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Dzień później, podczas posiedzenia Powiatowego Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego, plotkę zdementowano. Mimo to 
w piątek, trzynastego marca przy wejściu do siedziby władz 
gminy pojawił się stolik, a za nim pracownik urzędu w masce, 
który informował nielicznych wchodzących, że swoje sprawy 
powinni próbować załatwić telefonicznie lub - pisząc na adres 
ug@andrespol.pl - drogą elektroniczną. 

Lęk rósł. Wraz z nim kolejne podejmowane w gminie kroki 
służące obronie przed wirusem. Jeszcze zanim pojawił się on 
w naszym kraju - dwudziestego ósmego lutego - Urząd Gminy 
zdecydował się na zakup znacznych ilości płynów do dezynfekcji 
powierzchni rozmaitych sprzętów i dłoni. W początkowym za-
myśle środki te przekazane miały być szkołom i przedszkolom, 
a część pozostać miała w urzędzie. Kiedy jednak po dwóch tygo-
dniach oczekiwania połowa z zamówionej ilości płynów wresz-
cie do gminy dotarła, placówki oświatowe były już zamknięte. 

Niedługo po czwartym marca, gdy pierwszy przypadek zara-
żenia stwierdzono także w Polsce, w Gminnej Przychodni Zdro-
wia odnotowano spadek liczby pacjentów. Część osób z niezbyt 
dokuczliwymi dolegliwościami postanowiła unikać kontaktu 
z większą grupą chorych. Na drzwiach i stronie internetowej 
przychodni pojawiły się informacje na temat zalecanego spo-
sobu postępowania w razie podejrzenia o zarażenie SARS-
-CoV-2. Pojawił się numer Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej: 42 253 62 00; szpitalnego oddziału zakaźnego: 
887 887 690 oraz specjalnej infolinii NFZ: 800 190 590. 

Nie czekając na rozstrzygnięcia centralne wprowadzające 
w kraju stan zagrożenia epidemicznego, wójt najpierw odwołał 
w gminie doroczne wiejskie zebrania, a następnie - jedenastego 
marca - wydał zarządzenie w sprawie prewencyjnego wprowadze-
nia ograniczeń w organizowaniu jakichkolwiek eventów i imprez. 
Umieszczony na stronie internetowej gminy dokument stwierdza 
między innymi: „Jednostki organizacyjne funkcjonujące na tere-
nie Gminy Andrespol zobowiązuje się do odwołania i zaniechania 
organizacji wszelkich wydarzeń i imprez kulturalnych, społecz-
nych i sportowych”. I dalej: „Od 11 marca 2020 roku odwołuje 
się wszelkie zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej 
Górze, na wszystkich boiskach i obiektach sportowych »Orlik«  
oraz w świetlicach wiejskich, salach gimnastycznych szkół i hali 
sportowej GOSiR w Wiśniowej Górze. Wszystkie obiekty, o któ-
rych mowa, będą zamknięte do odwołania”. W tym samym cza-
sie wyznaczono w Andrespolu dwa miejsca - główne i zapasowe 
- w których w razie konieczności chorzy na COVID-19 mogliby 
odbywać pozadomową kwarantannę.

W bezruchu nie pozostał także komendant powiatowy pań-
stwowej straży pożarnej. Mocą jego decyzji, dziesiątego marca 
odwołano odbywane zwykle o tej porze roku strażackie zebrania 
sprawozdawcze. Z początkiem drugiej dekady miesiąca kolej-
ne kroki podjęto w Gminnej Przychodni Zdrowia. Jedenastego 
i dwunastego dyrektor GPZ wydała cztery zarządzenia, któ-
rymi do odwołania zawieszano zapisy wyprzedzające do le-
karzy podstawowej opieki zdrowotnej i badania bilansowe 

dzieci zdrowych, a także 
wstrzymano zabiegi fizjo-
terapeutyczne oraz badania 
radiologiczne i ultrasono-
graficzne. Zgodnie z treścią 
pierwszego z wymienionych 
dokumentów, w przychod-
ni na bieżąco przyjmowani 
są wyłącznie pacjenci, cyt. 
„w uzasadnionych przypad-
kach”. 
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Czytaj na str. 3

W Mumias  doświadczyła poczucia 
odpowiedzialności za swoją wiedzę -  doradzała 
miejscowym lekarzom, uczyła ich korzystać z 
używanego w Europie sprzętu medycznego.

ZapustyZapusty

PrzymusPrzymus

Kenia TimeKenia Time

Wciąż szuka, próbuje kolejnych hobby. 
Lubi przeskakiwać z jednej aktywności na 
drugą, bo od zawsze ma w sobie potrzebę 
sprawdzania samego siebie.

Czytaj na str. 8

Czytaj na str. 5

Ważne, że są w naszej gminie ludzie, którym 
poza pracą chce się czegoś więcej niż tylko 
telewizyjnych seriali i grilla. Cieszy to także 
dzieci.

R E K L A M A

Zakaz wstępu do Urzędu Gminy urasta do roli symbolu - SARS-CoV-2 
sieje chorobę, a bywa że i śmierć. Napięcie w gminie narastało. W śro-
dę, jedenastego marca - kiedy w województwie łódzkim odnotowano 
drugi przypadek zarażenia koronawirusem - w gminie pojawiły się 
głosy, że chory pochodzi z Andrespola.

Temat miesiąca 

COVID-19COVID-19
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URZĄD GMINY ANDRESPOL
95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 126
tel./faks: 42 213 24 40

POLICJA - POSTERUNEK ANDRESPOL 
tel. 42 213 20 07

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
tel. 42 213 24 57, 535 526 367

GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA 
tel. 42 213 23 62

APTEKI:
■  Na Skrzyżowaniu – Andrespol, 
    Rokicińska 124, tel. 42 649 13 73
■  Apteka Najlepsza dla Ciebie – Andrespol,  
    Rokicińska 125 D, lok. D-1, 
    tel. 42 647 00 51
    Apteka prowadzi zbiórkę leków
    przeterminowanych
■  Apteka Sieciowa – Andrespol, 
    Rokicińska 146, 42 307 02 50
■  Dbam o Zdrowie – Andrespol, 
    Projektowana 16, tel. 42 213 22 33
■  Farm-Med – Justynów, Łódzka 37, 
    tel. 42 236 23 31

„Apteka Sieciowa” w Andrespolu przy 
ul. Rokicińskiej 146 w dni powszednie jak 
i w święta pracuje przez całą dobę.

Ważne telefony Ważne telefony 

Tak jak zapowiadaliśmy miesiąc temu, 25 
lutego podczas XX sesji Rady Gminy radni 
podjęli decyzję o ponownym uruchomieniu 
prac nad planem zagospodarowania przestrzen-
nego dla Stróży. Chodzi o teren między ulicami 
Podleśną i Tuszyńską a lasem. Dziś jeszcze rol-
niczy, według nowego planu ma to być obszar 
przeznaczony pod budownictwo mieszkanio-
we. Żeby jednak to było możliwe trzeba było 
podjąć formalną decyzję o wyłączeniu z toku 
prac planistycznych znajdującej się tam prawie 
trzyhektarowej działki, której spadkobiercy nie 
mogą dojść do porozumienia co do jej przyszłe-
go przeznaczenia.

Wśród kilku innych uchwał, o porząd-
kowym w gruncie rzeczy charakterze, warto 
zwrócić uwagę, że 25 lutego radni zdecydowa-
li  o zasadach obowiązkowej odpłatności - co 
jest istotnym novum - osób bezdomnych  lub 
ich rodzin za pobyt w noclegowniach i innych 

ośrodkach socjalnego wsparcia. Wnoszone za 
pośrednictwem gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, uzależnione od  kryterium docho-
dowego opłaty mieścić się mają między trzy-
dziestoma a stoma procentami kosztów pobytu. 
Inną istotną w realiach naszej gminy - gdzie ist-
nieje tylko jedna szkoła średnia - decyzją było 
wprowadzenie przez radę poprawki do zapisów 
regulaminu przyznawania naszym uczniom i 
studentom stypendium motywacyjnego. We-
dług aktualnych rozstrzygnięć, comiesięczny 
bonus finansowy otrzymać może osoba uczą-
ca się w gminie lub na jej terenie zamieszkała. 
Drobną zmianę wprowadzono również do regu-
laminu przyznawania stypendiów sportowych. 
Obecnie można je otrzymać za osiągnięcia w 
dyscyplinach olimpijskich, paraolimpijskich, a 
także, cyt.: „wchodzących do ogólnopolskiego 
współzawodnictwa sportowego dzieci i mło-
dzieży”.

XXI. nadzwyczajna sesja z 9 marca poświę-
cona była jedynie dwóm sprawom. W pierwszej 
części radni dokonali zmian w tegorocznym bu-
dżecie gminy, podwyższając o 85 tysięcy złotych 
pulę środków na rozbudowę szkoły w Justyno-
wie oraz wyodrębniając w budżecie 50 tysięcy 
złotych na zakup dla tej placówki wyposażenia 
komputerowej pracowni. Dzięki uregulowaniu 
przez zarejestrowaną na Cyprze firmę należne-
go gminie, zaległego  podatku od nieruchomo-
ści - o czym informowaliśmy Państwa miesiąc 
temu - możliwym stało się podwyższenie ogólnej 
kwoty inwestycji w Justynowie do 4 982 tysięcy 
złotych. 

W drugiej części marcowej sesji rada przyję-
ła tegoroczny program opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zasady zapobiegania tej  bez-
domności. Podobnie jak w roku ubiegłym, rów-
nież w tym kosztować ma to nasz budżet 286 
tysięcy złotych.  Nowość w zakresie przyjętych 
rozstrzygnięć polega na tym, że do końca grudnia 
opiekę weterynaryjną nad objętymi programem 
zwierzętami sprawować będzie nie przychodnia 
w Andrzejowie, ale w Andrespolu.                    K.S.

Z prac samorząduZ prac samorządu

Bezpieczne przejściaBezpieczne przejścia
Jeszcze raz staramy się sięgnąć po pieniądze z rządowego programu im. Władysława Sta-

siaka „Razem bezpieczniej”. W dwa tysiące siedemnastym roku z kasy Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji uzyskaliśmy 50 tysięcy złotych, za które kupione zostały między 
innymi dwa elektryczne rowery patrolowe  oraz namiot wystawowy dla policjantów z andrespol-
skiego posterunku. Tym razem - czerpiąc z sześciomilionowych zasobów III edycji programu 
- chcemy w szczególny sposób zadbać o bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych i promować 
zasady ich bezpiecznego poruszania się po drogach.  

 Dziewiętnastego lutego w Urzędzie Wojewódzkim złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
opracowanego w Urzędzie Gminy projektu, który ma szansę stać się częścią ogólnopolskiego 
programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.  Wnioskujemy o 100 tysięcy złotych, to znaczy 
o maksymalną przewidzianą w programie kwotę dofinansowania. Naszym celem jest podniesie-
nie bezpieczeństwa na dwóch  gminnych przejściach dla pieszych - w Andrespolu na Rokiciń-
skiej przy strażnicy OSP oraz na tej samej ulicy w Kraszewie przy Marysińskiej. Oba przejścia 
mają być oświetlone zarówno z boku, jak i od góry, przy czym oświetlenie górne pełnić ma 
funkcję ostrzegawczą.

Dodatkowym segmentem wartego w sumie 110 tysięcy złotych projektu jest stworzenie mo-
bilnego stanowiska służącego promocji bezpieczeństwa na drogach. W jego skład wchodzić ma 
duży namiot i specjalistyczne gadżety - w tym znaki drogowe - służące policjantom do organi-
zacji dwu miasteczek ruchu drogowego. Jednego dla przedszkolaków, drugiego dla nastolatków. 
W trakcie realizowanych od maja do grudnia bieżącego roku działań przeprowadzona ma być 
dedykowana uczniom edukacyjna gra uliczna, której zwycięzca w nagrodę będzie mógł zwiedzić 
Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.  

APEL!

Szanowni Państwo, gmina Andrespol - nasza gmina - potrzebuje Waszego świadomego 
współuczestnictwa. Aktywnego zaangażowania w życie NASZEJ społeczności. Jest czas dekla-
racji, jest czas działania. Słów i czynów. Teraz - w ciągu najbliższego miesiąca - jedną, prostą i 
oczywistą decyzją możecie zdziałać wiele. Wesprzeć finansowo rozwój gminy. 

Jeśli - wypełniając tegoroczny PIT-37 - wskażecie w deklaracji swoje MIEJSCE ZAMIESZ-
KANIA W GMINIE ANDRESPOL, a nie miejsce zameldowania, przekażecie gminie 38 procent 
swego podatku! Jeśli zrobią tak wszyscy nasi mieszkańcy, którzy zameldowani są poza gminą, 
do naszej wspólnej kasy dodatkowo wpłynie milion złotych! Zresztą, milion czy mniej - każ-
de pieniądze się liczą! Pieniądze na konsekwentnie rozbudowywany także w tym roku system 
gminnej kanalizacji, na rozbudowę szkoły w Justynowie, na planowany na ten rok początek 
modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury i na wiele innych jeszcze inwestycji, które wzboga-
cą zasoby naszej społeczno-gospodarczej infrastruktury. Kompleksu urządzeń komunalnych i 
obiektów, które z pożytkiem użytkować będziecie Wy, Wasze dzieci lub Wasi znajomi z sąsied-
niego sołectwa. To oczywista i prosta decyzja.

Wasza gazeta apeluje także w Waszym interesie - pamiętajcie o Andrespolu i całej gminie.

W połowie miesiąca wójt poszedł analogicz-
nym  tropem. W kolejnym swoim zarządzeniu 
zdecydował, że - podobnie jak w Urzędzie Gmi-
ny - również w Zakładzie Gospodarki Komunal-
nej oraz Ośrodku Pomocy Społecznej od szes-
nastego marca do odwołania sprawy załatwiać 
można prawie wyłącznie przez telefon lub za 
pośrednictwem środków komunikacji elektro-

nicznej. Od tego momentu osobisty kontakt ze 
zorganizowanymi w tych instytucjach dyżurny-
mi punktami korespondencyjnymi dopuszczalny 
był, cyt.: „(…) tylko w przypadkach niecierpią-
cych zwłoki po uprzednim telefonicznym doko-
naniu ustaleń z pracownikiem merytorycznym”. 

W ciągu pierwszych dwóch tygodni mijają-
cego miesiąca życie społeczne w gminie niemal 
zamarło. Według sierżant Anety Kotyni, rzecznik 
prasowej Komendy Powiatowej Policji Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, osiemnastego marca - 
kiedy oddawaliśmy gazetę do druku - na terenie 
gminy domową kwarantanną objąć trzeba było 
dziesięć osób.                                                      K.S.

Mimo koronawirusa, prace trwają w najlep-
sze. Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z umo-
wą pod koniec czerwca w Justynowie oddana 
zostanie do użytku najnowocześniejsza w gminie 
stacja wodociągowa. Zdaniem Piotra Wilka, dy-
rektora gminnego Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej, końcówka ubiegłego roku to był ostatni 
moment na rozpoczęcie przebudowy przestarza-
łej już stacji.  W czerpanej w niej wodzie stężenie 
żelaza i manganu zbliżało się bowiem do dopusz-
czalnego maksimum. Działo się  tak dlatego, bo 
w Justynowie nie było filtrów uzdatniania wody.

Poważnym mankamentem działania zain-
stalowanych w połowie lat osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku urządzeń był też fakt, że nie 
pozwalały one na utrzymywanie stałego ciśnie-
nia w wodociągowej sieci. Powodem był brak 
w stacji zbiorników wyrównawczych. Wszystkie 
te mankamenty  zostaną teraz usunięte. Woda 
z funkcjonujących w Justynowie trzech studni 
poddawana będzie oczyszczeniu w zainstalowa-

nych filtrach, a jej stałe ciśnienie utrzymywane 
będzie dzięki zbiornikom wyrównawczym i po-
dającym z nich wodę do sieci pompom drugiego 
stopnia. Placówka wyposażona zostanie ponad-
to w awaryjny agregat prądotwórczy i system 

zdalnego, elektronicznego monitoringu działania 
urządzeń. Dzięki niemu w ZGK w Wiśniowej 
Górze na bieżąco kontrolować będzie można po-
ziom wody w justynowskich zbiornikach i jej ci-
śnienie w rurach. Częścią trwającej przebudowy 
będzie też modernizacja budynku stacji

Całość przedsięwzięcia kosztować ma 2 mi-
liony 180 tysięcy złotych, z czego 1 milion 100 
tysięcy, za pośrednictwem Urzędu Marszałkow-
skiego, otrzymamy w formie dofinansowania 
 z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dodać 
należy, że trwające prace są częścią realizowa-
nego właśnie w gminie projektu obejmującego 
budowę kanalizacji na terenie Justynowa i Wi-
śniowej Góry wraz ze stacją uzdatniania wody, 
o której mowa. Zakończenie robót przewidziane 
jest na koniec września bieżącego roku, a ich 
koszt zamyka się kwotą 16 milionów 700 tysięcy 
złotych. 7 milionów 200 tysięcy to wartość środ-
ków unijnych, które na realizację projektu pozy-
skaliśmy w formie dofinansowania.             K.S.

COVID-19
Ciąg dalszy ze str. 1

Studnie
jak nowe



Kupił, nie kupił potargować warto. Szanse 
mamy średnie, ale gdyby się udało, miłośni-
cy futbolu mieliby powód do satysfakcji. Jeśli 
wszystko poszłoby zgodnie z oczekiwaniami 
liderów naszego samorządu, do końca kwietnia 
przyszłego roku na terenie Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Wiśniowej Górze powsta-
łoby - jedno z niewielu w Polsce - zadaszone, 
pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną 
trawą. 

Według przyjętej koncepcji, dostępny 
wszystkim gminnym klubom obiekt jednym 
ze swych węższych boków przylegać miałby 
do boiska już istniejącego na obszarze „Re-
laksu”. Jego zadaszenie stanowiłby specjalnie 
przystosowany do tego celu „balon”. Wartość 
planowanej inwestycji to 7 milionów złotych. 
Pod koniec lutego do Ministerstwa Sportu trafił 
nasz wniosek o trzymilionowe dofinansowanie 
przedsięwzięcia. W ciągu trzech najbliższych 
miesięcy w Warszawie zapaść ma decyzja co do 
rozdysponowania piętnastu milionów złotych, 
które w tym roku resort przeznaczył na budo-
wę tego typu konstrukcji w całym kraju. Gdyby 
dało się sięgnąć po część tych pieniędzy, we 
wrześniu ruszyłaby budowa naszego boiska. 

To główna, ale nie jedyna planowana obec-
nie gminna inwestycja sportowa. Na początku 
lutego w Urzędzie Marszałkowskim złożyliśmy 
wniosek o sto tysięcy złotych dofinansowania 
kompleksowej przebudowy pawilonu na sta-
dionie GLKS Andrespolia w Wiśniowej Górze. 
W nowym w gruncie rzeczy budynku znajdo-
wać się będą pomieszczenia klubowe, szatnie 
i natryski. Budowę rozpocząć chcemy w czerw-
cu, a zakończyć w listopadzie bieżącego roku. 
Biorąc pod uwagę fakt, że inwestycja koszto-
wać ma 615 tysięcy złotych, o jej finansowe 
wsparcie starać się będziemy także w Mini-
sterstwie Sportu. Czekając na rychłe wyzna-
czenie przez resort terminu naboru wniosków, 
specjaliści z Urzędu Gminy przygotowują do-
kumentację obejmującą dwa gminne projekty 
sportowe. Prócz starań o dofinansowanie prac 
budowlanych na stadionie GLKS, w obszernym 
wniosku ubiegać się będziemy również o finan-
sową pomoc przy budowie rekreacyjnego, wie-
lofunkcyjnego boiska przy skateparku w Stróży.

Według zamysłu władz gminy, poliure-
tanowa - taka jak na „Orliku” - płyta obiektu 
o wymiarach 44 na 30 metrów spełniać ma 
funkcję boiska do piłki nożnej, siatkówki 

i dwóch boisk do koszykówki. Wokół wybudo-
wany ma być betonowy chodnik, a - przy oka-
zji - trylinką zabezpieczone będą ziemne skarpy 
skateparku. Planowane koszty projektowanego 
przedsięwzięcia to 800 tysięcy złotych. Łącznie 
z pieniędzmi, które zamierzamy wydać na bu-
dowę klubowego budynku przy ulicy Czajew-

skiego w Wiśniowej Górze, daje to sumę ponad 
1 400 tysięcy złotych. Występując z wnioskiem 
do Ministerstwa Sportu, chcemy by 33 procent 
tej kwoty pochodziło z ministerialnej kasy. 
O efektach tych starań będziemy Państwa na 
bieżąco informować.

K.S.

Finansowane spoza gminyFinansowane spoza gminy

R E K L A M A

W Kenii była sie-
dem tygodni. 

Po piątym roku studiów 
do Afryki pojechała 
w ramach akcji po-
znańskiej organizacji 
studenckiej „Leczymy 

z misją”. W szpitalu w Mumias doświadczyła 
poczucia odpowiedzialności za swoją wiedzę 
- doradzała miejscowym lekarzom, uczyła ich 
korzystać z używanego w Europie sprzętu me-
dycznego. Lekarze w Kenii są od wszystkiego. 
Ci, których poznała, mieli aparaturę kliniczną, 
ale jej nie używali. Nie potrafili. Umieli na przy-
kład zrobić USG, ale nie zinterpretować. Robili 
wprawdzie pomiary płodu, jednak nie tak jak 
trzeba. Rolą Karoliny Brykowskiej z Justynowa, 
dziś studentki szóstego roku Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego - i towarzyszącej jej 
w afrykańskiej misji koleżanki z Krakowa - było 
ich tego wszystkiego nauczyć. 

Pomysł takiego wyjazdu chodził jej po 
głowie od dawna. W WUM rokrocznie organi-
zowana jest konferencja „Medycy dla Afryki”. 
Karolina trafiła na nią na trzecim roku. Z cie-
kawości. 

W Afryce nigdy przedtem nie była i teraz 
ma inny jej obraz niż przed wyjazdem. To nie 
jest wizja głodnych i smutnych ludzi. Oni radzą 
sobie z otaczającą rzeczywistością. W Europie 
mamy tendencję do życia w pośpiechu i stre-
sie. Tam życie toczy się wolniej. Istnieje nawet 
pojęcie „Kenia Time” - gdy kogoś zaprosisz na 
trzynastą, przyjdzie o czternastej i nikogo to nie 
stresuje.

Po czwartym roku z kolei - korzystając z re-
komendacji Międzynarodowego Stowarzysze-

nia Studentów - była na praktykach w Ame-
ryce Północnej, w bardzo dobrym szpitalu 
w Mexico City. Asystowała przy operacjach 
na oddziale chirurgii. Od pierwszych chwil 
spostrzegła, że ludzie w Meksyku są nie-
zwykle ciepli. Już pierwszego dnia osobi-
ście przywitał ją ordynator, przytulił i dał 

aż cztery buziaki. W Polsce, gdy idzie 
ordynator, student spuszcza na 

ogół wzrok i cicho wy-
szeptuje: 

„Dzień dobry”. W Meksyku Karolina czuła się 
częścią drużyny. Rano na odprawie zawsze była 
pierwsza, bo ich „ahorita” - już, w tej chwili - to 
hiszpańskie „maniana” - jutro. 

Żeby właściwie rozumieć odmienne zwy-
czaje, chłonąć subtelności innych kultur, przy-
szła lekarka z pasją uczyła się języków. Płynnie 
mówi po angielsku i hiszpańsku. W Kenii na-
uczyła się podstaw suahili, a w Finlandii - gdzie 
na czwartym roku była na Erasmusie - fińskiego. 
W te wakacje jedzie do Chile. Miesiąc spędzi na 
oddziale ginekologii szpitala w Santiago.

***
Z ostatniej sesji Karolina Brykowska ma 

średnią pięć zero, z całych studiów powyżej 
cztery i pół. Swoje naukowe poglądy prezen-
towała między innymi na studenckiej, między-
narodowej konferencji naukowej w austriackim 
Grazu. Teraz pracuje nad pierwszą publikacją. 
Bardzo by chciała, by było to zagraniczne pi-
smo. Uważa jednak, że świetna jest także „Gi-
nekologia Polska”.

W jej rodzinie nie było lekarzy. Nie marzyła 
o lekarskiej drodze, zawsze chciała być… poli-
cjantką. Myśl o medycynie narodziła się po raz 
pierwszy w liceum. W XXI LO w Łodzi pojawi-
ła się również presja rówieśników - w jej biolo-
giczno-chemicznej klasie wszyscy wybierali się 

na medycynę. Dostały się cztery osoby. Karolina 
nigdy nie miała problemów z nauką. Twierdzi, że 
to genetyczne - rodzice są historykami. W domu 
bardzo dużo się czyta. Nauka jest priorytetem. 
Na maturze z matematyki miała sto procent, 
z angielskiego dwa procent mniej, z chemii i bio-
logii uzyskała po dziewięćdziesiąt pięć procent. 
Dokumenty złożyła na Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi, na Warszawski Uniwersytet Medycz-
ny i do Collegium Medicum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Wszędzie ją przyjęto. Wybrała 
WUM, bo choć zastanawiała się nad UJ-tem - 
oba uniwersytety w klasyfikacji ogólnopolskiej 
od lat wymieniają się pierwszymi miejscami - to 
uniwersytet warszawski jest bliżej.

Przyszła pani doktor czuje, że w byciu le-
karzem jest misja. Nie mogłaby pracować 
w biurze. Potrzebuje zmian i adrenaliny. Zasta-
nawiając się nad specjalizacją - i równolegle nad 
doktoratem - myśli o ginekologii i położnictwie. 
W tej dziedzinie medycyny jest wszystko: pora-
dy, techniki obrazowania, ale i operacje - kontakt 
ze stołem. Poza tym, widzieć po porodzie du-
chowe uniesienie mamy i taty to coś wielkiego 
- czysta radość. Chciałoby się razem z rodzicami 
płakać ze szczęścia. Z tego rodzaju kontaktów 
pani Karolina czerpie wiele sił i energii. Z relacji 
z ludźmi w ogóle, ale z więzi z kobietami w cią-
ży szczególnie. Także ze spotkań z bezdomny-
mi. Na drugim, trzecim i czwarty roku studiów 
pracowała w warszawskiej przychodni dla bez-
domnych przy ulicy Wolskiej. Chodziła tam w 
ramach wolontariatu. Pomagała pielęgniarkom 
- opatrywała rany. Bezdomni rzadko się uśmie-
chają, ale po przekroczeniu progu przychodni na 
ich twarzach uśmiech się jednak pojawia. 

Praca w tej przychodni, na którą na szóstym 
roku nie ma już niestety czasu, była wyrazem 
tkwiącej w niej chęci pomagania. Potrzeba da-
wania towarzyszy jej przez całe życie. Myśli, 
by po studiach jechać do któregoś z krajów 
Trzeciego Świata lub w któryś z obszarów obję-
tych wojną na półroczną misję medyczną orga-
nizacji „Lekarze bez granic”. Podróże to jeszcze 
jedna z jej pasji. Czego w nich szuka? - Wszyst-
kiego. Interesują ją historyczne miejsca, ludzie 
i kulinaria. Pojechałaby na pół roku, może na 
rok, ale musi mieć gdzie wrócić. Na stałe chce 
pracować w Polsce, bo musi mieć miejsce, 
w którym będzie się czuć bezpiecznie. Lubi 
mieć wszystko poukładane. Na dłuższą metę w 
całym tym sympatycznym meksykańskim czy 
kenijskim luzie nie chciałaby czegoś zgubić. 
Po tych wyjazdach wie już jednak, jak się zre-

laksować. Wyrobiła w sobie dystans do świata 
i siebie. Nobody’s perfect.

***
Kilkanaście dni temu, uznając studenckie 

osiągnięcia pani Karoliny, władze gminy przy-
znały jej półroczne, motywacyjne stypendium. 
Nauka w jej życiu to bardzo dużo. Czasem po-
święca jej cały dzień, bo po zajęciach na uczel-
ni jeszcze cztery, pięć godzin uczy się w domu. 
Studia wszakże to nie wszystko, nie cała ona. 
Karolina uwielbia czytać. Lubi literaturę faktu. 
Ostatnio duże wrażenie zrobiła na niej opowieść 
„Jestem nieletnią żoną”. Dramatyczna historia 
dwunastoletniej Salmy długo nie dawała jej spo-
koju. W gimnazjum w Wiśniowej Górze sama 
zresztą tworzyła. Tamtejszy katecheta zachęcał 
dzieci do pisania - byleczego: wierszy, opowia-
dań… Za szkic prozą „Rok 1944” Karolinę Bry-
kowską wyróżniono trzecim miejscem w kon-
kursie wojewódzkim. Pisanie to był jej sposób 
na relaks. Bujanie w chmurach, hobby, rodzaj 
zabawy. 

Teraz relaks to dla niej - prócz przeczyta-
nych książek - spotykania ze znajomymi. Choć-
by tymi, z którymi w Warszawie może mówić 
po hiszpańsku. Środowe i piątkowe wieczory re-
zerwuje dla siebie. Trzeba dobrze zarządzać cza-
sem. Inwestować tylko w prawdziwe przyjaźnie. 
Właściwej organizacji życiowej przestrzeni na-
uczyła ją mama.

Pani Karolina przyznaje, że ma szczęście. 
Cały czas dostawała w życiu wsparcie. Od ro-
dziców i całej rodziny. To prawda, rodzice są dla 
niej bardzo ważni. Zawsze dobrze ją motywo-
wali. Łagodnie, z wyczuciem… Zwykle miała 
więc wokół siebie wiele luzu. Gdyby naprawdę 
chciała być policjantką, rodzice by ją wsparli. 

K.S. 
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Potrzeba dawania towarzyszy jej przez całe życie.
Myśli, by po studiach jechać do któregoś z krajów Trzeciego Świata

lub w któryś z obszarów objętych wojną na półroczną misję medyczną organizacji
„Lekarze bez granic”.

Żeby chłonąć subtelności odmiennych
kultur, przyszła lekarka z pasją uczyła

się języków. Płynnie mówi po angielsku
i hiszpańsku. W Kenii nauczyła się

podstaw suahili, dzięki temu w przerwie
od pracy przyjemniej było pobawić się z 

dziećmi.
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 Rozmowa z dr Barbarą Chlebow-
ską, kustosz Działu Wierzeń, Obrzę-
dów i Folkloru Muzeum Archeolo-
giczno-Etnograficznego w Łodzi.

„W Centrum Polski”: - Pani 
doktor, wkrótce Wielkanoc. W Koście-
le katolickim najważniejsze święta 
w roku. Najważniejsze i w naszej tra-
dycji najbarwniejsze - kolorowe pisan-
ki, strojne palmy, zajączki, baranki… 
Gdzie tkwią źródła tej obrzędowości?

Barbara Chlebowska: 
- No cóż, niekoniecznie 
w chrześcijaństwie. W wielu 
kulturach w jajku widziano po-
czątek wszechrzeczy. Nie należy 
się więc dziwić, że je zdobiono. 
W starożytnym Egipcie na jajkach 
najczęściej pojawiały się skarabeusze i sylwetki 
ludzi. Chińczycy próbowali na nich zamiesz-
czać kwiaty wiśni lub nieznaną jeszcze w Eu-
ropie chryzantemę - symbol cesarza i słońca. 
W islamskim Sudanie na skorupkach zapisywa-
no fragmenty z Koranu. U nas pisanki zdobią 
stoły, a w wielu kulturach… groby. Znaleziono 
je w egipskich sarkofagach i trudno się dziwić - 
symbolizowały przecież odradzające się życie. 
Nasi wschodni sąsiedzi z Ukrainy w Niedzielę 
Wielkanocną wybierają się na groby bliskich 
i składają na nich pisanki. Dzielą się w ten sposób 
radością zmartwychwstania z tymi, którzy ode-
szli. Wielkanocny zajączek także ma pradawne 
korzenie. W rytach przedchrześcijańskich zając 
oznaczał płodność, czyli w efekcie dobrobyt. 
Był ulubionym zwierzęciem Ēostre, anglosa-
skiej bogini wiosny, od której imienia wywodzi 
się angielska nazwa Wielkiej Nocy - Easter. 
W starożytnym Egipcie postać zająca przyjmo-

wał Ozyrys, bóg śmierci i odrodzonego życia. 
W dawnej Grecji zając, jako symbol odrodzenia 
i płodności, pojawiał się obok bogini Afrodyty. 

- A wielu z nas wydawałoby się, że pisanka 
i zajączek to bardzo polskie symbole świąt.

- W istocie, bo przeniesione z innych kul-
tur bardzo zrosły się z chrześcijaństwem, a więc 
i z polskością. Niekiedy ta droga kulturowej 
transmisji była zaskakująco prosta. Zając trafił 
do nas z Niemiec. W czasach Reymontowskiej 
„Ziemi Obiecanej” w Łodzi w niemieckich do-
mach w Wielkanoc zajączek przynosił dzieciom 
cukierki. Co do pisanki natomiast, to tuż za na-
szym progiem - w rejonie Łowicza -  przejmo-
wana przez nią polskość nadała jej szczególną 
formę. W całym kraju jajka zdobiono za pomo-
cą wosku i wywarów z rozmaitych roślin, w któ-
rych się je gotowało. Na wsiach pod Łowiczem 
natomiast, kiedy w międzywojniu rozwinął 
się tam zwyczaj tworzenia wycinanek, pisan-
ki przyozdabiać zaczęto naklejanymi na jajka 

maleńkimi papierowymi cackami. Typowym 
dla całego kraju i bardzo polskim obrzędem był 
zwyczaj toczenia poświęconych jajek po polach 
lub rozsypywanie na nich skorupek takich jaj. 
Miało to być gwarancją urodzaju.

- Mówimy o symbolach przez chrześci-
jaństwo przejętych, ale przecież Wielkanoc to 
w sferze atrybutów obrzędowości także postać 
baranka i wierzbowa palma…

- Tak, to typowo chrześcijańska symbolika. 
Palma wielkanocna nawiązuje do historii opi-
sanej w Biblii. Palmowymi liśćmi tłum witał 
Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy. Jest ona 
symbolem zmartwychwstania i nieśmiertelno-
ści duszy, zwycięstwa i odkupienia. U nas rolę 
palmowych liści pełnią wierzbowe bazie. To 
zrozumiałe. Wierzba dobrze wpisuje się w tę 
symbolikę, ma dużą siłę witalną. Jej kotki poja-
wiają się już w marcu. Tradycja święcenia bazi 
sięga w Polsce XI wieku. Z kolei figurka wiel-
kanocnego baranka to oczywiste nawiązanie do 
tytułu jakiego wobec Jezusa Chrystusa używał 
Jan Chrzciciel. Sięgając głębiej, to odwołanie 
do nauki starotestamentowej, w której baranek 
jest ofiarą składaną Bogu i ważnym elementem 
celebracji żydowskiego święta Paschy. W tra-
dycji naszych świąt baranek symbolizuje ofiarę 
Jezusa na krzyżu, którą złożył dla odkupienia 
ludzkości.

- A co ze śmigusem-dyngusem? 
- Zwyczaj polewania się wodą ma swoją ge-

nezę w obrzędach słowiańskich. W ten sposób 
u progu wiosny wyrażano radość z powodu bu-
dzącej się przyrody. Warto wiedzieć, że kiedyś 
w świąteczny poniedziałek obchodzono dwa 
zwyczaje - śmigus i dyngus. Pierwszy oznaczał 
rytuał uderzania w nogi wierzbowymi witkami 
oraz oblewanie się wodą. Miało to symbolizo-
wać oczyszczenie z brudu, chorób i grzechu. 
Dyngus zaś był formą wykupowania się od tego 
oblewania. W zamian za jakiś fant - najczęściej 
pisankę - można było uniknąć śmigusa. Zwycza-
je te przez lata ewoluowały i w którymś momen-
cie się zrosły, a rytuał bicia zupełnie się zatarł. 
Woda - jako symbol oczyszczenia - ma w lany 
poniedziałek najważniejsze znaczenie. Według 
tradycji słowiańskiej, to właśnie ona służyła 
symbolicznemu i rzeczywistemu oczyszczeniu 
domostw i ludzi po zimie. Symbolika ta wyko-

rzystana jest również w chrześcijaństwie - od-
rodzenie z wody i oczyszczenie z grzechów łą-
czy się mocno ze świętami Zmartwychwstania. 
Poza pierwotnym znaczeniem śmigusa-dyngu-
sa, czyli oczyszczaniem z grzechów, oblewanie 
wodą w drugi dzień Wielkanocy miało również 
„wymiar miłosny”. Po pierwsze, bez wody nie 
obrodzi pole, więc jest ona również symbolem 
płodności; po drugie, oblewanie kobiet przez 
mężczyzn było formą zalotów. Dziewczyna 
zmoczona w Wielki Poniedziałek do suchej nit-
ki mogła czuć się wyróżniona.

- Rozmawiamy o zwyczajach i symbolach 
wielkanocnych właściwych całej Polsce i nie 
tylko. Czy istnieje w tej sferze coś, co właściwe 
jest tylko Polsce centralnej?

-Nasz region nie jest szczególnie mocny 
etnograficznie. O łowickiej pisance już wspo-
mniałam. Jest jednak w tej tradycji coś, o czym 
należy wspomnieć. Jeszcze do czasu II wojny 
światowej w Polsce środkowej - i we wschod-
niej części Wielkopolski - w czasie Wielkanocy 
popularnym był zwyczaj chodzenia z kogutem, 
zwanym kurkiem. W wielkanocny poniedziałek 
żywego koguta wożono na bogato zdobionym 
wstążkami, błyskotkami i kwiatami dwukoło-
wym wózku z kręcącymi się na wietrze małymi 
laleczkami w regionalnych strojach. Zwycza-
jowo wózek musiał być czerwony, zaś kogut 
głośno piać. W tym celu karmiono go ziarnem 
namoczonym w spirytusie. Z czasem żywego 
kurka zastąpiono sztucznym, lepionym z gli-
ny, pieczonym z ciasta lub wycinanym z drew-
na. Kogut w wielu kulturach, w szczególności 
w obyczajach słowiańskich, symbolizował mę-
skość, witalność i płodność. Chodzenie z kogut-
kiem miało charakter zalotów, a często nawet 
konkurów. Chodzący po wsi chłopcy zbierali 
datki w postaci wielkanocnych wypieków lub 
wędlin. Jeśli zaś któryś z nich spodobał się 
córce gospodarza, otrzymywał od niej w pre-
zencie własnoręcznie zdobione przez nią jajko. 
Połączone w tym czasie pary miały żyć długo 
i szczęśliwie z gromadką zdrowych dzieci. 
A co do potencjalnego teścia - pod Łęczycą dłu-
go żywy był zwyczaj, że jeśli podczas chodzenia 
z kogutkiem jakiś gospodarz domu okazywał się 
nie dość hojny, lany był wodą.

   Rozmawiał: K.S.

Ze STER-emZe STER-em
po wsparciepo wsparcie

Do wzięcia są kolejne pieniądze. Funkcjonująca na terenie 
gmin: Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny Lokalna Gru-
pa Działania „STER” przygotowała właśnie uzupełniający nabór 
wniosków o dofinansowanie projektów służących rozwojowi pry-
watnych firm. Niewykluczone, że w chwili kiedy trzymacie Pań-
stwo ten numer gazety w ręce, na stronie internetowej „STER-u” widnieje już ważne dla przedsię-
biorców ogłoszenie. 

O pieniądze, dzięki którym będzie można rozwinąć swoją firmę, ubiegać się mogą ci wszyscy, 
którzy przynajmniej od roku prowadzą działalność gospodarczą w jednej z gmin współtworzących 
stowarzyszenie. Kolejny warunek to zobowiązanie, by dzięki zainwestowanym w przedsiębior-
stwo pieniądzom powstało w nim choćby jedno nowe miejsce pracy. I wreszcie ostatni obowiązek 
ciążący na potencjalnym beneficjencie, to konieczność zainwestowania przez niego z własnych 
zasobów finansowych kwoty równej co najmniej trzydziestu procentom ogólnej wartości projek-
towanego przedsięwzięcia. 

Spełniwszy te kryteria, można w biurze „STER-u” składać swój wniosek. Rzeczywistą szansę 
na uzyskanie dofinansowania mają jednak jedynie ci, którzy jeszcze przed ogłoszeniem naboru 
złożyli tam tak zwane fiszki projektowe, czyli wstępne założenia planowanych zamierzeń. W ten 
sposób promowani są aktywni menadżerowie, którzy swą wiedzę na temat możliwości pozyskania 
dofinansowania za pośrednictwem LGD czerpią z prowadzonej przez biuro stowarzyszenia wielo-
poziomowej promocji realizowanych przez nie działań. Na przestrzeni od lipca 2019 roku do poło-
wy lutego bieżącego roku fiszki projektowe złożyło w „STER-ze” dziewiętnastu przedsiębiorców. 
Każdy z nich już na wstępie procesu weryfikacji projektów będzie miał dziesięć punktów przewagi 
nad tymi z grona konkurentów, którzy starania o dofinansowanie swoich biznesowych pomysłów 
rozpoczęli dopiero po ogłoszeniu naboru. To potężna przewaga na starcie, bo każdy z wniosków 
oceniany jest w pięćdziesięciopunktowej skali. 

Jak napisaliśmy we wstępie, ogłoszony na przełomie marca i kwietnia nabór ma charakter 
działań uzupełniających. Właściwy odbył się dwa lata temu i po jego zakończeniu do podziału 
zostało jeszcze niecałe 340 tysięcy złotych. W 2018 roku ze wsparcia stowarzyszenia LGD sko-
rzystało pięć firm, których właściciele - zyskując od stu paru do trzystu tysięcy złotych - pozyskali 
łącznie 853 tysiące złotych. Tym razem reguły są takie, że na dofinansowanie liczyć może jedynie 
czterech biznesmenów, z których każdy ma szansę na nieco ponad 84 tysiące złotych. Nie sposób 
nie wspomnieć, że zarówno podczas naboru właściwego, jak i bieżącego kierowane do firm pienią-
dze pochodzą ze znajdujących się w gestii łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego unijnych zasobów 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Urząd Marszałkowski właśnie jest tą placówką, z którą 
beneficjenci do końca 2021 roku będą musieli rozliczyć się z uzyskanego dofinansowania. Wów-
czas - w razie takiej potrzeby - będą mogli liczyć na konsultacyjne wsparcie ze strony pracow-
ników biura „STER-u”. Dokładnie tak samo jak teraz - w momencie przygotowywania wniosku 
i budowy biznesplanu projektu.                                                                                                      K.S.

R E K L A M A

Ēostre        Ēostre        i polska Wielkanoci polska Wielkanoc
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Gra
w zielone

Park Narodowy Ujście Warty to ogromne 
połacie rozlewisk, na które wczesną wiosną zla-
tują tysiące ptaków wodnych i błotnych. Prym 
wiodą dzikie gęsi i kaczki. Ten obszar poroz-
lewanych wód to raj dla migrujących ptaków. 
Właśnie tam z początkiem marca pojechał na 
pierwsze w tym roku zdjęcia Tomasz Ogrodow-
czyk, fotografik Leśnego Studia Filmowego 
Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów 
Państwowych w Bedoniu. Wschody i zachody 
słońca, różowe, pomarańczowe i krwistoczer-
wone promienie odbijające się w zmarszczonej 
tafli wody i te tysiące ptaków, to jest to, co za-
wsze ciągnie tam pana Tomasza na przedwio-
śniu.

Naszego artystę obiektywu i doświadczo-
nego przyrodnika poprosiliśmy o garść refleksji 
na temat skutków tegorocznej - kalendarzowej 

jedynie niestety - zimy. Pytaliśmy o to, co na 
tym przedwiośniu zobaczył w przyrodzie naj-
piękniejszego, a jakie efekty braku zimy go za-
niepokoiły. 

Rośliny rzeczywiście - co potwierdza To-
masz Ogrodowczyk - zaczęły budzić się do 

życia dużo wcześniej niż 
zwykle. Leszczyny już 

dawno przekwitły, 
choć zazwyczaj 

działo się to w 
drugiej połowie 
marca. Przebi-
śniegi, śnieży-
ce i krokusy tak 
samo. Pierwsze 
rośliny kwitły 

nawet z począt-
kiem stycznia. Na 

drzewach - głównie 
wierzbach i brzozach 

- nabrzmiały liściowe pąki. 
Tylko patrzeć jak wszystko raptownie wybuch-
nie i dużo wcześniej niż zwykle dookoła się 
zazieleni.

Symptomatyczne, że z zimowej migracji 
wcześniej niż zwykle wróciły żurawie. Już 
w połowie marca zaczęły przystępować do lę-
gów. Wiele z nich w ogóle od nas nie odleciało 
i w czasie zimy tułały się po naszym kraju. 
Jeszcze dziesięć lat temu było to nie do po-
myślenia. Niektóre pary żurawi siedzą już na 
jajach. Ich młode, które zwyczajowo wylęgają 
się na przełomie kwietnia i maja, w tym roku 
przyjdą na świat w połowie kwietnia, a może 
nawet i wcześniej. 

Wiele innych ptaków również przystąpiło 
do lęgów. Krukom z końcem lutego wykluły się 
pisklęta. Bardzo rzadkie w Polsce cietrzewie, 
przynajmniej o dwa, trzy tygodnie wcześniej 
niż to czyniły w ubiegłych latach, rozpoczęły 
swoje widowiskowe toki. Samce toczą zażarte 
walki o samice. Koguty doskakują do siebie, 
tłuką się skrzydłami i dziobią, wyrywając so-
bie pióra. Cała okolica rozbrzmiewa ich cha-
rakterystycznym głosem zwanym bulgotaniem 
i sykliwym czuszykaniem. Podobnie zresztą 
dzieje się u głuszców - naszych największych 
kuraków. One też dawno temu rozpoczęły toki. 
Także czajki i skowronki dużo wcześniej przy-
stąpiły do lęgów i część z nich wysiaduje już 
jaja. Dzikie gęsi - gęgawy - za moment będą 
miały śliczne, żółte, puchate pisklęta. 

Najbardziej zatrważający - jak mówi pan 
Tomasz - jest ciągły spadek wody w naturze. 
Trwa to od kilku lat, bo bezśnieżne zimy temu 
sprzyjają. Wiele bagien, rozlewisk i oczek 
wodnych przestało w ostatnim czasie istnieć. 
Jeśli wody - podstawowego składnika życia 
- zabraknie, spora część pięknych i bogatych 
przyrodniczo miejsc przejdzie do przeszłości. 
Zdaniem grona przyrodników, bezcenną rolę 
w powstrzymywaniu tego procesu odgrywają 
bobry. Nielubiane przez niektórych, bo niszczą 
drzewa i zalewają rolnikom łąki, ale to właśnie 
dzięki nim zachowało się jeszcze wiele mokra-
deł. Mało tego, spora część takich terenów dzię-
ki bobrom się odrodziła i tchnie dzisiaj nowym, 
bogatym życiem. 

Rozmaitym sferom życia przyrody poświę-
cone będą kolejne produkcje naszego Leśnego 
Studia Filmowego. Jak poinformował nas jego 
szef - brat pana Tomasza - Michał Ogrodow-
czyk, w tym roku w Bedoniu powstaną następu-
jące filmy: „Życie lasu - królestwo grzybów”, 
„Lasy Państwowe w ochronie żubra”, „Ochro-
na żółwia błotnego w Lasach Państwowych”, 
„Skutki zmian klimatu na las” oraz „Leśny 
Bank Genów - kapsuła czasu”. 

K.S.
Foto: Tomasz Ogrodowczyk

Na balu bawił się Spiderman, kowboj, pirat 
i policjant. Dwudziestego piątego lutego - za-
nim jeszcze dotarł do nas koronawirus - w wiej-
skiej świetlicy w samym niemal środku Polski 
pojawiła się pełna werwy góralka, królewna zza 
siedmiu gór, strojne damy z dalekiej Hiszpanii, 
biedronka i aż dwie pszczółki Maje z bajki. 
Dziecięcy bal ostatkowy w Janówce mienił się 
kolorami, rozbrzmiewał pełną gamą wesołych 
dźwięków i sycił gości pakietem różnorakich, 
zabawowych pomysłów.

W ostatni wtorek lutego tamtejsza świe-
tlica wypełniona była niemal po brzegi. Wraz 
z rodzicami przybyły do niej dzieci z Janówki, 

Justynowa i Łodzi. Bal 
rozpoczął się mocnym, 
zabawowym akcentem 
- uformowany tanecz-
ny pociąg od pierwszej 
chwili porwał malu-
chów do ostatkowych 
harców. Dalej było już 
tylko weselej. Prowadząca 
imprezę Klaudia Kapłonek 
- zawodowa animatorka zajęć 
tanecznych dla dzieci - co rusz 
zaskakiwała uczestników ostatniej 
karnawałowej gali nową zabawową pro-

pozycją. Nie tylko muzyczno-taneczną. Posłu-
gując się szerokim zestawem różnych gadże-
tów, wśród nich balonów, piłek i rozmaitych 
plansz, zachęcała bawiących się do udziału 
w różnorodnych konkursach zręcznościowych 

i logicznych. Z papie-
rowych kubków budo-
wano więc zamki, ale 
także starano się odnaj-
dywać oczywiste rela-
cje między chaotycznie 
umieszczonymi na kart-
kach cyframi. 

W czasie ponad-
dwugodzinnej biesiady 
nie było chwili na nudę. 
Była radość i śmiech, 
a na stołach wyłożone 
cukierki, pączki i man-
darynki. Także świeżo 
usmażone frytki serwo-

wane - jakżeby inaczej - ze smakowitym keczu-
pem. Organizatorki imprezy - sołtys Mirosława 
Kryda i panie z miejscowego koła gospodyń 
wiejskich - pomyślały o wszystkim. Zaprosze-
nie do udziału w zabawie dwa tygodnie wcze-
śniej dostarczone zostało do obu justynowskich 
przedszkoli, wisiało w sołeckich gablotach 
i umieszczone było na Facebooku. Tradycja 
dziecięcego balu w Janówce zobowiązuje. 
Pierwsza wzmianka na jego temat w kronice 
koła gospodyń pochodzi z dwa tysiące dziewią-
tego roku. Według Mirosławy Krydy, pomysło-
dawczynią dorocznej imprezy jest działająca 
w kole od dwudziestu lat Grażyna Piejak. Pani 
Grażyna natomiast twierdzi, że na pomysł balu 
wpadła razem z panią sołtys. Abstrahując od 
tych wzajemnych grzeczności, ważne że są w 
naszej gminie - także w Janówce - ludzie, któ-
rym poza pracą chce się czegoś więcej niż tylko 
telewizyjnych seriali i grilla. Cieszy to także 
dzieci.                                                            K.S.

Ostatki, ostateczki…
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Zacząć musimy od wyjaśnienia. Wbrew naszym zapowiedziom sprzed miesiąca, w Gmin-
nym Ośrodku Kultury nie odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Anonsowany na 13 marca 
występ kapeli folkowej Góralska Hora trzeba było odwołać. Według dyrektor GOK Małgo-
rzaty Kopczyńskiej-Żeno, na trzy dni przed imprezą sprzedane były… cztery bilety. Jeszcze 
przed wydaniem przez wójta zarządzenia w sprawie prewencyjnego wprowadzenia ograni-
czeń w organizowaniu wydarzeń i imprez na terenie gminy Andrespol, szerzący się lęk przed 
koronawirusem zrobił swoje. 

* Ze względu na rozprzestrzenianie się w kraju COVID-19 nie odbędzie się także w tym 
roku zapowiadana na ostatnią sobotę kwietnia dwunasta Dycha Justynów-Janówka. Pod ko-
niec pierwszej dekady marca, kiedy przygotowywaliśmy tę stronę gazety do składu, akces do 
udziału w tegorocznej edycji zawodów zgłosiło dwustu siedemdziesięciu dorosłych i setka 
dzieci. Decyzją organizatorów wpłacone przez te osoby opłaty startowe - łącznie około jede-
naście tysięcy złotych - będą zainteresowanym zwrócone lub za ich pisemną zgodą przenie-
sione na rok przyszły. 

W razie dodatkowych pytań organizatorzy proszą o kontakt za pośrednictwem adresu 
e-mail: biuro@justynow-janowka.pl. 

BBędzie się działo ędzie się działo 
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„W Centrum Polski”: - Do momentu od-
wołania przez wójta ze względu na pandemię 
wszelkich zajęć w wiejskich świetlicach, „Oka-
ryna” intensywnie pracowała w Janówce nad 
nowym repertuarem. Czyżby dotychczasowy już 
się wam znudził? Może macie sygnały, że prze-
jadł się waszym słuchaczom?

Krzysztof Deka: - Nie o to chodzi. Z przy-
jemnością sięgamy i będziemy sięgać podczas 
występów do zestawu około pięćdziesięciu 
utworów, które stanowią nasz dotychczasowy 
repertuar. Nie chcemy jednak, by publiczność 
odniosła wrażenie, że stanęliśmy w miejscu. Od 
czasu zakończenia sezonu kolędowego praco-
waliśmy więc nad sześcioma nowymi piosen-
kami. Zakładaliśmy, że z niektórymi gotowi bę-
dziemy dopiero latem. Dziś trudno powiedzieć, 
jak będzie.

- Proszę uchylić rąbka tajemnicy, o jakich 
utworach mówimy?

- Dwa z nich - „Zaloty” i „Dwa serduszka” - 
są częścią programu artystycznego Państwowego 

Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 
„Mazowsze”. Folkowa piosenka 
„W lesie co jest blisko sadu” po-
chodzi z repertuaru Brathanków. 
Trzy pozostałe utwory to typo-
we piosenki ludowe. „Mazura” 
i „Kołysankę” śpiewano w regio-
nie Opoczna. Drugą z tych piosenek 
mój dziewięćdziesięcioletni tato 
słyszał w dzieciństwie w wyko-
naniu swojego dziadka. Ostatni z 
utworów „Bo ja jestem furman” stanowi rodzaj 
artystycznego miksu. Słowa do znanej ludowej 
melodii są mojego autorstwa. Uogólniając, są 
to różne kompozycje - niektóre skoczne, inne 
smutne. „Dwa serduszka” opowiadają o pięknie 
tego, co nazywamy miłością. W wypracowa-
nie ostatecznego kształtu tej piosenki ogromny 
wysiłek włożyły wykonujące ją w duecie panie 
Grażyna Piejak i Małgorzata Pluta. Gosia nawet 
nuty na te dwa głosy rozpisała. Obie chórzystki 
specjalnie zostawały ze mną po każdej z prób 

zespołu, by dodat-
kowo doskonalić 
brzmienie tego 
utworu. 

- Od pewnego czasu trudno się oprzeć 
wrażeniu, że panie, o których mowa, stały się 
liderkami chóru. 

- Są muzykalne i mają bardzo dobre gło-
sy. Grażyna wysoki, Małgorzata niski. Po 
odejściu z zespołu dyrygentki Jadwigi Ko-
łosowskiej pierwsza z nich pilnuje mi tem-
pa wśród części chóru, która śpiewa pierw-
szym głosem. Druga - wraz z Zofią Miller 
- pełni podobną funkcję w grupie drugiego 
głosu.

- Wywołał pan wilka z lasu - rozmawiając 
z liderem „Okaryny”, nie sposób nie zapytać 
o powody odejścia z zespołu jego dyrygentki, 
która go razem z panem zakładała.

- Po prostu, któregoś dnia usłyszałem, że 
pani Jadwiga - w rozmowie z jedną z osób nale-
żących do naszych wspólnych znajomych - wy-
raziła się, że nie ma już czasu dla „Okaryny”. 

- Tylko tyle?
- Tak. 
- Panie Krzysztofie, a co z kapelą „Okary-

ny”. Od dawna nie widać w grupie ani klar-
necistki, ani flecistki. Partie solowe Justyny 
Wrony na klarnecie były muzyczną wartością 
samą w sobie.

- Tak, to prawda. Formalnie - podczas 
moich oficjalnych rozmów z tymi dwie-
ma instrumentalistkami - zarówno Justyna, 
jak i Marietta nadal z nami grają. W każ-
dym razie w sferze deklaracji. W praktyce 
jednak, odkąd wyszły za mąż, mam z nimi 

kłopot. Kiedy powiadamiam je o jakimś wy-
stępie, najczęściej słyszę: „Na mnie nie licz”. 
A oczywistym jest, że w kapeli - prócz moje-
go akordeonu - przydaje się drugi instrument, 

na którym można by wykonywać jakąś impro-
wizowaną solówkę, jakiś muzyczny pasaż… 
Rozmawiam o tym ze znajomą skrzypaczką 
z Łodzi, ale kiedy nie mam jej do zaoferowa-
nia nawet zwrotu kosztów cotygodniowych 
przejazdów samochodowych na próby, roz-
mowy stoją w miejscu. Dysponując w zespole 
znikomym zestawem instrumentów, staram się 
tę przestrzeń wypełnić oryginalnym, bogatym 
aranżem. Ostatnio myślałem nawet o solo na 
kontrabas…                               Rozmawiał: K.S.

Solo
na kontrabas

Ten zieleniec - a na nim skalniak - to jeden 
z niestandardowych pomysłów Pawła Garny-
sa. Kiedy pod koniec listopada minionego roku 
sołtys Wiśniowej Góry postanowił uprzątnąć ze 
śmieci niewielką gminną działkę u zbiegu ulic 
Wspólnej i Tuszyńskiej, poszedł o krok dalej - 
zdecydował, że na miejscu dzikiego śmieciowi-
ska urządzi skwer. Dziś jest w połowie drogi. Do 
maja wszystko ma być gotowe. 

Sołtys - i zarazem radny - Garnys kiedy tylko 
może, stara się działać samodzielnie. Każdego 
roku od kwietnia do grudnia skrzętnie wykorzy-
stuje umiejętności zatrudnionego w formule ro-
bót publicznych pracownika, którego do gminy 
deleguje Urząd Pracy. Kiedy się da, korzysta ze 
wsparcia osób skazanych za drobne przewinie-
nia karne na odpracowanie zasądzonych przez 
sąd, bezpłatnych godzin pracy na cele społecz-
ne. Skwer przy Wspólnej powstaje właśnie w 
ten sposób. Zaczęło się od uprzątnięcia śmieci 
i wycięcia dziko rosnących na działce chaszczy. 
Później, wspierana przez pracownika Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, dwójka podwładnych 
Pawła Garnysa wyrównała teren, robotnicy sta-
wiający przy ulicy Parkowej nowo powstały w 
sołectwie pawilon handlowy nawieźli ze swojej 
budowy niepotrzebną na niej, a niezbędną do 
usypania skalniaka ziemię i w końcu kopczyk 
można było obłożyć masywnymi kamieniami. 
Teraz zostały już tylko nasadzenia oraz umiesz-

czenie na zieleńcu kilku ławek. Oczywiście, w 
myśl koncepcji sołtysa, zmontowanych nieod-
płatnie przez współpracującego z nim pracowni-
ka robót publicznych. 

Dzięki takiej organizacji pracy koszt urzą-
dzenia skweru zamknie się kwotą trzech tysię-
cy złotych. O te pieniądze sołtys Wiśniowej 
Góry nie musi jednak ubiegać się w Urzędzie 
Gminy. Co roku sołectwo dysponuje osiemna-
stoma tysiącami złotych pochodzącymi z dzier-
żawy gruntu, na którym na terenie Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji usytuowany jest 
maszt telefonii komórkowej. Czerpiąc z tych 
zasobów, Garnys postanowił ostatnio poczynić i 
inne inwestycje. Na placu zabaw w Wiśniowej 

zdecydował się zainstalować dwie dodatkowe 
kamery. Trzy istniejące dotychczas nie obejmują  
swym zasięgiem całego obiektu, co niedawno 
umożliwiło wandalom bezkarną dewastację czę-
ści ogrodzenia placu. W jego naprawie kolejny 
raz w sukurs Pawłowi Garnysowi przyszedł 
dyrektor ZGK Piotr Wilk. Zapewne przyda się 
jego wsparcie także wtedy, gdy sołtys Wiśniowej 
Góry przystąpi - jak zamierza - do uprzątnięcia 
kolejnej w sołectwie zarośniętej, w części za-
śmieconej gminnej działki. Tym razem przy Tu-
szyńskiej między ulicami Prywatną a Tyrolską. 

Wielcy tego świata miewali sprawcze sny, 
a słynne „I have a dream” przeszło do dziedzic-
twa światowego humanizmu. Niezwykle silnie 
związany z dziejami i współczesnością swojej 
małej ojczyzny Paweł Garnys także ma kre-
atywne marzenia. Do tych największych należy 
wizja nowoczesnego, efektownie - ale i efektyw-
nie - zagospodarowanego GOSiR-u. Marzy mu 
się boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, 
a na jego zapleczu niewielki hotel. Powraca-
jącym marzeniem sołtysa jest również zmo-
dernizowany Gminny Ośrodek Kultury, który 
zyskałby wreszcie imię założycielki zespołu 
„Wiśniowa Góra” Danuty Więcław. Marzenia 
bywają płonne, ale niekiedy i twórcze. Zarówno 
GOSiR, jak i GOK mają szansę sprostać wizjom 
sołtysa. Ostatnia z wymienionych placówek 
jeszcze w tym roku poddana zostanie gruntow-
nej przebudowie i - jak można sądzić - radny Pa-
weł Garnys zrobi wszystko, by zmodernizowany 
ośrodek nosił imię zasłużonej - nie tylko dla Wi-
śniowej Góry - popularyzatorki ludowej tradycji 
kulturowej. Z kolei przyszłość „Relaksu” może 
się wkrótce okazać bogatsza od marzeń. Nie-
dawno Urząd Gminy wystąpił do Ministerstwa 
Sportu o wsparcie finansowe budowy  sztucz-
nego… zadaszonego boiska na terenie ośrodka. 
O szczegółach na ten temat piszemy na stronie 3. 

Czego chcieć więcej? - może jedynie choćby 
garstki twórczych marzeń dla każdego z nas.

K.S.

R E K L A M A

Rozmowa z Krzysztofem Deką, liderem Zespołu Pieśni Ludowej „Okaryna”

Sołtys 
Wiśniowej Góry stara 

się działać samodzielnie.
Zdecydował, że na miejscu dzikiego
śmieciowiska u zbiegu ulic Wspólnej

i Tuszyńskiej urządzi skwer,
a na placu zabaw zainstaluje

dodatkowe kamery.

Marzenia i rzeczywistość
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Jesienną rundę trener i zawodnicy LZS 
kończyli ze spuszczonymi głowami. Wszy-
scy w klubie czuli spory niedosyt. Piąte miej-
sce i dwadzieścia zdobytych punktów nikogo 
w drużynie nie zadawalało. Tym bardziej, że 
do lidera tabeli z Różycy zespół z Justynowa 
tracił aż czternaście punktów. Kiepski był już 
sam początek sezonu. Dwie porażki w dwóch 
pierwszych meczach oraz plaga kontuzji, która 
spowodowała utratę kluczowych piłkarzy, mu-
siały zaboleć. Cieniem na jesiennych rozgryw-
kach A-klasy kładła się postawa naszej druży-
ny w meczach wyjazdowych. LZS przywiózł 
z nich tylko siedem punktów. Wysokie porażki 
z Kolejarzem Łódź i LKS-em Różyca sprawiły 
kibicom ogromny zwód. Czuć było, że wiosną 
zawodnicy będą chcieli wszystkim udowodnić, 
że stać ich na więcej. 

Po zimowej przerwie piłkarze ruszyli więc 
do treningów z dużymi nadziejami i entuzja-
zmem. Dziś, zgodnie z zapowiedzią sprzed 
miesiąca, prezentujemy Państwu garść infor-
macji o tym, jak te przygotowania do wiosen-
nej rundy wyglądały i czym się to w połowie 
marca skończyło. 

Treningi zainicjowano w LZS w połowie 
stycznia. Ze względu na sprzyjającą aurę tre-
ner Jakub Sapiński od początku zaaplikował 
drużynie zajęcia w terenie. Zabawy z piłką na 
boisku „Orlika” w Wiśniowej Górze przepla-
tał z zajęciami w justynowskim lesie. Dobrą 
wiadomością na starcie był dla niego fakt, że 
spośród zawodników kadry pierwszego zespo-
łu większość piłkarzy zadeklarowała chęć po-
zostanie w klubie. Pozytywną informacją było 
i to, że do zdrowia po kontuzji barku wrócił 
nieobecny w większości jesiennych meczów 
Kamil Gumel. To na nim w poprzedniej run-

dzie oprzeć się miała gra zespołu LZS-u i to on 
- obok Marcina Milczarka - miał decydować 
o tempie rozgrywanych akcji. 

Powrót Kamila do treningów ucieszył tak 
trenera, jak i czekających na wieści z klubu 
kibiców. Sporym problemem dla justynowian 
okazał się natomiast fakt, że etatowego snaj-
pera Krzysztofa Pawlaka czeka operacja kon-
tuzjowanego kolana. Trener oraz zarząd klu-
bu stanęli przed dylematem, kim go zastąpić. 
Runda jesienna pokazała, że nie jest to takie 
proste. Na zajmowanej przez niego pozycji 
grało kilku zawodników, ale żaden nie okazał 
takiej skuteczności jak Krzysztof. Kończąc ka-
drowy wątek, wspomnieć należy, że podczas 
przerwy w rozgrywkach drużynę z Justynowa 
opuściło dwóch młodych piłkarzy, którym je-
sienią nie udało się wywalczyć miejsca w me-
czowej kadrze i w żadnym meczu nie zagrali 
o punkty. Dariusz Mizera, który zimą wyleczył 
kontuzję, został wypożyczony do drużyny Orła 
Kazimierz, a trzeci bramkarz Oskar Dominiak 
zdecydował się kontynuować karierę w druży-
nie Jutrzenki Bychlew. 

Przygotowania do kolejnej rundy sezonu 
to, prócz treningów, także sparingi. Pierwszy 
taki mecz nasi piłkarze rozegrali z drużyną Orła 
Parzęczew na boisku w Byczynie. Zespół z Ju-
stynowa pewnie pokonał rywala 3:1, a sytuacji 
do podwyższenia rezultatu było jeszcze kilka. 
Gole po trzech asystach Kamila Gumela zdo-
byli Kacper Ambrozik, Grzegorz Kopeć oraz 
Bartosz Kurzawski. 7 marca na boisku ChKS 
w Łodzi rywalem justynowian była z kolei wy-
stępująca w pierwszej grupie łódzkiej A-klasy 
Victoria Łódź. LZS pokazał w tym spotkaniu 
dużo dojrzalszy futbol od rywala. Pomimo iż 
przeciwnik prezentował spore chęci do gry, był 

wybiegany i agresywny, LZS nie pozostawił 
mu żadnych złudzeń. Piękne bramki na naszą 
korzyść padły po strzałach Bartka Pabisiaka, 
Kamila Sójki, Adriana Rzepeckiego - z rzutu 
wolnego - oraz Bartka Kurzawskiego. Trenera 
szczególnie ucieszyły gole młodzieżowców, 
a gol Bartka Pabisiaka był wręcz przedniej uro-
dy. Warto zauważyć, że w spotkaniu tym nie 
mogło zagrać kilku podstawowych piłkarzy, 
więc w rolę środkowego pomocnika musiał 
wcielić się trener Sapiński. 

Kolejny test-mecz LZS Justynów rozegrał 
na boisku lidera skierniewickiej okręgówki Ju-
trzenki Drzewce. Niestety, przeciwnik okazał 
się dużo silniejszy od naszych chłopców. Wy-
nik 5:1 dla gospodarzy pokazał, jaka przepaść 
dzieli klasę okręgową od A-klasy. Co ciekawe, 
trener Sapiński przyznał po tym meczu, że to 
właśnie on dał mu najwięcej materiału do ana-
lizy, zwłaszcza jeśli chodzi o grę w defensy-
wie. 

Dwa dni po tym pojedynku rozpoczęła się 
ogólnopolska walka z koronawirusem. Zarząd 
klubu w trybie natychmiastowym odwołał 
wszystkie zajęcia odbywające się pod szyldem 
LZS Justynów. Seniorzy dostali polecenie, 
by - w miarę możliwości - zadbać o kondycję 
w domu. Podobne wytyczne dostali piłkarze 
z zespołów młodzieżowych, siatkarki, uczest-
niczki spotkań jogi oraz członkowie sekcji 
nordic walking. W trudnych czasach ogólno-
światowej walki z pandemią COVID-19 sport 
musiał ustąpić. Na jak długo? - 12 marca PZPN 
podjął decyzję o zawieszeniu do 29 marca roz-
grywek III i IV ligi, okręgówki, klas A i B oraz 
lig młodzieżowych. Za dwa, trzy dni będzie 
wiadomo, czy przymusowa przerwa w roz-
grywkach na tym poziomie piłkarskiej struk-
tury nie będzie przedłużona. Miejmy nadzieję, 
że jak najszybciej sportowcy wrócą na swoje 
areny, a kibice będą mogli oklaskiwać ich wy-
stępy.                              Michał Pietrzykowski
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W klubach, w GOSiR-ze i na „Orliku”

Pierwsze w trzyletniej historii Akademii 
Piłkarskiej Andrespolia spotkanie rodziców 
wszystkich trenujących w klubie chłopców 
z zarządem stowarzyszenia i nowo powoła-
nym trenerem koordynatorem miało być w za-
myśle i - nie licząc drobnej dysfunkcji - było 
w rzeczywistości sukcesem. Czwartego marca 
wieczorem - na dziewięć dni przed wprowadze-
niem w kraju stanu zagrożenia epidemicznego 
- w szczelnie wypełnionej sali strażnicy andre-
spolskiej OSP władze akademii zdecydowały 
się zaprezentować rodzicom nowy, komplekso-
wy program szkolenia oraz osobę bezpośrednio 
za realizację tego programu odpowiedzialną. 

Spotkanie rozpoczął szef „małej” Andre-
spoli Przemysław Rataj. W krótkim wystąpie-
niu przedstawił zgromadzonym informacje, 
które tak naprawdę dziś należą jedynie do sfe-
ry wizji. Mówił o zamyśle budowy na terenie 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zadaszo-
nego sztucznego boiska, a także o swoim pomy-
śle i rozmowach na temat powołania w szkole 
podstawowej oraz w liceum w Wiśniowej Gó-
rze klas sportowych, których uczniami mieliby 
być młodzi piłkarze akademii. Ponieważ spora 
część z dwustu trenujących w niej chłopców 
to mieszkańcy Łodzi, Rataj zadeklarował uru-
chomienie między Łodzią a Wiśniową Górą 
specjalnej, bezpłatnej linii komunikacyjnej, 
którą obsługiwałby dowożący dzieci do szkoły 
i z powrotem do domu minibus. 

Na koniec prezes odniósł się do twardych 
faktów. Wprawdzie nikt z sali o to nie pytał, ale 
- jako lider szanujący członków swojej organi-
zacji - szef stowarzyszenia przez kilka minut 
tłumaczył zebranym powody, dla których od 
października minionego roku miesięczna opłata 
za piłkarskie szkolenie dziecka wzrosła ze stu 
dziesięciu do stu czterdziestu pięciu złotych. 

Za zebrane od rodziców pieniądze - jak mówił 
- utrzymać trzeba w klubie dziewięciu trenerów, 
nabywać sprzęt sportowy, w sezonie zimowym 
opłacić najem sal treningowych, a od wczesnej 
wiosny, latem i jesienią konserwować trawiaste 

boisko na terenie „Relaksu”. Choć w tym roku 
akademia poniesie duże wydatki na gruntowną 
konserwację dzierżawionego od gminy boiska, 
według zapewnień prezesa Rataja stawka człon-
kowska w organizacji do końca roku nie wzro-
śnie. 

Po tym wystąpieniu uwagę większości ze-
branych na przeszło godzinę skupił na sobie po-
wołany w akademii w styczniu bieżącego roku 
trener koordynator Radosław Wasiak. Trenują-
cy jeszcze niedawno młodzież w łódzkim Wi-
dzewie szkoleniowiec zaprezentował starannie 
przemyślaną, szczegółową prezentację w pro-

gramie PowerPoint 
na temat organizacji, 
metod i celów szko-
lenia w akademii 
młodych piłkarzy.

Generalnym za-
mierzeniem klubu 
jest doprowadzenie 
do sytuacji, w któ-
rej w każdej grupie 
wiekowej akade-
mia dysponowałaby 
około trzydziestoma 
zawodnikami. Wska-
zując na konkretne 

cele sportowe poszczególnych drużyn, trener 
był o wiele powściągliwszy niż miesiąc temu na 
naszych łamach prezes Rataj. Dość powiedzieć, 
że mówiąc o drużynie rocznika 2006, która 
w czerwcu zeszłego roku zdobyła mistrzostwo 
województwa, Wasiak za cel, jaki obecnie stoi 
przed tym zespołem, uznał jedynie utrzymanie 
się w I wojewódzkiej lidze trampkarzy. Z kolei 
spośród wszystkich drużyn akademii o awansie 
na wyższy poziom rozgrywek - zdaniem trenera 
koordynatora - myśleć może tylko grająca w II 
lidze wojewódzkiej młodzików drużyna złożo-
na z chłopców urodzonych w 2008 roku. 

W tej części wieczoru trudno było się 
oprzeć wrażeniu, że świeżo zatrudniony na tym 
stanowisku - bezpośrednio odpowiedzialny za 
realizację celów sportowych klubu - autor pre-
zentacji nieco się asekuruje. Być może zresz-
tą to wyłącznie impresja? Może rozmawiając 
z nami miesiąc temu, wskazując na stojące 
przed akademią zadania, prezes Rataj przez 
chwilę przeniósł się w świat fantazji...? Jed-
no nie ulega wątpliwości - na początku marca 
z ogólnej treści wystąpienia trenera koordynato-
ra wynikało niezbicie, że mówca dokładnie wie, 
o czym mówi. Mankamentem przygotowanej 
prezentacji była jej nadmierna szczegółowość, 
a co za tym idzie - czas trwania. Po godzinie od 
momentu wyświetlenia pierwszego slajdu część 
zgromadzonych miała dość i pierwsze krzesła 
zaczęły pustoszeć. I to była właśnie ta drobna 
- wynikająca z braku doświadczenia w prowa-
dzeniu tego typu imprez - dysfunkcja, o której 
wspominamy we wstępie. 

Obserwując całe spotkanie obiektywnie, 
z satysfakcją można było jednak stwierdzić, 
że w niespełna trzy lata od momentu powsta-
nia, w gminie działa dziecięco-młodzieżowa 
organizacja sportowa, w której myśli się w ka-
tegoriach właściwych pierwszej połowie XXI 
wieku.                                                             K.S.

Z duchem czasu
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Teraz przygotowuje kartki świąteczne te-
matycznie związane z Wielkanocą. Scrap to po 
angielsku skrawek, farfocel. Scrapping, którym 
zajmuje się justynowianin Zdzisław Lorek, to 
tworzenie z tych skrawków przestrzennych, pa-
pierowych obrazków. Dwa lata temu w Central-
nym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi odbyła 
się wystawa twórczości członków Stowarzy-
szenia Miłośników Haftu „Kanwa” pod tytu-
łem „Łódzkie klimaty w hafcie”. Pan Zdzisław 
prezentował tam swoją pracę przedstawiającą 
budynek białej fabryki Ludwika Geyera. Obra-
zek w technice 3D - jak inaczej w środowisku 
nazywany jest scrapping - powstał tak, że jego 
twórca zrobił najpierw dziesięć zdjęć fabryki, 
a później wycinał z nich poszczególne elementy 
i naklejał na papier kolejne warstwy. Praca jest 
obecnie w łódzkim muzeum przy ulicy Piotr-
kowskiej, ale wkrótce przeniesiona będzie na 
kolejną wystawę.

Kiedy kilka lat temu żona pana Zdzisława 
została prezesem „Kanwy”, co sobotę jeździł 
do Centralnego Muzeum Włókiennictwa, gdzie 
stowarzyszenie ma swoją siedzibę. Najpierw 
był w nim tylko osobą towarzyszącą, ale jak się 
wejdzie między wrony… W „Kanwie” widział 
haftujących panów i zastanawiał się, w czym 
mógłby się wykazać i ubogacić grupę. Od paru 
lat w Ustroniu na Śląsku oraz w Krasnymstawie 
- teraz już tylko w Ustroniu - raz w roku orga-
nizowane są Warsztaty Twórczo Zakręconych. 
W październiku ubiegłego roku uczestniczyło 
w nich tysiąc czterysta osób skupionych wo-
kół stu czterdziestu pięciu warsztatów. Każdy 
warsztat promował inny rodzaj twórczej aktyw-
ności. Trzy lata temu w Ustroniu właśnie pana 
Zdzisława zainteresował warsztat scrappingu. 
Spodobało mu się tworzenie w technice 3D. 
Pomyślał, że jest to coś efektownego, co moż-
na zrobić szybko. Obrazek powstaje w ciągu 
trzech godzin. Poziom trudności zależy od pre-
dyspozycji manualnych tworzącego. Scrapping 
wymaga sprawnych rąk i wyczucia odległości. 

Kartki 3D powstają w ten sposób, że kupuje 
się materiał bazowy - płaskie zdjęcie z jakimś 
widokiem na przykład oraz papierową planszę 
z osobno namalowanymi, poszczególnymi jego 
elementami - i poprzez wielokrotne nakładanie 
na siebie wyodrębnionych z planszy elemen-
tów tworzy się obraz przestrzenny. Kupuje 
się też maleńkie poduszeczki z kleistej gąbki 
o grubości jednego lub dwóch milimetrów, 
które umieszcza się między kolejnymi war-
stwami obrazka. Tych warstw jest kilka - dwie, 
trzy, cztery. Każda kolejna musi być mniejsza 
od znajdującej się pod spodem. Tylko w ten 
sposób można uzyskać efekt trójwymiaro-

wości. Choć o liczbie tworzących plastyczną 
konstrukcję elementów decyduje firma oferu-
jąca miłośnikom scrappingu materiał bazowy, 
o ostatecznym kształcie obrazka przesądza jego 
twórca. To on postanawia o grubości użytych 
w jego strukturze poduszek. 

Najbardziej złożony obrazek pana Zdzisła-
wa - tańczące dziewczyny - miał siedem pozio-
mów. Coraz popularniejsze w Polsce i świecie 
przestrzenne kartki świąteczne mają po dwa, 
trzy.

***
W scrappingu spodobało mu się i to, że 

można komuś sprezentować coś, co się same-
mu zrobi. Coś własnego, co daje się z siebie. 
Łatwo pójść na łatwiznę - kupić coś gotowego, 
ale większa frajda, jeśli podaruje się bliskiej 
osobie samodzielnie wykonany obrazek. Przed 
Lorkiem nikt w „Kanwie” się tym nie zajmo-
wał, więc tym chętniej przez Internet w wyspe-
cjalizowanej firmie kupił obrazki i zaczął swoją 
przygodę ze scrappingiem. Z zamiłowania jest 
żeglarzem. Pierwszym obrazkiem, jaki kupił 
- i zrobił - był jacht. 

W obrazowaniu świata ciągle szuka cze-
goś nowego. Ma serie żaglowców, kwiatów, 
cykl z serii martwa natura, zestaw obrazków 
ilustrujących prądy twórcze europejskiej sece-

sji, a także obraz „Cztery pory roku” czeskiego 
przedstawiciela fin de siècle’u Alfonsa Muchy. 
Ulubiony obrazek pana Zdzisława to Anioł 
Stróż. Anioł uosabia poczucie bezpieczeństwa 
i gwarantuje, że w domu zapanuje spokój. Że 

ktoś ma nad domostwem pieczę. Najbardziej 
ulubiona seria z kolei to kwiaty. Kwiaty są 

różnorodne - radosne, ale i smutne. 
Nad obrazkami w swoim pokoju 

na górze Zdzisław Lorek pracuje na 
ogół wieczorem. Zupełnie się wtedy 
wyłącza, wchodzi w inny świat. W 
bezproblemową  przestrzeń. Myśli 

wówczas tylko o tym, by wy-
konać pracę jak najlepiej. Jak 
najstaranniej. Czasem żona 
krzyczy, że już kolacja, a on 

nadal robi swoje. Chce 
skończyć. Zobaczyć, 

jak będzie. Potem 
jest radość i sa-

moocena - cza-
sem niedosyt 
i kolejny pro-
blem: w co to, 
co powstało, 
ubrać? Jakiej 

użyć ramy? 
Dobrze dobrane, 

przydają obraz-
kom ostatecznego 

piękna. 
W ubiegłym roku w ka-

towickim Spodku było pierwsze ogólnopol-
skie spotkanie scrappingowców. Zdzisław Lo-
rek tam nie pojechał, bo tłum go do siebie nie 
przyciąga. Największą satysfakcję sprawiła mu 
przed laty pierwsza z jego udziałem wystawa 
członków „Kanwy”. Stał obok swojej gabloty, 
w której były jego obrazki 3D, a przygląda-
jące się im panie ze zdumieniem wykrztusiły 
z siebie: - Czy to prawda, że pan to wszystko 
zrobił…? Potem takie sytuacje powtarzały się 
niemal na każdej wystawie - w Brzezinach, 
Koluszkach, Ksawerowie, Łodzi, Pabianicach, 
Tomaszowie Mazowieckim…

***
Ma to od dzieciństwa. Kleił wtedy modele 

statków i samolotów. Od zawsze ładnie ryso-
wał, zwłaszcza portrety. Kiedy kończył podsta-
wówkę, jego pomysłem była szkoła plastyczna, 
ale dorośli wybili mu to z głowy. Przekonywali, 
że lepiej mieć konkretny zawód, więc poszedł 
do technikum budowy maszyn. Potem zdał na 
politechnikę, na wydział elektryczny. Rysunek 
nie całkiem jednak poszedł w odstawkę - z geo-
metrią wykreślną student Lorek nie miał pro-
blemów. 

Scrapping to powrót do lat młodości. Jesz-
cze głębiej wraca tam dzięki technice diamen-
towego haftu. To metoda polegająca na nakle-
janiu na nasączoną klejem tkaninę maleńkich, 
plastikowych, kolorowych elemencików i wy-
pełnianie nimi konturów naniesionego na płót-
no obrazka. To supersyzyfowa robota - oczy 
tygrysa pan Zdzisław robił przez tydzień, po 
sześć godzin dziennie. Takie tkaniny, plasti-
kowe dwumilimetrowe elementy - podobnie 
jak papierowe obrazki i gąbki do scrappingu 
- kupuje się w Internecie. Diamentowym ha-
ftem Lorek zajmuje się od ubiegłorocznej je-
sieni. Po raz pierwszy wykonane w ten sposób 
obrazki zobaczył w Ustroniu Śląskim podczas 
kolejnych Warsztatów Twórczo Zakręconych. 
Wyglądały jak zrobione za pomocą haftu krzy-
żykowego. Od tamtej pory haft diamentowy 
bardziej go frapuje niż scrapping. Wymaga 
większej precyzji. Średnica jednego elementu 
to dwa milimetry - nie ma przeproś, trzeba być 
naprawdę precyzyjnym. Pan Zdzisław marzy o 
wykonaniu w ten sposób któregoś z obrazów 
Vincenta van Gogha. Ta technika to przecież 
niemal połączenie malarstwa z haftem. 

Co go do tego wszystkiego popycha? Proza 
życia. W momencie kiedy człowiek przechodzi 
na emeryturę, warto się w coś zaangażować. Ża-
gle w jego przypadku - choć opłynął cały świat, 
a morskiej żeglugi uczyli go wielcy mistrzo-

wie: Zygfryd  Perlicki i Bronisław Tarnawski 
- to teraz już tylko okazjonalna pasja. Narty, na 
których jeździ od pięćdziesięciu lat, też. Będąc 
od dziesięciu lat na emeryturze, Zdzisław Lo-
rek wciąż szuka, próbuje kolejnych hobby. Lubi 
przeskakiwać z jednej aktywności na drugą, bo 
od zawsze ma w sobie potrzebę sprawdzania 
samego siebie. Żagle i narty również były re-
alizacją tego wewnętrznego przymusu - bo co, 
kiedy staje się na szczycie trudnego szlaku, to 
tylko siąść i płakać? 
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W obrazowaniu świata ciągle szuka
czegoś nowego. Ulubiony obrazek pana
Zdzisława to Anioł Stróż. Anioł uosabia
poczucie bezpieczeństwa i gwarantuje,

że w domu zapanuje spokój.

Składniki:
• półtora kilograma schabu bez kości
• kilogram pieczarek
• 3 jajka 
• 5 średnich cebul
• 500 mililitrów bulionu
• sól, pieprz
• mąka do obtaczania
• masło do podsmażenia
• olej do smażenia

Wykonanie: schab kroimy na dwu-
centymetrowe plastry, a następnie lekko 
rozbijamy. Jajka roztrzepujemy, solimy, 
pieprzymy. Pieczarki i cebulę kroimy 
w plastry. W pierwszej kolejności pod-
smażamy na rozgrzanym maśle cebulę, 
po chwili dodajmy pieczarki i dusimy do 
miękkości. Schab obtaczamy w jajku oraz 
mące, lekko smażymy na oleju do zarumie-
nienia. W naczyniu żaroodpornym układa-
my warstwowo schab i usmażoną cebulę z 
pieczarkami. Całość zalewamy bulionem, 
po czym wstawiamy do nagrzanego pie-
karnika. Pieczemy w 180 stopniach przez 
około 40 minut.


