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Szanowni Państwo!

Mam przyjemność oddać w Państwa ręce drugi w tym roku nu‑
mer Biuletynu Krajowej Sieci Obszarów Województwa Łódzkiego, w któ‑
rym przedstawiamy Państwu relacje z  najważniejszych imprez, które 
odbyły się ostatnio w regionie. Jest fotoreportaż z najbardziej barwnego 
i  smacznego przedsięwzięcia organizowanego przez KSOW, jakim były 
III Smaki Ziemi Łódzkiej, a także informacje o Wojewódzkim Święcie Tru‑
skawki, rozstrzygnięciu konkursu „Sposób na sukces” i wystawie rolniczej 
w Bratoszewicach.

Wzorem poprzednich edycji, także w  tym numerze znajdziecie 
Państwo informacje o agroturystyce. Tym razem w kontekście elementów 
folklorystycznych w gospodarstwach jako detali, które przyciągają tury‑
stów. Zaglądamy także do dwóch skansenów polskiego folkloru z przeło‑
mu XIX i XX wieku w Maurzycach oraz Nagawkach. Oba miejsca powinny 
znaleźć się na trasie miejsc odwiedzanych podczas urlopu w naszym wo‑
jewództwie.

Zachęcam także do zapoznania się z  artykułem o  przedsiębior‑
czych kołach gospodyń wiejskich oraz opisem obchodów nocy święto‑
jańskiej w naszym regionie.

Ponadto zapraszam Państwa do udziału w  dwóch konkursach. 
Pierwszy skierowany jest do sołectw, zorganizowany z myślą o tym, aby 
pokazać młodszemu pokoleniu zwyczaje i tradycje ludowe. Drugi, ogło‑
szony przez Stowarzyszenie – Lokalną Grupę Działania STER, dla tych, któ‑
rzy lubią fotografować.

W Biuletynie znajduje się informacja o wynikach konkursu „Bez‑
piecznie na wsi – czy upadek to przypadek?”, w którym to wysoko zostały 
ocenione prace z województwa łódzkiego.

Życzę miłej lektury,
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Smak lata

Nasz sposób na sukces

Buczek – truskawkowa stolica regionu 
zaprezentowała to, co ma najsłodszego. 

Po raz 14. gmina, w  której jest najwięcej 
w  regionie łódzkim plantacji tego owocu, 
zorganizowała Święto Truskawki. Były więc 
ciasta truskawkowe, babeczki z  truskaw-
kami, kompoty, dżemy, a nawet… nalewki 
truskawkowe. No i truskawki w czystej po-
staci, które smakowały najbardziej.

Mimo że – ze względu na mrozy – w tym 
roku truskawki nie obrodziły tak, jak życzyliby 
sobie tego rolnicy i  smakosze, to Święto Tru‑
skawki w Buczku nic nie straciło. Organizatorzy 
zadbali o  to, by można było podziwiać to, co 
z  truskawki da się wycisnąć najlepszego, a  do 
tego zorganizowali wspaniałą ucztę, by „królo‑
wa początku lata” smakowała tego dnia jak naj‑
lepiej. Tłumy gości, którzy zjechali tego dnia do 
Buczku z całego regionu, bawiły się przez dwa 
dni m.in. przy muzyce Budki Suflera, Golec uOr‑
kiestry i  Bayer Full, oglądali występy młodych 
tancerzy, śmiali się z  dowcipów kabareciarzy. 
Dla dzieci było przygotowane wesołe miastecz‑
ko, przy okazji zorganizowany był jarmark.

Najwięcej emocji podczas imprezy wzbu‑
dziły wybory najatrakcyjniejszej babki tru‑
skawkowej i ponczu z truskawek. Jury wyróż‑
niło babki zrobione przez Magdę Pietroniec, 
a  poncz Katarzyny Borowicz. Nagrodzeni 
przez marszałka województwa łódzkiego Wi‑
tolda Stępnia i Marię Kaczorowską, dyrektora 
Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, 
który wspierał buczkowską imprezę, zosta‑
li także najlepsi piłkarze Truskawkowej Ligi 
Mistrzów i  wykonawcy piosenek oczywiście 
o truskawkach.

Weekendowa impreza stała się również 
okazją do zaprezentowania nowego logo i ha‑
sła reklamowego gminy Buczek, które brzmi 
„Smak lata na okrągło”. Ich twórca, Łukasz Ba‑
dziak, został nagrodzony laptopem. Konkurs 
został przeprowadzony w  ramach projektu, 
z  którego gmina otrzymała dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo‑
jewództwa Łódzkiego.

W trakcie święta wręczone zostały 
również honorowe obywatelstwa Buczku. 

Otrzymali je wicepremier Waldemar Pawlak, 
dyrektor Maria Kaczorowska, a  także Wie‑
sław Golański, zastępca dyrektora Zarządu 
Wykonawczego Związku OSP RP, Jan Brożek, 
emerytowany lekarz – legenda buczkowskiej 
służby zdrowia i Adam Moder, wieloletni pre‑
zes Zarządu Gminnego OSP w Buczku.

Wyróżnienie druhów OSP nie było przy‑
padkowe. Strażacy otrzymali tego dnia klu‑
czyki do nowego samochodu gaśniczego, 
który był prezentowany w trakcie imprezy. n

Dwunasta edycja ogólnopolskiego konkur-
su „Sposób na sukces” pod patronatem 

Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi za nami. 
Mamy z  czego być dumni, bo w  tym roku 
wśród laureatów znalazły się dwa przedsię-
wzięcia z terenu województwa łódzkiego.

28 czerwca w  Pałacu Prezydenckim 
w  Warszawie odbył się finał konkursu pro‑
mującego tworzenie nowych miejsc pracy na 
obszarach wiejskich. W  finałowej szesnastce 
z całego kraju znalazły się dwa przedsiębior‑
stwa z naszego regionu.

Laureatem nagrody pierwszego stopnia 
w  kategorii rodzinnej został Grzegorz Nowa‑
kowski z powiatu opoczyńskiego za „Budowę 
biologiczno  ‑mechanicznej oczyszczalni ście‑
ków wraz z rozbudową Zakładu Przetwórstwa 
Mięsnego i modernizacja parku maszynowe‑
go”. Rodzinna firma Grzegorza Nowakowskie‑
go powstała w 1994 roku jako ubojnia, jednak 

szybko rozszerzono jej działalność o produk‑
cję wędlin. Dziś wytwórnia dysponuje nowo‑
czesnym obiektem produkcyjnym spełniają‑
cym normy Unii Europejskiej i oparta jest na 
tradycyjnej technologii. Jedynym źródłem 
pozyskiwania surowców przez zakład są małe 
gospodarstwa rolne oferujące zdrową żyw‑
ność. W  ofercie znajduje się ok. 65 rodzajów 
mięs i ponad 165 kiełbas, wędlin i wędzonek.

Wyróżnienie trafiło do Grażyny Wiatr z po‑
wiatu brzezińskiego za „Uruchomienie tłoczni 
soków z  owoców i  warzyw – Wiatrowy Sad”. 
Wytwórnia została uruchomiona w  ubiegłym 
roku uzupełniając działalność podstawową, 
czyli gospodarstwo sadownicze. Właśnie stąd 
pochodzą owoce, z  których produkowane są 
soki. W procesie technologicznym uzyskuje się 
naturalnie mętny sok o  intensywnym smaku, 
który dzięki specjalnym opakowaniom zacho‑
wuje świeżość przez 14 dni po otwarciu. Soki 
znalazły się na Liście Produktów Tradycyjnych.

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Ob‑
szarów Wiejskich Województwa Łódzkiego 
ufundował nagrody dla laureatów – ekspresy 
do kawy. n

Uczestnicy konkursu wraz z Marią Kaczorowską, dyrektor 
Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi

Nalewki truskawkowe wyglądały tak, jak smakowały
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Flamenco w sercu Polski
Targi Rolne „W sercu Polski”, które odbyły 

się w  Bratoszewicach, zgromadziły 130 
wystawców, a  zwiedziło je przez dwa dni 
targowe blisko 15 tysięcy osób. Atrakcją 
był zjazd młodych ludzi z klubów 4H.

Największą popularnością wśród odwie‑
dzających cieszyły się stoiska, na których pre‑
zentowane były maszyny i sprzęt rolniczy. Po‑
tencjalni klienci podkreślali, że targi to dobre 
miejsce na poznanie nowinek technicznych 
i  ofert, bo jest tu duży wybór maszyn wielu 
firm. Jest to również okazja porównać maszy‑
ny i ich parametry. 

Duże zainteresowanie wzbudzały także 
propozycje kolektorów słonecznych i pieców 
na bioopał. Smakosze tłoczyli się natomiast 
przy stoiskach piekarń i  mleczarni. Na sto‑
iskach były także oferty pasz, miodów i kwia‑
tów oraz krzewów ozdobnych. Twórcy ludowi 
prezentowali serwety, świece, szale czy papie‑
rowe kwiaty.

Bratoszewicka scena należała do dzieci 
i młodzieży z klubów 4H. Są to grupy eduka‑
cyjne powstające na całym świecie przezna‑
czone dla dzieci i młodzieży, kładące szczegól‑
ny nacisk na rozwój umiejętności życiowych, 
zainteresowań i podniesienie wiedzy dotyczą‑
cej m.in. żywności i zdrowia.

Delegacje klubowiczów z prawie wszyst‑
kich województw przyjechały tu na ogól‑
nopolski zlot i  podsumowanie konkursu na 
najlepszą strategię promocyjną produktów 
zbożowych. Spotkanie pod hasłem WIEM CO 
JEM – zorganizowane wspólnie z  Łódzkim 

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zs. w  Bra‑
toszewicach oraz Polskim Związkiem Produ‑
centów Roślin Zbożowych – poprowadziła 
na scenie Małgorzata Wilczyńska, dyrektor 
Domu Kultury Karolew w Łodzi. Jednocześnie 
zaprosiła klubowiczów do szybkiego kursu 
flamenco. Wzięło w  nim udział przeszło 400 
młodych ludzi, w tym delegacja 4H ze Stanów 
Zjednoczonych – kolebki tej organizacji.

Na terenach odbywającej się jednocze‑
śnie Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Ho‑
dowlanych pracowały natomiast komisje 
oceniające zwierzęta. Wybrano wiceczempio‑
nów we wszystkich gatunkach zwierząt. One 
otrzymywały flot, a  ich właściciele – puchary 
i  dyplomy. Hodowcy dostali też pamiątkowe 
statuetki uczestnika wystawy.

Tradycyjnie już zachwycił wystawową pu‑
bliczność Konkurs Młodego Hodowcy, które‑
go inicjatorem i głównym organizatorem jest 
Krzysztof Gajek, prezes Mazowieckiego Cen‑
trum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu. 
Duże uznanie zyskał także pokaz młodych ho‑
dowców trzody chlewnej.

W trakcie targów można było również 
podziwiać wyjątkowy pokaz pracy psa paster‑
skiego, który przygotowali i prowadzili Marta 
i Krzysztof Sokalscy, hodowcy owiec.

Młodzi rolnicy chętnie uczestniczyli w po‑
kazach polowych zorganizowanych przez Fir‑
mę „Małolepszy” Sławomir Małolepszy. Mogli 
oni wypróbować ciągniki John Deere, pługi 
obrotowe i kultywatory ścierniskowe. n

Grażyna Bożyk, Anna Balcerek
ŁODR  z siedzibą w Bratoszewicach

W trakcie targów rolnych wybrano wiceczempionów

Jak kiedyś wyglądały wesela? Czym są zapusty? 2 
września w Szadku będziemy mogli zobaczyć prezen-

tacje artystyczne, które wiele wyjaśnią. Sołectwa z  wo-
jewództwa łódzkiego zaprezentują występy obrzędowe 
i prezentacje, przedstawią swoje zespoły folklorystyczne, 
ich reprezentanci wezmą udział w zabawach sportowych. 
Wszystko to zorganizowane zostanie na zasadzie konkur-
su, w którym do wygrania będą wspaniałe nagrody ufun-
dowane przez SR KSOW Województwa Łódzkiego.

Od kolorów, smaków i zapachów zakręci się w głowach, 
bo rękodzieło artystyczne i potrawy regionalne będą królowa-
ły przez cały dzień. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych. 

W dzisiejszym rozpędzonym i nowoczesnym świe-
cie ochrona i  kultywowanie bogactwa kultury ludowej 
ma ogromne znaczenie. A  właśnie to jest głównym ce-
lem, jaki postawili sobie organizatorzy turnieju. Chcą 
jednocześnie zachęcić mieszkańców małych miejsco-
wości do aktywności, uczestniczenia w  inicjatywach 

kulturalnych. Impreza będzie też wspaniałą okazją do 
integracji i  promocji obszarów wiejskich województwa 
łódzkiego. 

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 
14.08.2012 r., a  więcej informacji można uzyskać 
w  Miejsko  -Gminnym Ośrodku Kultury w  Szadku (ul. Wi-
dawska 16, 98  -240 Szadek, e  -mail: mgok.szadek@op.pl 
lub na stronie internetowej www.mgokszadek.pl). 

Serdecznie zapraszamy do udziału, naprawdę warto! n

Sołectwa do boju!
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Skanseny kuszą w wakacje
Lato. Czas wyjazdów i  urlopów. Tych krót-

szych i  dłuższych, bliższych i  dalszych. 
Czas zwiedzania i  poznawania. Góry, lasy, 
jeziora, znane szlaki turystyczne, warte 
obejrzenia zabytki. I  dylemat – co wybrać? 
A może odrobina relaksu i wypoczynku połą-
czona z poznawaniem kultury ludowej? Dla 
chętnych mamy bardzo ciekawe propozycje.

Malownicza, cicha, spokojna okolica na 
pograniczu otuliny Parku Krajobrazowego 
Wzniesień Łódzkich i doliny rzeki Mrogi, a tam 
kompleks turystyczno  ‑rekreacyjny. Mowa 
o  Żywym Skansenie – Centrum Folkloru Pol‑
skiego w  Nagawkach w  gminie Dmosin. Na 
ponad 2 hektarach terenu każdy znajdzie 
coś dla siebie. Przeniesione z  różnych miejsc 
w  regionie i  odrestaurowane budynki otrzy‑
mały tu drugie życie. W drewnianym dworku 
z przełomu XIX i XX wieku są pokoje gościnne 
i  sale szkoleniowe. W  Domu Tkacza znajduje 
się całodobowa karczma oraz pokoje go‑
ścinne, obok chata z  Brzezin przekształcona 
w  herbaciarnię. Karczma serwuje potrawy 
regionalne, a czekający na zamówione dania 
mogą skosztować tzw. „czekadełka” – kromki 
wiejskiego chleba ze smalcem. Leśniczówka 
to drewniany budynek odtworzony na pod‑
stawie dokumentacji technicznej. To tutaj od‑
bywają się warsztaty, podczas których można 
nauczyć się tradycyjnego wypieku chleba czy 
zapoznać się ze sztuką haftu. Na terenie skan‑
senu znajduje się także stajnia z wozownią. Na 

parterze jest tu stajnia oraz miejsce postoju 
bryczek, a piętro z oddzielnym wejściem prze‑
znaczone zostało na pokoje gościnne. I  dłu‑
go można by wymieniać i  opisywać obiekty, 
które na terenie skansenu się znajdują, ale 
najlepiej osobiście zapoznać się z  atrakcjami 
skansenu w  Nagawkach. Zetknąć się z  prze‑
szłością zachowaną w  oryginalnej, ciekawej 
architekturze i podziwiać to, co udało się oca‑
lić od zapomnienia.

Zaledwie 40  km od Nagawek, w  okoli‑
cach Łowicza, znajdują się Maurzyce, a  tam 

znowu można znaleźć się w  rzeczywistości 
starej wsi z  pierwszej połowy XIX wieku. Tu‑
tejszy skansen zgromadził blisko 40 obiek‑
tów. Chałupy z  dachami krytymi strzechą, 
kolorowe okiennice, drewniane płoty, a  na 
nich gliniane garnki. I  wnętrza będące wier‑
ną kopią wyposażenia, w jakich przyszło żyć 
naszym przodkom. Rekonstrukcja starych 
siedlisk robi wspaniałe wrażenie. Wśród bu‑
dynków stoi też wiejski wóz strażacki i  ma‑
szyny do obróbki ziarna. Uzupełnieniem 
gospodarstw w  skansenie są obiekty małej 
architektury – studnie i przydrożne kapliczki 
oraz budynki związane z wiejskimi rzemiosła‑
mi – kuźnia i wiatrak.

Na prawdziwych miłośników sztuki lu‑
dowej czeka tu nie lada atrakcja. Już od maja 
każdy, kto kupi bilet wstępu do skansenu, 
może wziąć udział w  pokazach rękodzieła 
ludowego i nauczyć się od mistrzów, jak zro‑
bić niepowtarzalną wycinankę, ozdoby z bi‑
buły, czy popróbować haftu. Zainteresowani 
mogą poznać, jak powstaje sztuka ludowa 
oraz spróbować sił w wybranej dziedzinie.

Oba skanseny kuszą sielskim klimatem 
i oderwaniem od codzienności. Są doskonałą 
ofertą na spędzenie niepowtarzalnego week‑
endu. n

Anna Rzeźnik-Osuwniak 
SR KSOW Województwa Łódzkiego

Maurzyce – chałupy przy drodze, fot. M. Bartosiewicz

Skansen w Nagawkach, fot. Andrzej Bogdański
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Koła Przedsiębiorczości
Koła gospodyń wiejskich przeżywają 

swój renesans. Kobiety, które w  nich 
działają tworzą wokół siebie ośrodki kul-
tury, sztuki i  działania. Są to fantastyczne 
zespoły ludzi, którym się chce. Nie dla pie-
niędzy i splendoru, ale dla chęci zrobienia 
czegoś dobrego i podzielenia się tym z in-
nymi.

Kiedy spotykamy je na jarmarkach, festy‑
nach, targach, widzimy pogodne, uśmiech‑
nięte, rozśpiewane panie. Zwykle są ubrane 
w takie same stroje, często ludowe, żeby pod‑
kreślić przywiązanie do tradycji. Stoją za sto‑
łami uginającymi się od smakołyków. Serwują 
wspaniałe pierogi domowej roboty, kotlety, 
bigosy, ciasta, zupy, drób pochodzący z wol‑
nego wybiegu. Wszystko ekologiczne, czyste 
i  co najważniejsze dla smakoszy – robione 
według tradycyjnych przepisów. Ich stragany 
upiększają często haftowane chusty, szale, 
ozdoby ręcznie wykonane, obrazy i  rzeźby. 
I  to wszystko powstaje u  nich – w  KGW – 
z  czystej pasji do tworzenia. W  zasadzie nie 
ma imprezy typu dni miast, gmin, powiatów 
bez ich udziału.

No tak, ale na wszystko potrzebne są 
pieniądze. Żeby skosztować knedli z truskaw‑

kami, placków ziemniaczanych czy klusków 
żelaznych, trzeba mieć fundusze. Nie tylko na 
ziemniaki, ale również sprzęt, który jest po‑
trzebny w  kuchni, pieniądze na lokal, w  któ‑
rym koło ma swoją siedzibę i  miejsce pracy 
itd. Dlatego obecne koła gospodyń wiejskich 
potrzebują kobiet z ikrą. Prawdziwych przed‑
siębiorców potrafiących skrzyknąć osoby 
chętne do działania, przeprowadzić formal‑
ności związane z założeniem stowarzyszenia, 
a  potem zadbać o  fundusze dla niego, no 
i atrakcyjny program działania.

Grażyna Grącka, która od… 30 lat jest 
szefową KGW w  Podstołej, opowiada o  dzia‑
łalności kół w  poprzednich latach: – Różne 
to były czasy. Zaczynałam jako bardzo młoda 
dziewczyna. Dużo się wtedy działo: imprezy, 
cykliczne spotkania, masa różnych przedsię‑
wzięć. Potem, kiedy trzeba było rejestrować 
się w  szczególny sposób, rozliczać ze skar‑
bówką, to trochę podupadło. Było, bo było. 
Teraz znów coś się zaczęło kręcić. Działamy od 
pięciu lat, organizujemy Dni Kobiet, Andrzej‑
ki, teraz jedziemy na wycieczkę, jak ktoś nas 
zaprosi, to jedziemy na imprezy wystawienni‑
cze, na dożynki. To przynosi dużą satysfakcję. 
Gmina w  większym stopniu zainteresowała 
się działalnością kół. Otrzymałyśmy naczy‑

nia, sztućce, przyrządy 
kuchenne, kiedyś poda‑
rowano nam talerze. Poza 
tym utrzymujemy się ze 
składek.

Mały projekt, duża szansa
P r z e d s i ę b i o r c z y c h 

gospodyń w  naszym wo‑
jewództwie nie brakuje. 
Przykładem jest Stowarzy‑
szenie Kół Gospodyń Wiej‑
skich Gminy Rogów. W jego 
skład weszło 8 kół. Panie 
podkreślają, że po czasach 
przemian gospodarczych 
w naszym kraju postanowi‑
ły reaktywować działalność 
kół. Nauczyć się funkcjono‑
wania w  nowych realiach 
ekonomicznych, starać 
o  pieniądze, być przedsię‑

biorcze. Bo szanse na to są, tylko trzeba po‑
trafić je znaleźć.

Reaktywacja koła nastąpiła w  2003  r. – 
Nie chciałyśmy dopuścić do zaprzepaszczenia 
tradycji i  dorobku kulturalnego swoich mam 
i  babć – mówi Dorota Kołodziejczyk, prze‑
wodnicząca stowarzyszenia.

Kobiety co jakiś czas na własnej skórze 
przekonywały się, że tylko rejestrując sto‑
warzyszenie mogą wykorzystać możliwości, 
jakie się nadarzają. Bez osobowości prawnej 
nie można aplikować o środki finansowe z ze‑
wnątrz. Stąd w roku 2007 doszło do rejestracji 
organizacji. – Nieoceniona przy tym okazała 
się pomoc pracownika lokalnej grupy działa‑
nia i radcy prawnego z urzędu gminy – dodaje 
Dorota Kołodziejczyk. – Stowarzyszenie utrzy‑
muje się ze składek i darowizn instytucji dzia‑
łających na terenie gminy.

Przewodnicząca pochwaliła się także 
wnioskiem, jakie panie złożyły do Lokalnej 
Grupy Działania „Mroga”. Mowa tu o  małym 
projekcie, w  ramach którego stowarzysze‑
nie chce dofinansować działalność zespołu 
„Rogowianki” i  mieć możliwość szerszego 
przekazu tradycji na swoim terenie. Dotąd 
na obszarze gminy Rogów brakowało dobrze 
zorganizowanych działań służących podtrzy‑
maniu i kultywowaniu lokalnych wartości kul‑
turowych. Dlatego projekt „Rogowianek” ma 
duże szanse na otrzymanie dofinansowania. 
Dzięki temu panie będą mogły zorganizować 
m.in. warsztaty muzyczne i kulinarne.

Podobne przesłanki zachęciły mieszkanki 
Trębaczewa do zarejestrowania swojego koła. 
Stowarzyszenie skupia osoby, dla których 
ważne jest dziedzictwo kulturowe regionu, 
w którym się urodzili i wychowali.

  ‑ Bierzemy udział w  dożynkach, festy‑
nach, konferencjach, wystawach, jarmarkach. 
Żeby działać w ten sposób musimy spotykać 
się często, bo zawsze jest coś do przygoto‑
wania – mówi Agata Pęciak, przewodnicząca 
stowarzyszenia – Ale to popłaca. Dzięki naszej 
aktywności mamy na swoim koncie zwycię‑
stwo w  „Naszym Kulinarnym Dziedzictwie” 
w 2010 r., gdzie „Tatarka z Działoszyna” zrobi‑
ła furorę. Wygrałyśmy też pierwszą nagrodę 
w  konkursie „Smaczne Łódzkie 2011” za ka‑
szankę z kaszy gryczanej. Stowarzyszenie Rozwoju Opoczyńskiej Wsi
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Panie zarejestrowały swoją działalność 
w  2010 r., po czterech latach podejmowa‑
nia się organizacji imprez na swoim terenie 
i współpracy z Lokalną Grupą Działania „Kra‑
ina Wielkiego Łuku Warty”. – Dużą pomoc przy 
załatwianiu formalności otrzymałyśmy od 
pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
– podkreśla przewodnicząca stowarzyszenia.

Niespełna rok po zarejestrowaniu koło 
złożyło do lokalnej grupy działania wniosek 
o przyznanie pomocy na zakup instrumentów 
muzycznych i  doposażenie Zespołu Ludo‑
wego działającego przy Stowarzyszeniu Na 
Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew. Agata Pęciak 
z  dumą opowiada o  zespole, o  dużym zaan‑
gażowaniu w doskonalenie umiejętności, ale 
i  bolączce, jaką był brak instrumentów. Re‑
alizacja małego projektu nie tylko podniesie 
standard pracy zespołu, ale i  obniży koszty 
jego utrzymania. Wypożyczanie instrumen‑
tów muzycznych i  nagłośnienia jest bardzo 
drogie i  w  ciągu kilku miesięcy koszty uży‑
wania takiego sprzętu okazały się wyższe niż 
zakup nowych.

Trębaczewianie spotykają się na próbach 
raz w  tygodniu. – Mamy krótki staż, bo nie‑
spełna dwuletni, ale dość duże osiągnięcia – 
zauważa Agata Pęciak. – A zależy nam na po‑
zyskaniu do zespołu nowych wykonawców, 
organizacji wspólnych uroczystości w gminie, 
powiecie czy nawet województwie. Nie bę‑
dziemy też zapominać o współpracy z lokalną 
grupą działania, bo to dzięki niej istnieje moż‑
liwość pokazania tego, co umiemy.

Dla ludzi i własnej satysfakcji
A co potrafią panie z koła gospodyń wiej‑

skich w  Budziszewicach? Przede wszystkim 

– tak, jak poprzed‑
niczki – wziąć sprawy 
w  swoje ręce. Żartują, 
że są owocem pro‑
jektu „Partnerstwo na 
rzecz Ekonomii Spo‑
łecznej”. Miał on słu‑
żyć zwiększeniu ilości 
partnerstw lokalnych, 
wspólnemu planowa‑
niu działań i  braniu 
o d p ow i e d z i a l n o ś c i 
za rozwój ekonomii 
społecznej w  gminie. 
– No to postanowiły‑
śmy wziąć odpowie‑
dzialność – mówi Edyta Grabowska, prezes 
Stowarzyszenia Kobiet Kreatywnych SZYK. – 
W 2010 r. zarejestrowałyśmy się, by móc zakła‑
dać jednostki terenowe, łączyć koła w związki 
i przyjmować na członków inne osoby praw‑
ne. A  przede wszystkim, aby móc korzystać 
z różnego rodzaju dotacji.

Budziszewianki robią to, co każde inne 
koło: organizują imprezy, uczestniczą w szko‑
leniach, reprezentują swoją gminę poprzez 
uczestnictwo w konkursach, jarmarkach, wy‑
stawach. Ubiegając się o pomoc finansową do 
lokalnej grupy działania na realizację małego 
projektu miały na uwadze integrację miesz‑
kańców gminy poprzez wspólne kultywowa‑
nie tradycji. – Takie przyjemne z pożytecznym 
– podkreśla Pani Edyta opowiadając o projek‑
cie. – Zorganizujemy spotkanie wigilijne dla 
osób starszych, samotnych, wykluczonych 
społecznie.

O aktywność pań z  regionu opoczyń‑
skiego dba natomiast Stowarzyszenie Roz‑

woju Opoczyńskiej Wsi. Aż 23 koła z  terenu 
powiatu działają pod wspólnym szyldem. – 
Przed rejestracją stowarzyszenia koła aktyw‑
nie uczestniczyły w  życiu powiatu – mówi 
Anna Orłowska, prezes stowarzyszenia. 
– Praktycznie żadna impreza nie odbyła się 
bez naszego udziału. Ale teraz otwierają się 
przed nami nowe możliwości. Prezentujemy 
rękodzieło, przysmaki regionalne. Chcę wpi‑
sać charakterystyczne produkty regionalne 
na listę prowadzoną przez ministerstwo 
rolnictwa – dodaje Anna Orłowska. – Takie 
produkty to doskonała forma promocji, a na‑
szym największym marzeniem jest stworze‑
nie miejsca, gdzie lokalne przysmaki będą 
powstawać i będziemy mogły prowadzić ich 
sprzedaż.

Przy okazji organizacji i  uczestniczenia 
w przeróżnych wydarzeniach kobiety z kół go‑
spodyń wiejskich zawsze bardzo się angażują. 
Mają siły by pracować zawodowo, prowadzić 
domy i wystarcza im jeszcze energii na dzia‑
łalność w kole, stowarzyszeniu. Ich działalność 
to nie tylko pierogi i wycinanki, ale też pozy‑
skiwanie sponsorów, szukanie sposobów na 
zdobycie środków unijnych. Przedsiębiorcze, 
dobrze zorganizowane, pozytywnie nasta‑
wione do życia, emanują optymizmem. – Dla‑
czego to robimy? – Dla ludzi i własnej satys‑
fakcji. To wystarczy – podsumowuje Grażyna 
Grącka z Podstołej. n

Anna Rzeźnik  -Osuwniak
SR KSOW Województwa Łódzkiego

❚❚ Koła❚gospodyń❚wiejskich❚mogą❚działać❚w oparciu❚o ustawę❚Prawo❚o stowarzyszeniach.❚Mają❚
wówczas❚statut❚organizacji❚pozarządowej.❚Takie❚koło❚może❚być❚utworzone❚przez❚co❚najmniej❚
15❚osób.❚Uchwalają❚one❚statut❚stowarzyszenia❚i wybierają❚komitet❚założycielski.❚Następnie❚ko‑
mitet❚składa❚wniosek❚do❚sądu❚rejestrowego❚i gospodynie❚czekają,❚aż❚postanowienie❚o rejestra‑
cji❚stowarzyszenia❚w Krajowym❚Rejestrze❚Sadowym❚uprawomocni❚się.❚Koło❚gospodyń❚wiejskich❚
uzyskuje❚osobowość❚prawną,❚a wraz❚z nią❚prawo❚bycia❚stroną❚bierną❚i czynną❚wszelkiego❚
rodzaju❚postępowań❚(sądowych,❚administracyjnych❚itp.).❚I co❚najważniejsze,❚w rozpatrywanym❚
przez❚nas❚konspekcie,❚mogą❚być❚beneficjentem❚małych❚projektów,❚najmniejszej❚formy❚wspar‑
cia,❚o jaką❚mogą❚starać❚się❚właśnie❚koła❚w ramach❚Programu❚Rozwoju❚Obszarów❚Wiejskich❚
2007❚❚‑2013.

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Rogów
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Produkty przygotowane według trady-
cyjnych receptur, zespoły ludowe w  re-

gionalnych strojach, panie z kół gospodyń 
wiejskich krzątające się podczas gotowa-
nia swoich popisowych dań – tak wyglądał 
rynek Manufaktury podczas III Smaków 
Ziemi Łódzkiej. 3 czerwca Łódź zalała fala 
smaków, zapachów, kolorów i dźwięków – 
bardzo tradycyjnych i swojskich.

Na 26 stoiskach wystawienniczych przez 
całą niedzielę można było smakować potrawy 
kuchni regionu łódzkiego, wędliny przygoto‑
wywane według tradycyjnych receptur, ciasta, 
miody i nalewki. Swoje rękodzieła promowali 
także ludowi artyści. Mistrzynie kuchni tra‑
dycyjnej pod czujnym okiem znanego z TVN 

kucharza Andrzeja Polana dwoiły się i troiły, by 
to, co przygotowują, wyszło jak najlepiej.

Odbyły się także dwa konkursy. Do rywa‑
lizacji najpierw przystąpiły zespoły ludowe, 
aby wygrać, wytańczyć i  wyśpiewać statu‑
etkę Folk  ‑nuty. Później przyszedł też czas na 
kulinarne współzawodnictwo. Koła gospodyń 
wiejskich prezentowały dania, jakie oceniano 
w konkursie „Smaczne Łódzkie”. Triumfowały: 

  ‑ wśród zespołów ludowych – Amatorski 
Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta, 

  ‑ wśród gotujących – Koło Gospodyń 
Wiejskich Wola Zaleska z  gminy Zadzim za 
„kaczkę zaleską”.

Niech żałuje każdy, kogo tego dnia na 
rynku Manufaktury nie było. n

FOTOREPORTAŻ

Smaki smakowały jak zawsze – wyjątkowo

A wszystko przy tym tak pachniało… Laureaci „Smacznego Łódzkiego” i „Folk-nuty”

Aż chce się zajadać

Pszenno-żytnie arcydzieło

Przed występem w konkursie o statuetkę Folk-nuty
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Panie z koła ATRA zachwalają swoje potrawy przed jury

Ślinka cieknie na sam widok

Andrzej Polan czuwał nad gotującymi. Tym razem z Marią Kaczorowską, dyrektor Departamentu Funduszy Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i Witoldem Stępniem, marszałkiem województwa łódzkiego

Tego dnia najmłodsi też wyglądali wyjątkowoPo szybkim, skocznym tańcu można zjeść więcej
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Słońce schowało się za horyzontem. Ktoś 
głośno dał sygnał do zapalenia ognia… 

inny szybko podbiegł do ogromnego sto-
su z  płonącą pochodnią i  chwilę później 
ogniste języki uderzyły w  pokrywające 
się ciemnymi chmurami niebo. Zachwy-
cony lud stał dokoła i  patrzył w  ucieka-
jące iskry, gorące płomienie i  złoty żar. 
W twarze uderzał dym pachnący od obfi-
cie dorzucanej do ognia bylicy, a w uszach 
słychać było trzaski trawionych ogniem 
gałęzi i pierwsze, nieśmiałe jeszcze, przy-
śpiewki z  tłumu. Białe, odświętne szaty 
zaczynały powoli wirować w tańcu w ryt-
mie śpiewanych piosenek. Dziewczęta 
trzymały w  dłoniach uplecione ze słomy 
i  świeżych kwiatów wianki, które już za 
chwilę wrzucą do rzeki aby zobaczyć, co 
je czeka. Chłopcy pełni entuzjazmu szyko-
wali się do skoków przez ogień i chodze-
nia po żarze ogniska… a z ciemności przy-
glądały im się strzygi, czarty i czarownice, 
wywabione tej nocy ze swoich otchłani. 
Bo to jedyna taka magiczna, najkrótsza 
w  roku noc, kiedy przeciwieństwa łączą 
się ze sobą i  dzieją rzeczy, jakich nie wi-
dziano i nie słyszano… 

Noc Świętojańska, Noc Kupały, Kupalnoc‑
ka, Sobótka – wszystkie te określenia odnoszą 
się do szczególnej – najkrótszej nocy w roku, 
kultywowanej od bardzo dawna. Ale czy dzi‑
siejsze obchody Nocy Świętojańskiej przypo‑
minają jeszcze choć trochę to, co działo się 

przed wiekami? Jak świętuje się w Łódzkiem 
i  czy warto nadal podtrzymywać tradycję? 
Spróbowaliśmy znaleźć odpowiedź na te py‑
tania wśród lokalnych grup działania z woje‑
wództwa.

Nieodłącznymi elementami każdej Nocy 
Świętojańskiej są oczywiście wianki i ogrom‑
ne ogniska. To one nadają temu wieczorowi 
charakterystyczny urok. Nie zabrakło ich 
w Osjakowie. O podtrzymanie tradycji zadba‑
ła tam lokalna grupa działania „Kraina Wielkie‑
go Łuku Warty”, organizując obchody, których 
punktem kulminacyjnym było widowisko 
obrządku Nocy Świętojańskiej. Tradycyjnie 
zakończyło je puszczanie na wodę wianków 
przez panny i rozpalenie ogromnego ogniska. 
Dodatkowo każda gmina przygotowała wspa‑
niałe, lokalne, nadwarciańskie potrawy – swo‑
je najbardziej charakterystyczne dania. Moż‑
na było spróbować niesamowitych pierogów, 
gołąbków czy wyśmienitej zupy chrzanowej. 

  ‑ Noc Świętojańską organizujemy co roku 
i nie zamierzamy z tego rezygnować. Naszym 
celem przy organizacji tego wydarzenia jest 
przede wszystkim zwiększenie zaangażowa‑
nia mieszkańców i  ich integracja. I  wyraźnie 
widać, że nasze działanie przynosi rezultaty, 

z roku na rok coraz większe – mówi Agata No‑
wak, kierownik biura LGD.

W obchodach Nocy Świętojańskiej udział 
biorą wszystkie gminy, objęte lokalną strate‑
gią rozwoju. Każdego roku impreza organizo‑
wana jest w innym miejscu, zgodnie z zasadą 
przemieszcza się wzdłuż Warty. W  ubiegłym 
roku Noc Świętojańską obchodzono w  Ko‑
nopnicy, w  tym – w  Osjakowie, a  za rok go‑
spodarzem będzie Wierzchlas.

Intensywny zapach świeżych ziół, kolo‑
rowe kwiaty, płonące świece i niezwykły trud 
włożony w wykonanie, to już cechy wianków 
uplecionych w  Gajewnikach. Lokalna grupa 
działania „Podkowa” zorganizowała Noc Ku‑
pały na swoim obszarze i zadbała, by atrakcji 
było jak najwięcej dla wszystkich uczestników. 
Wianki były dziełem pań z kół gospodyń wiej‑
skich, a  dzięki wystawieniu ich w  konkursie 
mogły zdobyć bardzo atrakcyjne nagrody. 
Po ogłoszeniu wyników przepiękne symbo‑
le Nocy Świętojańskiej uroczyście wrzucono 
w nurt rzeki, przy piosence „Wiła wianki i wrzu‑
cała je do wody”, w  blasku ognia bijącego 
z ogniska i trzymanych w dłoniach pochodni. 
Ale nie tylko wianki były w centrum zaintere‑
sowania Gajewnik. Przez cały wieczór ze sceny 

Tak się bawi Łódzkie nocą

„Zachwycony lud stał dokoła i patrzył w uciekające iskry, gorące płomienie i złoty żar”

Najmłodsi już wiedzą, co to jest Noc Świętojańska
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dobiegały folklorystyczne dźwięki z  repertu‑
aru mistrzów... Szadkowiacy i  Bałdrzychowia‑
nie jak zawsze potrafili porwać do tańca! Ale to 
w końcu współczesna Noc Świętojańska, więc 
kiedy zapadły ciemności, folklor ustąpił miej‑
sca nowoczesności i do końca wieczoru zgro‑
madzonym towarzyszyły zupełnie inne dźwię‑
ki. Zabawa trwała jeszcze długo po północy. 
Jak widać Gajewniki potrafią się bawić! Wielu 
mieszkańców na pewno już z niecierpliwością 
czeka na kolejną taką noc.

  ‑ Zorganizowanie takiego wydarzenia to 
nie lada wyzwanie. Kosztuje nas to wiele wy‑
siłku i  pracy, ale warto. Wystarczy popatrzeć 
na uśmiechnięte buzie dzieci, wybawioną 
młodzież i  zadowolonych dorosłych… My‑
ślę, że jeszcze niejedna taka noc przed nami 
– mówi Paulina Stańczyk, koordynator biura 
LGD. 

A jak świętowano w  Lubieniu? Funda‑
cja Rozwoju Gmin „PRYM” zadbała o  to, by 
i  w  gminie Łęczyca ciekawie spędzono tę 
wyjątkową noc. Występy młodzieży gimna‑
zjalnej, Drużyny Sportowo‑Pożarniczej OSP 
i  orkiestry dętej wzbudzały duże zaintere‑
sowanie i  nikomu nie pozwalały się nudzić. 
Dźwięki kapel ludowych z Parzęczewa, Ozor‑
kowa i Wilamowa umilały czas gościom i po‑

kazały, że warto wracać do tradycji, a muzyka 
folklorystyczna wciąż jeszcze wiele ma do 
zaoferowania. Dodatkowo uczestnicy mogli 
obejrzeć Zespół Pieśni i Tańca „Anilana” z Ło‑
dzi, który wykonał żywiołowe tańce i  pieśni 
ludowe, a  ponieważ były to obchody Nocy 
Świętojańskiej, przedstawił obrzęd sobótko‑
wy, który pokazał „jak to drzewiej bywało”. 
Występ spotkał się z  dużym zainteresowa‑

niem. Mimo, że zmieniły 
się czasy i sposób obcho‑
dów Nocy Świętojańskiej, 
okazało się, że chcemy 
wracać do tego, jak świę‑
towano kiedyś, przypo‑
minać sobie to, co było 
ważne tego dnia i porów‑
nywać z  obecnymi ob‑
chodami. Zgromadzeni 
mogli także na bieżąco 
pleść wianki a  mnóstwo 
atrakcji czekało na naj‑
młodszych. Wspania‑
łe lokalne ciasta i  inne 
pyszności oraz dyskoteka 
zorganizowana na koniec 
dnia także zachęcały do 
odwiedzenia Lubienia 
i  zabawy w  najkrótszą 
noc w roku.

Wianki, woda i ogień to cechy wspólne, 
które łączą XXI wiek z  najstarszymi obrzę‑
dami sprawowanymi podczas Nocy Święto‑
jańskiej. Choć świat tak bardzo się zmienił, 
podtrzymywanie tradycji pozwala wrócić do 
korzeni. A  najważniejsze, że jest okazja do 
dobrej zabawy i integracji mieszkańców. So‑
bótki organizowane w  Łódzkiem są dowo‑
dem na to, że tutejsze lokalne grupy działa‑
nia zrzeszają ludzi aktywnych, gotowych do 
podejmowania najtrudniejszych wyzwań. 
Deklarują oni przy tym chęć podtrzymania 
tradycji organizowania obchodów Nocy 
Świętojańskiej. Już teraz czekamy na przy‑
szłoroczne obchody!  n

Magdalena Kochanowska
SR KSOW Województwa Łódzkiego

Dobra Noc Kupały zaczyna się zabawą już za dnia

Białogłowy puszczając wianki miały tylko jedno życzenie… …a życzeń tej nocy nie brakowało
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Folklor w gospodarstwie agroturystycznym 

Turystyka wiejska zatoczyła koło. „Wcza-
sy pod gruszą”, „wywczasy”, „letnisko” 

– tak zwano w  I  połowie XX w. miejsca 
odpoczynku na wsi, kojarzone z  sielskim 
krajobrazem, spokojem, przyrodą. Były to 
też miejsca kontaktu z folklorem wiejskim. 
Dzisiejsze gospodarstwa agroturystyczne 
w podobny sposób starają się przyciągnąć 
wczasowiczów.

Region Polski Środkowej to pogranicze 
czterech krain historycznych Polski, czyli 
przenikanie się Wielkopolski, Śląska, Ma‑
zowsza i  Małopolski. Województwo łódzkie 
obejmuje cztery obszary etnograficzne: ło‑
wicki (grupa mazowiecka), sieradzki (przej‑
ściowy między Wielkopolską a  Śląskiem), 

opoczyńsko  ‑piotrkowski (przejściowy między 
Mazowszem a Małopolską) i łęczycki (słabszy, 
przejściowy między Wielkopolską a  Mazow‑
szem). Dziedzictwo kultury ludowej to trady‑
cyjne budownictwo wiejskie, rękodzieło, strój 
i  tkanina, muzyka, taniec, literatura, obrzędy 
i  kuchnia. Do folkloru ludowego Polaków 
przeniknęły również pierwiastki kultury na‑
cji napływowych, przede wszystkim Żydów 
i  Niemców. To Żydzi handlując na targach, 
jarmarkach i  odpustach, często kształtowali 
gust mieszkańców wsi. Mało kto wie, że wła‑
śnie papierowa wycinanka została podejrza‑
na w synagodze (zwana była mizrach), gdzie 
wskazywała wschód, czyli kierunek na Jerozo‑
limę, a okazała się tanią i  ładną ozdobą ścia‑
ny w  chacie. Na początku XIX w. majstrowie 
tkacze przybywali z  państewek niemieckich, 
oni ukształtowali nazewnictwo wielu technik 
i  przedmiotów – chociażby lejbik, to krótka 
męska kamizelka samodziałowa. 

Lata 70. i  80. XX w. to czas tzw. awansu 
społecznego, kiedy młodzi ludzie ze wsi ma‑
sowo przenosili się do miast. Ludowość zo‑
stała uznana jako przejaw zacofania, folklor 
trafił do lamusa. W  szczątkowej formie prze‑
trwał w czasie celebracji obrzędów religijnych 
i niektórych ludowych. Zmieniła się też wieś, 
znikały tradycyjne zagrody na rzecz maso‑
wo budowanych na kilkuarowych działkach 
domów  ‑koszmarków tzw. stropodachów. 

Obrzeża lasów i  rzek zostały „zalane” na mi‑
kroskopijnych działkach letniskowych często 
paskudnymi „budami”. 

Powrót do tradycji umożliwiły środki unij‑
ne PROW 2007‑2013. Znaczne kwoty popły‑
nęły na rozwój zespołów ludowych, na zakup 
strojów, wyjazdy z  koncertami i  na przeglą‑
dy. Wsparły rozwój tradycyjnego rękodzieła 
i  twórczości ludowej. Odkurzono przepisy 
kulinarne, odrodzono dawne odmiany roślin 
hodowlanych czy rasy zwierząt. Nieocenio‑
na wręcz działalność kół gospodyń wiejskich 
doprowadziła do promowania tradycyjnej 
kultury ludowej począwszy od niemal każde‑
go festynu gminnego, a skończywszy na dzie‑
dzińcu łódzkiej Manufaktury podczas Smaków 
Ziemi Łódzkiej czy Jarmarku Wojewódzkim. 
Przypomniano sobie również o  typach wiej‑
skiego budownictwa, dawne drewniane 
młyny wodne są już w nowych rękach. W po‑
bliżu term uniejowskich działa żywy skansen 
„Osada młynarska”, ludową tradycję kultywuje 
„Żywy skansen” w Nagawkach. Działają warsz‑
taty rękodzieła, całkiem nieźle sprzedają się 
przedmioty rzemiosła. 

Pokazanie sztuki ludowej okolicy może 
być atrakcją dla gości w gospodarstwie agrotu‑
rystycznym. Warto zainwestować w różnorakie 
sposoby uatrakcyjnienia pobytu nawiązujące 
do folkloru. Poznanie technik robienia pająków 
czy wycinanek w deszczowe dni to doskonałe 
wypełnienie czasu. Przygotowywanie trady‑
cyjnych potraw, przetworów, pieczenie ciast 
i chleba to kolejna atrakcja i dla młodych, i dla 
starszych. Zrobienie sobie zdjęcia w ludowym 
stroju to wspaniała pamiątka i możliwość po‑
chwalenia się na portalach społecznościowych.

W Łódzkiem w  wymienionych na po‑
czątku obszarach etnograficznych skupia się 
większość działających gospodarstw agrotu‑
rystycznych. W  niektórych są eksponowane 
tradycje ludowe okolicy. W  przypadku oce‑
ny gospodarstw w  konkursie „Złota Grusza” 
otrzymują one dodatkowe punkty. Warto 
więc, przede wszystkim dla gości, przygoto‑
wać folklorystyczne niespodzianki. n

Tomasz Dronka
Urząd Marszałkowski w ŁodziKolorowe wozy ozdobą gospodarstwa

Synowcówka jest przepełniona folklorem
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Czworo dzieci z  województwa łódzkiego 
zostało wyróżnionych w Ogólnopolskim 

Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na 
wsi – czy upadek to przypadek?”, którego 
finał odbył się w  Sali Kolumnowej Sejmu 
RP. Honorowy patronat objął nad nim Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem konkursu zorganizowanego przez 
Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo‑
łecznego była promocja odpowiednich za‑
chowań związanych z pracą i zabawą na tere‑
nach wiejskich. Był on skierowany do uczniów 
szkół podstawowych, których podzielono na 
dwie kategorie: klasy 0  ‑III oraz IV  ‑VI. Zada‑
niem dzieci było wykonanie prac w dowolnej 
technice, o tematyce związanej z zapobiega‑
niem upadkom podczas pracy i zabawy w go‑
spodarstwie rolnym.

Do komisji konkursowych, na etapach 
wojewódzkim i centralnym, wpłynęło prawie 
37 tys. prac dzieci z ponad 2 tys. szkół w ca‑
łej Polsce. Konkurencja była więc ogromna. 
Liczyły się zatem nie tylko umiejętności pla‑
styczne dzieci, ale też ich pomysłowość.

No i  największą kreatywnością wykazali 
się uczniowie z województwa łódzkiego, któ‑
rzy wygrali w obu kategoriach wiekowych! Ich 
prace to często prawdziwe kolaże. W  swoich 
pracach dzieci wykorzystywały różne techni‑
ki plastyczne i materiały. Korzystały nie tylko 
z  farb, ale też plasteliny czy zapałek. W  każ‑

dym rysunku widać też wiele… serca. Do 
tego prace są bardzo ekspresyjne. Krzyczą do 
obserwatora swoją wymową i dają pewność, 
że autor dobrze zdaje sobie sprawę z niebez‑
pieczeństwa, jakie niesie za sobą nieodpowie‑
dzialne zachowanie podczas pracy w gospo‑
darstwie. Dzieciaki w ten sposób docierają nie 
tylko do swoich rówieśników, ale z pewnością 
będą dawać dobry przykład również rodzi‑
com.

Laureatami z  Łódzkiego w  II Ogólnopol‑
skim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na 
wsi – czy upadek to przypadek?” zostali: 
  ‑ w I grupie wiekowej (klasy 0  ‑III)

• I miejsce – Mateusz Wasiak, kl. II, SP 
im. Prof. Wacława Felczaka w Chor‑
kach, gm. Grabów;

• II miejsce – Wiktor Drabek, kl. II, SP 
w Mierzycach, gm. Wierzchlas;

  ‑ w II grupie wiekowej (klasy IV  ‑VI)
• I miejsce – Natalia Grębska, kl. IV, 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Słupii

A jeszcze Aleksandra Otłowska, z II klasy 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Orzechowie, gm. Kobiele Wiel‑
kie, otrzymała wyróżnienie.

Wszystkie dzieci dostały zaproszenie do 
Warszawy, gdzie w Sali Kolumnowej Sejmu RP 
otrzymały nagrody i  gratulacje. Towarzyszyli 
im nauczyciele i rodzice. n

Talenty z Łódzkiego

Praca Mateusza Wasiaka

Wyróżnienie - Aleksandra Otłowska

Praca Wiktora Drabka Praca Natalii Grębskiej
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Czekamy na prace ukazujące zarówno 
elementy kultury żywej, jak i  nieożywionej – 
stanowiące element krajobrazu czy będące 
spuścizną budującą lokalną tożsamość. Z  za‑
dowoleniem powitamy prace pokazujące 
nowe idee i przedsięwzięcia kulturalne, które 
obecnie kształtują i budują zwyczaje i  stano‑
wią most łączący kolejne pokolenia zamiesz‑
kujące tereny naszej LGD. 

Zachęcamy, by wykorzystać okres wa‑
kacyjny i odszukać zapomniane, a ważne dla 
kultury miejsca, zwyczaje... może w którejś za‑
grodzie gospodarz nadal robi własne masło...
lub może sąsiad będzie miał miodobranie? 
Innymi słowy, wybór tematów jest ogromny 
i znajdują się one w naszym sąsiedztwie. Trze‑
ba je tylko znaleźć i efektownie uwiecznić!

Aby wziąć udział w konkursie należy do‑
starczyć, osobiście lub listownie, maksymalnie 
dwie fotografie w postaci odbitek o formacie 
minimalnym 15 x 21 cm oraz w  wersji elek‑
tronicznej na płycie CD lub DVD do siedziby 
Stowarzyszenia LGD STER, oraz czytelnie wy‑
pełnić kartę zgłoszeniową. Prace oceniane 
będą pod kątem zgodności z  tematem, po‑
mysłowości i  oryginalności oraz kompozycji 
i walorów artystycznych. Na prace konkurso‑
we czekamy w dniach od 1 lipca 2012 r. do 21 
września 2012 r. Zwycięzcy otrzymają cenne 
nagrody! Szczegółowy regulamin oraz kartę 
zgłoszeniową udostępniamy na naszej stronie 
internetowej: www.lgd  ‑ster.pl

Jest to kolejny konkurs fotograficzny 
organizowany przez nasze Stowarzyszenie, 
poprzedni cieszył się bardzo dużym zainte‑
resowaniem. Jego wyniki można poznać od‑
wiedzając na naszej stronie zakładkę „Nasze 
media i konkursy”! n

Paweł Maksym 
LGD STER

Uchwycić piękno 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STER zaprasza uczniów 

szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe z  gmin Andre-
spol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny do udziału w konkursie fotogra-
ficznym, który zatytułowaliśmy:

„Tradycja i kultura regionu w moim obiektywie”



Złota Grusza w trakcie

Zakończył się pierwszy etap wojewódzkiego konkursu na najlepsze 
gospodarstwo agroturystyczne Złota Grusza. Spośród nadesłanych 

zgłoszeń komisja konkursowa wyłoniła 30 gospodarstw, w  których do 
10 września odbędzie się wizytacja. n

CIOCIA POLECA
Sezon owocowy w pełni. Czy nie warto zamknąć trochę lata w słoikach, by 

zimą słodko wspominać ciepłą porę roku? Oczywiście, że warto!
Kompoty. Najbardziej znane przetwory owocowe. Przyrządzając je należy 

pamiętać o tym, że:
• Kompot będzie miał ładny kolor, gdy dobierzemy owoce o różnych bar-

wach.
• Owoce jak wiśnie, czereśnie, brzoskwinie czy śliwki dobrze jest wy-

drylować, bo z pestek przenika do zalewy kwas pruski, który jest szko-
dliwy dla naszego zdrowia.

• Agrest, jabłka czy śliwki nie popękają i nie pomarszczą się, gdy przed 
włożeniem ich do słoików delikatnie nakłujemy je wykałaczką w kilku 
miejscach.

• Intensywniejszy smak kompotu otrzymamy wrzucając do słoika całe 
owoce.

• Witaminy w kompocie giną, gdy za długo moczymy owoce w wodzie, za 
grubo obieramy je ze skórki i za długo pasteryzujemy kompot.

Ale na produkcji kompotów nie kończy się „upy-
chanie” lata w słoikach. Nalewka malinowa. Połączenie 
słodkości owoców i mocy alkoholu. Ten duet ma wielu 
zwolenników. A co najważniejsze – malinówka to tru-
nek, który można przyrządzić bez większego nakładu 
pracy.

Składniki:
1 kg malin 
0,75 kg cukru 
0,5 l wódki 
0,25 l spirytusu
Umyte maliny osączyć, wrzucić do słoika, zasypać 

cukrem i czekać aż puszczą sok. Następnie zalewamy 
je spirytusem. Po tygodniu dodajemy wódkę i odsta-
wiamy na trzy tygodnie, najlepiej w mało widoczne 
miejsce, żeby nie kusiło skosztować wcześniej, niż to 
wskazane. Malinówkę filtrujemy i zlewamy do butelek. 
Po butelkę sięgamy w razie potrzeby.

Smacznej degustacji
Ciocia R.

Drugi nabór wniosków 
na „Mój Rynek” 

Gminy zainteresowane budową, przebudo‑
wą, remontem i wyposażeniem targowisk 

mogą aplikować o  środki na ten cel. Ruszył 
drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy 
w  ramach działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i  ludności wiejskiej”. Na złożenie 
wniosku beneficjent ma czas do 13 września 
2012 roku. Szczegółowe informacje dotyczą‑
ce naboru wniosków można uzyskać w  De‑
partamencie Funduszu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
przy ul. Piłsudskiego 12 (II piętro) w  godzi‑
nach 8:00  ‑16:00 oraz pod numerem telefonu: 
42 663 31 90. n

KALENDARIUM
1. XIII Regionalna Wystawa Rolno-

 -Przemysłowa, 19.08.2012 r., Zduńska 
Wola

2. XXI Promocyjno  -Handlowa Wystawa 
Rolnicza ROL  -SZANSA,  
25  ‑26.08.2012 r., Piotrków Trybunalski

3. II Wojewódzkie Święto Chrzanu, 
02.09.2012 r., Osjaków

4. XIX Ogólnopolski Dzień Cebulowy, 
02.09.2012 r., Grabów

5. Jarmark Wojewódzki, 7  ‑8.09.2012 r., 
Łódź

6. Książęce Jadło   - Festiwal Dobrej Żyw-
ności, 09.09.2012 r., Łowicz

7. Dożynki Prezydenckie, 16.09.2012 r., 
Spała

8. I Kościerzyński Dzień Ziemniaka 
  - „Jesień na polu i w ogrodzie”, 
16.09.2012 r., Kościerzyn

9. Dożynki Wojewódzkie, 23.09.2012 r., 
Piotrków Trybunalski
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