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Jak co roku w ferie zimowe Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie zorganizowało dla dzieci i młodzieży z Gmi-
ny Parzęczew półkolonie. Wzięło w nich udział ponad 50 dzieci. Były wycieczki: do kina i figloraju, wyjazd do Eks-
perymentarium w Manufakturze Łódzkiej, na lodowisko do Zgierza i na zajęcia do Politechniki Łódzkiej. Dla dzieci 
zorganizowano także warsztaty z architektury, zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne i teatralno-taneczne. 

Ferie zimowe 
z Forum Inicjatyw Twórczych
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Styczeń to zimowy miesiąc, choć są 
w nim dwa ciepłe dni, które przy-
noszą radość, szczęście i wzrusze-
nia. W ostatnim tygodniu stycznia 
odbyło się Święto Babci i Dziad-
ka. Szkoła Podstawowa im. Julia-
na Tuwima w Parzęczewie, Szkoła 
Podstawowa w Chociszewie oraz 
Punkt Przedszkolny „Plastuś” za-
prosili gości: Babcie i Dziadków do 
wspólnego świętowania. Tego dnia 
wszyscy przybyli zostali powitani 
przez dyrektorów, a następnie dzieci 
przedstawiły program artystyczny, 
w którym prezentowały swoje umie-
jętności wokalne oraz recytatorskie. 
Goście oglądający spektakle przygo-
towane przez grono pedagogiczne 
są pod ogromnym wrażeniem. – Po-
ziom prezentowanych przedstawień 
jest bardzo wysoki. Zaangażowanie 
najmłodszych, jak i starszych uczniów 
w połączeniu z inscenizacją oraz stro-
jami małych aktorów daje widzom 
wiele satysfakcji. Dziękujemy za wspa-
niale spędzony czas oraz za dostar-
czone wzruszenia.” – komentuje Wójt 

Zimowy czas, zarówno w wartkowi-
ckim przedszkolu jak i w punktach 
przedszkolnych w Drwalewie, Pa-
rądzicach i w Pełczyskach, obfituje 
w wiele pięknych uroczystości…

17 grudnia już po raz drugi dzieci 
w wieku przedszkolnym przeżywa-
ły wspólnie magię zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia. Spotkały 
się w Punkcie Przedszkolnym w Pa-
rądzicach. W szczelnie wypełnionej, 
pięknie udekorowanej sali, w obec-
ności zaproszonych gości, rodziców 
i innych bliskich osób, po symbo-
licznym przełamaniu się opłatkiem, 
każda grupa zaprezentowała krót-
kie przedstawienie. Przedszkolaki 

nego Przedszkola w Wartkowicach 
oraz Punktów Przedszkolnych z Peł-
czysk, Parądzic i Drwalewa. Na tę 
uroczystość sala została przystrojona 
kolorowymi łańcuchami, serpenty-
nami, balonami. Jej wystrój zachęcał 
wszystkich do wspólnej, wesołej za-
bawy. Bal otworzyła pani Dyrektor 
poprzez symboliczne przebicie balo-
nika. Przepięknie przebrane przed-
szkolaki z dumą prezentowały wy-
myślne stroje. Wśród dziewczynek 
królowały: księżniczki, wróżki, kot-
ki itp. Natomiast chłopcy przebra-
ni byli za: piratów, muszkieterów, 
ochraniarzy i wiele innych postaci 
z bajek. Każde dziecko wyglądało 
pięknie i interesująco. Skoczna, ryt-
miczna muzyka zachęcała wszyst-
kich do tańca. 

Gdy dzieci nieco opadły z sił 
obejrzały przedstawienie pt. „Ko-
zucha-Kłamczucha” w wykonaniu 
aktorów. Na koniec zabawy dzie-
ci otrzymały słodkie paczki. Mimo 
chwilowego zmęczenia uśmiech nie 
znikał z twarzy dzieci. Ach… Bal to 
był nad balami! Szkoda, że tak szybko 
przeminął…

Danuta Cieślak
Inez Pietruszka

Ilona Pietrzak

Plastuś dla Babć i Dziadków
korekcyjnej, warsztatach teatralnych 
oraz w zajęciach z animatorem za-
baw. Także częste wizyty w teatrach 
powodują, że dzieci rozwijają swoje 
zmysły i wyobraźnię, a tym samym 
stają się odważniejsze i potrafią od-
naleźć się w rolach, które zostały im 
przydzielone. Dodatkowo dla dzieci 
szkół podstawowych są przygoto-
wywane zajęcia rozwijające zainte-
resowania. To wszystko daje duży 
efekt w trakcie wystąpień publicz-
nych, podczas których uczniowie po-
radzili sobie znakomicie.

Po części artystycznej, wnuczęta 
obdarowały Babcie i Dziadków włas-
noręcznie zrobionymi upominkami 
i zaprosiły ich na słodki poczęstunek, 
kawę i herbatę. Po odpoczynku nad-
szedł czas na konkursy i zabawy. Na 
zakończenie każdy wnuczek zaprosił 
Dziadków do pamiątkowego zdję-
cia. Był to niezwykły dzień zarówno 
dla małych artystów, jak i dla Babć 
i Dziadków.

Sylwia Szymańska-Galon

Imprezy w przedszkolach

z Pełczysk były prawie niebiański-
mi aniołami, 4,5– latki z Wartkowic 
wcieliły się w cudowne gwiazdki, 
dzieci z Drwalewa to rzesza paste-
rzy zdążających do żłóbka, a starsza-
ki z Wartkowic odegrały misterium 
szopki z Maryją, Jezuskiem i Józe-
fem wśród zwierzątek, a w finale go-
spodarze spotkania jako kolędnicy 
przypomnieli starą polską tradycję 
kolędowania. Występy dzieci zakoń-
czyło wspólne odśpiewanie pasto-
rałki,, Jest taki dzień”. W tym dniu 
nie zapomniano także o bezpieczeń-
stwie. Dzieci otrzymały odblaskowe 
kamizelki ufundowane przez Gminę 
Wartkowice.

W dniach 20–23 stycznia przed-
szkolaki wraz z wychowawcami zor-
ganizowały uroczystości z okazji 
Dnia Babci i Dziadka, podczas któ-
rych chciały wyrazić bezgraniczną 
miłość, jaką darzą swoich dziadków, 
oraz podziękować za ich wielkie serce, 
cierpliwość i wytrwałość.

Przedszkolaki z Wartkowic wy-
stawiły dla Babć i Dziadziusiów mini 
teatrzyk „O wiewiórce Łupiskórce”. 
Nie zabrakło wierszyków i rymowa-
nek, a także tańców i piosenek, spe-
cjalnie dobranych dla miłych gości. 
Również dzieci z punktów przed-
szkolnych uroczyście obchodziły to 
święto prezentując swoje umiejęt-

ności recytatorskie, wokalne i ta-
neczne. Występy wnucząt wzruszyły 
przybyłych gości do łez i spowodo-
wały lawinę oklasków, a wdzięczne 
przedszkolaki z radością wyściskały 
swoich dziadków i życząc im 100 lat, 
wręczyły prezenty. 

Podczas obchodów święta dziad-
ków w wartkowickim przedszkolu 
rozstrzygnięto również konkurs na 
najładniejszy karmnik dla ptaków 
wykonany wspólnie z dziadkami, 
zorganizowany w ramach realiza-
cji projektu: edukacja ekologiczna 
w Publicznym Przedszkolu w Wart-
kowicach, dofinansowanego ze środ-
ków WFOŚiGW w Łodzi pn. „Przed-
szkolaki poznają rośliny i zwierzaki”. 
Dziadkowie i wnuczęta kroczyli 
z wielką dumą po pamiątkowe dy-
plomy i nagrody. Nagrodzone i wy-
różnione karmniki wszyscy mogli po-
dziwiać na przedszkolnej wystawie.

Po konkursie karmniki rozdano 
instytucjom, znajdującym się na te-
renie gminy Wartkowice, aby roz-
powszechnić ideę niesienia pomocy 
i dokarmiania ptaków zimą.

W dniu 29 stycznia w Punkcie 
Przedszkolnym w Drwalewie odbyła 
się zabawa karnawałowa pod hasłem 
„W karnawale same bale”, w której 
brały udział przedszkolaki z Publicz-

Gminy Parzęczew. Te spostrzeżenia 
są słuszne, ponieważ w Punktach 
Przedszkolnych „Plastuś” działają-

cych w Parzęczewie i Chociszewie 
z dziećmi pracują specjaliści. W ciągu 
całego roku szkolnego dzieci uczest-

niczą w zajęciach z logopedą, peda-
gogiem, w spotkaniach w kole zain-
teresowań, w zajęciach z gimnastyki 
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Piątkowa lekcja była końcowym eta-
pem wprowadzania na zajęciach 
w Gimnazjum im. Cz. Miłosza w To-
poli Królewskiej elementów ocenia-
nia kształtującego, którego głównym 
celem jest wspieranie ucznia w jego 
rozwoju, nauczanie go w taki sposób, 
by miał świadomość, czego się uczy, 
a co za tym idzie, by aktywnie uczest-
niczył w tym procesie. 

Obserwujący zajęcia nauczyciele 
mogli skonfrontować swoje dotych-
czasowe doświadczenia związane 
z OK.-ejem z metodami i technikami 
zaproponowanymi w czasie pokazu. 
Zajęciom tym przyglądała się również 
trenerka Centrum Edukacji Obywatel-
skiej, pani Anna Staszak, która przez 
cały czas wprowadzania idei OK.-eja 
w naszej placówce czuwała nad rea-
lizacją kolejnych etapów programu. 

Pomysł zmiany w nauczaniu na-
rodził się kilka lat temu w głowie ów-
czesnej pani wicedyrektor, a dziś dy-
rektor gimnazjum, Jolanty Kuropatwy. 
Dokładnie od roku 2011 zachęceni 
przez nią entuzjaści edukacji, czyli 
chętni i otwarci na nowości nauczycie-
le, zaczynali mierzyć się z ocenianiem 
kształtującym. Półtora roku temu ca-
ła rada pedagogiczna podjęła decy-
zję o wejściu do programu Ocenia-
nie Kształtujące w Szkole Uczącej Się 
realizowanego przez Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej. I zaczęło się… 
Najpierw sami nauczyciele w trakcie 
szkoleń rady pedagogicznej, szkoleń 
internetowych oraz wyjazdowych 
w Warszawie uczyli się, jak nauczać 

efektywniej, jak angażować uczniów 
w tok lekcji. Potem zdobytą wiedzę 
wykorzystywali przy konstruowaniu 
scenariuszy swoich zajęć, skupiając 
się na celu lekcji i kryteriach sukcesu, 
monitorowaniu stopnia osiągania celu 
oraz samoocenie i ocenie koleżeńskiej, 
a także na tym, by w czasie lekcji prze-
de wszystkim pracowali uczniowie, 
a nauczyciel nie popisywał się swoją 
wiedzą przez trzy kwadranse i ograni-
czał się jedynie do przekazu, jak to ma 
miejsce w tradycyjnej szkole. Lekcja 
to przecież nie teatr jednego aktora.

– Wymierna korzyść uczestniczenia 
w programie jest taka, że i w nauczy-
cielach, i w uczniach nastąpiła zmiana 
– mówi Barbara Doniak, jedna z lide-
rek OK w szkole. – Wszyscy musieli-
śmy wyjść ze schematów, popatrzeć 
na swoje lekcje i swoich uczniów z in-
nej perspektywy. Zajęcia mają tylko 
45 minut, mają być intensywnie prze-
pracowane, ale i przemyślane. Czasem 
warto postępować w myśl zasady: „Im 
mniej, tym więcej”. 

Ale to nie koniec naszych do-
świadczeń z OK.-ejem. Przyjęliśmy 
nowy sposób edukowania młodzieży 
i zamierzamy go kontynuować. – Piąt-
kowa lekcja to milowy krok w rozwoju 
naszej szkoły. Otwierajmy drzwi, uczmy 
się od siebie – podkreśla Jolanta Kuro-
patwa, dyrektor gimnazjum. – Lekcje 
mają się zmieniać, nie mogą pozosta-
wać takie same, a obserwowanie ich 
zapobiega rutynie – dodaje.

SD

W czwartkowe przedpołudnie, 29 
stycznia br., na holu I piętra czuć 
było napiętą atmosferę rywalizacji 
oraz oczekiwania na nieznane. 
Wszystko to za sprawą zorganizo
wanej w naszej szkole Olimpiady 
MatematycznoPrzyrodniczej 
„Policz się z Przy ro  dą”, w której 
uczestniczyli przedstawiciele 
sześciu szkół podstawowych 
z powiatu łęczyckiego.

Byli to uczniowie klas szóstych z na-
stępujących placówek: SP Z Topoli 
Królewskiej, SP nr 3 z Łęczycy, SP nr 
4 z Łęczycy, SP z Wilczkowic, SP z Ma-
zewa oraz SP z Błonia. Każda z drużyn 
liczyła po czterech uczestników, którzy 
testowali swoją wiedzę i umiejętności 
w dziedzinie przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych. Nasi goście, po 
uprzednim powitaniu przez organiza-
torów, przystąpili najpierw do pierw-
szej części konkursu. Był to test wiedzy, 
który pisali wszyscy uczestnicy. Zawie-
rał 20 pytań testowych zamkniętych, 
które dla większości uczniów okaza-
ły się być przysłowiową „bułką z ma-
słem”. Po krótkiej przerwie wszystkie 
drużyny przez 20 minut rozwiązywa-
ły w skupieniu krzyżówkę przyrodni-
czą. W powietrzu czuć było zaciętość 
rywalizacji. 

W trzeciej części olimpiady dru-
żyny musiały się rozdzielić, ponieważ 
etap ten składał się z trzech zadań wy-
konywanych równocześnie przez za-

Czas Bożego Narodzenia jest dosko-
nałą okazją do kultywowania świą-
tecznych zwyczajów i tradycji, któ-
rych w naszym regionie jest bardzo 
wiele. Jednym z nich jest zwyczaj 
strojenia choinki, który przywędro-
wał do nas z Prus w XIX wieku i bar-
dzo szybko się zadomowiał. Choinkę 
trzeba pięknie ustroić, ale najlepiej 
to robić wspólnie z bliskimi. Dlate-
go też przed Świętami Bożego Na-
rodzenia w Punkcie Przedszkolnym 
w Pełczyskach odbyły się świąteczne 
warsztaty plastyczne z udziałem ro-
dziców. Celem zajęć było przybliżenie 
tradycji Świąt Bożego Narodzenia, 
kształtowanie u dzieci emocjonalne-
go stosunku do zwyczajów świątecz-

Lekcja otwarta przeciw rutynie
Pomóc nauczycielowi w jego rozwoju, pomóc mu tworzyć lepsze, 
doskonalsze lekcje, a co najważniejsze – nauczyć ucznia uczenia się.  
Taki cel przyświecał przystąpieniu naszego gimnazjum do programu 
Ocenianie Kształtujące w Szkole Uczącej Się (SUS). Dlatego też w piątek 
miała miejsce lekcja otwarta w kl. IID, prowadzona metodami OK,  
przez nauczycielkę j. polskiego Barbarę Doniak.

Policzyli się z przyrodą
wodników: jeden z członków każdej 
ekipy uczestniczył w quizie wiedzy 
matematyczno-przyrodniczej, drugi 
próbował sił w informatyce, a trzeci 
i czwarty – mierzył się z zadaniami 
praktycznymi typu: praca z mapą czy 
łamigłówki matematyczne. 

Rywalizacja między drużynami 
była na tyle zacięta i wyrównana, iż 
potrzebna była dodatkowa konku-
rencja, aby wyłonić laureatów I i II 
miejsca. W dogrywce dwójka wyty-
powanych uczniów z drużyn ze Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Łęczycy oraz 
Samorządowej Szkoły Podstawowej 
w Topoli Królewskiej wykonywała za-
danie matematyczne na czas. O zwycię-
stwie jednego z wyżej wymienionych 

zespołów zadecydowały dosłownie 3 
sekundy. Ostatecznie na podium zna-
leźli się uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej z Błonia, zajmując III miejsce, II 
lokata przypadła Samorządowej Szko-
le Podstawowej z Topoli Królewskiej, 
a zwycięstwo wywalczyli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczycy.

Pokreślić należy, iż każda z drużyn 
wykazała się ogromną wiedzą oraz za-
angażowaniem podczas wszystkich 
konkurencji. Młodzi pasjonaci ma-
tematyki oraz przyrody udowodnili 
zarówno nam, jak i sobie samym, że 
wcale nie jest tak trudno skutecznie 
„policzyć się z przyrodą”. 

Anna KępistaBombki, kokardki, aniołki
nych, a przede wszystkim wspólne 
wykonanie przez dzieci i rodziców 
ozdób choinkowych. Wykonane pod-
czas warsztatów kolorowe bombki, 
kokardki, aniołki i gwiazdki wygląda-
ły ślicznie, przywieszone na zielonej 
choince. Okazało się, że warsztaty 
były świetnym pomysłem na wspólne 
spędzenie czasu. Wszyscy pracowa-
li z dużym zaangażowaniem, wielu 
rodziców wykazało się talentem ar-
tystycznym i dużą pomysłowością. 
Dzieciaki przeżyły niezapomniane 
chwile, które wprowadziły wszyst-
kich w radosny nastrój oczekiwania 
na wyjątkowe święta.

Jolanta Olejniczak
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W dniu 11 grudnia odbyło się 
spotkanie podsumowujące 
realizację projektu „Jestem Mobil
ny” w 2014 r. Jednocześnie była 
to okazja do zestawienia efektów 
podjętych działań przez cały okres 
jego realizacji, tj. lata 2008–2014. 

Projekt systemowy „Jestem Mobilny”, 
realizowany był w ramach Poddziała-
nia 7.1.1. Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Jego celem było umożliwienie osobom 
bezrobotnym i nieaktywnym zawodo-
wo przezwyciężanie trudnych sytuacji 
życiowych poprzez poprawę oraz zdo-
bycie nowych kwalifikacji i umiejętno-
ści zawodowych. Z tej szansy skorzysta-
ło przez cały okres realizacji projektu 
76 mieszkańców gminy Wartkowice, 
którzy podjęli decyzję o przystąpieniu 
do projektu i wyrazili chęć poprawienia 
własnej sytuacji osobistej i zawodowej.

Tylko w 2014 r. do projektu przy-
stąpiło 12 osób (9 kobiet i 3 mężczyzn). 
W ramach warsztatów interpersonal-
nych zostały wypracowane indywi-
dualne ścieżki rozwoju zawodowego 
i na podstawie predyspozycji każde-
go z uczestników zorganizowano od-
powiadające temu szkolenia zawodo-
we. Następnie Beneficjenci spotkali 
się z psychologiem podczas treningu 
umiejętności psychospołecznych. Cykl 
szkoleń zawodowych obejmował:
–  zdobycie kwalifikacji i przygoto-

wanie z zakresu teoretycznej oraz 
praktycznej nauki niezbędnej do 
profesjonalnego wykonywania za-
wodu stylisty fryzjerstwa – dla 1 
osoby;

–  zdobycie wiedzy oraz praktyczne 
przygotowanie do wykonywania 
zadań zawodowych na stanowisku 
sprzedawcy – handlowca – dla 3 
osób;

–  teoretyczne i praktyczne przygoto-
wanie uczestników do wykonywa-
nia pracy na stanowisku pracowni-
ka salonu urody – dla 2 osób;

–  teoretyczne i praktyczne przygo-
towanie uczestników do zawodu 
pracownika gastronomii lub pro-
wadzenia własnej działalności ga-
stronomiczno-cateringowej – dla 4 
osób;

–  nauka obsługi wózków jezdnio-
wych z napędem silnikowym – dla 
1 osoby.
W zakresie przeprowadzenia szko-

leń współpracowano z firmami szko-
leniowymi wyłonionymi w drodze za-
pytania ofertowego: Centrum Edukacji 
„OŚWIATA” z Piotrkowa Trybunalskiego, 
Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego 
z Łęczycy (Centrum Kształcenia w Kut-
nie), Ośrodkiem Szkolenia Kierowców 
„Ania” Anna Matuszewska z Poddębic.

Udział w projekcie otworzył nowe 
możliwości związane z ukończeniem 
kursu prawa jazdy kat. B. Pozytywne 
ukończenie kursu to dla uczestników 
projektu większa mobilność – ułatwio-
ny dostęp do miejsca pracy, również 
poza miejscem zamieszkania, a na 
ukończenie którego osoby objęte po-
mocą, do tej pory z różnych powodów 
nie mogły sobie pozwolić. Dlatego też 
przy dalszej wytrwałości w dążeniu do 
celu, wierzymy, że wszystkim uczest-
nikom uda się ukończyć z wynikiem 
pozytywnym egzamin na prawo jazdy.

Beneficjenci mieli również moż-
liwość uczestniczenia w szkoleniu 
„ABC Przedsiębiorczości” z zakresu 
zagadnień obejmujących m.in. przed-
siębiorczość gospodarczą firmy, etapy 
rejestracji działalności gospodarczej 
i zarządzania firmą.

W całym okresie realizacji projektu 
pomocą zostało objętych 76 osób. Cykl 
szkoleń zakończyły 72 osoby (52 ko-
biety i 20 mężczyzn). Analizując sytua-
cję osób z lat 2008-2013 r. można licz-
bowo przedstawić następujące dane:
–  19 rodzin całkowicie się usamo-

dzielniło – nie korzystają już ze 
świadczeń pomocy społecznej; 

–  11 osób wyprowadziło się z terenu 
gminy – założyła rodzinę;

–  21 osób podjęło zatrudnienie (na 
podst. umów o prace, zlecenia lub 
prac społecznie – użytecznych);

–  1 osoba podjęła naukę na studiach 
dziennych (prawo);

–  1 osoba założyła własną działalność 
gospodarczą i od stycznia 2012 r. 
funkcjonuje na terenie gminy;

–  9 osób na chwilę obecną nie pracuje 
ze względu na opiekę nad dziećmi;

–  5 osób pozostała nadal bezrobotna 
lub nieaktywna zawodowo;

–  63 osoby zostały objęte formą 
wsparcia w postaci kursu prawa 

jazdy kat B. – pozytywnie na chwilę 
obecną egzamin zdały 33 osoby.
Kończymy w ten sposób siedmio-

letni proces realizacji projektu, który 
co roku był planowany dla uczestników 
tak, aby przyczyniał się do podnoszenia 
ich kwalifikacji zawodowych, nabywa-
nia umiejętności społecznych, zwięk-
szenia własnej samooceny, poprawie-
nia sytuacji społeczno-materialnej oraz 
uniezależnienia się od pomocy społecz-
nej i niezaradności. 

Realizacja projektu jest jednym ze 
sposobów przeciwdziałania zjawisku 
wykluczenia społecznego. Wprowa-
dzony do działalności ośrodków pomo-
cy społecznej projekt systemowy stał 
się dodatkową alternatywą do działań 
ustawowych. Jak wynika z założeń Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, 
środki te mają służyć ludziom – gru-
pom docelowym nieradzącym sobie 
na rynku pracy, mającym trudności 
z integracją społeczną czy cierpiącym 

Gmina Wartkowice w ramach umowy 
o współpracy z Europejskim Fundu-
szem Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą 
w Warszawie 5 grudnia 2014 r. przy-
stąpiła do realizacji III edycji Progra-
mu „Na Własne Konto”. Organizatorem 
i pomysłodawcą projektu jest Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W ramach Programu 18 uczniów 
z Gimnazjum im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Wartkowicach będzie 
miało możliwość poszerzenia swo-
jej wiedzy ekonomicznej, poznania 
podstaw przedsiębiorczości oraz za-
sad świadomego planowania ścieżki 
zawodowej.

Głównym założeniem programu 
jest wsparcie młodych ludzi, którzy 
wchodzą w dorosłe życie, kształtują 
swoje postawy, podejmują pierwsze 
poważne decyzje dotyczące swojej 
przyszłości oraz zaczynają korzystać 
z narzędzi bakowych. Jest to okazja do 
zdobycia nowych umiejętności i wie-
dzy na temat najważniejszych mecha-
nizmów finansowych.

Zajęcia odbywały się w terminie  
2–6 lutego 2015 r.  Podczas ich trwania 

Zakończenie projektu „Jestem mobilny”
z powodu innych barier społecznych. 
A niewątpliwie fundusze europejskie 
wpływają pozytywnie na rozwój kapi-
tału ludzkiego, szczególnie dla tak ma-
łych społeczności lokalnych, jak gmi-
ny. Pomimo, że nie wszyscy uczestnicy 
projektów podejmują od razu pracę, 
udzielone wsparcie pomaga im zwięk-
szyć wiarę we własne możliwości, 
a także spojrzeć na swoją sytuację ży-
ciową z dystansu. Dużą rolę odgrywa 
wsparcie psychologiczne budujące mo-
tywację oraz poczucie własnej warto-
ści, które u osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym jest bardzo często 
zaniżone. Jak wynika z rozmów prze-
prowadzanych z uczestnikami, pro-
jekt pozwolił im zdobyć kwalifikacje 
i umiejętności potrzebne na rynku pra-
cy oraz pozwolił się usamodzielnić. 
Łatwiej jest też im poszukiwać pracy 
i pewniej się czują podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

Projekt systemowy realizowany 
przez ośrodek pomocy społecznej jest 
bardziej kompleksową formą wsparcia, 
gdyż obejmuje większą liczbę instru-
mentów aktywizujących, które mogą 
być wykorzystywane w pracy z oso-
bami zagrożonymi wykluczeniem spo-
łecznym (np. doradztwo zawodowe, 
psychologiczne, szkolenia, spotkania 
integracyjne, które mają na celu, aby 
ludzie wyszli do ludzi i nie siedzieli 
w domach). Właściwe wykorzystanie 
tych instrumentów i połączenie tego 
z pracą socjalną, pozwala aktywizo-
wać, wspierać i  motywować te osoby 
do zmiany postawy życiowej.

Problem wykluczenia społecznego 
stanowi poważne wyzwanie dla regio-
nalnej polityki rynku pracy. Działania 
wyrównujące szanse na zdobycie za-
trudnienia są w tym przypadku bardzo 
czasochłonne i wymagają komplekso-
wego podejścia – nie tylko w wymiarze 
form wsparcia, ale także w odniesieniu 
do wszystkich członków rodziny. Du-
ży ciężar realizacji tych przedsięwzięć 
spoczywa na ośrodkach pomocy spo-
łecznej. Jest to bardzo trudna praca, 
na której efekty trzeba długo czekać. 

uczniowie, m.in. poprzez gry i zaba-
wy, poznawali narzędzia ekonomicz-
ne, które umożliwią im lepszy start 
w dorosłe życie. Podczas zajęć mło-
dzież odwiedziła także Bank Pekao 
S.A. w Poddębicach oraz Zakład Rzeź-
niczo-Wedliniarski Pana Staniasława 
Katuszy w Białej Górze.W drugim se-

Na własne konto mestrze uczestnicy programu wyko-
rzystają zdobytą wiedzę w praktyce, 
przygotowując pracę konkursową. 

Program „Na Własne Konto” jest 
realizowany we współpracy z Narodo-
wym Bankiem Polskim w ramach pro-
gramu edukacji ekonomicznej i Fun-
dacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska 
Wieś 2000” im. M. Rataja.

Emilia Antczak

Dodatkowo bardzo ważną przesłan-
ką w przeciwdziałaniu wykluczeniu 
społecznemu jest zaangażowanie pra-
codawców w działania na rzecz osób 
wykluczonych. Wymowne są w tym 
kontekście słowa jednej z uczestniczek 
projektów zacytowane przez Dyrek-
tora Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Łodzi – „Ważna jest wędka, ale też 
gdzieś niedaleko musi być staw z ryba-
mi1”. Ważne jest to, co dzięki udziało-
wi w projektach uczestnicy się nauczą 
i jakie zdobędą kwalifikacje, ale jesz-
cze ważniejsze jest to, gdzie tę wiedzę 
będą mogli zastosować. Tym samym, 
na pomyślność reintegracji osób do-
tkniętych wykluczeniem społecznym 
ma wpływ bardzo wiele czynników 
i sprzyjających okoliczności. Nie można 
uogólniać, że projekty nie przynoszą 
zakładanych efektów, o czym niekiedy 
słyszy się lub czyta się w różnego ro-
dzaju publikacjach. Wiadomo, nie da 
się jednakowo dotrzeć do wszystkich 
osób i od razu zmienić ich mentalności. 
Jest to zabieg długotrwały. Jednakże, 
jak wynika z doświadczeń i obserwa-
cji zespołu zarządzającego projek-
tem, większości osób udział w pro-
jekcie bardzo pomógł. Nowa wiedza, 
doświadczenia, znajomi, wszystko to 
otwiera „okno na świat”. Bardzo waż-
na jest też determinacja w dążeniu do 
założonego sobie celu, o czym niejed-
nokrotnie można się było przekonać 
obserwując beneficjentów projektu. 

Pojawia się dalsza perspektywa re-
alizacji podobnego typu projektu w ra-
mach nowego Programu Operacyjnego 
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ. Kiedy 
zostaną bliżej określone zasady uczest-
nictwa i zaplanowane nowe działania, 
wówczas informacje na ten temat zo-
staną rozpowszechnione przez ośro-
dek pomocy. 

Koordynator projektu „Jestem Mobilny”
Joanna Jercha

1.  Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Łodzi, artykuł pt. „Dynamiczny rozwój 
kapitału ludzkiego”, Nr 4 (kwiecień 2014)
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Całe piętro łęczyckiego Domu Kultury 
od piętnastu lat zapełnia się znawca-
mi dobrej kuchni. Tymi którzy ją two-
rzą i tymi, którzy lubią smakowitości. 
Podobnie było i w tym roku. XV Re-
gionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczy-
ckiej przebiegał pod hasłem przypraw. 
W starannie wydanym na tę okazję fol-
derze pani Anna Dłużewska-Sobczak, 
kustosz muzeum łęczyckiego, opisała 

tradycje kulinarne związane z przypra-
wami stosowanymi w polskiej kuchni 
na przestrzeni dziejów.

W kuchniach ludzi zamożnych uży-
wano przypraw drogich, bo sprowa-
dzanych z daleka: cynamonu, goździ-
ków, szafranu imbiru itp. Wielokrotnie 
sypano ich bez umiaru, aby jak to teraz 
się mówi, „szpanować” przed gośćmi 
bogactwem. Biedni też sobie radzili, 

Schab w ziołach
1 kg schabu, 35 g soli, ½ łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu, 2 łyżki majeranku,  
1 łyżka tymianku, 1 łyżka cukru, 6 ziaren ziela angielskiego, 2 łyżeczki ziaren 
kolendry, 5 ząbków czosnku, 5 ziaren jałowca, 3 liście laurowe.

Przyprawy rozetrzeć w moździerzu, dodać pokruszony liść laurowy, sól, cukier i prze-
ciśnięty przez praskę czosnek. Mięso natrzeć przygotowanymi przyprawami i na  
5 dni odstawić do lodówki. W tym czasie 2 razy dziennie obracać schab i odlewać 
wytwarzające się soki. Po pięciu dniach włożyć schab w siatkę do wędlin, związać 
ciasno i powiesić na 6 dni w ciepłym, suchym miejscu. Po sześciu dniach schab wyjąć 
z siatki i pozostawić na 4 dni w lodówce. Podawać pokrojony w cieniutkie plasterki.

umiejętnie wykorzystując możliwości 
przyprawowe, jakie dawały rodzime 
zioła uprawiane w ogródkach lub ros-
nące na łąkach i miedzach. Wszystkie 
te przyprawy egzotyczne i swojskie 
nie tylko poprawiały smak, ale miały 
działania konserwujące i dietetyczne. 

 W tegorocznym pokazie nie bra-
kowało dań z kuchni staropolskiej 
i współczesnej z zastosowaniem ziół 
i przypraw. Było co oglądać i degusto-
wać. Przybyło 21 zespołów, które przy-
gotowały 82 potrawy. Każde stoisko 
prezentowało się niezwykle estetycz-
nie, wręcz artystycznie i smakowicie. 
Były dania gotowane, pieczone, sma-
żone, w galarecie, pikantne i słodkie, 
marynowane i duszone. Nie sposób 
wymienić wszystkich. Oczywiście były 
też, jak na Tłusty Czwartek przystało, 
faworki i pączki. 

Znajomością kuchni wykazała się 
także młodzież. W tym roku potrawy 
przygotowali uczniowie z Gimnazjum 
w Topoli Królewskiej, Witoni i z Ze-
społu Szkół Mechanizacji Rolnictwa 
w Piątku. Wszechstronnością wyka-
zały się: Zespół Wokalno-Muzyczny 
„Leźniczanie” i Zespół „Świniczanki” 
z kapelą ludową, które prócz talentów 
muzycznych mają jak się okazuje tak-
że kulinarne. Ciekawe potrawy z ryb 
przygotowało Stowarzyszenie Węd-
karskie „Rekin” z Grabowa. Z gminy 
Łęczyca w pokazie uczestniczyły panie 
z KGW z Dąbia, druhny z OSP w Lubie-
niu, gospodynie z Gawronek, ze Zdun 
i z Szarowizny-Piekacia. Gminę Witonia 
reprezentowało Stowarzyszenie Kobiet 
Ziemi Witońskiej, gminę Daszyna – go-
spodynie z Krężelewic i Jabłonnej oraz 
z Jarochowa, gminę Piątek – panie ze 
Stowarzyszenia Kobiet w Konarzewie, 
gminę Góra św. Małgorzaty – Stowa-
rzyszenie Gminne KGW. Kwiatkówek 
godnie reprezentowała jednoosobowo 
pani Marianna Gadulska. Z gminy Dali-
ków przybyły z potrawami gospodynie 
ze Złotnik, z gminy Wartkowice – druh-
ny z OSP Konopnica. Ze Świnic War-
ckich oprócz „Świniczanek”, przybyły 
gospodynie ze Stemplewa, a z miasta 
Łęczyca panie ze Stowarzyszenia Ko-
biet Ziemi Łęczyckiej. Komisja ocenia-
jąca prezentowane potrawy miała nie-
mały dylemat z oceną, o czym świadczy 

start w edukację”, przewidywany ter-
min jego rozpoczęcia to 1 kwietnia, 
a zakończenia – 30 listopada 2015. 
Przedszkola powinny zacząć pracę 
we wrześniu tego roku.

Jak będzie z kadrą?
Tę kwestię pozostawiam dyrektorom 
szkół. Być może zostaną wykorzystani 
nauczyciele już zatrudnieni, a jeśli nie 
będzie takiej możliwości, zatrudnieni 
będą dodatkowi pracownicy.

A co z planowaną halą sportową 
przy szkole podstawowej 
w Wilczkowicach?
Zostanie ogłoszony przetarg na pro-
jekt hali sportowej. Budowa hali jest 
uzależniona od pozyskanych środków 
zewnętrznych.

Jest pan wójtem od dwóch mie
się cy, jak się pan czuje w tej roli?
Dziękuję, bardzo dobrze mi się współ-
pracuje z Radą Gminy, moje pomysły 
są akceptowane.

Czy podobnie układa się współ
pra ca z pracownikami Urzędu?
Oczywiście!

Czego mam panu życzyć?
Wytrwałości w działaniu. Moim ma-
rzeniem jest gazyfikacja całej gminy 
w ciągu czterech lat, czyli w czasie tej 
kadencji. Mieszkańcy są tym zainte-
resowani i nie chciałbym zawieść ich 
oczekiwań.

Tego panu życzę i dziękuję  
za rozmowę.

rozmawiała Zofia Dziwisz

Jakie ma pan plany inwestycyjne 
na ten rok?
Jestem wójtem od początku grudnia, 
budżet na 2015 rok był już ustalo-
ny. Będzie realizowany zaplanowany 
wcześniej plan budowy i modernizacji 
dróg gminnych. Zmodernizowany zo-
stanie odcinek 600 metrów drogi w Ga-
wronach Starych, podobny odcinek 
w Leszczu. Planuje się modernizację 
drogi z Topoli Katowej do Wilczkowic 
(ok. 2 km). Zostanie utwardzona droga 
z Pilich do Borucic (400 m.) i przejazd 
kolejowy w Topoli Szlacheckiej. Oczy-
wiście będą też bieżące naprawy i kon-
serwacje pozostałych dróg gminnych. 

Rozważamy dofinansowanie do 
remontu dróg powiatowych w wyso-
kości 25% wartości inwestycji. Na ten 
cel przewidziano 100 tys. zł. Zarząd 
Dróg Powiatowych nie ma wystarczają-
cych środków na ten cel, a mieszkańcy 
chcieliby jeździć po bezpiecznych na-
wierzchniach. Oczywiście pieniądze 
byłyby przeznaczone na te odcinki 
dróg powiatowych, które przebiegają 
przez naszą gminę. Zostanie zakończo-
na rozbudowa zbiorowej oczyszczalni 
ścieków w Błoniu Topoli (IUNG).

Niezwykle istotną i pilną sprawą 
jest organizacja przedszkoli. Jesteśmy 
w trakcie sporządzania projektu na do-
finansowanie tego zadania. Przy każ-
dej ze szkół podstawowych powstaną 
przedszkola. Będą do nich uczęszczać 
dzieci, które ukończyły 2,5 roku. We-
dług danych z gminnej ewidencji lud-
ności, z przedszkoli będzie korzystało 
ok. 150 dzieci. Konieczne jest przygo-
towanie odpowiednich pomieszczeń, 
sanitariatów, placów zabaw, mebli, za-
bawek itp. Przewidywany koszt to ok. 
500 tys. zł. Projekt nosi nazwę „Lepszy 

Nie chcę zawieść oczekiwań
28 stycznia odbyła się sesja budżetowa Rady Gminy Łęczyca, na której podjęto 
uchwałę zatwierdzającą budżet. Rozmawiam z panem Jackiem Rogozińskim – 
wójtem gminy.

8 stycznia w Domu Kultury w Łęczy-
cy odbył się XIII Pokaz Twórczości 
Artystycznej Gospodyń z powiatu łę-
czyckiego. Odwiedzający mogli po-
dziwiać niewątpliwy talent i zacięcie 
artystyczne autorów dzieł wykona-
nych w różnej technice. Eksponowa-
ne były hafty, prace szydełkowe, ma-
lowanki na szkle i porcelanie, lampy 
witrażowe, orgiami, wycinanki i in-
ne prace cieszące oko. Były piękne 
serwetki, rysunki, bombki i aniołki 
z włóczki, cekinów, wstążeczek, pier-
niki trójwymiarowe, tak ozdobione 
że żal byłoby je zjeść. Do produktów 
tradycyjnych nawiązywały łęczyckie 
chustki kamelowe, ale były też inne 
chusty i szale wykonane techniką 
szydełkową. Jednym słowem było 
co podziwiać, niektóre prace można 
było zakupić.

Podczas pokazu dzieci i młodzież 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wy-
chowawczego w Łęczycy wystawiły 
Jasełka i śpiewały kolędy. Dodatkową 
atrakcją był występ zespołu „Świni-
czanki”, który wykonał między innymi 
łęczyckie piosenki ludowe z XIX i po-
czątków XX wieku. 

Maria Cieślak – prezes Stowarzy-
szenia Kobiet Ziemi Łęczyckiej będąca 
pomysłodawcą i organizatorem poka-
zu dziękowała twórcom za kultywo-
wanie tradycji regionalnych, a człon-
kiniom Stowarzyszenia za pomoc 
w przygotowaniach imprezy. Gminę 
Łęczyca reprezentowały panie: Monika 
Strychalska z Leszcza (prace szydełko-
we i orgiami) oraz Krystyna Walczak 
z Topoli Szlacheckiej (malowanie na 
porcelanie i szkle).

Zofia Dziwisz

Twórcze gospodynie

Łęczycki Tłusty Czwartek

przyznanie dwóch nagród pierwszych, 
zdobyły je Gawronki i „Leźniczanie”, 
dwóch nagród drugich – Stowarzy-
szenie Wędkarskie „Rekin” z Grabowa 
i Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Witoń-
skiej, dwóch nagród trzecich – gospo-
dynie ze Złotnik – gmina Dalików i ucz-
niowie z zespołu Szkół Mechanizacji 
Rolnictwa w Piątku. 

Gospodynie ze Zdun w gminie Łę-
czyca uczestniczą w tej imprezie od 
piętnastu lat. – Na początku zostałyśmy 
zaproszone przez panią Marię Cieślak 
– mówi Aleksandra Kluska – i spodo-
bało nam się. Przyjeżdżamy tu chętnie, 
bo lubimy kucharzyć, przyrządzać za-
równo dania tradycyjne jak i z kuchni 
współczesnej. Do tego można zobaczyć 
jak gotują inni, popróbować, porównać 
no i spotkać się z ludźmi.

Wymienianie wszystkich potraw, 
jakie pojawiły się na wspomnianym 
pokazie nie ma większego sensu, jedno 
jest pewne – wszystkie były wyśmie-
nite i zniknęły ze stołów z prędkością 
światła. Ja chciałabym Państwu szcze-

gólnie polecić bardzo smaczny schab 
w ziołach przygotowany przez gospo-
dynie z Witoni. Doskonała alternaty-
wa dla wędlin ze sklepu nasączonych 
nie bardzo wiadomo czym. Schab jest 
naprawdę wyśmienity, próbowałam. 
Znacznie lepszy niż szynki szwarc-
waldzkie albo parmeńskie i do tego 
na pewno tańszy. 

Pokaz uatrakcyjnił występ Zespołu 
Wokalno Muzycznego „Leźniczanie”. 
Organizatorami imprezy byli Stowa-
rzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej, 
Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Dom 
Kultury w Łęczycy, Urząd Miasta w Łę-
czycy i Muzeum w Łęczycy Imprezę 
współorganizowały urzędy gmin w Łę-
czycy, Piątku, Daszynie, Witoni, Górze 
św. Małgorzaty, Grabowie, Świnicach 
Warckich, Wartkowicach, Dalikowie. 
Zaangażował się także Łódzki Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego w Bratosze-
wicach oraz Fundacja Rozwoju Gmin 
„Prym” w Parzęczewie.

Zofia Dziwisz
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Wiosna coraz bliżej, okres od marca do 
końca kwietnia to najlepszy termin do 
sadzenia młodych drzew i krzewów. 
W ostatnich latach bardzo się zmienił 
obraz wsi i ogrodów przydomowych. 
Znikają drzewa i krzewy liściaste, a kró-
lują iglaki sadzone pojedynczo, w gru-
pach i w rzędach jako żywopłoty. Te 
ostatnie najczęściej są narażone na 
różne choroby, brązowieją, usychają, 
chyba, że właściciele stosują chemiczną 
ochronę. Popularność iglaków to głów-
nie kwestia mody, ale także niechęć do 
grabienia jesienią opadających liści. Ho-
dowcy roślin oferują wiele ciekawych 
gatunków, a popyt na sadzonki jest 
znaczny. Oczywiście nie tylko rośliny 
ozdobne cieszą się zainteresowaniem, 
kupowane są krzewy jagodowe, gru-
sze, brzoskwinie, winorośle, borówki 
amerykańskie, porzeczki, aronie a na-
wet kiwi lub inne, mniej lub bardziej 
egzotyczne gatunki, których owoce są 
zjadane na surowo lub przetwarzane. 

Warto jednak przypomnieć gatun-
ki popularne dawniej, a dziś nieco za-
pomniane. Taką rośliną – znaną, ale 
ostatnio mało docenianą jest morwa. 
Morwa biała jest bardzo łatwa w upra-
wie, najlepiej rośnie na glebach ży-
znych o odczynie neutralnym lub słabo 
zasadowym, choć dobrze radzi sobie 
nawet na lekko kwaśnym podłożu. 
Jest odporna na choroby, w związku 
z czym nie wymaga stosowania opry-
sków. Owoce i liście morwy są cennym 
źródłem witamin i minerałów. Suszone 
liście mogą być używane jako napar ob-
niżający poziom cukru we krwi. Owo-
ce doskonale nadają się na przetwo-

17 lutego w zajeździe LEON 
w Aleksandrii odbyła się XI 
Powiatowa Biesiada Karnawa
łowa, którą zorganizował Łódzki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
oraz Wójt Gminy Ozorków.

Wśród zaproszonych gości byli, m.in.: 
Senator Andrzej Owczarek, kierow-
nik Rejonowego Zespołu Doradców 
w Zgierzu Pani Anna Dąbrowska, Sta-
rosta i członkowie Zarządu Powiatu 
Zgierskiego, przedstawiciele ARiMR 
Oddział Regionalny w Łodzi oraz wój-
towie i radni gmin Powiatu Zgierskiego.

Koła Gospodyń Wiejskich z sześ-
ciu gmin zastawiły stoły potrawami 
tradycyjnymi oraz nowinkami kulinar-
nymi. Potrawy wyglądały często jak 
dzieła sztuki i kusiły zaproszonych go-
ści. Gminę Parzęczew reprezentowały 

Wycieczka – hasło, które 
w uszach każdego gimnazjalisty 
brzmi jak poezja. Wycieczka, 
więc czas na poznanie i przygodę, 
zaspokojenie ciekawości świata. 
Dlatego też uczniowie klas IE i IID 
wraz z wychowawcami wyruszyli 
na nią z niekłamaną radością. 
Poznali dawne techniki druku 
oraz zobaczyli wiele nieznanych 
im dotąd maszyn do tego 
służących. Nie obeszło się też  
bez dodatkowych atrakcji…

Z samego rana 29 stycznia grupa 
pierwszo- i drugoklasistów wybrała 
się do Zespołu Szkół Poligraficznych 
im. Mikołaja Reja w Łodzi. Celem wy-
cieczki było uczestnictwo w warszta-
tach i poszerzenie wiedzy z zakresu 
poligrafii. Dla niewtajemniczonych 
– to dziedzina techniki zajmująca się 
procesami wytwarzania druku. 

A może morwa?
ry (soki, nalewki, dżemy, wina) i jako 
przekąska zjadana na surowo. Morwa 
może być wykorzystywana jako roślina 
lecznicza o działaniu przeciwcukrzyco-
wym, przeciwnowotworowym, anty-
bakteryjnym, przeciwmiażdżycowym 
i przeciwwirusowym. Przyrosty roczne 
morwy są znaczne, co daje dużą ilość 
biomasy na cele energetyczne. 

Drzewko morwy prezentuje wybit-
ne walory estetyczne. Morwa prowa-
dzona jako żywopłot stanowi doskona-
łą osłonę przed wiatrem i nie tylko. Jest 
ochroną ogrodów i sadów – ptaki pre-
ferują słodkie owoce morwy oszczę-
dzając czereśnie, a znęcone owocami 
zjadają również owady i gryzonie z pól. 
Liście morwy są wyłącznym pokar-
mem jedwabnika. Hodowla jedwab-
ników i produkcja jedwabiu w Polsce 
była prowadzona od 1924 roku. Nieste-
ty, produkcja polskiego jedwabiu prak-
tycznie nie istnieje. Szkoda, bo hodowla 
jedwabników nie jest zbyt skompliko-
wana, ani nie wymaga specjalnych na-
kładów. Obecnie hodowlę jedwabnika 
morwowego w Polsce prowadzi tylko 
Zakład Hodowli Jedwabnika i Upra-
wy Morwy Instytutu Włókien Natural-
nych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. 
W ostatnich latach wzrasta zaintere-
sowanie reaktywacją hodowli jedwab-
ników w Polsce. W lutym w Poznaniu, 
odbędzie się spotkanie założycielskie 
Hodowców Jedwabnika Morwowego. 
O konkretnych ustaleniach postaram 
się Czytelników poinformować w ko-
lejnym numerze. 

Zofia Dziwisz

Kurs na poligrafię 
Szkoła wywarła na nas ogromne 

wrażenie, nie dlatego że zachwyca wy-
glądem, ale możliwościami rozwoju 
i wyboru przyszłej ścieżki zawodowej. 
Nauka odbywa się w dwóch budyn-
kach. W pierwszym znajdują się kla-
sopracownie liceum oraz technikum, 
w drugim odbywają tzw. zajęcia prak-
tyczne, gdzie młodzież przygotowuje 
się do wykonywania takich zawodów 
jak drukarz lub introligator.

W trakcie zwiedzania sal war-
sztatowych panie Katarzyna Bartczak 
i Lidia Piotrowska opowiadały o tym, 
jak w dawnych czasach tworzyło się 
czcionki, układało je w rynienkach 
oraz w jaki sposób drukowano książki, 
gazety itp. Uczniowie mieli też okazję 
obejrzeć unikatową maszynę służą-
cą do składania tekstu, czyli linotyp. 
Młodzi ludzie mogli także sami poczuć 
się, jak drukarze i spróbować swoich 
sił przy przycinaniu papieru, łama-

niu tekstu oraz drukowaniu ręcznym 
specjalnie dla nas przygotowanego 
napisu z nazwą naszej szkoły ozdobio-
ną pięknym motywem roślinnym. Na 
koniec tego etapu zajęć obdarowano 
nas upominkami, wykonanymi przez 
młodych poligrafów. 

Następnie, już w budynku głów-
nym, opiekę nad grupami przejęli pa-
nowie: Paweł Pierzchalski i Mariusz 
Bartosik, nauczyciele przedmiotów za-
wodowych, którzy wytłumaczyli, jakie 
wykształcenie można zdobyć, uczęsz-
czając zarówno do tego technikum, jak 
i liceum. Tu w trakcie zajęć była okazja, 
żeby popracować z programem Pho-
toshop Adobe nad fotomontażem. Po 
wyczerpującej pracy był czas na poczę-
stunek, podziękowania i pożegnanie.

Natalia Królak, kl. IID
Gimnazjum im. Cz. Miłosza  

w Topoli Królewskiej

Ostatki w Leonie

KGW z Parzęczewa i Chrząstowa. Swoje 
stoisko przygotowała także Fundacja 
„PRYM”.

Uroczystość uświetniły występy 
grup artystycznych: Orkiestry Dętej 
OSP z Solcy Wielkiej, Kapeli Podwórko-
wej oraz młodzieżowego zespołu wo-
kalno– instrumentalnego „Mirage”. Na 
biesiadzie zaprezentowały się również 
twórczynie rękodzieła artystycznego 
i ludowego z terenu gminy Ozorków 
– Marianna Sawica, Anna Przybylska 
i Agata Włodarczyk. Tradycyjnie stół 
biesiadny przygotował Jan Wojtczak 
ze Śliwnik, który prezentował własne 
wyroby wędliniarskie.

Biesiada zakończyła się wspólną 
degustacją pysznych potraw oraz za-
bawą taneczną.

Renata Janiszewska
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Opowiadałaś o swojej pracy 
w Gminnej Spółdzielni 
Produkcyjnej w Parzęczewie 
i o prowadzeniu gospodarstwa, 
ale masz też inne doświadczenia 
zawodowe…
W latach 80. pracowałam w parzę-
czewskim urzędzie gminy jako pracow-
nik terenowy w służbie rolnej. Wtedy 
modne były gospodarstwa specjali-
styczne, pomagałam przekształcać je, 
nastawiać na jeden kierunek produkcji. 
To były często ładne, prężne gospodar-
stwa. na przykład u Wojtczaków albo 
Nolbrzaków na Mrożewicach. Ja za-
wsze mówiłam, że u Nolbrzaków w tej 
powykładanej płytkami oborze było 
ładniej, niż w parzęczewskim przed-
szkolu, gdzie zostawiałam dziecko, kie-
dy jechałam na siódmą do pracy. Był 
tam taki kaflowy piec, ciągle zadymio-
ne było, okna pootwierane. O w pół 
do siódmej zostawiałam córkę, która 
wchodziła do szafki na buty, przyku-
cała i czekała na panią... Nie miałam 
wyjścia, nie było z kim zostawić dzie-
cka na tą godzinę. To były ciężkie cza-
sy, no ale jakoś dawałam sobie radę ze 
wszystkim. W pracy też sobie dobrze 
radziłam. Byłam pracowita i ambit-
na, wychodziłam z założenia, że jak 
się czegoś podejmuję, to muszę się 
wywiązać.

Sporo masz tych zawodowych 
doświadczeń, wiem że przez jakiś 
czas pracowałaś w firmie, w której 
pakowano herbatę.

To była spółka, która miała siedzibę 
tam, gdzie dzisiaj jest Zakład Gospo-
darki Komunalnej w Parzęczewie. Pra-
cowałam tam przez dwa lata, bardzo 
dobrze zarabiałam. Przywożono her-
batę w workach, a ja i inni pracownicy 
rozsypywaliśmy ją w takie torebeczki 
po 100 gramów i pakowaliśmy. Wszyst-
ko robiło się ręcznie. Ja w ciągu roku 
przesypałam 12 ton herbaty – szklan-
ką 12 ton!

W jakich latach to było?
To było gdzieś w 89., 90. roku. Preze-
sami byli emerytowani wojskowi. Ja 
w pewnym momencie zostałam sze-
fową tej całej grupy, przydzielono mi 
też magazyn i w praktyce odpowie-
dzialność za tę herbatę. Nadzorowałam 
rozsypywanie herbaty, przydzielałam 
ludziom paczki, rozliczałam z pudełe-
czek, z torebeczek, później zliczałam 
kto ile nasypał i ile zarobił, robiłam 
wypłatę. Podjęłam się też dozorowania 
zakładu w piątki, soboty, niedziele, kie-
dy prezesów nie było. A w tym czasie 
sypałam sobie herbatę i zarabiałam… 
Mój mąż pracował wtedy w straży po-
żarnej, zarabiał 1,5 miliona – to jeszcze 
stare pieniądze były, ja miałam cztery 
razy tyle. Można powiedzieć, że praco-
wałam dzień i noc, odbywało się to tro-
chę kosztem mojego życia osobistego, 
ale to była wyjątkowa okazja. Prezesi 
byli ze mnie zadowoleni, bo zawsze 
mieli wszystko dopilnowane i rozliczo-
ne. Ale potem zaczęło się psuć, prezesi 
kupowali nowe Mercedesy, tę herbatę 

dawali w komis, zaczęły się jakieś kło-
poty. Potem posprzeczali się i wszystko 
się rozpadło. W każdym razie ja przez 
te dwa lata bardzo dużo zarobiłam. 
Mogłam sobie wziąć pożyczkę, kupić 
ciągnik, maszyny rolnicze.

A nie pomyślałaś, żeby zamiast 
ciągnika i maszyn kupić sobie 
Mercedesa?
Kiedy mi rodzice przekazywali gospo-
darstwo, nie było tam żadnego sprzętu, 
dostosowanego do pracy ciągnikiem, 
ja od razu powiedziałam, że w konie 
nie będę robić… Nie ten czas, nie ten 
system, trzeba myśleć do przodu. Ale 
w tym czasie trudno było o ciągnik, 
proponowano mi z przydziału takie 
z SKR-u, ale ja się nie widziałam na 
jakimś starym ciągniku, chciałam mieć 
nowy. Pisałam różne podania, do urzę-
du wojewódzkiego jeździłam z prośbą. 
Pomógł mi też prezes wojewódzkiej 
spółdzielni produkcyjnej.

Przypomnij, który to był rok…
To chyba w 1989 roku było. Przydzielili 
mi ten ciągnik w końcu, byłam bardzo 
wdzięczna wszystkim, którzy mi po-
mogli, między innymi panu naczelniko-
wi Próchniewiczowi, że się przychylił...

Młodzieży pewnie będzie trudno 
to zrozumieć. Nie wystarczyło 
mieć pieniądze, żeby kupić maszy
nę, trzeba było walczyć, pisać 
pisma, żeby dostać przydział… 
No tak, ciężko było, ale ja miałam dużo 
samozaparcia, jak to mówią: wygoni-
li mnie jednymi drzwiami, weszłam 
drugimi, ale dopięłam swego i ciągnik 
miałam. Pamiętam koledzy z pracy się 
ze mnie śmiali, bo jeszcze tego ciągni-
ka nie miałam, a już kupiłam chyba ze 
400 litrów oleju napędowego, wtedy 
ogromna inflacja była i wszystkie ceny 
gwałtownie rosły. Kupiłam sobie też 
trzymetrowy siewnik, mimo że jesz-
cze tego traktora nie miałam. Przy-
padkiem spotkałam taki w Agromie 
na Rokicińskiej, no i załatwiłam sobie, 
bo mi się bardzo podobał. Do dzisiej-
szego dnia na nim pracuję i jestem za-
dowolona. No i w końcu spełniło się 
też marzenie o ciągniku. Wszystkie 
potrzebne maszyny też pokupiłam, 
oprócz kombajnu zbożowego. Mój 
mąż stwierdził że nie będzie jeździł 
jako kombajnista, więc odpuściłam, 
a już do tej pory, biorąc pod uwagę 
ile płacę za coroczne kombajnowa-
nie, już dawno by mi się spłacił nowy 
kombajn. No ale tak jest kiedy tylko 

jedna osoba pracuje. To tak jak z dwo-
ma końmi, kiedy jeden ciągnie, drugi 
nie, nigdy nie jest dobrze. Ja w sumie 
całe życie sama ciągnę wóz, ale daję 
sobie radę, nigdy się nie załamuję.

Kiedy patrzysz wstecz, czy 
dokonałabyś tych samych 
wyborów co wówczas? Nie 
mówię o tych zawodowych, 
tylko osobistych. Czy dziś też 
wybrałabyś życie na wsi?
Tak, podjęłabym takie same decyzje, 
bo środowisko wiejskie, wieś po pro-
stu kocham. Rodzice pracowali tyle lat, 
pielęgnowali tę ziemię, nie mogę ich 
zawieść. Nadal chciałabym tutaj trwać 
i na ile mi zdrowie pozwoli, będę w tym 
gospodarstwie pracować.

Jak Ty na to wszystko znajdujesz 
czas? Bo przecież zajmujesz 
się gospodarstwem, pracujesz 
zawodowo i udzielasz się 
jeszcze społecznie. Dbasz też 
o gospodarstwo domowe, masz 
piękny ogród. Skąd czerpiesz siłę 
i motywację? Nie masz czasem 
pokusy, żeby sobie odpuścić, 
powiedzieć: no dobra, jestem 
zmęczona, napracowałam się, po 
co mi jeszcze na przykład  
te kwiatki… 
Kwiaty akurat są taka moją ostoją wy-
poczynku. Kiedy obcuję z nimi, pie-
lęgnuję je, rozmawiam nawet z nimi, 
dodają mi jakoś otuchy do życia. To 
prawda, że mniej czasu poświęcam 
na spanie, na odpoczynek, a więcej na 
pracę,. Nie wiem, może jestem pra-
coholiczką… Mogłabym powiedzieć 
sobie: „dość, nie będę już tego robić”, 
przecież wiekowo już też człowiek 
nie najmłodszy – po pięćdziesiątce, to 
z górki już życie płynie, ale ja jakoś nie 
czuję tych lat, zawsze mam pogodę du-
cha w sercu. Właściwie równie łatwo 
pokonuję te trudy pracy, jak wtedy kie-
dy byłam młoda. Pomaga mi na pewno 
układanie sobie w głowie planu. Każ-
dy dzień tygodnia mam zaplanowany, 
i to z uwzględnieniem opcji, czy bę-
dzie padać, czy będzie ładna pogoda. 
Po pracy nie lubię się położyć i odpo-
czywać przed telewizorem, wolę coś 
robić, tworzyć. Gdybym leżała i oglą-
dała telewizję, czułabym się gorzej, 
niż kiedy wsiądę w ciągnik i pojadę 
coś robić. Ten kontakt z przyrodą, ten 
efekt pracy od razu widoczny, myśl że 
będą pieniądze z tego, więcej niż tylko 
z pensji, z której zrobię opłaty i wydam 
„na życie”. Chcę zarobić, żeby pomóc 

Smak wsi    

część II

Rozmowa z Zuzanną Maślińską, mieszkanką 
Parzęczewa, pracownikiem Wojewódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewi-
cach, działaczką społeczną, rękodzielniczką.

dzieciom i wnuczkom i żebym mogła 
gdzieś sobie pojechać, bo przecież nie 
samą pracą się żyje. Lubię bardzo dbać 
o siebie, być zawsze ładnie ubraną. Mu-
szę na to wszystko znaleźć czas, mo-
że mniej śpię – nie muszę długo spać 
i czego nie zrobię w dzień, to zrobię 
w nocy, ale musze mieć zrobione. Mu-
szę ten plan, który mam w danym dniu 
założony, wykonać. Wtedy mogę trzy, 
cztery godziny się przespać, ale mam 
ten sen spokojny. 

Jest jeszcze twoja pasja 
motocyklowa. Opowiesz  
skąd się wzięła?
Mówiłam o rodzicach, o dzieciństwie, 
ale nie wspominałam o swoich bra-
ciach. Ja byłam najmłodsza z rodzeń-
stwa, różnica wieku między nami była 
duża, więc kiedy byłam małą dziew-
czynką, bracia już jako kawalerowie 
mieli motocykle. Wozili mnie czasem, 
ale nie za darmo, musiałam na przy-
kład wyczyścić ten motor. Lubiłam 
też z nimi majsterkować przy tych 
motocyklach. Kiedy miałam 12 lat, to 
już jeździłam Junakiem po podwórku 
– były wtedy bardzo popularne. Jak 
chłopak miał taki motocykl to już był 
bogaty, to tak jakby teraz miał jakąś 
dobrą furę. Wiązało się to oczywiście 
z powodzeniem u dziewcząt. Później, 
kiedy byłam już dorosła, jeździłam 
wuefemką i wueską. Później kupiłam 
sobie nowy ETZ 250, jeździłam nim 
przez 20 lat – to były bardzo dobre 
motory. Ale z czasem zaczęły poja-
wiać się nowe motocykle odpalane 
za pomocą przycisku. Kupiłam sobie 
wiśniowego coopera typu Vektor o po-
jemności 150 cm3, ale był dla mnie za 
wolny. Po roku sprzedałam go i kupi-
łam coopera SUZUKI VR o pojemno-
ści 800 cm3, z którego jestem bardzo 
zadowolona i myślę, że wystarczy mi 
na długie lata...

Często jeździsz?
Często, ale nie tak jakbym chciała. 
Ubolewam, że brakuje mi czasu, żeby 
jeździć na zloty motocyklowe. Kiedy 
przychodzi wiosna i słoneczko pięknie 
zaświeci, to otwieram garaż, wypro-
wadzam motocykl, zakładam akumu-
lator i ruszam... Najwięcej czasu mam 
w niedzielę, kiedy już wrócę z kościoła 
i zrobię obiadek. Wtedy wsiadam i jadę 
bez żadnego planu. Nigdy nie planuję 
którędy i dokąd pojadę, ani jaką trasą 
wrócę. Po prostu wyjeżdżam… 

rozmawiała Renata Nolbrzak
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Gdy w 1990 r. przez Polskę biegli 
uczestnicy Świętego Biegu Na 
Rzecz Ziemi i Życia podążającego 
z Londynu do Moskwy, nikt chy ba 
nie przewidywał, że 23 lata póź
niej idea indiańskiego biegania 
w naszym kraju odrodzi się w tej 
samej formule. V Bieg Na Rzecz 
Ziemi już 11 kwietnia 2015 r.

Bieg Na Rzecz Ziemi to przedsięwzię-
cie nastawione na propagowanie idei 
ochrony środowiska, obrony praw 

Pobiegnij dla idei
człowieka i promowania zdrowego 
stylu życia. Integruje również ludzi 
różnych kultur, promuje tradycje In-
dian Ameryki Północnej, ale też trady-
cje i kulturę miejsc, przez które pro-
wadzi trasa Biegu.

Odwołuje się on nie tylko do 
Świętego Biegu Europa’90, ale na-
wiązuje także do innych indiańskich 
i indianistycznych biegów mających 
charakter ideowy – między inny-
mi do Biegu Dla Tradycji, który 

roku jesienna trasa będzie prowadzi-
ła ze Wschowy do Leszna, a w kolej-
nych latach w innych częściach Polski, 
m.in. w okolicach Warszawy, Gdań-
ska, Wrocławia, Lublina, Szczecina, 
Oświęcimia.

ile chce, ile może. Za biegaczami jedzie 
autobus, do którego można w każdej 
chwili wsiąść i odpocząć, a następ-
nie wysiąść i kontynuować swój bieg. 

Integralną częścią Biegu Na Rzecz 
Ziemi jest marsz. Uczestniczą w nim 
ci, którzy z różnych powodów nie 
mogą biegać, a chcą zamanifesto-
wać swoją bliskość z Ziemią. Część 
marszowa i biegowa odbywają się 
równolegle.

Rozpoczęcie Biegu nastąpi na 
parkingu przy rondzie w Starym 

w 2006 r. był organizowany pod 
Uniejowem.

Pierwszy raz uczestnicy Biegu Na 
Rzecz Ziemi przebiegli po drogach 
powiatu poddębickiego, ze Starego 
Gostkowa do Uniejowa w 2013 r.

Bieg Na Rzecz Ziemi ma dwie 
edycje w roku. Na wiosnę jest orga-
nizowany na trasie Stary Gostków – 
Uniejów, gdzie odbywa się PowWow 
Uniejów, Festiwal muzyki i tańca In-
dian Ameryki Północnej. Druga edycja 
jest organizowana w różnych częś-
ciach Polski. Dotąd jesienne edycje 
Biegu odbywały się pod Wrześnią 
(2013r.), na trasie Poznań-Luboń-
-Puszczykowo (2014r. – nawiązanie 
do Biegu Solidarności z Narodami Tu-
bylczymi Ameryki z 1992 r.). W tym 

Cieszymy się, że co roku do biega-
czy, którzy zjeżdżają do powiatu pod-
dębickiego z całej Polski, dołączają 
jego mieszkańcy. Jesteśmy dumni, że 
corocznie, bez względu na pogodę, są 
z nami uczniowie ze szkół z Wartko-
wic i Kłódnej ze swoimi opiekunami. 
Biegną z nami zawodowi sportowcy 
– maratończycy. Wiemy, że w tym ro-
ku dołączą do nas członkowie klubu 
biegowego z Uniejowa.

Bieg Na Rzecz Ziemi nie jest ini-
cjatywą sportową, w której liczy się 
wynik. Nieważny jest czas i szybkość, 
lecz kontakt z innymi uczestnikami 
i otoczeniem. Jest to bieg dla idei, ma-
nifestacja szacunku dla Ziemi i blisko-
ści z innymi ludźmi. Zasadą jest, że 
biegnie się razem, ale każdy biegnie 

Gostkowie (pod Obeliskiem) 11 
kwietnia 2015 r. o godz. 10.00. Po 
dobiegnięciu do Uniejowa, zaprasza-
my na Festiwal Muzyki i Tańca Indian 
Ameryki Północnej, który odbywa 
się w szkole podstawowej przy ul. 
Kościelnickiej w Uniejowie. 

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich, którzy chcą z nami pobiec lub 
pomaszerować i zaznaczyć swój ślad 
w idei Biegu Na Rzecz Ziemi. Szczegó-
łowych informacji udzielają: Izabela 
Augustowska i Marek Długosz, tel. 
606-642-267 (znajdź nas na Facebo-
oku – V Bieg Na Rzecz Ziemi).

Krzysztof Mączkowski 
Dyrektor Biegu


