
Artystyczna kumulacja

Zacznijmy od poetów – do Parzęczewa przyjecha-
li: Marek Czuku, Przemysław Owczarek, Konrad 
Tatarowski, czyli jurorzy „Czarno na białym” oraz 
laureatka I miejsca – Aleksandra Dańczyszyn 
z Warszawy. W imprezie uczestniczyli także poeci 
– przedstawiciele Domu Literatury w Łodzi, który 
jest współorganizatorem konkursu: Maciej Robert, 
Rafał Gawin i szef Domu Literatury – także poeta 
– Andrzej Strąk. Podczas imprezy swoje wiersze 
czytał laureat ubiegłorocznej edycji konkursu – 
Czesław Markiewicz, który do Parzęczewa przyje-
chał aż z Zielonej Góry. Osobiście czytał także wy-
różnione w konkursie wiersze ich autor – Kacper 
Płusa. Odczytane zostały też utwory pozostałych 
laureatów konkursu. W gronie zwycięzców, wy-
łonionych spośród 211 uczestników, znaleźli się 
prócz zwyciężczyni – Aleksandry Dańczyszyn: An-
na Miłek (II m-ce), Rafał Baron (III m-ce). Wyróż-
nieni zostali: Mirosław Kowalski, Elżbieta Galoch, 
Bożena Kaczorowska, Mariola Kruszewska oraz 
wspomniany wcześniej Kacper Płusa.

Poetyckim bohaterem imprezy był także 
Jan Sztaudynger. To w związku ze 110. rocznicą 
urodzin poety Forum Inicjatyw Twórczych re-
alizowało, wspólnie z Łódzkim Domem Kultu-
ry, projekt: „Zaczarowany i pokłuty jestem przez 
nuty…”. Efektem projektu jest płyta z piosenkami 
do tekstów Sztaudyngera w wykonaniu zespołu 
Błogostan. Wszystkich piosenek, które znalazły 
się na płycie wysłuchaliśmy podczas imprezy. 
Koncert wzbudził entuzjazm, wspaniała muzy-
ka Macieja Janeckiego wzbogaciła utwory poety 
i pozwoliła je zinterpretować na nowo. Zespół – 
chluba parzęczewskiego FIT-u jest w doskonałej 
artystycznej kondycji. Tworzą go soliści: Anna 
Szoszkiewicz i Janusz Chałas i instrumentaliści: 
Maciej Janecki, Bartosz Wroniszewski, Marcin 
Seweryński i Artur Pyciarz. Gościnnie na kon-
cercie i na płycie wystąpił Mateusz Szymczak. 

Twórczość Sztaudyngera była także inspiracją 
dla uczestników konkursu „Fraszka na płótnie”. 
Zwyciężyła Bogna Stepień, która „wizualizowała” 
fraszkę „Do róży”: Nie klnij motyla, posłannictwo 
spełni, gdy innej róży da także smak pełni. Drugie 
miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł, ufundowa-
ną przez Marcina Pydę-Żylińskiego wywalczyła 
Donata Bugajska. Jurorami w tym konkursie byli 
niewątpliwi znawcy sztuki malarskiej: Iwan Kulik 
– wybitny malarz ukraiński, Matylda Leśniowska 
– malarka, projektantka mody odnosząca sukcesy 
na najbardziej prestiżowych światowych wybie-
gach i mieszkaniec naszej gminy Stanisław Rado-
miński – pomysłodawca i realizator wyjątkowego 
na skalę światową przedsięwzięcia artystyczne-
go: Labirynt fresków im. Vico Calabro. Jurorzy 
osobiście ogłosili werdykt i wręczyli nagrody (za 
I miejsce nagroda pieniężna w wysokości 500 zł).

Impreza upłynęła w wyjątkowej atmosferze, 
także dzięki obecności dużej grupy młodzieży 
gimnazjalnej, która wzięła udział w dyktandzie 
Puls Języka, przygotowanym przez Dom Litera-
tury. Zwyciężyła Zuzanna Gaczyńska, która nie 
popełniła żadnego błędu! Wszyscy uczestnicy dyk-
tanda otrzymali książki, a najlepsi wezmą w grud-
niu udział w łódzkim finale, gdzie do wygrania są 
wysokie nagrody pieniężne. Mimo, że dyktando 
było pierwszym punktem programu, młodzież 
wytrwale czekała do końca na wyniki. Dzięki temu, 
niektórzy po raz pierwszy, uczestniczyli w tego ro-
dzaju poetycko – muzycznym spotkaniu. Najwięcej 
entuzjazmu wśród młodych ludzi wzbudził inau-
gurujący wydarzenia koncert zespołu Jolly Roger. 

Renata Nolbrzak
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Na zdjęciu od lewej: przewodniczący Jury – prof. Konrad Tatarowski, dyrektor FIT – Renata Nolbrzak  
oraz laureatka I miejsca w konkursie „Czarno na białym” –  Aleksandra Dańczyszyn

W listopadowy wieczór w parzęczewskim Forum Inicjatyw Twórczych spotkali się 
miłośnicy poezji, muzyki, malarstwa ale też sami poeci, muzycy i malarze – autorytety 
i debiutanci. Pretekstem były wydarzenia podsumowujące projekt „Zaczarowany i pokłuty 
jestem przez nuty… Liryka Jana Sztaudyngera w piosence” oraz rozstrzygnięcie dziesiątego 
już Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Czarno na białym”.

Jurorzy konkursu malarskiego: Iwan Kulik,  
Matylda Leśnikowska, Stanisław Radomiński 

oraz prowadząca imprezę Renata NolbrzakZespół BŁOGOSTAN w piosence: „Matka Boska na nartach”
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Zespół Szkół w Wartkowicach 
zajął II miejsce w kategorii 
EKOSZKOŁA w podkategorii 
Gimnazjum w IV edycji Konkursu 
„EKOBELFRY” Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
za rok szkolny 2013/2014. 
Przedstawiciele uczniów, 
nauczycieli i dyrekcji Zespołu 
Szkół w Wartkowicach wzięli 
udział w uroczystej gali 
podsumowującej konkurs  
w dniu 5 grudnia w Łódzkim 
Domu Kultury.

Społeczność Zespołu Szkół w Wart-
kowicach zna doskonale walory przy-
rodnicze swojej gminy, jak również 
problemy, z jakimi się ona boryka. 
Podstawowym zadaniem w tej dzie-
dzinie społeczności szkolnej – dyrek-
cji, nauczycieli, uczniów i ich rodziców 
stało się wykorzystanie możliwości 
zawartych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego, w celu wyzwo-
lenia i utrwalenia u uczniów potrzeby 
życia zgodnego z naturą. Poniżej przed-
stawiamy najważniejsze przedsięwzię-
cia z zakresu edukacji ekologicznej zre-
alizowane z inicjatywy szkoły w roku 
szkolnym 2013/2014.

Aktywni dla klimatu

Grupa uczniów z Zespołu Szkół 
w Wartkowicach prowadziła w szko-
le projekt ekologiczny „Aktywni dla 
klimatu” i tym samym brała udział 
w ogólnopolskim konkursie na rzecz 
jego ochrony. Konkurs był częścią 
ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej 
„Zmieniaj nawyki – nie klimat” dofi-
nansowanej ze środków Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Jego celem było rozpowszechnienie 
wiedzy na temat zmian klimatycz-
nych i metod przeciwdziałania tym 
zmianom oraz poszerzenie świado-
mości społecznej w dziedzinie ekolo-
gii. Utworzony w Gimnazjum zespół 
uczniów „Eko-Five”, pod opieką ko-
ordynatora – p. Joanny Sęczkowskiej 
podjął się zadań określonych regula-
minem, w ramach których uczestni-
cy zgłębiali wiedzę na temat klimatu, 
poznali formy ochrony klimatu, podej-
mowali własne działania w tej dzie-
dzinie. Przygotowali m.in. zbiór zasad 
przyjaznych klimatowi, ekologiczną 
mapę gminy, przeprowadzili ankie-
tę ekologiczną wśród mieszkańców 
gminy. Ponadto nauczyli się różnych 
form współpracy ze społecznością 
szkolną i lokalną oraz poznali zasa-

dy przeprowadzania akcji społeczno 
– promocyjnej zbiórki elektroodpadów  
w swoim regionie. W efekcie zebrano 
1340 kg elektrośmieci.

STOP niskiej emisji – nauka  
poprzez realizację  

programów edukacyjnych

W ramach projektu 40 uczniów Gim-
nazjum w Wartkowicach jako jednej 
z trzydziestu szkół w Polsce zakwali-
fikowało się do udziału w bezpłatnych, 
czterodniowych warsztatach z zakre-
su edukacji ekologicznej w Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej w Lipiu w woj. 
zachodniopomorskim. Celem projek-
tu jest uświadomienie społeczeństwu 
zagrożenia dla zdrowia ludzi i środo-
wiska wynikającego z użytkowania 
przestarzałych palenisk węglowych 
oraz spalania złych gatunków węgla 
i odpadów w nieprzystosowanych do 
tego paleniskach. Jednym z najwięk-
szych zagrożeń dla środowiska i zdro-
wia ludzkiego są zanieczyszczenia po-
chodzące ze źródeł indywidualnych 
– domów i mieszkań. Zawarte w pro-
duktach spalania tlenki węgla, siarki, 
związku chloru, fluoru i metali ciężkich 
oraz karcinogenne, smołowe aerozole 
wywołują wiele schorzeń układu krą-
żenia i układu oddechowego, alergie, 
migreny, bezsenność, podnoszą ryzyko 
zachorowania na nowotwory. Celem 
projektu jest również wskazanie alter-
natywnych, ekologicznych sposobów 
ogrzewania domów, poprzez zastoso-
wanie m.in. źródeł energii odnawialnej. 
Projekt „Stop niskiej emisji” dotowany 
jest z środków Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Stań po zielonej stronie mocy

Założeniem akcji ekologicznej, której 
pomysłodawcą i organizatorem jest 
firma Slam Poland sp. z o.o. jest pro-
wadzenie działań edukacyjnych i in-
formacyjnych z zakresu selektywnej 
zbiórki odpadów oraz recyklingu, po-
prawy świadomości ekologicznej. Ce-
lem akcji jest zbiórka m.in.: płyt CD/
DVD/BR, zużytych telefonów, baterii, 
ładowarek od telefonów, etui od płyt 
CD/DVD/BR, kabli, pilotów (od TV), 
pendrivów, dysków HDD, słuchawek, 
innych. Akcja ekologiczna prowadzona 
jest na terenie 5 województw: łódzkie-
go, wielkopolskiego, dolnośląskiego, 
opolskiego i śląskiego. W akcję aktyw-
nie włączyły się wszystkie klasy szkoły 
podstawowej i gimnazjum pod okiem 
opiekuna akcji p. Joanny Sęczkowskiej.

E-kologia nuklearna

Grupa gimnazjalistów pod opieką Jo-
anny Sęczkowskiej uczestniczy w Ogól-
nopolskim Programie Badawczym 
„E-kologia nuklearna”. Celem utwo-
rzonego w szkole zespołu badawczego 
jest zbadanie rozkładu zanieczyszczeń 
niektórymi pierwiastkami chemicz-
nymi w przydrożnych roślinach przy 
użyciu metod pomiarowych fizyki ją-
drowej. Zakończyliśmy pierwszy etap 
projektu – zbiórkę roślin na potrzeby 
eksperymentu. Zebranych zostało 16 
próbek w pobliżu Autostrady Wolności 
w miejscowości Powodów. Przygoto-
wane zostały próbki proszkowe roślin 
próbników i wysłane do badań spek-
troskopem. Kolejnym etapem będzie 
analiza widm rentgenowskich zbada-
nych w laboratorium próbek oraz spo-
rządzenie raportu końcowego, który 
zostanie opublikowany na stronie in-
ternetowej projektu.

Wieczór Nauki

Uczniowie trzecich klas gim-
nazjum pod opieką nauczycie-
lek ZS: Urszuli Jabłońskiej – Mruk 
 i Urszuli Owczarek – Łuczak w dniach 
28.02-01.03.2014 uczestniczyli 
w „Wieczorze nauki” w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kaczkach 
Średnich. Celem spotkania był udział 
w wieczornych zajęciach edukacyj-
nych, sportowych oraz kulinarnych. 
Grupa uczestniczyła w prezentacji „Ku-
linarnych Trendów”. Uczniowie mogli 

W dniu 13 listopada 2014 r. w Szkole 
Podstawowej w Chociszewie odbyło się 
uroczyste otwarcie nowoczesnej eko-
pracowni. Uroczystość uświetnił swoją 
obecnością Pan Bohdan Cezary Dzier-
żek Prezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi. Uczniowie przygotowali 
wspaniałe przedstawienie tematyczne 
„Ekologia na wesoło”, pokaz wykonywa-
nia soków ekologicznych oraz wystawę 
poświęconą ekologii. Dzięki współpracy 
z WFOŚiGW szkoła wzbogaciła się m.in. 
o tablicę interaktywną oraz wiele po-

EKO – logiczni
spróbować pysznych potraw przyrzą-
dzonych przez uczennice tej szkoły 
z ekologicznych produktów. Poznali 
zasady higieny przyrządzania potraw 
i zasady zdrowego żywienia. Kolej-
nym punktem programu były war-
sztaty prowadzone przez nauczyciela 
ZSP w Kaczkach D. Statuckiego pod 
tytułem „Energie odnawialne”. Ucz-
niowie uczestniczyli w ćwiczeniach, 
pokazach z wykorzystaniem modeli 
dydaktycznych oraz budowali własne 
modele wiatraków, turbin wodnych, 
zapoznali się z budową i działaniem 
kolektora słonecznego, poznali alter-
natywne źródła pozyskiwania energii 
cieplnej. Brali udział w ciekawych do-
świadczeniach z wodą, olejem, prądem 
elektrycznym, biomasą itp. Uczestnicy 
„Wieczoru nauki” obejrzeli prezentację 
dotyczącą budownictwa ekologiczne-
go, oglądali modele domów z wykorzy-
staniem materiałów ekologicznych. 
Wrócili z bagażem nowej wiedzy 
i doświadczeń.

Tydzień Edukacji Globalnej 
2013

Zespół Szkół w Wartkowicach po raz 
pierwszy włączył się w obchody Ty-
godnia Edukacji Globalnej 2013, któ-
ry odbywał sie pod hasłem „Wybierz 
zrównoważony styl życia”. Koordyna-
torem akcji była Iwona Gieraga, na-
uczycielka przyrody. Zgodnie z hasłem 
akcji podjęto problematykę zrówno-
ważonej i odpowiedzialnej konsump-
cji oraz dbałości o środowisko natu-

ralne. Te zagadnienia miały na celu 
pomóc zrozumieć uczestnikom, jaki 
ogromny wpływ mają nasze codzienne 
decyzje i nawyki na świat oraz środo-
wisko naturalne. Nauczyciele wspól-
nie z uczniami poszukiwali sposobów 
na kształtowanie własnych nawyków, 
aby minimalizować negatywne skut-
ki konsumpcji i zużycia zasobów na-
turalnych. Działania skierowane były 
do przedszkolaków, uczniów szkoły 
podstawowej klas I-VI oraz gimnazja-
listów. Wzięło w nich udział prawie 
400 uczniów. 

Śmieci na dobrej drodze

W świetlicy Zespołu Szkół zorgani-
zowana została po raz drugi akcja eko-
logiczna, w ramach której prowadzona 
była zbiórka makulatury, butelek PET, 
nakrętek oraz aluminium. Akcja trwa-
ła od września 2013 do końca mar-
ca 2014. Zebrana makulatura została 
przekazana do punktu skupu w Ra-
dziejowie, z którym szkoła współpra-
cuje. Wielu uczniów zaangażowało się 
w zbiórkę. Dzięki temu świetlicy szkol-
nej udało się zebrać 60 kg butelek PET, 
9 kg aluminium, 560 kg makulatury 
oraz 70 kg nakrętek. Pieniądze pozy-
skane ze zbiórki zostały przeznaczone 
na działalność dydaktyczną i edukacyj-
ną świetlicy.

Koordynatorzy szkolni:
Joanna Sęczkowska

Urszula Jabłońska-Mruk
Iwona Gieraga

Mała szkoła – duże możliwości
mocy dydaktycznych. Powstała trzecia 
ekopracownia w gminie.

Szkoła Podstawowa w Chocisze-
wie osiąga bardzo wysokie wyniki 
w nauczaniu. Ma na to wpływ zarów-
no odpowiednia kadra nauczycieli 
oraz współpraca z rodzicami i samo-
rządem gminy. Szkoła jest wyposażo-
na m.in. w nowoczesne multimedial-
ne pracownie, ekopracownię, a także 
korzysta z dziennika elektronicznego. 
Dodatkowym atutem szkoły jest jedno-
zmianowość i dowozy dzieci do szkoły 
z pobliskich miejscowości oraz Ozor-

kowa. Dowodem wysokiego poziomu 
nauczania w szkole są czołowe miejsca 
zajmowane przez uczniów w olimpia-
dach i konkursach. Jednym z osiągnięć 
jest pierwsze miejsce w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Matematycznej ucznia kla-
sy szóstej Krzysztofa Szostka.

Jednym z priorytetów na który 
kładziemy duży nacisk to wysoka ja-
kość kształcenia młodzieży w naszych 
szkołach – komentuje Wójt Ryszard 
Nowakowski.

Magdalena Borowska
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Zwyczaj wróżenia w wieczór andrzej-
kowy znany jest od bardzo dawna, 
wtedy wszyscy chcą dowiedzieć się 
o swoim przyszłym losie. Nasze bab-
cie nie świętowały Andrzejek wspólnie 
z dziadkami. Chłopcy i dziewczęta ba-
wili się osobno, zresztą zabawa ta mia-
ła również nieco inny charakter. Mniej 
w niej było śmiechu i radości, a więcej 
skupienia, magii i wiary, że tego dnia 
przyszłość otwiera swoje tajemnice. 
Przez lata zwyczaje się zmieniły, teraz 
bawimy się wspólnie, wróżąc sobie 
nawzajem, łącząc te wróżby z konkur-
sami i wesołą zabawą. 

W naszym przedszkolu także ob-
chodziliśmy Andrzejki, nie zabrakło 
najbardziej popularnych wróżb: serca 
z imionami przyszłego ukochanego lub 
ukochanej, losowanie kolorów z prze-
strogami na przyszłość, emocjonujące 
ustawianie butów w kolejce do zamąż-
pójścia, andrzejkowe talerze z wróżbą 
na dorosłe życie. Jednak najwięcej ra-
dości i wrażeń dostarczyła dzieciom 
ostatnia wróżba – lanie wosku.,,Czary – 
mary,wosku lanie co ma stać się, niech 
się stanie. Zaraz wszyscy się dowiedzą 
co nam wróżby przepowiedzą”. Po tych 
słowach przedszkolaki kolejno pod-
chodziły do stolika, na którym stała 
miska z wodą i z pomocą nauczyciel-
ki lały wosk przez zaczarowany klucz 
z dużym oczkiem. Z powstałych kształ-
tów, dzieci wspólnie z nauczycielką 
odczytywały co je czeka i czego mogą 
się spodziewać w przyszłości. 

Andrzejki to także okazja do rozbu-
dzenia w dzieciach ciekawości i chęci 
poznawania naszych ludowych tra-
dycji. Pamiętajmy jednak, że wróżba 
to zabawa i nie należy traktować jej 
poważnie, chociaż nie jest wykluczone, 
że może się spełnić…

Anna Grodzka

Za nami trzy miesiące realizacji pro-
jektu, w ramach którego odbyło się 
łącznie 249 godzin zajęć, w tym:
–  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

z j. polskiego (84 godz.) 
–  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

z matematyki (62 godz.) 
–  zajęcia rozwijające zainteresowania 

językami obcymi (31 godz.
–  zajęcia rozwijające kompetencje 

z informatyki (11 godz.) 
–  zajęcia rozwijające kompetencje 

z matematyki (7 godz.) 
–  terapia pedagogiczno-psychologicz-

na (28 godz.) 
–  warsztaty w ramach Szkolnego 

Ośrodka Kariery (26 godz.) 

Projekt ma na celu zminimalizowanie 
trudności w opanowaniu podstawy 
programowej oraz podniesienie wie-

19 listopada około stu uczniów klas 
IV–VI ze szkół podstawowych z Wil-
czkowic, Leźnicy Małej i z Siedlca 
wzięło udział w spotkaniu autorskim 
z Pawłem Wakułą zorganizowanym 
przez panią Marzenę Gmerek, dyrek-
tora Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Siedlcu. Spotkanie z autorem ksią-
żek takich jak: „Co w trawie piszczy”, 
„Kajtek i Yetik”, „O czym szumi las”, „Na 
tropie sześcioptaka” było dla młodych 

Spotkanie z czytelnikami w Siedlcu

czytelników niezwykle interesujące. 
Paweł Wakuła opowiadał o swojej 

pracy, zainteresowaniach, czytał frag-
menty swoich książek, opowiadał o ich 
bohaterach i wzbogacał owe opowie-
ści rysunkami. Słuchacze z zapartym 
tchem śledzili przygody Maurycego, 
leśnika Piątka i innych. Następnie za-
sypali autora licznymi pytaniami. Część 
dotyczyła treści książek, a część była 
zdecydowanie osobista, np. jak mają na 

dzy z zakresu kompetencji kluczowych 
uczniów szkół działających na terenie 
gminy Parzęczew. W ramach projektu 
doposażono także bazę dydaktyczną 
szkół. – Zajęcia wyrównujące są bardzo 
pomocne dla naszej szkoły, dlatego że 
podnosimy poziom. Ponadto wszystkie 
pomoce naukowe, które zostały zaku-
pione m. in.: sprzęt komputerowy, tabli-
ce interaktywne, słowniki, plansze, ma-
teriały multimedialne oprócz tego, że 
służą dzieciom są bardzo dobrej jakości 
i cieszymy się z ich zakupu – komentuje 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pa-
rzęczewie Pani Agnieszka Graczyk. Za-
kup nowoczesnych i dostosowanych do 
zajęć pomocy dydaktycznych wpływa 
na efektywniejszy przekaz wiedzy ucz-
niom. Projekt trwa do czerwca 2015 r.

Magdalena Borowska

Andrzejki w przedszkolu

imię kot i pies autora. Wszyscy otrzy-
mali satysfakcjonujące odpowiedzi. 
Książki pana Pawła można było nabyć 
wraz z autografem ozdobionym weso-
łym rysunkiem. Na zakończenie gość 
otrzymał piękne kwiaty i liczne brawa.

Paweł Wakuła jest również rysow-
nikiem prasowym i ilustratorem. Jego 
rysunki satyryczne ukazywały się m.in. 
w „Gazecie Wyborczej”, „Ekspresie Ilu-
strowanym”, „Przeglądzie Sportowym”, 

„Tygodniku Angora” i w dodatku dla 
dzieci „Angorka”. 

Za książkę „Co w trawie piszczy” 
otrzymał w 2009 roku wyróżnienie 
w konkursie literackim im. Astrid Lind-
gren, a w 2011 roku był nominowany 
do Nagrody Literackiej im. Kornela 
Makuszyńskiego za „Kajtka i Yetika”. 
W książkach Pawła Wakuły występują 
ludzie i zwierzęta, pojawiają się po-

staci z legend i bajek. Akcje zawsze są 
pasjonujące, co prowokuje do czyta-
nia kolejnych utworów Pawła Wakuły 
i zachęca do czytania książek w ogóle. 
Wydaje się, że zakup ciekawej książki, 
odpowiedniej do wieku i zaintereso-
wań jest dobrym pomysłem na prezent 
pod choinkę i nie tylko.

Zofia Dziwisz

Droga do sukcesu

Andrzejkowe mamy święto.  
Co się dzisiaj nam wywróży?  

Mamy miskę pełną wody,  
wosk w garnuszku i klucz duży.
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Wybitni ludzie budują tożsamość 
małej Ojczyzny pracując dla ogółu. 
Są pozytywnym punktem 
odniesienia dla współczesnych ale 
i dla potomnych. Dlatego każda 
mała społeczność szczyci się 
swoimi najwybitniejszymi synami 
i córkami. Takim człowiekiem dla 
Gminy Wartko wice był gen. broni 
pilot Andrzej Błasik – wspaniały 
człowiek, mąż, ojciec, dowódca, 
pilot. Docenialiśmy to, że nie 
zapomi nał o swoich korzeniach, 
podtrzymywał dawne znajomości, 
mimo wielu obowiązków 
przyjmował zaproszenia.

Generał broni pilot Andrzej Błasik uro-
dził się 11 października 1962 r. w Pod-
dębicach jako syn Eugeniusza i Marian-
ny, z domu Darulewskiej. Jego matka 
była nauczycielką historii i przedmio-
tów humanistycznych w szkole podsta-
wowej w Wartkowicach, ojciec – pra-
cownikiem Spółdzielni Mleczarskiej 
Wartkowicach. Andrzej Błasik miał 
troje starszego rodzeństwa: siostry 
Jolantę i Ewę oraz brata Piotra.

Andrzej Błasik w latach 1969-
1977 uczęszczał do Szkoły Podsta-
wowej w Wartkowicach, w 1981 r. 
ukończył Liceum Lotnicze, a następ-
nie rozpoczął naukę w Wyższej Ofi-
cerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. 
W 1985 r. ukończył WOSL, został pro-
mowany na stopień podporucznika 
i otrzymał tytuł pilota. Po promocji 
przydzielony do 8. Pułku Lotnictwa 
Myśliwsko-Bombowego w Mirosław-
cu na stanowisko pilota, gdzie słu-
żył do 1986 r. W tym czasie wyko-
nywał loty na samolotach Lim-6. Od 
stycznia 1987 r. Pełnił służbę w 40. 
Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombo-
wego w Świdwinie, gdzie zdobywał 
doświadczenie lotnicze, wykonując 
loty na samolotach SU-22 i TS-11. 
W 40. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-
-Bombowego pełnił obowiązki na sta-
nowiskach od st. pilota po dowódcę 
klucza lotniczego, nawigatora eska-
dry, zastępcę dowódcy eskadry, do 
dowódcy eskadry włącznie. W 1989 r. 
uzyskał 1 klasę pilota wojskowego 
w lotnictwie myśliwsko-bombo-
wym, a w 1991 r. został wyróżniony 
tytułem pilota roku 40. Pułku Lotni-

ctwa Myśliwsko-Bombowego. W la-
tach 1993-95 studiował w Akademii 
Obrony Narodowej w Warszawie. Po 
jej ukończeniu został skierowany do 
Szefostwa Lotnictwa w Dowództwie 
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrz-
nej, gdzie w latach 1995-2000 zaj-
mował stanowiska: st. inspektora 
Oddziału Nawigacji, st. inspektora Od-
działu Szkolenia, a następnie st. spe-
cjalisty Oddziału Operacyjnego Szefo-
stwa Wojsk Lotniczych. W tym czasie 
w 1998 r. ukończył również kurs In-
ternational Staff Officers Orientation 
Course (ISOOC) w Holenderskiej Aka-
demii Obrony w Hadze. W styczniu 
2001 r. został wyznaczony na sta-
nowisko Szefa Szkolenia 2. Brygady 
Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, 
a następnie w listopadzie 2002 r. na 
stanowisko Dowódcy 31. Bazy Lotni-
czej w Krzesinach. W dowód uznania 
za perfekcyjne zabezpieczenie ćwi-
czenia ,,NATO AirMeet -2003” oraz 
wzorowe wykonanie zadań szkolenio-
wych w 2003 r. Minister Obrony Na-
rodowej nadał dowodzonej przez płk. 
Andrzeja Błasika 31. Bazie Lotniczej 
tytuł: ,,Znak Honorowy Sił Zbrojnych 
RP’’. W marcu 2004 r. Błasik objął sta-
nowisko Szefa Oddziału Zastosowania 
Bojowego w Szefostwie Wojsk Lot-
niczych Sił Powietrznych, a następ-
nie w maju 2004 r. został skierowany 
na studia w Szkole Wojennej Sił Po-
wietrznych Stanów Zjednoczonych 
(Air War College). Po ich ukończe-
niu Decyzją Ministra Obrony Naro-
dowej z dnia 15 lipca 2005 r. został 
wyznaczony na stanowisko Dowód-
cy 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego 
w Poznaniu. Miesiąc później, w dniu 
15 sierpnia Prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski wręczył mu nominację 
na stopień generała brygady.

W dniu 19 kwietnia 2007 r. Pre-
zydent RP – Zwierzchnik Sił Zbroj-
nych Lech Kaczyński awansował gen. 
Błasika do stopnia generała dywizji 
i wręczył nominację na stanowisko 
Dowódcy Sił Powietrznych. 

Generał, swoją postawą i zaanga-
żowaniem w dużej mierze spowodo-
wał, że nasze lotnictwo zyskało no-
woczesną, liczącą się w Europie siłę. 
Owo zbrojne ramię, zdolne kontrolo-
wać nie tylko naszą, polską, ale i całą 

wschodnią granicę Unii Europejskiej 
to oczywiście wielozadaniowe samo-
loty F16. To dla nich generał przecie-
rał szlaki i budował pierwsze hangary, 
a po wstąpieniu Polski do NATO był 
dowódcą największych i najpoważniej-
szych natowskich ćwiczeń w naszym 
kraju. Polskie Siły Powietrzne pod Jego 
dowództwem zawsze były najwyżej 
oceniane przez natowskich generałów. 

Generał Andrzej Błasik zginął 10 
kwietnia 2010 r. w katastrofie polskie-
go samolotu Tu-154M w Smoleńsku 
w drodze na uroczystości związane 
z obchodami 70. rocznicy zbrodni ka-
tyńskiej. 15 kwietnia 2010 r. Broni-
sław Komorowski, wykonujący obo-
wiązki Prezydenta RP mianował go 
pośmiertnie generałem. 28 kwietnia 
został pochowany w Kwaterze Smo-
leńskiej na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach w Warszawie.

Dla upamiętnienia osoby Generała 
i jego zasług, w trakcie uroczystości 
w dniu 8 maja 2014 r. na podstawie 
uchwały Rady Gminy Wartkowice na 
skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 
703 i 469 nadano miejscowemu ron-

Generale, pamiętamy!

du nazwę ,,Rondo gen. pil. A. Błasika’’. 
Uroczystego aktu odsłonięcia tablic 
na rondzie dokonała m.in. Rodzina 
Generała A. Błasika.

Tak wspomina to wydarzenie żona 
ś.p. Andrzeja Błasika:

Rondo nazwane imieniem mojego 
ś.p. męża, jest symbolem zwycięstwa 
prawdy nad kłamstwem. Żadna, na-
wet najbardziej zmasowana kampania 
oszczerstw nie jest w stanie zakrzy-
czeć i zakłamać prawdy o moim mę-
żu, mieszkańcu tej prastarej, dumnej 
ziemi. Mój mąż zawsze kierował się 
w swoim życiu honorem, godnością 
i prawdą. Wśród swoich żołnierzy cie-
szył się ogromnym autorytetem. Przez 
lata swojej służby w lotnictwie podej-
mował niezwykle trudne wyzwania po 
to, by nasza Ojczyzna była bezpiecz-
na, a Siły Powietrzne Polski były goto-
we do szybkich i skutecznych operacji 
powietrznych.

Przelot samolotów F-16 nad otwie-
ranym rondem, był oddaniem szacunku 
i czci przez pilotów, swojemu poległe-
mu dowódcy, który wprowadził te sa-
moloty na wyposażenie polskiej armii.

W imieniu całej rodziny, pragnę 
podziękować władzom Gminy, na czele 
z Panem Wójtem Piotrem Kuropatwą, 
inicjatorom i organizatorom, a także 
wszystkim mieszkańcom za niezwykle 
godne uczczenie pamięci mojego Mę-
ża poprzez nazwanie jego imieniem 
ronda, które jest skrzyżowaniem dróg 
wojewódzkich.

W trakcie ostatniej wizyty w ro-
dzinnej miejscowości w dniu 8 listo-
pada 2009 r. podczas uroczystości 
nadania patrona szkołom w Wartko-
wicach, Generał przekazał dyrekto-
rowi Zespołu Szkół w Wartkowicach 
zestaw płaskich miniaturowych od-
lewów samolotów bojowych, które 
były do listopada 2009 r. na uzbroje-
niu Sił Powietrznych RP. We wrześ-
niu 2011 r. Izbę Pamięci wzbogaciła 
czterogwiazdkowa generalska czap-
ka ś.p. Generała Andrzeja Błasika, 
którą przekazała Jego małżonka we 
wrześniu 2011 r. podczas uroczystego 
odsłonięcia pomnika poświęconego 
poległym w katastrofach lotniczych.

Karolina Banaszkiewicz
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11 listopada br. grupa młodych ar-
tystów z Gimnazjum w Parzęczewie 
wystąpiła w kościele p.w. W.N.M.P. 
w Parzęczewie, upamiętniając obcho-
dy Święta Odzyskania Niepodległości 
Narodowej. Występ poprzedzający 

11 listopada w atmosferze 
zadumy, refleksji ale i radości  
obchodzono w naszej gminie 96. 
rocznicę odzyskania wolnej  
i niepodległej Ojczyzny. 

Obchody rozpoczęły się wspólnym 
przemarszem przybyłych delegacji, 
które poprowadziła Orkiestra Dęta 
ZHP – OSP w Uniejowie przed obelisk 
w Starym Gostkowie. Honorową wartę 
pod obeliskiem wystawił Hufiec ZHP 
z Uniejowa. 

Uczestnikami uroczystości by-
li: Piotr Polak – Poseł na Sejm RP, 
przedstawiciel Marszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego, przedstawiciele Pań-
stwowej Powiatowej Straży Pożarnej 
w Poddębicach, Krystyna Kwapisz 
– Prezes Koła Gminnego w Wartko-
wicach Związku Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych. Byli także radni 
powiatowi z terenu gminy Wartko-
wice, przedstawiciele PSL, delegacje 

Chcę dobrze służyć mieszkańcom
Rozmowa z Jackiem Rogozińskim – nowym Wójtem Gminy Łęczyca,  
który zastąpił Andrzeja Wdowiaka, od 22 lat kierującego gminą.

Rozmawiam z Jackiem Rogozińskim 
w powyborczy wtorek. 

Gratuluję wygranych wyborów.
Dziękuję, jeszcze się z tym nie 
oswoiłem. 

Pana wyborczym hasłem było: 
„Czas na zmiany”. Jakie zmiany 
chciałby pan wprowadzić?
Lubię nowe wyzwania i lubię praco-
wać na rzecz społeczności. Chciał-
bym, aby wieś i ludzie żyli na mia-
rę XXI wieku, chciałbym poprawić 
infrastrukturę wsi i jakość życia jej 
mieszkańców.

Czy mógłby pan przybliżyć  
te plany?
Na przykład kanalizacja. Niektóre 
wsie, takie jak na przykład Dzierzbię-
tów Mały, Dzierzbiętów Duży, Borki, 
Lubień, Topola Królewska, Błonie i in-
ne wsie o zwartej zabudowie mogły-
by korzystać z kanalizacji zbiorowej. 
Oczywiście, należałoby rozpatrzeć ja-
kiego typu oczyszczalnie można bę-
dzie zastosować, biorąc pod uwagę 
specyfikę terenu. Kolejna kwestia to 
gazyfikacja wsi.

Ogrzewanie gazem jest dość 
drogie...
Budynki mieszkalne są przeważnie 
ocieplane, więc koszty ogrzewania 
będą naprawdę niewielkie. Kolejny 
temat to fundusz sołecki. Społeczeń-
stwo mogłoby samo zadecydować na 
co wydać pieniądze. Poza tym sołe-
ctwa mogłyby pewne zadania wyko-
nywać wspólnie. Oczywiście wszystko 
jest do ustalenia. Następna sprawa 
to świetlice wiejskie, można byłoby 
w nich urządzić biblioteki.

Jest Gminna Biblioteka 
w Siedlcu…
Tak, ale dodatkowe, małe biblioteki 
położone bliżej czytelników, mogłyby 
być jej uzupełnieniem. Bardzo ważną 
sprawą jest otwarcie przedszkoli dla 

dzieci w wieku powyżej 2,5 lat przy 
istniejących szkołach. Powinny one 
powstać do 2016 roku. Niemniej istot-
ne jest doposażenie ośrodków sportu 
przy szkołach w sprzęt sportowy typu 
siłownie. Siłownie mogłyby być też 
przy strażnicach OSP. Widzę potrzebę 
wybudowania sali gimnastycznej przy 
szkole w Wilczkowicach. Rozważam 
również zorganizowanie klubu spor-
towego. Na pewno wśród młodzieży 
znajdują się talenty sportowe, których 
nie można zmarnować.

Co jeszcze chciałby pan zmienić?
Należy przeanalizować plan zagospo-
darowania przestrzennego. Coraz wię-
cej osób chciałoby wybudować domy 
na wsi i w nich zamieszkać, a są pewne 
ograniczenia. Można przeznaczyć na 
zabudowę mieszkaniową i usługi wię-
cej terenów. Korzyść odnieśliby rolnicy 
chcący przeznaczyć niektóre działki do 
sprzedaży i gmina, do której wpłynę-
łoby więcej podatków.

Od wielu lat pracuję na terenie 
gminy Łęczyca. Moja kampania wy-
borcza była oparta na bezpośrednim 
kontakcie z ludźmi, przeprowadziłem 
z nimi wiele rozmów i poznałem ich 
problemy. Chcę dobrze służyć miesz-
kańcom i być blisko nich. Opracowa-
łem anonimową ankietę przeznaczo-
ną dla mieszkańców gminy, w której 
każdy może się wypowiedzieć na te-
maty takie jak: budowa kanalizacji, 
gazociągu, placu zabaw, funduszu 
sołeckiego itp. Po wypełnieniu tych 
ankiet będzie możliwość ustalenia 
kolejności zadań do wykonania. Po-
staram się racjonalnie wykorzystać 
budżet gminy i pozyskać jak najwię-
cej funduszy zewnętrznych. Będę 
kontynuował współpracę z Funda-
cją PRYM. Myślę, że uda mi się spełnić 
oczekiwania społeczeństwa.

Dziękuję za rozmowę i życzę 
powodzenia.

Rozmawiała Zofia Dziwisz

jednostek organizacyjnych powiatu, 
gminy i zakładów pracy z terenu Gmi-
ny Wartkowice, poczty sztandarowe 
jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych i szkół. W uroczystościach 
uczestniczyła także młodzież szkol-
na i inni mieszkańcy gminy. Odda-
jąc hołd wszystkim tym, którzy wal-
czyli i ginęli za naszą wolną Polskę, 
przybyłe na uroczystości delegacje 
złożyły przed obeliskiem wiązanki 
kwiatów. 

Następnie udaliśmy się pod po-
mnik poświęcony „Poległym w czasie 
II wojny światowej w Wartkowicach” 
gdzie również delegacja złożyła wią-
zankę kwiatów. Następnie w Kościele 
Parafialnym NMP Matki Miłosierdzia 
w Wartkowicach została odprawio-
na Msza Święta w intencji Ojczyzny 
koncelebrowana przez Ks. Janusza 
Szeremetę – Proboszcza Parafii oraz 
Ks. Kanonika Kryspina Kaźmierczaka.

Karolina Banaszkiewicz

Obchody Święta Niepodległości 
w Wartkowicach

Święto Niepodległości w Parzęczewie

mszę świętą został entuzjastycznie 
odebrany przez obecnych w świątyni, 
wśród których byli m.in. Wójt Gmi-
ny Parzęczew Ryszard Nowakowski, 
Sekretarz Powiatu Zgierskiego Adam 
Świniuch oraz przedstawiciele Forum 

Inicjatyw Twórczych, którzy po mszy 
złożyli kwiaty pod tablicami upamięt-
niającymi ofiary wojen.

Źródło: 
www.gimnazjum-parzeczew.pl
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W sobotni wieczór 22 listopada w sali widowiskowej Forum Inicjatyw Twórczych odbył się jazzowy koncert Irka Wojtczaka 
z zespołem, promujący płytę THE BEES’ KNEES. Z Irkiem zagrali: Adam Żuchowski na kontrabasie, Kamil Pater na gitarze 
i Krzysztof Gradziuk na perkusji. Publiczność reagowała entuzjastycznie, doceniając kunszt muzyków i ich perfekcyjne 
„zgranie”. Szczególnie gorąco oklaskiwano Irka Wojtczaka, który pochodzi z Parzęczewa – na sali byli jego rodzice i przy-
jaciele. Atmosfera była wyjątkowa, muzyka porywająca!

Od października użytkownicy drogi 
w Jankowie Dolnym mają powód do 
zadowolenia. Prawie kilometrowy od-
cinek drogi został gruntownie zmoder-
nizowany. Droga została utwardzona, 
okopana rowami, odwodniona i wy-
asfaltowana, a pobocza utwardzono 
kruszywem. Niestety, nie udało się 
wykonać modernizacji całej drogi 

Gmina Wartkowice zakończyła kolej-
ną inwestycję drogową. Do eksploa-
tacji przekazano bowiem przebudo-
waną drogę gminną Powodów Trzeci 
– Nasale oraz drogę gminną w miej-
scowości Powodów Trzeci (odcinek 
od wiaduktu do skrzyżowania z drogą 
nr 111218E) o łącznej długości blisko 
2750 m. W ramach przebudowy wy-
konano jezdnię szerokości 5m o na-
wierzchni bitumicznej grubości 8 cm 
na podbudowie z kruszywa łamanego 
gr. 20 cm., wjazdy asfaltowe na pose-
sje zabudowane, wjazdy utwardzone 
z kruszywa łamanego na pola, rowy, 
przepusty i oznakowanie drogi znakami 

pionowymi. Wykonano także nakładkę 
bitumiczną na odcinku od drogi woje-
wódzkiej do wiaduktu o długości ponad 
100 m. Wartość wykonanych robót wy-
nosi 1 mln 472 zł. Zadanie zrealizowano 
przy udziale środków finansowych bu-
dżetu Województwa Łódzkiego pocho-
dzących z tytułu wyłączania z produk-
cji gruntów rolnych (390 tys. złotych). 

Do eksploatacji przekazano rów-
nież odbudowany most na rzece Zian 
w miejscowości Starzyny. W miejscu 
starego mostu uszkodzonego w 2013 
roku wybudowano zupełnie nowy 
obiekt o konstrukcji żelbetowej o szero-
kości całkowitej 7,2 m i klasie obciążeń 

stawowe usługi dla gospodarki i lud-
ności wiejskiej: „Budowa przyzagro-
dowych oczyszczalni ścieków – etap V, 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowościach Stary Gostków, Biała Gó-
ra, Wartkowice, Spędoszyn, Spędoszyn 
– Kolonia” i „Budowa stacji uzdatniania 
wody Wartkowice wraz z moderniza-
cją SUW Kłudna w ramach poprawy 
jakości wody Wodociągu Wartkowice 
oraz budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej z przykanalikami w miejscowości 
Stary Gostków”. W ramach powyższych 
inwestycji wybudowano 56 przyzagro-
dowych oczyszczalni ścieków oraz sieć 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
i tłocznej o łącznej długości ponad 3,1 
km. W pierwszej połowie przyszłego 
roku planuje się zakończenie przyłączy 
kanalizacyjnych 30 posesji w miejsco-
wościach Spędoszyn, Spędoszyn Kolo-
nia, Stary Gostków i Biała Góra. W fazę 
końcową wkraczają roboty związane 
z budową stacji uzdatniania wody 
w Wartkowicach. Ich zakończenie win-
no nastąpić najpóźniej do końca stycz-
nia 2015 roku. Łączna wartość dwóch 
powyższych zadań wynosi ponad trzy 
miliony zł, z czego wydatki w kwocie 
2 mln 268 tys. zostaną sfinansowane 
z środków Unii Europejskiej, natomiast 
pozostałe wydatki z WFOŚiGW w Łodzi. 

Na przyszły rok zaplanowano do re-
alizacji dwie inwestycje drogowe: „Prze-
budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 
111204E” oraz przebudowę ciągu dro-
gowego Nowa Wieś-Golice dł. 3,74 km, 
położonego na obszarze dwóch gmin. 
Realizację przewidziano w partner-
stwie z Gminą Poddębice. Powyższe 
inwestycje planowane są do realiza-
cji w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. 
Wnioski o dofinansowanie otrzyma-
ły pozytywną ocenę i zostały umiesz-
czone na wstępnej liście rankingowej 
Wojewody Łódzkiego wśród zadań 
przewidzianych do dofinansowania 
w 2015 roku. W przyszłym roku planu-
je się również rozpoczęcie rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w Wartkowicach. 
Inwestycję o wartości kosztorysowej 
przekraczającej 5 mln złotych zaplano-
wano przy współpracy z Japan Tobba-
co International w Starym Gostkowie. 

Piotr Sikora, Artur Kubis

Inwestycje w gminie Wartkowice

„B” (40 ton). Wartość inwestycji wynosi 
462 tys. zł. Na odbudowę mostu Gmina 
pozyskała środki finansowe z budże-
tu państwa w wysokości 369,5 tys. zł 
w ramach usuwania skutków klęski ży-
wiołowej. To już piąty obiekt mostowy 
wybudowany w ciągu ostatnich czte-
rech lat. Łącznie w tym okresie na odbu-
dowę mostów i przepustów w ciągach 
dróg gminnych uszkodzonych w wyni-
ku klęsk żywiołowych poniesiono wy-
datki w wysokości przekraczającej 2,5 
mln zł. Łączna kwota dotacji pozyska-
nych z budżetu państwa wynosi 1 mln 
960 tys. złotych.

Zakończono również inwestycję 
realizowaną w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju” w zakresie operacji odpowiadają-
cych warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
W ramach tej inwestycji wybudowano 
trzy place zabaw w miejscowościach: 
Pełczyska, Jadwisin i Parądzice. Koszt 

całkowity zadania wynosi 177 tys. zł., 
w tym dofinansowanie z Unii Europej-
skiej w wysokości 115 tys. zł.

Na tym nie koniec inwestycji rea-
lizowanych w ramach PROW. Trwają 
bowiem prace remontowe na połu-
dniowej elewacji Zabytkowego Pałacu 
w Starym Gostkowie. Remont obejmuje 
wykonanie izolacji poziomej metodą in-
iekcji ciśnieniowej dwurzędowej muru 
w strefie przyziemia oraz wykonanie 
nowych tynków renowacyjnych dwu-
warstwowych z odtworzeniem istnieją-
cego boniowania. Łączna wartość robót 
wynosi ponad 85 tys. zł. Zadanie współ-
finansowane jest ze środków pocho-
dzących z PROW 2007 – 2013, w zakre-
sie działania 413 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju dla operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania Odnowa 
i rozwój wsi w kwocie ponad 55 tys. zł. 
Remont winien zakończyć się najpóź-
niej do końca marca 2015 orku.

W trakcie realizacji są jeszcze dwie 
operacje w ramach działania 321 Pod-

Długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców osiedla przy ul. Lotników 
w Parzęczewie rozpoczęła się 8 października 2014 r. Trwają prace polegające 
na ułożeniu krawężników, wykonaniu podbudowy o grubości 16 cm oraz dwóch 
warstw asfaltu o grubości 3 cm. Koszt inwestycji to ponad 211 tysięcy złotych. 
Termin zakończenia zaplanowano na 15 stycznia 2015 r.

Droga przy ul. Lotników

Nowa droga w Jankowie Dolnym 
przebiegającej przez tę wieś, na prze-
szkodzie stanęły kwestie nie uregu-
lowanych od wielu lat spraw własno-
ści działek, których gmina nie mogła 
wykupić na poszerzenie drogi. Prace 
wykonała firma Markbud spółka z o.o. 
z Poddębic. Wartość wykonanych prac 
to 550 tys. zł.

Zofia Dziwisz
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Gdybyś w kilku zdaniach  
miała powiedzieć kim jesteś…
Jestem kobietą, która lubi stawiać 
przed sobą różne wyzwania, dążyć 
do celu, mieć marzenia i starać się 
je realizować w życiu. Łatwiej się ży-
je mając marzenia, chociaż nie za-
wsze się spełniają. Zawsze marzyłam 
o trwałej, kochającej się rodzinie. Nie 
udało się…

Ale przecież Ty i Twoje dzieci  
też tworzycie rodzinę.
Tak, to prawda. Zawsze staram się tę 
rodzinę scalać, dbam o podtrzymy-
wanie więzi. Mam trzy córki i bardzo 
się z tego cieszę, choć kiedyś myśla-
łam tylko o jednym dziecku. Teraz 
po latach, kiedy jestem sama, bez 
życiowego partnera, mam dla kogo 
żyć, mam dzieci, wnuczki, cieszę się 
z tego, że są zdrowe, szczęśliwe.

A Ty jesteś szczęśliwa?
Teraz, tak. Mogę się w jakiś sposób 
realizować w pracy. Prowadzę go-
spodarstwo sama, ale to też dużo mi 
daje satysfakcji i sprawia przyjem-
ność. Lubię ten kontakt z przyrodą, 
to jest dla mnie ważne. Moi rodzice 
prowadzili to gospodarstwo, ja też 
od młodych lat pracowałam.

A to nie jest dla Ciebie  
za duże obciążenie?
Od najmłodszych lat byłam wdrażana 
do pracy w gospodarstwie. Mój tata 
był bardzo dobrym gospodarzem, 
w ogóle miałam wspaniałych rodzi-
ców, którzy mnie kochali. Dużo ciepła 
domowego otrzymałam, więc bardzo 
dobrze wspominam te młode lata. 
Z rodzicami bardzo dobrze mi się 
układało. Pracowałam dużo – będąc 
w gospodarstwie nie można przepra-
cować ośmiu godzin i iść spać. Trzeba 
było cały dzień pracować. Tata był 
taki samowystarczalny np. kuliśmy 
konie razem... Wszystkie prace z ta-
tą wykonywałam, mama zajmowała 
się raczej domem. Oszczędzałam ma-
mę, wyręczałam ją z prac polowych. 
Uważałam, że trzeba ją odciążyć, że 
do tej pory już się dużo napracowa-
ła. A ja byłam młoda i silna. Oczy-
wiście, bywało, że się wtedy bunto-
wałam, że tego czasu wolnego inne 
koleżanki miały więcej, ale patrząc 
teraz z perspektywy czasu uważam, 
że mnie ta praca zahartowała. Nie 
załamię się łatwo, żadna praca nie 
stwarza mi problemów, nie jest dla 
mnie za ciężka. 

To wróćmy do tej wczesnej 
młodości. Nie tylko pracą  
chyba żyłaś?
Zawsze dużą wagę przywiązywałam 
do stroju. Gdy byłam młodą dziew-
czyną i chciałam być modnie, ładnie 
ubrana, a nie zawsze były takie moż-
liwości, to przecież było 40 lat temu, 
sama robiłam sobie różne rzeczy: 
szale, czapki, kapelusiki na drutach 
czy na szydełku, potrafiłam kupić ja-
kiś materiał i uszyć sobie bluzeczkę, 

wyhaftować ją w jakieś kwiatki czy 
inny motyw. Szyłam spodnie, na dru-
tach robiłam kamizelki, bluzki. Ro-
biłam też coś czasem dla koleżanek, 
dla rodzeństwa czy mamy. Zawsze 
miałam manualne zdolności. Jednak 
kiedy przejęłam już gospodarstwo 
po rodzicach, miałam mniej czasu na 
takie rzeczy. Więcej inwentarza się 
trzymało, więcej pracy było z oporzą-
dzaniem zwierząt, przygotowaniem 
pasz, więcej ziemniaków się sadziło. 
To były prace, które wymagały dużo 
czasu i poświęcenia. Na rękodzieło 
przyszedł znów czas, kiedy podję-
łam osiem lat temu pracę w Łódz-
kim Ośrodku Doradztwa Rolnicze-
go. Jestem bardzo zadowolona z tej 
pracy, mam bardzo dobry kontakt 
z ludźmi. Przychodzą mi do głowy 
różne pomysły na rękodzieło, lubię 
coś tworzyć, lubię dzielić się tym z in-
nymi osobami. Sprawy kulinarne też 
nie sprawiają mi jakiegoś problemu. 
Zawsze lubiłam gotować, moja ma-
ma też bardzo dobrze prowadziła 
kuchnię, bardzo smacznie gotowała. 

Pamiętam te przyjęcia, jakie 
mama przygotowywała na odpust. 
Ponieważ nasza rodzina była dość 
rozproszona, jeździliśmy na odpusty 
do okolicznych parafii: do Bełdowa, 
Małej Leźniczki, Solcy, Leźnicy Wiel-
kiej, Domaniewa, Dalikowa. Nie by-
ło telewizji, ludzie spędzali czas we 
własnym gronie, rodzinnie. Ponie-
waż my jeździliśmy do ościennych 
parafii, to kiedy odpust był u nas, to 
40 – 50 osób bryczkami zjeżdżało 
się do nas na podwórko. Odpust był 
latem, więc rozstawialiśmy przy sto-
dole taki długi rodzinny stół, składa-
ny z trzech stołów. Nakrywany był 
białym obrusem, było pieczone po 5 
placków. Mieliśmy taki piec do chle-
ba, w którym na odpust pieczona była 
cielęcina, szynki wieprzowe na takiej 
dużej brytfannie, polewane sosem. 
Wcześniej były przyprawiane: natar-
te solą, pieprzem, obkładane listkami 
laurowymi, cebulką, czosnkiem. I taki 
intensywny zapach utrzymywał się 
przez trzy dni. Były tez serwowane 
ciasta, jak już wspomniałam, różne 
przystawki, a przede wszystkim rosół 
był z kur, indyka.

Waszej rodzinie musiało się 
dobrze powodzić…
Tak, nigdy nie miałam biedy w do-
mu, nigdy nie brakowało jedzenia. 
Prawie wszystko, co jedliśmy i ser-
wowaliśmy naszym gościom pocho-
dziło z naszego gospodarstwa. Był 
drób, tuczniki, bydło. Hodowaliśmy 
też wtedy owce. Mama potrafiła robić 
pyszne dania z baraniny. Obgotowy-
wała ja dobrze, potem w śmietanie 
z cebulką i pieprzem piekła w pie-
cyku. Baranina musi być jedzona na 
ciepło, nigdy na zimno. Sama rzadko 
przygotowuję baraninę, gdyż trud-
no ją kupić. Mama robiła też pysz-
ną czerninę, ja też ją gotuję, tak na 
słodko. Córki moje nie przepadają 
za tą potrawą, ale ja ją lubię. Okres 

na czerninę jest tak od listopada do 
marca, wtedy jest najlepsza. W domo-
wym menu były także pierogi, kluski, 
zimą placki ziemniaczane smażone 
na wytłaczanym własnoręcznie ole-
ju z rzepaku. 

Co jeszcze jadaliście?
Robione były na przykład takie klu-
seczki z mąki, tzw. rwane, jadło się 
kaszę pęczak, mleko zsiadłe prze-
pyszne, które było wstawiane do piw-
nicy w takich kamiennych garnkach 
– było przystawką do codziennych 
potraw. Chleb był pieczony raz w ty-
godniu – w piątek. Robiło się też takie 
placki z ciasta na chleb połączonego 
z ziemniakami przetartymi przez ma-
szynkę. Smażyło się to na patelni na 
oleju rzepakowym. Jadło się je naj-
częściej z twarożkiem. Bardzo często 
mama robiła przeroby – kiełbasy, ka-
szanki, pasztetowe, salceson itp. By-
ło nas 6 rodzeństwa, więc było kogo 
karmić. Z opowieści rodziców wiem, 
że rodzice w czasie wojennym i po-
wojennym utrzymywali także kilkoro 
dzieci, którym rodzice nie mogli za-
pewnić wyżywienia. Dzieci pomagały 
w naszym gospodarstwie – były na 
tzw. służbie. Te dzieci, które służyły 
w naszym gospodarstwie po latach 
przyjeżdżały i dziękowały za pomoc, 
wsparcie, dobre traktowanie. 

Wracając do lat mojej młodości, 
działałam też w Związku Młodzieży 
Socjalistycznej Związku Młodzieży 
Wiejskiej, jego celem było integracja 
młodzieży. Byłam bardzo aktywna…

Nie próbowali was 
indoktrynować?
Nie, konkursy wiedzy były różne 
organizowane, brałam w nich za-
wsze udział. Były olimpiady rolni-
cze, Olimpiady Wiedzy o Związku 
Radzieckim… Zawsze byłam zdolna, 
po szkole podstawowej chciałam się 
nadal uczyć, więc poszłam do szkoły 
rolniczej w Różycach. Potem chcia-
łam iść dalej. Tata był temu przeciw-
ny, ponieważ uważał, że jak się wy-
szkolę, to ucieknę z gospodarstwa 
i nie będę chciała go przejąć. Widzieli 
we mnie osobę, na której można pole-
gać i której mogli przekazać to gospo-

darstwo. Powiedziałam tacie, że chcę 
się uczyć zaocznie i że będę pomagać 
nadal w gospodarstwie. Poszłam do 
zaocznego, 3,5 letniego technikum 
rolniczego w Dąbrowie Górniczej. 
W dzień nie miałam czasu się uczyć 
bo pracowałam w gospodarstwie, do-
piero w nocy siadałam do książek 
i się uczyłam do 1.00, 2.00. Zawsze 
miałam bardzo dobre stopnie. Żałuję, 
że nie poszłam na studia, bo bardzo 
chciałam się uczyć. 

Chciałaś zdobyć inny zawód?
Gdybym poszła na studia, to również 
w kierunku rolniczym. Jeżeli udało 
by mi się wykształcić, to na pewno 
nadal mieszkałabym na wsi, ponie-
waż klimat miasta mnie nie pociąga. 
Kiedy wyszłam za mąż, zaczęłam pra-
cować jako zootechnik w Spółdzielni 
Produkcyjnej w Parzęczewie. Praco-
wałam tam 11 lat.

Co konkretnie tam robiłaś?
To była praca bardzo odpowiedzialna 
– dbanie o zwierzęta, układanie da-
wek pokarmowych w poszczególnych 
przedziałach. Zootechnik odpowiadał 
za upadki i przyrosty...

Za jakie przyrosty?
Za przyrosty tuczników… Ich sprze-
daż była takim priorytetem docho-
dowości spółdzielni. Odpowiadałam 
też za zakup prosiąt z zewnątrz, żeby 
zdrowe były. Nadzorowałam pracow-
ników, którzy zajmowali się zwierzę-
tami, pilnowałam żeby zawsze czysto 
było w kojcach. Warunki w naszej 
spółdzielni były nieciekawe, dlatego 
że na betonie te tuczniki były hodo-
wane. W okresie zimowym nie by-
ło to ogrzewane, tworzyła się para, 
warunki były złe, przyrosty małe, 
nie było kojców specjalnych – takich 
porodówek konkretnych dla macior, 
tylko wszystko prowizorki. To była 
ciężka praca, szczególnie dla kobie-
ty, ale jakoś dawałam radę. Było też 
70 jałówek w drugiej oborze, sama 
czasem je oprzątałam, wyrzucałam 
obornik od nich. Pamiętam, jak cią-
gałam siano na takiej dużej płach-
cie. Przychodziłam do domu, a tam 
kolejne obowiązki. Wstawałam o 4. 

rano, bo też hodowalismy zwierzęta 
i trzeba je było oprzątać. 

Wtedy mieszkałaś już 
w Parzęczewie?
Tak, przeprowadziłam się chyba 
w 1976 roku. Kiedy spółdzielnia już 
się chyliła ku upadkowi i rozsypce 
i byłabym zwolniona, dlatego że już 
posiadałam gospodarstwo, które ro-
dzice mi zapisali w zamian za eme-
ryturę. Okazało się, że skończenie 
tego technikum rolniczego umożli-
wiło rodzicom uzyskanie emerytury, 
bo w tym czasie były właśnie takie 
wymogi – kwalifikacje rolnicze osoby, 
która przejmuje gospodarstwo. Ja je-
dyna z rodzeństwa miałam wykształ-
cenie rolnicze, no i wtedy powiedzia-
łam tacie: widzisz, gdyby nie ta moja 
wytrwałość i ukończenie szkoły nie 
mógłbyś dostać emerytury. Dla rodzi-
ców emerytura była w ogóle czymś, 
w co trudno im było uwierzyć. Kiedy 
rodzice przekazali mi to gospodar-
stwo, nie miałam żadnego sprzętu, 
niczego. Wynajmowałam maszyny 
od spółdzielni produkcyjnej, zmawia-
łam usługi, ale na przykład nawozy 
w pierwszym roku na te wszystkie 
hektary rozsiewałam ręcznie. 

A ile miałaś hektarów?
Miałam 25 hektarów, kilka ton nawo-
zu musiałam sama rozsiać. Pomagał 
mi tata, sypał mi w tę siewkę, a ja po 
tej roli... niestety nie było lekko. Dużo 
stosowałam tych nawozów, w ogóle 
trochę inną agrotechnikę, więc plo-
ny miałam bardzo dobre – tata był 
zadowolony, że mi to bardzo ładnie 
idzie. Do dnia dzisiejszego często 
mam sny, w których widzę tatę jak 
się przechadza w białej koszuli z rę-
kami do tyłu po tym gospodarstwie, 
które po rodzicach przejęłam, albo 
z mamą sobie wozem jadą i opowiada 
mi, że bardzo jest zadowolony, że ja 
tak pięknie w tym gospodarstwie to 
wszystko obrabiam. I mówi, że warto 
było mi je dać… 

rozmawiała Renata Nolbrzak

Druga część rozmowy  
w kolejnym numerze Do Rzeczy

Smak wsi 
Rozmowa z Zuzanną Malińską, mieszkanką 
Parzęczewa, pracownikiem Wojewódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratosze-
wicach, działaczką społeczną, rękodzielniczką.
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Wprawdzie najwygodniej 
byłoby zamówić sobie porządny 
horoskop u rzetelnej wróżki, 
ale dla samodzielnych istnieją 
noworoczne wróżby, które można 
zaaranżować samemu. Sporo 
też mamy obrzędów mających 
odwrócić zły los lub zapewnić 
powodzenie materialne albo 
w miłości.

Panny mogą sobie na przykład wró-
żyć, wyglądając rankiem w Nowy Rok 
przez okno. Jeżeli pierwszą ujrzaną 
osobą będzie mężczyzna, z pewnoś-
cią w ciągu najbliższego roku znaj-
dzie się narzeczony. Jeśli nie – wróżbę 
można odczynić. W tym celu trzeba 
piętkę z chleba jedzonego 1 stycznia 
na śniadanie nosić przy sobie aż do 
Trzech Króli. W międzyczasie dobrze 
ją włożyć pod poduszkę w nocy z 5 na 
6 stycznia, wyśni nam się wtedy sen 
proroczy. W Trzech Króli przylepkę 
należy zjeść. Zapewnimy sobie tym 
szalone powodzenie u płci przeciwnej.

Jak długo trzeba czekać na męża 
dowiemy się stając tyłem do drzwi 
i rzucając butem z lewej nogi za siebie 
przez głowę. Jeśli upadnie noskiem do 
drzwi, wesele będzie jeszcze w tym 
roku. Można także założyć na prawą 
nogę jedwabną pończochę (to kosz-
towna wróżba, no ale czego się nie 
robi dla korzystnego zamążpójścia?), 
położyć się do łóżka i… czekać. Powi-
nien przyśnić się przyszły małżonek. 
Jeśli nie będziemy snu pamiętać, to 
znak, że na razie ze ślubu nici.

Kawalerowie w inny sposób mogą 
sobie zapewnić wzajemność u upatrzo-
nej panny. W tym celu wystarczy być 
pierwszym gościem w domu dziewczy-
ny w Nowy Rok. Najskuteczniej byłoby 
przekroczyć jej próg tuż po wybiciu 
godziny dwunastej, chłopak ma wte-
dy pewność, że nikt go nie ubiegnie. 

A teraz zestaw wróżb dotyczących 
spraw bardziej materialnych. Jeśli ma-
my pochodnię lub łuczywo, zanurzmy 
je płonące w śniegu. Jeżeli od razu 
zgaśnie, czeka nas mnóstwo kłopotów, 
jeśli płomień przeskoczy wyżej, nie 
musimy się martwić o pieniądze i po-
myślność. Zapewnimy sobie rok do-
statni, jeśli w dzień noworoczny znaj-
dziemy pieniążek. W tym celu należy 
poprosić życzliwego sąsiada o rozrzu-
cenie wczesnym rankiem drobnych 
monet na trasie naszej przechadzki, 
oczywiście rewanżujemy się analo-
gicznie. Innym doskonałym sposobem 
na wzbogacenie się jest zaopatrzenie 
się w banknot o wysokim nominale, 
a w sylwestra o północy należy na nim 
usiąść. Podczas gdy zegar bije, trzeba 
myśleć o tym, jak dużo takich bankno-
tów przylepi się do ciebie przez cały 
rok. Dobrze jest też w sylwestrową 
noc rozrzucić po kątach główki czosn-
ku i żelazne przedmioty. Może to być 
oryginalna dekoracja przyjęcia. Żelazo 
daje siłę przetrwania, czosnek chroni 
przed urokami i chorobami. Dobrze 
jest zjeść ząbek, obroni to przed złymi 
życzeniami nieprzyjaciół.

Na zakończenie jeszcze jedna 
wróżba, popularna w Norwegii czy 
Szwecji podczas Bożego Narodzenia, 
a u nas w święto Trzech Króli. Pani 
domu podaje ciastka, a w jednym za-
pieczony jest migdał (w tradycji skan-
dynawskiej jest to owsianka z migda-
łem). Kto znajdzie migdała, może się 
spodziewać wszelkiej pomyślności 
i spełnienia marzeń. Niektóre gospo-
dynie wkładają więcej migdałów, aby 
uszczęśliwić więcej osób, jednak my 
stanowczo twierdzimy, że to nie jest 
w porządku!

opracowała Renata Nolbrzak 
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12 grudnia w Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie odbyły się warsztaty robienia bombek choinkowych  
techniką decoupage. Ponad 30 osób, pod okiem Donaty Bugajskiej, tworzyło własne, niepowtarzalne ozdoby.

Najciekawsze  
wróżby 

noworoczne


