysoczyn 504 261 58,7% 8,0%

Zuzanów 52 27 51,9% 0,8%
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