
     

Choć musiała zrezygnować z bycia 
modelką, wizażystką, kosmetycz-
ką, czuje się spełniona i szczęśliwa.  
Po latach poszukiwania siebie zna-
lazła spokój, stabilizację, wycisze-
nie. Jej życie się uporządkowało. Jest  
w nim wszystko, co kocha i co daje 
jej energię: rodzina, firma, którą 

prowadzi razem z mężem i możli-
wość twórczego rozwoju. Znalazła 
swoje przeznaczenie. We wszyst-
kim, co robi, jest trochę magii, 
piękna, artyzmu. 

Małgorzata Piasecka od uro-
dzenia mieszka w Aleksandrowie 
Łódzkim. 

Sztuka rezygnacji Co w numerze?
Oddajemy do rąk Państwa nowy nu-

mer pisma. A w nim wiele interesują-
cych artykułów, przydatnych informacji, 
poznacie niezwykłych aleksandrowian 
i ciekawy, nowy budynek naszego mia-
sta. Znajdziecie też relacje z kulturalnych 
wydarzeń, które miały miejsce w Alek-
sandrowie Łódzkim w ostatnim czasie. 
Zaczynamy od artykułu o Małgorzacie 
Piaseckiej, która po latach poszukiwań  
i eksperymentów odnalazła swoje prze
znaczenie (str. 1). Matusz Ziąbka na stro-
nie 4 napisał o przemianach w naszym 
mieście i bardzo interesującym nowym 
budynku Anny Łosowskiej. W cyklu „Ar-
tyści wokół nas” Henryk Zych rozmawia 
z szaloną artystką, projektantem nietu-
zinkowych unikatowych sukienek, Ewą 
Wojniak  Ciechelską (str. 6). Na stronie 
ósmej prezentujemy zdjęcia obrazów, 
które artystka podarowała Galerii Kory-
tarz. Interesujących się zdrowym życiem 
zachęcamy do lektury  artykułu o Świa-
domości zdrowia (str 8). Zapraszamy też 
do podróży po ziemi kutnowskiej. W ko-
lejnym artykule poświęconym wędrów-
kom po województwie łódzkim Barbara 
Szutenbach opisuje wycieczkę szlakiem 
dworów kutnowskich (str. 10). W swoim 
felietonie Ula Antczak dzieli się z nami 
refleksjami na temat korzyści płynących 
z czytania dzieciom (str 12) Na tej samej 
stronie Iwona Zarzeczna pisze o miłości 
do książek. Miłośnicy języka polskiego 
zapewne ucieszą się z kolejnego arty-
kułu Justyny Kozłowskiej o zróżnicowa-
niu socjologicznym polszczyzny (str 13). 
Propozycje ciekawych lektur zarówno 
dla dorosłych jak i dla dzieci wybrały bi-
bliotekarki Justyna Kozłowska i Karolina 
Sobczak (str. 14). Tradycyjnie na końcu 
numeru kalendarium, ważne informa-
cje dla słuchaczy UTW i plany wycieczek  
z dr. Piotrem Machlańskim. Życzymy do-
brej lektury. Zapraszamy też do współ-
tworzenia pisma. Dzielcie się z nami 
swoimi spostrzeżeniami, obserwacjami, 
refleksjami. Chwalcie pasjami, piszcie, 
przysyłajcie zdjęcia.

Redakcja

Fot. Henryk Zych
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Po maturze wróciła do Aleksandro-
wa. Nie miała pomysłu na siebie. Przez 
chwilę pracowała w serwisie AGD. 
Wkrótce poznała przyszłego męża 
Radka, również rodowitego aleksan-
drowianina, i szybko wyszła za mąż. 
„Dwa różne krańce Aleksandrowa się 
zetknęły, aby stworzyć rodzinę i firmę 
– mówi.” 

Ponieważ lubiła niezależność,  
a tę dawało posiadanie własnej firmy, 
założyła z mężem w 1992 roku PPHU 
„Radex”, firmę skarpetkową, która 
działa do dzisiaj. I do dzisiaj jest dla 
Gosi bazą, daje poczucie stabilności, 
spokoju, bezpieczeństwa materialne-
go. Dzięki niezależności zawodowej 
mogła eksperymentować, poszukiwać 
swojej drogi życiowej, swojej pasji, 
swojego miejsca w świecie, mogła się 
rozwijać. 

Podejmowała się w życiu różnych 
aktywności. Zawsze oscylowały one 
wokół działań artystycznych, krea-
tywnych 

Była modelką. Skończyła szko-
łę modelek i przez 3 lata brała udział  
w pokazach mody: Inter Fashion, Złota 
Nitka, Targi Mody w Poznaniu, poka-
zy mody największych projektantów 
w Teatrze Wielkim w Łodzi, czy po-
kaz mody podczas Finału Miss Zie-
mi Łódzkiej. Ten epizod pozwolił jej 
przyjrzeć się sobie, poznać swoje moż-
liwości. Skończyło się, kiedy rodzina 
się powiększyła – na świecie pojawił 
się syn Rafał. 

Skończyła też szkołę wizażu i sty-
lizacji. Przez kilka lat miała 
swój mobilny gabinet kosme-
tyczny. Stanęła jednak przed 
wyborem między firmą Ra-
dex, która już funkcjonowała  
i przynosiła zyski, a kosmety-
ką. Wygrały skarpety i powięk-
szająca się rodzina. Ale Gosia 
do dzisiaj chętnie bierze udział 
w imprezach kosmetycznych.

Studiowała również Pedago-
gikę Zdrowia w łódzkiej Wyż-
szej Szkole Humanistyczno 
Ekonomicznej, ale kiedy przy-
szła na świat jej córka Julita, 
cały świat wywrócił się do góry 
nogami.

Małgosia jest bardzo za-
angażowana w życie rodziny  
i swoich dzieci, a także  
w losy firmy. Rafał jest za-
wodnikiem siatkówki w klu-
bie Bzura Ozorków, skoń-
czył AWF, pracuje jako 

informatyk i zamierza kontynuować 
naukę na studiach informatycznych. 
Julita – absolwentka aleksandrow-
skiej „Trójki”, obecnie gimnazjalist-
ka „Jedynki”, zawodniczka klubu UKS 
„Czwórka”, jest siatkarką i kapitanem 
reprezentacji Polski. Małgosia jeździ  
z dziećmi na wszystkie zawody, do-
pinguje je i wspiera. Jest bardzo ak-
tywna, rozpiera ją energia. „Chyba 
urodzę kolejne dziecko – mówi – bo 
niedługo nie będę potrzebna nawet Ju-
licie” (śmiech). 

Joga zmieniła jej patrzenie na świat
Choć priorytetem dla Gosi jest ro-

dzina i rozwój firmy, to zawsze znaj-
duje czas na aktywność fizyczną. Lubi 
zajęcia sportowe, stretching, ogól-
norozwojowe. Zawsze znajdowała 
czas na ćwiczenia. Kiedy pojawiły się  
u niej problemy zdrowotne, zainte-
resowała się jogą. Zaczęła ją treno-
wać w łódzkich klubach: Vera i Nowa 
Gdynia. Podglądała pracę instrukto-
rów i zaczęła marzyć o takim zajęciu. 
Marzenia spełniły się nieoczekiwanie 
szybko, kiedy spotkała Dorotę Klimek, 
instruktorkę, która zaraziła ją miłoś-
cią do jogi. Niedługo potem Małgosia 
skończyła Jogę Akademicką w Czę-
stochowie, u profesora Janusza Szopy,  
w jego Szkole Jogi, i została trenerem. 

Dla niej joga to filozofia, to sposób 
na zdrowe, ciekawe życie, zajęcie, 
które sprzyja rozwojowi  osobistemu. 

Cały czas doskonali umiejętności  
i zdobywa wiedzę o jodze, jeździ na 
różnego rodzaju warsztaty. 
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Zdobyła kolejne uprawnienia w szkole Open Mind i zo-
stała trenerem pilatesu i stretchingu! 

To są wyzwania, które ją nakręcją, po-
zwalają się rozwijać, dają możliwość ucze-
nia się i doskonalenia. Brak aktywności ją zabija.  
Lubi być ciągle w ruchu, wśród ludzi, którzy dają jej siłę  
i napęd. Od nich czerpie dobrą energię.

Dzisiaj, poza firmą Radex, prowadzi zajęcia jogi dla se-
niorów w Konstantynowie Łódzkim i w Aleksandrowie,  
a także zajęcia joga  zdrowy kręgosłup w klubie Otofitness  
w Aleksandrowie Łódzkim. Najbardziej interesują ją 
prozdrowotne formy aktywności. Według niej sporto-
wiec powinien być zdrowy! Ważna dla niej jest też psy-
chologiczna strona aktywnego życia, rozwój osobisty. 
Jest trenerem personalnym i cały czas rozwija się w tym 
kierunku. To kolejne wyzwanie i, jak mówi, szczebel  
w jej rozwoju. 

Radex
W trakcie zdobywania uprawnień trenerskich 

prowadziła sklep firmowy w Rzgowie. Przez siedem lat 
starała się pogodzić jedno z drugim. W końcu zrezygnowała  
ze sklepu i zaczęła z mężem rozwijać własną firmę  
w Aleksandrowie, w swoim rodzinnym domu na ulicy 
Piotrkowskiej 34. Tutaj produkują, wymyślają wzory, 
mają sklep firmowy i internetowy.

Zdaje sobie sprawę, że aby przetrwać na rynku, trze-
ba walczyć i stawiać czoła nowym wyzwaniom, być 
elastycznym i szybko odpowiadać na potrzeby klien-
tów, wzbogacać asortyment, czymś zaskakiwać lub 
się wyspecjalizować. Postawili na skarpety sportowe. 
Ich skarpety noszą członkowie Klubu Otofitness, UKS 
„Czwórka” w Aleksandrowie, siatkarze Bzury Ozorków, 
a także kadra Polski w siatkówce Centralnego Ośrod-
ka Sportu w Szczyrku. Małgosia wierzy, że w sporto-
wym świecie uda jej się zaistnieć ze swoimi produktami  
(w klubach sportowych, klubach fitness, wśród coraz 
większej rzeszy aktywnych osób). Gosia zna ten rynek, bo 
sama aktywnie uprawia sport, jest trenerem, przygląda 
się potrzebom i sonduje cały czas. 

Poza sportowymi firma Radex produkuje też skarpety 

tradycyjne, babskie, kolorowe, awangardowe, garnituro-
we, dziecięce, bezuciskowe, zdrowotne. Jest to dobrej ja-
kości polski produkt w przystępnych cenach, dla wszyst-
kich. Skarpety można kupić w sklepie w Aleksandrowie, 
a także w sklepie internetowym www.radexskarpety.pl.

Razem z mężem tworzą niezatapialny tandem i roz-
wijają firmę. „Przetrwaliśmy 25 lat, nie poddajemy się, 
cały czas wymyślamy nowe wzory, współpracujemy  
z projektantami, szukamy nowych rozwiązań, korzysta-
my ze wsparcia Łódzkiej Kasy Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści na zakup nowoczesnych maszyn, które dają większe 
możliwości w produkowaniu i zaspokajają potrzeby rynku 
– mówi.”

Na zakończenie
Jej osobiste doświadczenia skłoniły do zainteresowania 

się psychologią. Chciała poznać sposoby pozbywania się 
stresu przez aktywność, przez wprowadzanie się w stan 
relaksacji. Korzysta z rad psychoterapeutów, trenerów 
rozwoju osobistego i wierzy, że z każdej klęski życiowej 
można się podźwignąć, osiągnąć cel i odnaleźć siebie. Nie 
należy ustawać w drodze.

Po latach poszukiwań jest w miejscu, w którym 
chce być. Łączy ono wszystkie jej zamiłowania i pasje.  
Teraz wszystko, co robi, spina się w jedną całość, przenika  
i daje poczucie szczęścia i spełnienia. Jest w tym stabili-
zacja, ale też aktywność, jaką kocha i twórcze życie. Dzię-
ki swojej firmie skarpetkowej Radex miała swobodę i mo-
gła oddawać się poszukiwaniom i eksperymentom, które 
zaprowadziły ją do miejsca, w którym teraz jest. 

Od ponad dwunastu lat Małgosia śpiewa również  
w Chórze im. Stanisława Moniuszki w Aleksandrowie. Jest 
jedną z młodszych chórzystek. Udziela się też społecznie, 
wspomaga sport i kulturę. Podarowała swoje skarpetki 
klubowi UKS „Czwórka”, aleksandrowskim Mażoretkom, 
a także uczestniczkom II Rajdu samochodowego „Bóg ze-
słał babę”. Wspomaga też finansowo wydawanie nasze-
go pisma i działa w Partnerstwie na Rzecz Aleksandrowa 
Łódzkiego.

Elżbieta Grochulska

aleksandrowianie

Spotkanie z Piotrem Gaszyńskim
7 lutego 2017 do czy-

telni Biblioteki Publicz-
nej im. Jana Machul-
skiego w Aleksandrowie 
Łódzkim przybyły tłu-
my miłośników podró-
ży na spotkanie z Pio-
trem Gaszyńskim. Gość 
biblioteki opowiadał  
o swoich wyprawach 
do dalekiej Patagonii 
w Ameryce Południo-
wej. Zabrał uczestni-
ków w niezwykłą po-
dróż po najdalszych 
zakątkach kontynentu. 

Pokazywał olbrzymią 
ilość zachwycających 
zdjęć z podróży: par-
ki narodowe Patagonii  
z unikatowymi roślina-
mi, lodowcami, górami, 
pampasami, zwierzęta-
mi; opowiadał o histo-
rii miejsca i ciekawych 
ludziach.  Za sprawą 
wspaniałej prezentacji  
i ciekawym opowieś-
ciom, można było prze-
nieść się do samego ser-
ca tej niezwykłej krainy, 
bez wyjeżdżania z kraju. 

fot. Michał Becht
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Trochę za namową, bo sam nie 
byłem do końca przekonany, ale zo-
bowiązałem się do podjęcia z pozoru 
dość trywialnego i często porusza-
nego tematu. Jednak jak z czasem się 
okazało, wcale nie tak łatwo odpo-
wiedzieć na teoretycznie proste py-
tanie: Jak zmienia się Twoje miasto? 
Temat jest bardzo obszerny i moż-
na uwzględnić w nim wiele wątków. 
Możemy rozważać zmiany w kwestii 
estetycznej, zmian w społeczeństwie 
czy chociażby wszelakich rotacji po-
litycznych, o których na pewno nie 
będziemy się rozpisywać. Możemy 
mówić o przemianach na przestrze-
ni wieków, lat czy po prostu miesięcy. 
Chciałem podejść do tematu w sposób 
najprostszy jak to tylko możliwe. Po-
stanowiłem odbyć dłuższy spacer i po 
prostu się rozejrzeć, tak zwyczajnie 
dookoła. Zrobić krótki rachunek, co 
tak naprawdę podoba mi się w moim 
mieście. Nie da się ukryć, że wizytów-
ką każdego miasta jest jego centrum, 
główne ulice. W miejscach gdzie ulo-
kowane są bloki mieszkaniowe cięż-
ko się tak naprawdę zachwycić. Są to 
miejsca z którymi wiążą nas historie 

i wspomnienia, które w nas po pro-
stu żyją. Natomiast ilekroć podą-
żamy do innych miast, oceniamy je 
na podstawie tego co widoczne na 
pierwszym planie. Tutaj ostatnio 
zadziało się coś dobrego, odbyła się 
renowacja kamienicy na rogu ulicy 
Wojska Polskiego i Warszawskiej. Po-
dążając główną ulicą Aleksandrowa. 
możemy zauważyć, że powstały dwa 
nowe budynki, przy ulicy Kilińskiego  
i przecznicę dalej  17 stycznia. Kil-
kaset metrów dalej, przy stacji 
benzynowej już od jakiegoś czasu 
nasze oko cieszy nowoczesna nie-
ruchomość. Nie chciałbym popadać  
w zachwyt, który miałby oznaczać,  
że Aleksandrów przeszedł metamor-
fozę, bo skłamałbym. Ale może to 
taki mały krok w kierunku tego żeby 
miasto po prostu piękniało. Poszed-
łem zatem o krok dalej i postanowi-
łem porozmawiać z Anną Łosowską – 
właścicielką aleksandrowskiej firmy 
Anbert oraz nowego budynku na rogu 
ulicy Wojska Polskiego i 17 stycz-
nia. Projektem tego budynku zaję-
ła się firma APP Draft. Jest to łódz-
ka firma, która ma na swoim koncie 

mnóstwo ciekawych i wartych uwa-
gi projektów. Postawienie budynku, 
wiążę się z wieloma wyzwaniami, 
które mogą okazać się późniejszymi 
atutami budynku. Jest on położony  
w strefie konserwatorskiej, co oznacza, 
że musi spełniać pewne wymogi, 
nie możemy dopuścić się dowolności  
w projektowaniu i budowaniu. Praw-
dopodobnie, mało kto zwróci uwa-
gę, ale przy budowie udało połączyć 
się nowoczesne podejście z zacho-
waniem rysu historycznego. Jest to 
uniesiony dom tkacza na szkle. Przy 
projektowaniu należało zachować 
wszystkie elementy infrastruktury, 
tak aby budynek był spójny. Warto na 
chwilę zatrzymać się i przyjrzeć się 
mu dokładniej, bo nie jest to inno-
wacyjny budynek bez pomysłu. Daw-
niej domy stawiano na kamieniach. 
Przy pracach budowlanych wykopa-
no kamień węgielny w fundamen-
tach  jest to tradycja pochodzenia 
żydowskiego. Można przypuszczać, 
że takie korzenie ma ten teren. Ka-
mień ten został zachowany i można 
go obejrzeć na parkingu obok budyn-
ku. To wszystko pokazuje, że można  

nasze miasto

Zmiany w naszym mieście
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nasze miasto

w piękny sposób połączyć rozwój  
i pamięć historyczną. Te dwie rzeczy 
są bardzo potrzebne. Musimy się roz-
wijać, iść do przodu w wielu dziedzi-
nach. Nie warto jednak zapominać, 
bo to uczy pewnej wrażliwości i sza-
cunku. Kompromis przy tych dwóch 
sprawach jest niezwykle istotny jak 
podkreśla właścicielka budynku. W 
budynku już funkcjonuje apteka,  
w przyszłości będą się tu mieści-
ły delikatesy. Wracając do ogólne-
go rozwoju miasta, coś zaczyna się 
dziać. W centrum widać coraz wię-
cej inwestycji, prywatni inwestorzy 

są zainteresowani naszym miastem. 
Osobiście, nie jestem pewien czy 
Aleksandrów jest najlepszym miej-
scem do inwestycji, ale być może 
jestem w błędzie patrząc po ilości 
nowych budynków przy ul. Wojska 
Polskiego. Żeby wszystko nie było 
tak idealne, dość różnorodne jest 
centrum naszego miasta. Niestety, 
chyba w gorszym tego słowa znacze-
niu. Brak naszemu miastu spójno-
ści. Nie wszystkie budynki powstają  
w jednej linii, niektóre są schowane,  
a niektóre znajdują się przy uli-
cy. Przykładowo przy ulicy Wojska 

Polskiego powstaje budynek, który 
jest prostopadły do pozostałych. Być 
może na przestrzeni lat to wszystko 
jakoś się ureguluje, warto poczekać 
na efekty końcowe, bo one dopiero 
pokażą czy przechodzimy zmianę na 
lepsze. Ciężko tutaj o jakąś konkretną 
puentę lub wnioski. Podsumowując, 
cieszę się, że przechodzimy zmiany, 
które unowocześniają Aleksandrów, 
bo tu żyjemy i zmieniamy się razem 
z nim. 

Mateusz Ziąbka

Elvis Caffe
Jeśli chcesz się spotkać ze znajo-

mymi, bądź rodziną w cichym, ele-
ganckim miejscu to polecam Elvis 
Caffe. Jest to jedyne takie miejsce nie 
tylko w Aleksandrowie ale i w okolicy 
.Tu można wypić bardzo dobrą kawę 
czy herbatę i spędzić mile czas w ład-
nej kawiarni. Klimatu dodaje wystrój 
nawiązujący do gwiazdy rock and 
rolla Elvisa Presleya. Często odbywa-
ją się tu imprezy i różne degustacje. 
Ja odwiedziłam kawiarnię 21 stycznia 
tego roku, kiedy to odbywał się po-
kaz parzenia kawy po turecku. Byłam 

zachwycona samym parzeniem kawy 
 to prawdziwa celebracja! Pan, który 
prowadził ten pokaz to dla mnie praw-
dziwy znawca kawy. Byłam pod wra-
żeniem, że kawę można parzyć z ta-
kim namaszczeniem. To była pyszna 
kawa, a właściwie „ poezja kawowa”.  
Zachęcam do odwiedzenia Elvis Caffe 
– można się oderwać  od codzienności 
i podarować  sobie odrobinę luksusu. 
 
Tekst i zdjęcie - Barbara Szutenbach

Chóry  w parafii
W ostatnią niedzielę stycz-

nia tego roku w Aleksandro-
wie Łódzkim miało miejsce 
piękne wydarzenie. W koś-
ciele parafialnym „Archa-
niołów” odbył się niezwykły 
koncert kolęd i pastorałek  
w wykonaniu chórów i sto-
warzyszeń śpiewaczych z ca-
łego województwa łódzkiego. 
Na wspólnym kolędowaniu 
spotkali się po raz XXVIII!  
Wszystkim występującym to-
warzyszyła nasza orkiestra 
dęta OSP. Aleksandrów repre-
zentowały trzy chóry: „Lut-
nia”, „Moniuszkowcy” i Chór 
Parafialny. 

Fot. Anna Janiszewska
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Skąd pomysł na studia w Łodzi?
  Bo na łódzkiej uczelni był wy-
dział tkaniny. Po zdobyciu matu-
ry postanowiłam zdawać do PWSSP 
na Wydział Tkaniny Artystycznej,  
ale kiedy byłam na drugim roku, na 
naszej uczelni powstał Wydział Gra-
fiki i trzeci rok studiów rozpoczęłam 
już na tym właśnie, nowo otwartym 
wydziale, w Pracowni Grafiki Pro-
jektowej. Na czwartym roku prze-
niosłam się natomiast do Pracowni 
Grafiki Warsztatowej (artystycznej). 
To był bardzo atrakcyjny wydział  
i studiowało na nim ponad 70 osób. 

Moja decyzja była dość karkołomna, 
bo musiałam uzupełnić brakujące 
zajęcia związane z tym kierunkiem, 
takie jak litografia, drzeworyt i me-
tal. Dałam radę i w 1976 r. uzyskałam 
dyplom z litografii i rzeźby.
Jak to się stało, że związała się Pani  
z naszym miastem?
  Z bardzo prozaicznej przyczyny. Po 
ukończeniu studiów jeden z moich 
kolegów powiedział mi, że Spółdziel-
nia Mieszkaniowa w Aleksandrowie 
rozpoczęła budowę segmentów, któ-
rych cena była porównywalna do cen 
3pokojowych mieszkań w blokach.  
I to zaważyło, że w 1984 r. stałam się 
mieszkanką Aleksandrowa. Pamię-
tam, że w bliskim sąsiedztwie po-
wstających segmentów można było 
jeszcze spotkać pasące się krowy  
z pobliskich gospodarstw.
Skąd się wzięła pasja tworzenia nietu-
zinkowej odzieży?

Moja babcia zawsze mi powtarza-
ła: jak wychodzisz na dwór i żadna 
kobieta się za tobą nie ogląda, to 
prędko wracaj do domu i coś z tym 
zrób. Te słowa spowodowały, że za-
częłam zwracać uwagę na to, jak 
wyglądam i poszukiwałam swojego 
indywidualnego stylu. Ale przygoda 
związana z tworzeniem odzieży za-
częła się dopiero w czasie studiów. 
Mieliśmy zajęcia w Studium Woj-
skowym. Odbywały się one w Szko-
le Filmowej. Cztery godziny nud-
nych wykładów dziewczyny, ze mną 
włącznie, wypełniały, szydełkując 
zapamiętale i dziergając na drutach 
szaliki, sweterki itp. Robiłyśmy rze-
czy dla siebie, ale również dla stu-
dentek filmówki – przyszłych akto-
rek i innych adeptek sztuki filmowej. 
Działo się to za cichym przyzwole-
niem wykładowców, którzy udawa-
li, że nie widzą naszych poczynań. 
Pod koniec studiów powstała w Ło-
dzi galeria, do której studenci mogli 
wstawiać swoje wyroby odzieżowe, 
i nie tylko, i w ten sposób wspoma-
gali swoje skromne budżety. Wtedy 
właśnie stwierdziłam, że to może być 

sposób na życie. Prawdę mówiąc nie 
wyobrażałam sobie ani wtedy, ani 
nie wyobrażam sobie teraz, pracy  
w biurze czy na jakimś innym etacie.

Czy każdy, kto robił wyroby odzieżo-
we, mógł w ten sposób zarabiać?
Oczywiście, że nie. Najpierw Komisja 
Artystyczna, istniejąca przy Związ-
ku Artystów Plastyków, musiała za-
twierdzić dany wyrób i tylko pod tym 
warunkiem można go było wstawić 
do galerii w celu sprzedaży. Mnie się 
udało. Ponieważ studiowałam grafikę, 
nie miałam żadnych zahamowań przy 
tworzeniu odzieży. Wydawało mi się, 
że wszystko jest możliwe. I ta pew-
ność pozostaje ze mną do dzisiaj. 
To są jednostkowe wyroby?
Prawo autorskie przewiduje, że moż-
na wytworzyć do dwudziestu sztuk 
jednego wzoru, aby to był projekt au-
torski.
Gdzie można podziwiać i ewentualnie 
kupić pani niesztampową odzież?

Mam kilka zaprzyjaźnionych gale-
rii i butików. Między innymi w War-
szawie, ale również w Niemczech, Hi-
szpanii i kilku innych krajach. Tam je 
wysyłam, bo na osobiste dostarczanie 
brak mi sił i szkoda czasu. Wszystkie 
moje wyroby sprzedaję za pośredni-
ctwem Spółdzielni Artystów Plasty-
ków, której byłam współzałożycielką 
w 1981 r. W związku z tym wszystkie 
sprawy związane z podatkami i całe 
papierkowe formalności spoczywają 
na tejże Spółdzielni.

W modzie ciągle dzieje się coś nowe-
go. Jak Pani się w tym odnajduje?

Trzeba cały czas obserwować 
świat związany z pokazami mody  
i trendami dotyczącymi kolorystyki, 
fasonów, rodzajów tkanin, aby po-
zostać w głównym nurcie wszyst-
kich zmian następujących w modzie. 
Aby być na bieżąco, nie można tracić  
z oczu mody, ale jednocześnie należy 
pamiętać aby zachować swój orygi-
nalny styl. 

Cały czas poświęca Pani na tworze-
nie odzieży?

Bez przesady. Żeby odetchnąć  

Artyści wokół nas to rubryka, w której przedstawiamy wynik rozmów Henryka Zycha z utalentowanymi i uznanymi  
w świecie, ale często nieznanymi wśród nas samych, aleksandrowianami. - Podjąłem się dość karkołomnego wyzwa-
nia, jakim jest próba przeprowadzenia cyklu wywiadów z artystami związanymi z Aleksandrowem – pisze autor i po-
mysłodawca całego projektu. Kolejną bohaterką cyklu jest Ewa Wojniak-Ciechelska.

Ewa Wojniak-Ciechelska

Kobieta, wychodząc z domu, nie 
powinna zapomnieć założyć kape-
lusza, a w pewnym wieku także rę-
kawiczek – twierdzi Ewa Wojniak-
-Ciechelska, warszawianka, która 
czystym zbiegiem okoliczności zo-
stała mieszkanką Aleksandrowa 
Łódzkiego. Podstawówkę i liceum 
kończyła w rodzinnej Warszawie, 
a studia na Wydziale Grafiki War-
sztatowej w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. 
Jej studia to pasmo ciągłych zmian 
i nowych wyborów artystycznych. 
Na co dzień, od kilkudziesięciu lat, 
projektuje niecodzienną, artystycz-
ną i unikatową odzież.

artyści wokół nas
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i odpocząć, jeżdżę na plenery, maluję 
pastelami, rysuję – robię to dla czystej 
przyjemności. Wprawdzie wszystkie 
moje prace trafiają „do szuflady”, ale 
myślę, że jest im tam dobrze. 

Pamiętam, że dała się Pani zaprosić do 
wzięcia udziału w plenerze „Uroki moje-
go miasta”. Wtedy powstały dwie piękne 
prace: Bzura koło Nakielnicy i Cmentarz 
Żydowski w Aleksandrowie. Były one 
prezentowane podczas plenerowej wy-
stawy, towarzyszącej Wędrownemu Fe-
stiwalowi Filharmonii Łódzkiej „Kolory 
Polski”, a teraz zdobią gminną Galerię 
Korytarz. Może udałoby się namówić 
Panią na wystawę w naszej Bibliotece?

Muszę to przemyśleć. Nie mówię 
nie.

Nie myśli Pani o spokojnym życiu  
na zasłużonej emeryturze?

Niestety, charakter mojej pracy  
i to, że całe swoje życie zawodowe 
nie byłam związana z żadną insty-
tucją, która odprowadzałaby składki 
emerytalne, sprawiły, że nie nabyłam 
praw do emerytury. Pocieszające jest 
to, że pochodzę z rodziny cieszącej 
się długim życiem i w związku z tym 
mam zamiar długo pracować i czer-
pać radość z tego, co robię tak dłu-
go, na ile starczy mi sił i pomysłów  
w mojej twórczości.

Życzę więc Pani jeszcze wielu lat two-
rzenia ubiorów, które cieszą całe rzesze 
kobiet z satysfakcją je noszących.

Dziękuję.                    
Rozmawiał

Henryk Zych

artyści wokół nas

Fot. Agata Opalińska
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fot. Justyna Kozłowska

Pastele 
Ewy Wojniak-Ciechelskiej

w Galerii Korytarz 

Bzura za Aleksandrowem a przed Nakielnicą Cmentarz Żydowski w Aleksandrowie Łódzkim

Świadomość zdrowia

Zdrowie to niewątpliwie najcen-
niejszy skarb, który wraz z przepięk-
nym darem życia ofiarowany jest nam 
zupełnie darmowo. Może właśnie 
dlatego tak często nie doceniamy jego 
znaczenia i wartości. Dla większości 
z nas inwestycja w zdrowie wydaje 
się zbyt długa, uciążliwa, obfitująca 
jedynie w pasmo bezustannych wy-
rzeczeń i, co więcej, nigdy nie dają-
ca całkowitej pewności czy włożony 
czas i wysiłek kiedykolwiek się zwró-
cą.Kiedy jednak organizm zaczyna 
domagać się o należny mu szacunek, 
z reguły jest już za późno. Wówczas 
nasz heroizm i optymizm pęka jak 
mydlana bańka. Znikają marzenia, 
plany, zaczyna się jedynie walka  
o zdrowie i życie, co przeradza się 
często nie tylko w tragedię jednostki, 
ale także całej rodziny.

Z życia wzięte: Przyczyną 50% 
zgonów w Polsce są choroby układu 
krążenia. Liczba ta w dalszym ciągu 
rośnie!

• Co roku w naszym kraju  
ok. 100.000 osób ma zawał serca,  
z czego 40% umiera!

• Liczbę udarów mózgu ocenia 
się na 80.000  100.000 przypadków 
rocznie. Większość kończy się śmier-
cią lub ciężkim kalectwem!

•   Z powodu nadciśnienia zagro-
żone jest 4  5 mln polaków!

•   Liczba zgonów z powodu nowo-
tworów złośliwych wynosi 70.000  
80.000 rocznie!

•  Ok. 13 mln. osób w Polsce jest 
zagrożona lub niedomaga z powodu 
cukrzycy!

•   Ponad połowa dorosłej ludno-
ści naszego kraju cierpi z powodu 

nadwagi i otyłości, której często to-
warzyszą silne zaburzenia metabo-
liczne prowadzące do cukrzycy i cho-
rób układu krążenia!

•   Ok. 30% Polaków po 50 roku ży-
cia cierpi na osteoporozę!

•  Ponad 0,5 mln dzieci cierpi na 
niedoczynność tarczycy wywołaną 
niedoborem jodu!

•  Ok. 1 mln osób, szczególnie dzie-
ci i kobiety ciężarne, cierpi na niedo-
krwistość z powodu niedoboru żela-
za!

• Z powodu chorób worecz-
ka żółciowego niedomaga w Polsce  
ok. 0,5 mln osób!

•    Na choroby odtytoniowe umiera 
w ciągu roku ponad 80.000 Polaków, 
w tym 60.000 przedwcześnie! Palenie 
tytoniu odpowiada za ok. 60% nowo-
tworów, 40% chorób układu krążenia 

„Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie, 
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz...”
                           Jan Kochanowski
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i 70% chorób układu oddechowego.
Pomimo ogromnego postępu 

nauk medycznych, wdrażania coraz 
nowszych metod terapeutycznych 
oraz wysokich budżetów na służbę 
zdrowia, nie udało się jak dotąd po-
wstrzymać epidemii najbardziej de-
generacyjnych chorób jak: cukrzyca, 
miażdżyca, otyłość czy nowotwory 
złośliwe. Rozwój i dynamika tych 
przewlekłych schorzeń kształtuje się 
najczęściej pod wpływem czynników 
takich jak: niewłaściwa dieta, palenie 
tytoniu, alkohol, stres czy niska ak-
tywność fizyczna. 

Wieloletnia kumulacja tych błędów 
prowadzi często do zmian nieodwra-
calnych, gdzie niemożliwe staje się 
już przywrócenie zdrowia, a jedynie 
łagodzenie istniejących objawów.

Problematyka ochrony zdrowia 
wydaje się obecnie niezwykle trud-
na i złożona. Wszelkie próby wdra-
żania czy też umacniania należytych 
zachowań prozdrowotnych okazują 
się najczęściej mało skuteczne i nie-
trwałe. Tymczasem większość prze-
prowadzonych badań wykazuje, że 
społeczeństwo polskie jest ogólnie 
dobrze poinformowane o potencjal-
nych czynnikach zagrożeń, jednak-
że nie daje to motywacji do podjęcia 
zmian w sposobie życia. Dlaczego 
więc tak się dzieje, że pomimo świa-
domości ryzyka utraty zdrowia nie 
dochodzi do zmiany i racjonalizacji 
postaw?

Przeszkody i przeciwności
Większość przewlekłych chorób  

i schorzeń powstaje na tle wadliwego 
żywienia. Eliminowanie wieloletnich 
upodobań i przyzwyczajeń okazuje 
się niezwykle trudne, zwłaszcza gdy 
żywność i jej konsumpcja traktowane 
są w kategoriach przyjemności i za-
dowolenia. Preferencje smakowe wo-
bec określonej żywności są często tak 
silne, iż jakiekolwiek informacje o jej 
negatywnym wpływie na stan zdro-
wia są z góry ignorowane i odrzucane. 
Także na odwrót, produkty żywnoś-
ciowe, które określane są jako dobre  
i zdrowe występują najczęściej w kon-
flikcie z upodobaniami smakowymi 
konsumenta. W obliczu tak dużych 
rozbieżności trudno jest doprowadzić 
do wykształtowania nowych zacho-
wań żywieniowych. Ponadto nie ma 
żadnej pewności, że przestrzeganie 
prawidłowych zasad żywienia za-
pewni nienaganne zdrowie, lub że 

ich lekceważenie wywoła poważne 
konsekwencje chorobowe. Żywie-
nie wydaje się zbyt długą inwestycją  
w zdrowie. Korzyści zdrowotne, ja-
kie można osiągnąć, dotyczą dalekiej 
przyszłości, w związku z czym nie 
pojawia się gwałtowna potrzeba do-
konywania jakichkolwiek zmian.

Przeszkodą uniemożliwiającą 
zmianę nawyków żywieniowych jest 
także obawa, że nowy sposób odży-
wiania nie zostanie zaakceptowany 
przez pozostałych członków rodzi-
ny. Wiele osób jest przekonanych, 
że zdrowe żywienie wymaga dużych 
nakładów finansowych. Opinia ta 
wynika z faktu, iż większość ludzi 
wskutek braku wiedzy i odpowied-
nich umiejętności kulinarnych nie 
potrafi korzystać z tanich, pożyw-
nych i zdrowych produktów żywnoś-
ciowych. Uciążliwe staje się również 
dokonywanie zakupów oraz brak 
czasu na przygotowywanie posiłków. 

Niewątpliwym utrudnieniem  
w kształtowaniu świadomości ży-
wieniowej, staje się także ogromna 
ilość reklam żywności ukazujących 
się każdego dnia. Za pomocą różnych 
metod perswazji w celu pozyska-
nia klienta, nakłania się do zakupów 
produktów, które poza wysokimi 
walorami smakowymi nie posiadają 
praktycznie żadnych wartości od-
żywczych. Sprytne sterowanie pod-
świadomością konsumenta umacnia 
w nim wieloletnie nawyki żywie-
niowe i podkreśla przyjemność, jaka 
wypływa z ich kontynuowania.

Czynnikiem wpływającym na roz-
wój groźnych chorób cywilizacyjnych 
jest także niehigieniczny i pozbawio-
ny ruchu tryb życia. Coraz większe 
eliminowanie z życia człowieka pra-
cy fizycznej stwarza poważne zagro-
żenie dla jego zdrowia. Według badań 
szacuje się, że zaledwie 30% dzieci  
i młodzieży, oraz 10% dorosłych upra-
wia wysiłek fizyczny odpowiadający 
podstawowym potrzebom fizjolo-
gicznym organizmu. Dynamiczny 
rozwój cywilizacji silnie przeobraził 
zewnętrzne warunki życia człowie-
ka. W krajach rozwiniętych coraz 
trudniej znaleźć ludzi wykonujących 
bardziej intensywną pracę mięśnio-
wą. Zmienił się ponadto styl spędza-
nia wolnego czasu, który niestety co-
raz mniej sprzyja uprawianiu sportu 
i fizycznej rekreacji. 

Zainteresowanie sportem maleje 

wraz z wiekiem. Krzywa aktywno-
ści fizycznej wyraźnie biegnie ku 
dołowi miedzy 35 a 50 rokiem życia. 
Osoby dorosłe, które po wielu latach 
przerwy zdecydują się na uprawia-
nie ćwiczeń, bardzo rzadko robią to  
z chęci poprawy lub zachowania 
własnego zdrowia, lecz częściej wy-
nika to z motywów estetycznych, 
kiedy własny wygląd zaczynają od-
bierać jako nieciekawy i mało atrak-
cyjny. Zniecierpliwieni stawiają sobie 
zbyt ambitne cele, co bardzo szyb-
ko prowadzi do utraty motywacji  
i zaniechania uprawiania ćwiczeń.  
Tak naprawdę to po wielu latach bez-
czynności ruchowej niezwykle trud-
no jest zaszczepić w sobie miłość do 
sportu i czerpać radość z jego upra-
wiania.

Najbardziej niepokojący jest jed-
nak fakt, iż większość osób nie wi-
dzi wcale potrzeby uprawiania ru-
chu. Coraz częstsze propagowanie 
aktywności fizycznej tylko w kon-
tekście poprawy własnej sylwetki 
powoduje, że osoby które są szczupłe 
lub akceptują swój obecny wygląd, 
nie widzą żadnej potrzeby wprowa-
dzania uciążliwych zmian w dotych-
czasowym stylu życia. Szkoda, że na 
zdolność naszego rozumowania musi 
wpłynąć dopiero ciężka choroba, kie-
dy to ze spuszczoną głową zaczyna-
my sobie uświadamiać popełniane 
błędy i próbujemy je naprawiać.

Źródło: Centrum Żywienia i Promocji 
Zdrowia

dbaj o zdrowie

 Nowo otwarta Poradnia Dobry 
Dietetyk zaprasza do skorzy-
stania z darmowej konsultacji 
w gabinecie dietetycznym.Na 
spotkaniu przeprowadzona 
zostanie analiza masy i składu 
ciała. Jest to okazja nie tylko 
do zważenia się – to pierw-
szy krok ku zmianie na lepsze 
nawyków żywieniowych.
Wystarczy umówić się tele-
fonicznie lub wchodząc na 
stronę: 
www.krawczykklys.dobry-
dietetyk.pl

Tel. 668 112 509
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poznaj swój kraj  

Dwory szlacheckie i pałace były 
ozdobą polskiego pejzażu i osto-
ją polskiej kultury. Bywali w nich 
sławni ludzie literaci, kompozyto-
rzy, malarze i inne wybitne oso-
bistości. Zwiedzając je przenosimy 
się w świat  szlachty i ziemiaństwa,  
a słuchając naszego przewodnika, 
Piotra Machlańskiego poznajemy 
ciekawą historię ich właścicieli. Przy 
okazji zachwycamy się piękną przy-
rodą niejednokrotnie unikalną i nie-
powtarzalną. W dworskich ogrodach 
znajdują się zabytkowe drzewa, zda-
rza się, że nawet kilkusetletnie, wpi-
sane do rejestru zabytków przyrody.

W czasach PRL, wiejskie rezy-
dencje popadały w ruinę . Niestety, 
większość tych zabytków , które po-
zbawione są opieki niszczeją. Zdarza 
się, że dawnym właścicielom i ich 
spadkobiercom trudno odzyskać  za-
grabione mienie, ponieważ sytuacje 

własnościowe są skomplikowane  
Inna przyczyna to brak pieniędzy na 
ich remont i odrestaurowanie.

W województwie łódzkim zacho-
wało się około stu zabytkowych dwo-
rów i pałaców, z których wiele jest  
w złym stanie i woła o szybką reno-
wację. Ale są i te pięknie odnowione. 
W niektórych znajdują się hotele, re-
stauracje, kawiarnie, instytucje pub-
liczne i te są dostępne dla wszyst-
kich, ale są i takie do których nie ma 
wstępu, bo prywatni właściciele na 
to nie pozwalają. Trudna to sytuacja, 
ale należy uszanować ich wolę i cie-
szyć się, że zabytek został uratowany 
i mimo wszystko jest świadectwem 
naszej kultury i przeszłości.

Na trzeciej wyprawie „Szlakiem 
dziedzictwa kulturowego wojewódz-
twa łódzkiego”, 26 czerwca 2016 
roku, Piotr Machlański pokazał nam 
zachowane dwory regionu łódzkiego. 

Mieliśmy niecodzienną okazję po-
znać kilkanaście zabytkowych obiek-
tów okolic Kutna – nazywanego 
zagłębiem dworskich rezydencji. By-
liśmy w Łękach Kościelnych, Kutnie,  
Goślubiu, Łaniętach i wielu innych 
miejscach, w których odnaleźć moż-
na dobrze zachowane dwory. Niektóre 
bez trudu obejrzeliśmy, część pod-
glądaliśmy zza ogrodzenia (prywat-
ne własności), ale i tak wyprawa po-
zwoliła zobaczyć bogactwo regionu, 
a interesujące opowieści pana Piotra 
uzupełniły całość.

Dowiedzieliśmy się, że w dworku  
w Łękach Kościelnych był kręcony 
film „Rodzina Połanieckich”. By-
wał tu też Kazimierz Chędkowski –  
historyk sztuki i literatury. Obecnie  
w dworze mieszczą się pomieszczenia 
biurowe i budynek jest niedostępny 
dla zwiedzających. Kolejnym miej-
scem wyprawy był Goślub. 

Szlakiem dworów okolic Kutna

Dwór w Goślubiu
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poznaj swój kraj  

Dwór w Łaniętach

W tamtejszym pałacu wychowy-
wał się Jan Chęciński autor libretta 
„Strasznego Dworu”. Przejeżdżali-
śmy przez Franciszków, gdzie w za-
bytkowym dworze Wyganowskich  
z XIX w, znajduje się Ośrodek Wycho-
wawczy. 

Natomiast w Łaniętach zrobili-
śmy sobie długi spacer po zespole 
parkowo dworskim. Znajduje się tu 
piękny dwór o cechach klasycystycz-
nych. Pełni dzisiaj funkcje mieszkal-
ną. Zazdroszczę mieszkańcom tego 
miejsca szczególnie, że w otoczeniu 
mają cudny park z wieloma pomni-
kowymi drzewami, aleję grabową, 
lipową, staw i inne przyrodnicze 
atrakcje. Dwór w Strzelcach podzi-
wialiśmy z daleka, bo jest siedzibą 
instytutu hodowli roślin i nie wpusz-
cza się na teren tak dużych grup jak 
nasza. W Siemianowie, wśród pięknej 
przyrody dworskiego parku podglą-
daliśmy niewielki dwór, który jesz-
cze niedawno pełnił rolę miejsco-
wego ośrodka zdrowia. Natomiast  
w Mnichu obejrzeliśmy dwór otoczony 

okazałym parkiem krajobrazowym 
z pomnikowymi drzewami. Obecnie 
znajduje się w remoncie (własność 
prywatna). Dużą gratką była wizy-
ta w Głogowcu. Tu, mieści się dwór,  
w którym ze swoim sztabem woj-
skowym przebywał generał Tadeusz 
Kutrzeba, dowodzący wojskami w bi-
twie nad Bzurą. Weszliśmy też do go-
tyckorenesansowego kościoła, który 
od wieków nierozerwalnie związa-
ny jest z działalnością patriotyczną  
a z najnowszej historii z Solidarnoś-
cią. Byli tu tacy politycy i działa-
cze jak: prezydent Ignacy Mościcki,  
Tadeusz Kutrzeba, Lech Wałęsa, Pre-
zydent RP na uchodźstwie Ryszard 
Kaczorowski. Ksiądz Jerzy Popie-
łuszko odprawił w tym kościele mszę  
w kwietniu 1983 roku. 

W Kutnie podziwialiśmy pałac sa-
ski i zespół pałacowoparkowy Gie-
rałty. Odbyliśmy spacer po pięknym 
zabytkowym parku im. Wiosny Lu-
dów i dowiedzieliśmy się ciekawej 
historii o tym miejscu. W pałacu Gie-
rałty gościł prezydent Francji Charles 

de Gaulle, a ponoć spał sam Napoleon 
Bonaparte. Po wojnie w rozbudowa-
nym przez Niemców budynku rozpo-
częła działalność szkoła muzyczna, 
która funkcjonuje do dzisiaj. Poza 
tym, w parku stoi kaplica poświęco-
na Mniewskim, byłym właścicielom 
Kutna, w której znajduje się Muzeum 
Bitwy nad Bzurą. Pałac Saski z kolei, 
znajduje się w centrum miasta. Tu 
odpoczywał w czasie swoich podró-
ży z Warszawy do Drezna król August 
III. Obecnie budynek jest w remoncie. 
Przywrócony do świetności ma być 
prawdopodobnie do 2020 roku.

Trudno jest w krótkim sprawo-
zdaniu napisać o wszystkich odwie-
dzanych miejscach i ich niezwykłych 
historiach. Zachęcam do wspólnych 
wypraw z dr Machlańskim. Nie ma 
to jak osobiste doświadczanie historii  
i piękna naszego regionu z tak zna-
komitym przewodnikiem. 

Tekst i zdjęcia - Barbara Szutenbach
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Kilka słów o miłościPoczytaj mi mamo, tato…

„Cała Polska czyta dzieciom”,  to kampania społeczna rozpoczęta  
w czerwcu 2001 roku przez Fundację „ABCXXI”, mająca na celu 
propagowanie codziennego czytania dzieciom jako tanią i przyjemną metodę 
wszechstronnego rozwoju.

Uniwersytet czyta 

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Aleksandrowie od dwóch lat czy-
tają w Miejskim Przedszkolu nr 3. Tematyka czytanych książek jest różnorod-
na. Poruszane są sprawy ważnych wartości, dzieci poznają świat zwierząt  
i otaczającej ich przyrody. W tematy oczywiście wplatane są wesołe przygody 
przedszkolaków. Czytane są również bajki. Czytanie dzieciom w przedszkolu 
i dyskutowanie z nimi, nie tylko na temat przeczytanej książki, sprawia mi 
ogromną frajdę. Dzieci witają mnie słowami: „o, nasza pani przyszła!”, a wiele 
szkrabów podbiega i mnie przytula. To naprawdę najpiękniejsza zapłata za 
czas, jaki poświęcam przedszkolakom.
Dlaczego warto czytać dzieciom?
Na pewno, jak każdy rodzic, chcesz przekazać swojemu dziecku to, co najlep-
sze. Chcesz, aby dobrze się rozwijało, nie miało problemów w przedszkolu, 
czy w szkole. By tak się stało, wcale nie musisz stosować nowoczesnych metod 
opisywanych w podręcznikach dla rodziców.
Jedną z pierwszych inwestycji w rozwój dziecka jest czytanie mu książek.  
To właśnie w książkach Twój maluch znajdzie wskazówkę, jak zbudować 
własny system wartości.
Dziecko, któremu rodzice czytają, tworzy swój własny świat, razem z bohate-
rem książki przeżywa jego przygody i identyfikuje się z nim. Czytanie kilku-
latkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i in-
nych, a także kształtuje wrażliwość i pozwala mu lepiej zrozumieć otaczającą 
rzeczywistość. Wieczorna lektura pozwala dziecku wyciszyć się i uspokoić.
Wspomnienie z dzieciństwa
Przygotowując felieton, sięgnęłam myślami do wspomnień z dzieciństwa.
Jest zima. W piecu wesoło trzaska ogień. Jest ciepło i przytulnie. Cała nasza 
„banda”, czyli moje Rodzeństwo i ja, siedzi na małych stołkach (zwanych 
dawniej ryczkami, które były dziełem rąk mojego Taty). Łokcie oparte na 
kolanach, broda podparta dłońmi, głowa zadarta do góry, oczy wpatrujące się  
w naszego Tatę, siedzącego pośrodku, na taborecie i czytającego nam książki. 
To były niezapomniane i cudowne chwile.
Mimo, że Tato nie był wykształconym człowiekiem, wiedział, że czytanie 
książek rozwija język, pamięć i wyobraźnię i zapewnia emocjonalny rozwój 
dziecka. To Tato zakorzenił w nas nawyk czytania. Zostało to w nas na całe 
życie i przeniosło się na nasze życie rodzinne.
Co daje nam czytanie dzieciom?
Czytanie odpowiada za budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami 
a dziećmi. Dzięki niemu cała rodzina może wspólnie spędzać czas. W głośnym 
czytaniu chodzi tak naprawdę o to, aby poświęcić dziecku swój czas, uwagę,  
a tym samym okazać mu miłość. Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności 
jest czynnością prawdziwie magiczną. Przynosi mu ogromną radość i pozo-
stawia cudowne wspomnienia. Dziecko, któremu codziennie czytamy, czuje 
się ważne i kochane.
Dziś, w dobie osiągnięć technicznych, telewizji, Internetu, itp., szybkiego 
trybu życia, ciągłej pogoni za sukcesem i zarabianiem pieniędzy, czasami nie 
starcza nam czasu, aby na chwilę wieczorem usiąść przy łóżku dziecka  
i poczytać mu kilkanaście minut przed snem. A samotne oglądanie bajek  
i spędzanie czasu przed monitorem komputera naprawdę nie zastąpi tych kil-
ku chwil spędzonych z rodzicem. Dlatego nie pozbawiajcie ich swoich dzieci.  
A i dla Was, Rodzice – zapewniam - te chwile spędzone z dzieckiem podczas 
czytania będą oddechem po ciężkim dniu pracy.
Dlatego właśnie warto czytać!
Jak zauważył Umberto Eco, „kto czyta książki, żyje podwójnie”.

Urszula Antczak  

Miłość. Czy możemy podać jej definicję? Mó-
wiąc o niej najczęściej mamy na myśli  uczu-
cie wiążące ludzi, ich wzajemne relacje i po-
stawy. Ileż to utworów literackich powstało na 
jej temat. Ileż filmów nakręcono, aby omówić 
to jedno z najważniejszych w życiu zagadnień. 
Czy jednak miłość odnosi się tylko do stosun-
ków międzyludzkich? Czy może dotyczyć cze-
goś zupełnie innego? Oczywiście, że tak. Jed-
ni darzą uczuciem samochody, inni uwielbiają 
górskie wędrówki, a jeszcze inni zakochani są  
w książkach. Któż z nas w dzieciństwie nie miał 
ukochanej zabawki czy maskotki, z którą nie 
rozstawał się na krok. 
Poza miłością do drugiej osoby, dla wielu lu-
dzi, w także dla mnie, bardzo ważna jest mi-
łość do książek. Nie wyobrażam sobie dnia bez 
przeczytania choćby kilku stron. Książka jest  
wiernym przyjacielem, odskocznią od codzien-
nych problemów. Pomaga się zrelaksować i wy-
ciszyć. Jednocześnie przenosi w inny wymiar. 
Czytanie uczy myślenia, wyciągania wniosków, 
kojarzenia faktów, miłości do nauki, rozwi-
ja wyobraźnię. Dom pozbawiony książek jest 
pusty i bezduszny. Nie ma w nim ciepła i spo-
koju. Uwielbiam zapach nowych książek, więc 
często nie potrafię powstrzymać się przed ich 
zakupem. I choć rozsądek mówi „nie masz już 
miejsca na półkach”, dusza i serce podszeptują 
„ale przecież chcesz nas wzbogacić”. Czytanie 
nowej książki to odkrywanie nowego świata, 
podróż w nieznane.  Książka, jak napisał Kor-
nel Makuszyński w powieści „Szatan z siódmej 
klasy”, „ jest żywym stworzeniem… Każda ma 
duszę i każda ma serce”. Nic więc dziwnego, że 
ludzie się w nich zakochują.

Iwona Zarzeczna
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Niejeden język polski
    -  zróżnicowanie socjologiczne polszczyzny

W numerze 11 (14) 2016 „Co pisz-
czy…” poruszona była tematyka 
zróżnicowania języka polskiego pod 
względem terytorialnym. Dowiedzie-
liśmy się, co to jest gwara, dialekt 
czy regionalna odmiana polszczyzny. 
Ale nie tylko to, gdzie mieszkamy 
czy skąd pochodzimy wpływa na to, 
jak mówimy. Ważną rolę odgrywają 
tu także czynniki socjalne, takie jak 
płeć, wiek, czy środowisko, w jakim 
się obracamy. W tym numerze zwró-
cimy uwagę właśnie na te uwarunko-
wania środowiskowe. 

Człowiek – istota społeczna
Socjolekty, inaczej zwane gwara-

mi środowiskowymi, to odmiany ję-
zyka ogólnego, używane przez ludzi 
połączonych jakimś rodzajem więzi 
społecznej. Każdego z nas łączą więzi 
– słabsze lub mocniejsze – z innymi 
ludźmi: z rodziną, rówieśnikami, ko-
legami ze szkoły czy ze studiów, zna-
jomymi z pracy, z osobami, które wy-
konują taki sam zawód lub mają takie 
same zainteresowania, z osobami 
należącymi do takiej samej organiza-
cji społecznej, partii, subkultury itp.

Każda z tych grup może wytwo-
rzyć swój własny język, który będzie 
się różnił od języka ogólnego. Różnice 
te pojawiają się zazwyczaj na płasz-
czyźnie słownictwa i związków fra-
zeologicznych. Mają one za zadanie 
ułatwić użytkownikowi socjolektu 
identyfikację z określonym środowi-
skiem, usprawnić szybką komunika-
cję, a czasem również utajnić prze-
kazywaną treść przed osobami spoza 
danej grupy. Używanie socjolektów 
daje także poczucie wspólnoty i jest 
swego rodzaju nobilitacją.

Wspomniane różnice pojawiają się 
nawet na gruncie najbardziej podsta-
wowej i najmniejszej grupy społecz-
nej, jaką jest rodzina. Każda rodzina 
posiada swój odrębny, mocno zindy-
widualizowany „język”, który słu-
ży dobrej komunikacji i różni się od  
„języka” innych rodzin.

Wpół do fakapa, czyli o językach 
zawodowych

Język zawodowy, inaczej zwany 
profesjolektem, jest odmianą języka 
ogólnego, charakterystyczną dla po-
szczególnych grup zawodowych, np. 

aktorów, lekarzy, marynarzy, żołnie-
rzy, górników, kolejarzy, prawników, 
bankowców, informatyków itd. 

Występują w nim specjalne fa-
chowe określenia. Zalicza się do nich 
zarówno specjalistyczną, oficjalną 
terminologię naukową, jak i profesjo-
nalizmy, czyli określenia potoczne, 
używane w nieoficjalnych sytuacjach, 
stworzone na użytek fachowej komu-
nikacji w miejscu pracy. Najważniej-
szą funkcją języków zawodowych jest 
szybkie przekazywanie konkretnych 
informacji, co usprawnia komunika-
cję między pracownikami i prowadzi 
do skutecznego współdziałania z in-
nymi. 

Najstarszym polskim profesjolek-
tem jest język łowiecki. Wyróżniające 
go słownictwo odnosi się do zwierzy-
ny łownej, sposobów tropienia, metod 
polowania i obyczajów myśliwskich. 

Najwięcej nazw dotyczy zwierząt, 
np. jaźwiec ‘borsuk’, kicaj ‘zając, kró-
lik’, rogacz ‘samiec sarny’, lub części 
ich ciała, np. badyle to nogi jelenia,  
a biegi – dzika; kita to ogon lisa, lam-
py – oczy wilka, łopaty – poroże łosia; 
a skoki, omyk, gały i słuchy to – od-
powiednio – nogi, ogon, oczy i uszy 
zająca. Są też określenia miejsc, np. 
barłóg i gawra odnoszą się do legowisk 
niedźwiedzi, a rykowisko to miejsce 
(lub okres) godów jeleni. Łowiec (stara 
nazwa myśliwego) wypatruje zwie-
rzyny z ambony (stanowiska strze-
leckiego zbudowanego nad ziemią).  
A pokot to ogół upolowanej przez 
niego zwierzyny, ułożony z zacho-
waniem hierarchii gatunków. Mamy 
też określenia zwierzęcej krwi: farba 
i posoka oraz jucha (krew niedźwie-
dzia). Ciekawe jest również określenie 
zbijać bąki, które w gwarze myśliw-
skiej nie oznacza wcale ‘leniuchowa-
nia’, a ‘strzelanie do czapli, zwanej 
przez myśliwych bąkiem’.

Najnowszym profesjolektem, któ-
ry zrodził się i ewoluuje na naszych 
oczach, jest natomiast tzw. korpomo-
wa, czyli język używany przez pra-
cowników korporacji, zwanych po-
tocznie korposzczurami. 

Korposzczury zwykle pracują  
w ołpensejsach, czyli w dużej, otwar-
tej przestrzeni biurowej, w której 

stanowiska pracy oddzielone są od 
siebie ściankami. Najważniejszy jest 
dla nich deadline, czyli ostateczny 
termin oddania projektu oraz tar-
get – norma do wyrobienia w da-
nym miesiącu. Menedżer przydzie-
la pracownikom kejsy, czyli zadania 
i przesyła brify ‘opisy zadań’, tak, 
żeby wiedzieli, na czym się mają fo-
kusować – ‘skupiać’. Żeby nie mieć 
fakapa, tj. żeby nie zawalić sprawy, 
wybierają oni krancztajm ‘ślęczenie 
w pracy po kilkanaście godzin’. Pra-
cownikom towarzyszą ciągłe pres-
singi, czyli ponaglające wiadomości 
z ASAPami (skrót od ang. as soon 
as possible ‘najszybciej, jak to moż-
liwe’). Jeśli jednak pracownik zawa-
li, menedżer może go sczelendżować 
– ‘zdopingować, zmotywować’ lub 
skołczować – ‘oddać w ręce coacha 
(trenera)’. Korposzczury nigdy nie je-
dzą obiadu. Wybierają lancz – właś-
ciwie to to samo, ale przecież brzmi 
bardziej światowo. Oczekują również 
Pana Kanapki, człowieka, który co-
dziennie przychodzi do biura z torbą 
wypakowaną kanapkami i sałatkami. 
A po męczącym dniu w pracy skaczą 
na drina, czyli po prostu idą się na-
pić. Jak łatwo zauważyć, wszystkie 
te określenia dotyczące korpomowy, 
pochodzą z języka angielskiego.

Czasami język zawodowy przybie-
ra taką postać, że dla osób z zewnątrz 
staje się zupełne niezrozumiały. Dla 
przykładu przytoczę tutaj naszpiko-
wany spolszczonymi germanizma-
mi fragment tekstu Juliana Tuwima,  
pt. Ślusarz:

Sprowadziłem ślusarza. (…) Wszedł 
do łazienki, pokręcił krany na wszystkie 
strony, stuknął młotkiem w rurę i powie-
dział: „Ferszlus trzeba roztrajbować. (…) 
Bo droselklapa tandetnie zblindowana  
i ryksztosuje. (…) A teraz pufer trzeba lo-
chować, czyli dać mu szprajc, żeby tender 
udychtować. (…) Ale teraz nie zrobię, bo 
holajzy nie zabrałem. (…)”

Ciąg dalszy w następnym numerze

Justyna Kozłowska
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ciekawe książki z aleksandrowskiej biblioteki

Justyna Kozłowska - Poczytajmy razem

Ewelina Mazurek, Ziarenko prawdy
PElizeusz jest energicznym, cie-

kawym świata chłopcem. Potrafi 
dostrzegać otaczające go piękno, 
cieszyć się każdą chwilą i żyć w 
zgodzie z naturą. Do czasu, aż tra-
fia do dzieciochatki, gdzie poznaje 
sztuczny, pozbawiony dobra i miło-
ści świat gier. Za sprawą cybertropu 
– magicznych okularów – wpada w 
pułapkę fikcyjnej rzeczywistości, w 
której rządzi niepohamowana chęć 
bycia najlepszym, agresja i niechęć 
do życia w realnym świecie. Czy 
zdruzgotanej Esterze – matce chłopca – uda się wyciąg-
nąć syna z nałogu? A co stanie się z cudownym kwiatem, 
którego życie i wzrost zależy od ilości dobra i miłości w 
sercu Elizeusza? Przeczytajcie sami, bo to naprawdę mą-
dra opowieść. Szczególnie dla tych dzieci, które nie wy-
obrażają sobie życia bez komputera i dla rodziców, którzy 
nie potrafią przewidzieć skutków wprowadzania dzieci w 
świat nowoczesnych technologii.

Marcin Pałasz, Jaś Wiadomy zmienia świat
„To, co my robimy z tym świa-

tem, to zgroza!” – wykrzyknął Jaś 
Wiadomy, kiedy przeczytał w In-
ternecie jak bardzo ludzie niszczą 
naszą planetę. Wszystko zaczę-
ło się więc od złości na otaczają-
cy świat – świat trochę popsuty. 
Można ten świat jednak naprawiać 
na różne sposoby. Rodzina Jasia 
Wiadomego wie, jak to zrobić i 
dzieli się tą wiedzą z nami. Ważne 
i praktyczne informacje ekologiczne wplecione są tutaj w 
tok zabawnego i wciągającego opowiadania. Dowiesz się, 
drogi czytelniku, jak żyć ekologicznie, w zgodzie z na-
turą, nie niszcząc jej piękna i nie szkodząc innym stwo-
rzeniom. Jednym słowem – jak sprawiać, żeby nasz świat 
był lepszy. Najważniejsza jest jednak świadomość, a po 
lekturze tej książki będziesz mógł powiedzieć, tak samo 
jak Jaś Wiadomy: „Ja Świadomy”.

Patricia Geis, Królik Iluzjonista i Festiwal Sztuk Magicz-
nych

Zapraszamy do świata magii i iluzji. Oprowadzi 
nas po nim niesamowity 
Królik Iluzjonista, wraz ze 
swoją wspaniałą asystentką 
Trusią. Pokażą nam ponad 25 
magicznych sztuczek i iluzji 
optycznych. Okaże się, że nic 
nie jest tym, na co wygląda! 
Udowodnią nam również, że 
każdy z nas ma magiczne moce. 
Wystarczy tylko uruchomić 
energię naszego umysłu, skupić 
się, skoncentrować i pobudzić 
zmysły, a będziemy w stanie 
wprawiać rzeczy w ruch, 
wyczarowywać coś lub sprawiać, że coś zniknie. 

Na koniec zniknie nawet sam Królik Iluzjonista! 
Festiwal Sztuk Magicznych czas więc zacząć!

Karolina Stasiak - Bibliotekarz poleca 

Anna Seniuk, Magdalena Małecka-Wippich Nietypo-
wa baba jestem

Książka to biografia znakomitej 
aktorki spisana przez jej córkę Mag-
dalenę. Znana z powściągliwości, po 
raz pierwszy szczerze mówi o swoim 
prywatnym życiu, walce z chorobą, 
teatrze, pasjach, miłości i drodze do 
kariery. Anna Seniuk udowadnia, 
że samotna kobieta potrafi samo-
dzielnie wychować najwspanialsze 
dzieci, które znają swoją wartość, 
realizują marzenia i osiągają zało-
żone cele. Pokazuje także, że czło-
wiek silny i mądry potrafi być sam  
i jednocześnie nie być samotny. 

Andrzej Stasiuk Osiołkiem
Reportaż stanowi poetycką 

opowieść o podróży przez Ukrainę, 
Rosję i Kazachstan do Tadżykista-
nu, a także o ludziach, policjantach 
i zjawach napotkanych na drodze 
narratora. Jest to jednocześnie 
utwór o miłości do samochodów 
i niezwykle aktualnych rozter-
kach na temat technologicznych 
i obyczajowych przemian.  Sta-
siuk oferuje melancholijną elegię 
o zmaganiu się zarówno z trudami 
podróży, jak i z zawiłościami eu-
roazjatyckiej historii, kotłującej się 
od Odry aż po Syberię i środkowoazjatyckie stepy.

Listy niezapomniane
Antologia zawiera ponad sto 

najważniejszych listów w histo-
rii ludzkości. Znajdują się tu listy 
przejmujące, wzruszające i pełne 
humoru. Czytelnik może  m.in. 
przyjrzeć się charakterowi pisma 
Kuby Rozpruwacza, poznać przepis 
na babeczki królowej Elżbiety II 
lub zapoznać się z aplikacją Leo-
narda da Vinci szukającego pracy. 
Listy niezapomniane to poruszające 
świadectwo odchodzącej do prze-
szłości sztuki korespondencji, w 
której przez wieki odbijały się całe piękno, finezja, 
smutek i radość naszej cywilizacji. 

Książki są dostępne w Bibliotece Publicznej 
im. Jana Machulskiego, 

Aleksandrów Łódzki, pl. Kościuszki 12 
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Co, gdzie, kiedy
  18.02.2017 (sobota) godz. 18.00
„W karnawałowych rytmach” 
Koncert Tria T.A.K.
Sala koncertowa Plebanii Parafii „Archaniołów”  
(wejście od strony Kancelarii)
Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 3

  24.02.2017 (piątek) godz. 18.00
Miłosne pożegnanie Karnawału
„My Funny Valentine” - koncert studia wokalnego  
Renaty Banackiej-Walczak
Sala widowiskowa MDK 
Aleksandrów Łódzki, ul. 1 Maja 17/19

  27.02.2017 (poniedziałek) godz. 16.30
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. 
„Podróże konika morskiego” Peter Sabach
Czytelnia Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego, 
Aleksandrów Łódzki, pl. Kościuszki 12

18.03.2017 (sobota) godz. 18.00  
„Grubaska” – monodram Izabeli Noszczyk 
Sala Towarzystwa śpiewaczego im. St. Moniuszki,  
Aleksandrów Łódzki, ul. Ogrodowa 10 
Wejściówka 10 zł 
W ramach projektu Poczuj teatr

kalendarium

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Wykłady – MDK Aleksandrów Łódzki, ul. 1 Maja 17/19

  06.03.2017 r.  godz. 14.00
Atrakcje przyrodnicze Polski   
mgr Katarzyna Krakowska

13.03.2017  godz. 14.00
Szlakiem miejsc pamięci narodowej regionu łódzkiego   
dr Piotr Machlański

Zajęcia dodatkowe w II semestrze
Gimnastyka – wtorek, godz.8.15  pierwsze zajęcia  
21.02.2017 r.

Gimnastyka – piątek, godz.10.00  pierwsze zajęcia 
03.03.2017 r.

Joga – środa, godz.11.30   pierwsze zajęcia 15.02.2017 r.

Turystyka – wtorek  pierwsze spotkanie 21.02.2017.

Teatr Muzyczny, Filharmonia 
zamówienia przyjmuje Elżbieta Grochulska,  
tel. 609 190 211
16.03.2017 (czwartek)
Teatr Muzyczny „Wesoła wdówka” (operetka)
Bilety po 20 zł
03.03.2017  (piątek) 
Filharmonia – „Wielka cisza”  koncert z cyklu Speaking 
Concert Bilety po  30 zł
17.03.2017  (piątek)
Filharmonia – „8 pór roku” koncert (w programie Vivaldi, 
Piazzola  4 pory roku)   
Bilety po 22 zł

Zaplanowane wycieczki z dr. Piotrem Machlańskim w 2017 roku

W wiosennym semestrze będziemy kontynuować wycieczki po województwie łódzkim. Zaplanowaliśmy też dwie do 
zachodnich i wschodnich sąsiadów naszego regionu Mazowsza i Wielkopolski. Dr Machlański wybrał dla nas rarytasy 
turystyczne, wyszukał perełki architektoniczne, przyrodnicze i historyczne. Dzięki wyprawom z tak znakomitym 
przewodnikiem poznajemy nieznane do tej pory miejsca, odkrywamy ich niezwykłe piękno, atrakcyjność i bezboleśnie 
uczymy się historii.

22.04.2017 (sobota)  Po regionie sieradzkim. Aleksandrów Łódzki  Lutomiersk  Wojsławice  Korczew  Charłupia  
Mała – Małków – Tubądzin – Charłupia Wielka – Aleksandrów Łódzki.

20.05.2017 (sobota) – Po ziemi zgiersko łowickiej. Aleksandrów Łódzki  Zgierz  Ozorków  Modlna  Dzierżązna 
Borów  Orłów  Sobota  Bielawy  Bratoszewice  Aleksandrów Łódzki

  10.06.2017 (sobota) – Najbliższe zachodnie sąsiedztwo. Wielkopolska. Lewków, Skalmierzyce Nowe, Koźmin, Dobrzyce.

 23.09.2017 (sobota) – Poznajemy opoczyńskie. Aleksandrów Łódzki – Będków – Wolbórz – Paradyż – Żarnów  
Białaczów – Aleksandrów Łódzki.

 15.10.2017 (niedziela) – Wschodnie sąsiedztwo. Mazowsze. Biała Rawska, Belsk Duży, Warka. Góra Kalwaria, Czersk. 

Organizacja urodzin dla dzieci 
 

Akademia Budowania Klockami
Aleksandrów Łódzki
 ul Pabianicka 105
Tel. 536159834
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nasi sponsorzy

numer konta w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łdózkim na które można wpłacać darowizny:
21 8780 0007 0113 9903 1002 0001

dr Konrad Masiarek

Krystyna i Jerzy Białas

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli wydanie tego numeru 
pisma, ale chcieli pozostać anonimowymi darczyńcami.


