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Wyczekane lato…. 

Zbliża się wielkimi krokami lato, które przyniesie 

nam letni wypoczynek. W ramach działalności 

UTW proponujemy również latem aktywność 

rowerową z nowopowstałą sekcją rowerową,  

a także udział w projekcie „Dynia w Tłuszczu!”, 

który realizować będzie Towarzystwo Ziemi 

Tłuszczańskiej  w partnerstwie z OPS w Tłuszczu. 

Zapraszamy więc do letniej aktywności w ramach 

zasłużonego wypoczynku. Życzymy spokojnych 

wakacji, podtrzymywania życiowej aktywności  

i apetytu na przyszły rok akademicki!  

Katarzyna Rostek – Rektor UTW 

oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tłuszczu 
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MAGICZNE SPOTKANIE Z FILMAMI ROMANA POLAŃSKIEGO 

3 kwietnia mieliśmy wielką przyjemność gościć w progach naszego Uniwersytetu pana Igora 

Pogorzelskiego – prelegenta muzycznego, wykładowcę akademickiego, filmoznawcę  

w zakresie muzyki i dźwięku. Igor Pogorzelski Ukończył Uniwersytet Muzyczny  

w Warszawie na wydziale Reżyserii Dźwięku 

(dyplom z wyróżnieniem). Przez szereg lat 

zajmował się dźwiękiem i montażem muzyki  

w polskich filmach fabularnych. Odbył szereg 

szkoleń za granicą w zakresie technologii dźwięku, 

filmu i muzyki. 

Od ponad 20 lat działa też jako prelegent muzyczny 

w zakresie muzyki klasycznej i jazzowej – stałe 

koncerty czwartkowe w Filharmonii Narodowej, 

koncerty na Mazowszu w Ramach Cyklu 

Mazowsze w Koronie, współpraca z Filharmoniami 

i Festiwalami, wieloma polskimi solistami, 

śpiewakami i dyrygentami. Prowadził również 

koncerty w języku hiszpańskim podczas tournees 

koncertowych europejskich orkiestr kameralnych i symfonicznych w Hiszpanii w latach 90. 

Przez pewien czas mieszkał w tym kraju, współtworząc impresariat muzyki klasycznej  

i współpracując z największymi hiszpańskimi salami koncertowymi i festiwalami.  Jest 

również ekspertem w zakresie archiwizacji i dygitalizacji dźwięku i w tym zakresie od lat 

współpracuje z Polskim Radiem i Telewizją Polską oraz Narodowym Instytutem Fryderyka 

Chopina i Uniwersytetem Muzycznym w Warszawie. 

Od kilku lat pracuje również jako nauczyciel akademicki na wydziale Sztuki Nowych 

Mediów w Polsko Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Jego 

pasją są języki obce. Mówi biegle po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i francusku oraz 

trochę po włosku. Akwarysta, miłośnik kwiatów i ogrodów. Jest również gadżetomanem 

zafascynowanym nowymi technologiami komputerowymi i internetem. Miłośnik literatury 

ibero-amerykańskiej, argentyńskiego tanga i wina marki Rioja 

Dla Studentów UTW w Tłuszczu Igor Pogorzelski przygotował wzbogacony 

fragmentami utworów muzycznych wykład, który dotyczył filmu i magii w dziełach Romana 

Polańskiego i Wojciecha Kilara. 
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Gość w sposób niezwykle ciekawy dzielił się  

z nami swoją wiedzą na temat historii kina 

oraz roli, jaką w filmach pełni muzyka.  

Szczególnym zainteresowaniem wśród 

słuchaczy cieszyły się licznie przytaczane 

anegdoty z życia wielkich postaci kina 

światowego: Romana Polańskiego, Krzysztofa 

Komedy czy Wojciecha Kilara. Historie 

powstawania poszczególnych wielkich dzieł 

odkrywały rąbka tajemnicy z prywatnego życia twórcy „Dziecka Rosmary” czy „Pianisty”. 

Niewątpliwie tego typu spotkania są doskonałą formą obcowania ze światowej sławy 

specjalistami i jednocześnie  wspaniałymi ludźmi, a także do poszerzania wiedzy na temat 

światowego kina, którego przecież kino polskie jest znaczącą częścią. 

 

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Skonieczna 

 

XIX TŁUSZCZAŃSKIE BIESIADY Z KSIĄŻKĄ 

Biblioteka Publiczna w Tłuszczu  w dniach  19 – 22 kwietnia 2013r. zorganizowała  XIX 

Tłuszczańskie Biesiady z Książką. Celem imprezy było umożliwienie mieszkańcom 

łatwiejszego dostępu do  dóbr  kultury oraz możliwość  kulturalnego spędzenia wolnego 

czasu. Biblioteka zorganizowała   spotkania z pisa-

rzami, występy  artystów oraz teatrzyk dla dzieci  

i kiermasze różnych wydawnictw. Nagrodziła także 

najlepszych czytelników z całej gminy.  Poprzez 

nasze działania w ramach Biesiad  rozbudzaliśmy 

chęć  czytania, kupowania i posiadania książek  

a także integrowaliśmy  twórców z ich konsumentami 

z naszego terenu.  

Podczas Biesiad  w  dniu 19.04.2013 r.  odbył się  

w Bibliotece koncert  w wykonaniu Stanisława Soyki  
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oraz spotkanie autorskie z pisarzem  

Michałem Pauli i jego malarstwem. 

Natomiast  w  dniu  20.04. 2013r. miało 

miejsce  spotkanie autorskie i mini recital 

Jana Pietrzaka, zaś 22.04.2013r.  

w Bibliotece odbył  się dla dzieci spek-

takl  teatrzyku Moralitet z Krakowa. 

Występom artystów i  pisarzy towarzy-

szyły  liczne kiermasze książkowe. 

Tegoroczne Biesiady tematycznie dotyczyły  literatury faktu. Motto bibliotecznej imprezy,  

zaczerpnięte z utworu  Stanisława Soyki  było bardzo inspirujące  także nas -  seniorów  

i  brzmiało: „Życie nie po to jest by bezczynnie trwać.”   

 

 

Tekst: Bogumiła Boguszewska 

Zdjęcia: Biblioteka Publiczna w Tłuszczu 

 

 

 

 

KOLEJNE SPOTKANIE Z MIEJSCEM WIECZNEJ ZMARZLINY 

Zgodnie z obietnicą po powrocie z ostatniej wizyty w kraju Jakutów spotkał się z naszymi 

Studentami Michał Książek. Tym razem opowiedział nam o wiośnie i lecie w kraju „na końcu 

świata”. Jak zwykle opowieść ilustrowana była dużą ilością zdjęć wykonanych przez samego 

prelegenta. Wstępem do wykładu była opowieść o życiu codziennym w tajdze, czyli krótka 

historia Mikołaja – myśliwego, żyjącego z dala od wszelkiej cywilizacji, hodującego konie  

i  tropiącego dziką zwierzynę . 

Sam wykład obfitował w mnóstwo anegdot 

i ciekawostek, jak choćby ta, że wiosna  

w Jakucji to 15-to stopniowy mróz!  

A latem temperatura wzrasta do 40 stopni 

na plusie! Warunki do życia iście 

spartańskie zważywszy, że wraz z cieplej-

szymi dniami natychmiast pojawiają się 

stada bezlitośnie kąsających komarów. 

Mimo wszystko moment nadejścia upragnionego lata (koniec czerwca) fetuje się  
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z wielkim rozmachem. Corocznie  

w tym czasie odbywa się jakuckie 

święto powitania lata, któremu 

towarzyszą piękne stroje, tańce, 

modlitwy i szamańskie obrzędy. 

Prawdą jest, że z każdym spotkaniem 

rośnie ochota na wycieczkę w ten 

niezwykle ciekawy i tajemniczy region 

świata Być może kiedyś uda nam się 

spełnić to marzenie! W końcu Michał Książek to także przewodnik po Syberii  

Tekst: Aleksandra Skonieczna 

Zdjęcia: Michał Książek 

 

 

SESJA ZDJĘCIOWA DO KALENDARZA NA 2014 ROK.  

W ROLACH GŁÓWNYCH WYSTĄPILI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Barbara Owczarska            Barbara Pańczak 
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              pod opieką p. Anny Milczarek 
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O przepiękne stroje oraz makijaże dla naszych Studentów dbała p. Monika Tomaszewska oraz 

p. Marzena Wachnik. Scenografia do poszczególnych zdjęć możliwa była dzięki 

przedmiotom wypożyczonym m.in. z Gospodarstwa Agroturystycznego „Po Kądzieli”  

p. Heleny Kruk, przedmiotom należącym do p. Krystyny Gostyńskiej, asortymentowi oraz 

przedmiotom otrzymanym od p. Barbary Owczarskiej, kwiatom wypożyczonym z kwiaciarni 

od p. Elżbiety Brzozowskiej oraz rzeczom zgromadzonym dzięki pomysłowości i otwartości 

naszych wspaniałych Studentów Zdjęcia wykonała p. Wioletta Urynowicz. 

Wszystkim osobom zaangażowanym w prace przygotowawcze oraz za wsparcie podczas sesji 

zdjęciowej BARDZO DZIĘKUJEMY Bez Was byłoby nam o wiele ciężej! Na efekt 

końcowy musimy poczekać do października – być może już wtedy będzie można nabyć 

gotowy Kalendarz Studenta UTW w Tłuszczu na 2014 rok!!! 

 

Tekst: Aleksandra Skonieczna 

Zdjęcia: Wioletta Urynowicz 

 

MAJÓWKA W SZWECJI 

Umówiliśmy się, że w tym roku majowy weekend spędzimy w Szwecji. Nie mogliśmy się 

doczekać momentu wyjazdu, a gdy nadszedł 

ten dzień… przywitał nas strugami deszczu 

Z minorowymi minami wsiadaliśmy do 

autokaru  firmy „Sośnica” z Ostrołęki. Panowie 

kierowcy we wspaniałych humorach, pani pilot 

Jola pociesza, że pogodę mamy zamówioną, 

żeby się nie martwić. Przecież najważniejsze 

jest, byśmy mieli pogodę ducha Nasza 

organizatorka Bogusia Boguszewska i pilot 

Jola Kaczyńska stanęły na wysokości zadania 

i rozśpiewały uczestników wycieczki! 

Wprowadziły wspaniałą atmosferę i dojeż-

dżając do Gdańska (nie wiedząc nawet, że tak szybko) zastaliśmy świetną pogodę bez 

deszczu. I nawet słoneczko przywitało nas w tym portowym mieście. Pani Jola nie kłamała - 

pogoda zamówiona! 
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Gdańsk jest przepięknym miastem! Spacer po starówce z przewodnikiem to uczta nie tylko 

dla oka ale i dla ducha. Wszyscy uczestnicy przyznali że mamy w naszym kraju co oglądać  

i co podziwiać. Jednak dla nas cel podróży jest inny. Docieramy na prom. Zakwaterowanie  

w kajutach poszło sprawnie i po chwili wychodzimy na pokład aby podziwiać panoramę 

Gdańska - z daleka widać Hel. Wieczorem kolacja, dyskoteka lub kasyno - jak kto woli.  

Dzięki Bogu morze było bardzo 

spokojne nikt nie miał 

problemów z błędnikiem. Rano 

dopłynęliśmy do Karlskrone, 

gdzie spotkaliśmy się z przewo-

dnikiem panią Alicją, która 

pokazywała nam najładniejsze  

i najciekawsze okolice miasta. 

Potem pojechaliśmy do miasteczka Kalmar  i tam pani przewodnik oprowadzała nas po 

mieście pokazując to piękne miejsce.  

A podczas spaceru  opowiadała nam historię 

samego miasta oraz Szwecji. 

Byliśmy też na wyspie Olandia, nauczyliśmy 

się kilku słów po szwedzku, spróbowaliśmy 

jaki smak mają tutejsze lody, zrobiliśmy 

zakupy i … czas tak szybko nam zleciał, że  aż 

żal było wracać na prom, który już na nas 

czekał. I znów zakwaterowanie, ostatni rzut 

oka na panoramę miasta, kolacja, kasyno, 

dyskoteka… 

W drodze powrotnej wstąpiliśmy do 

naszego przepięknego kurortu Sopotu.  

A na koniec tej niesamowitej wyprawy  

biuro podróży „Sośnina” zafundowało nam 

wspaniałą ucztę duchową, która zapadła mi 

głęboko w sercu i pamięci. Zawieziono nas 

do Malborka do katedry NMP gdzie 

zaznaczył swą obecność Mikołaj Kopernik. 

Katedra przywitała nas  przepięknym  koncertem organowym w wykonaniu miejscowego 
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organisty Arkadiusza. To dopiero był koncert!  Żałujcie, że Was tam nie było! To 

niezapomniane przeżycie, aż nie chciało się wychodzić z katedry. Czas gonił,  a w planie było 

jeszcze muzeum i długa droga do domu bo nazajutrz niektórzy z Nas musieli iść do pracy  

W Naszych sercach na długo pozostaną wspomnienia tego wspaniałego wyjazdu, a My sami 

już po cichu planujemy kolejną majówkę. Dokąd pojedziemy tym razem – niech to pozostanie 

tajemnicą…   

           Tekst i zdjęcia: Wiesława Jędrysiak 

 

PARIS, PARIS… 

20 kwietnia 2013 roku o godz. 3.30 wyruszyliśmy  

z Tłuszcza w kierunku Belgii. Wieczorem, trochę 

zmęczeni dotarliśmy do hotelu pod Brukselą. 

Następnego dnia rano pojechaliśmy zwiedzać 

Brukselę. Pierwsze miejsce które obejrzeliśmy to 

ATOMIUM, wieża zbudowana w kształcie modelu 

atomu żelaza na wystawę światową EXPO w 1958 

roku. Po ATOMIUM przyszedł czas na spacer po 

dzielnicy europejskiej która znajduje się w sąsiedztwie 

Placu Luksemburskiego. Siedziba Parlamentu Europejskiego to kompleks czterech 

budynków, które są połączone szklanymi łącznikami na poziomie trzeciego piętra  

i podziemiami. W pobliżu widzieliśmy też inne instytucje Unii Europejskiej. Nie zabrakło też 

akcentów polskich (migawki z historii Solidarności). 

Bruksela to serce Unii Europejskiej. Następnie udaliśmy się 

pod Łuk Triumfalny skąd rozciągał się wspaniały widok na 

piękne rabaty kwiatowe. To za sprawą króla Leopolda II 

powstał zarówno Łuk Triumfalny, jak i Park Pięćdziesięcio-

lecia. Z zainteresowaniem zwiedziliśmy Muzeum Wojska  

i Motoryzacji. Wielką perełką Brukseli jest jeden  

z najpiękniejszych rynków Europy nieregularny pięciokątny  

u wylotu siedmiu ulic otoczony wspaniałymi kamienicami  

z XVIII wieku. Kiedy staliśmy na środku rynku czuliśmy się 

jak w bajce nie można było oderwać wzroku od tych wspaniałości.  
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Z rynku doszliśmy do jednego z symboli miasta figurki siusiającego chłopca z 1619 roku a 

żeńskim odpowiednikiem chłopca jest siusiająca dziewczynka z roku 1987 roku. Ostatnim 

oglądanym przez nas zabytkiem była katedra św. Michała i św. Guduli z cudowną barokową 

amboną z 1699 roku, przedstawiającą wygnanie Adama i Ewy z raju i organami autorstwa 

Grenziga umieszczonymi w nawie głównej tzw. „jaskółczym gnieździe”. Po zwiedzeniu 

Brukseli udaliśmy się w kierunku Paryża. 

Paryż… Miasto które nie śpi, miasto nazwane miastem miłości. Nie można było oderwać 

oczu od pięknie rozkwieconych klombów, skwerków i różowo kwitnących drzew 

migdałowca. Wspaniałe kamienice z okiennicami, wąskimi 

wybrukowanymi uliczkami a nocą cudownie oświetlonymi. 

Niezapomniane chwile spędziliśmy na najwyższym trzecim 

poziomie wieży Eiffela. Przy pięknej pogodzie 

podziwialiśmy panoramę Paryża z wijącą się Sekwaną. 

Najważniejsze zabytki 

były jak na dłoni. 

Mieliśmy tylko trzy dni na 

zwiedzanie Paryża, to 

bardzo mało. Mimo wszy-

stko udało nam się sporo 

zobaczyć. 

Pierwszym przystankiem była Katedra Notre Dame  

z najsłynniejszą relikwią koroną cierniową która została 

zakupiona w 1239 roku przez króla Ludwika IX 

zwiększając prestiż Paryża i Francji. Budowa katedry trwała 

180 lat (1163-1345). Wchodząc do katedry 

przenosimy się w czasie do XI wieku. Jak 

musieli być zdolnymi ludźmi ci, którzy 

postawili takie dzieło!? To prawdziwi artyści.  

Kolejną perełką Paryża jest Bazylika Sacre-

Coeur na szczycie Montmartre. Zaprojektował 

ją Paul Abadie w stylu romańsko-bizantyjskim. 

Budowę Bazyliki rozpoczęto w 1876 roku 

przez dwóch przemysłowców francuskich,  
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a zakończono w 1914 roku. W jednej z kopuł znajduje się najcięższy dzwon w Paryżu - 19 

ton, a jego serce waży 500 kg!  

Plac du Tertre stanowi serce oraz centrum 

Montmartre leżąc niedaleko Bazyliki znany 

jest jako kolebka skupiająca artystów. W 

wieku XX w okolicach placu mieszkało 

wielu znanych malarzy w tym Pablo 

Picasso. W pobliżu placu znajduje się 

Muzeum poświęcone Salwadorowi Dali.  

PANTEON jest to budowla w dzielnicy 

łacińskiej wzniesiona w XVIII wieku jako 

kościół św. Genowefy obecnie pełni rolę 

mauzoleum wybitnych Francuzów. Maria 

Skłodowska-Curie jest jedyną kobietą, która 

spoczęła w paryskim Panteonie. 

Sainte-Chapelle to gotycka dwukondygna-

cyjna kaplica zamkowa w centrum dawnej siedziby królewskiej na wyspie Cite. Górna część 

przeznaczona była do wyłącznego użytku dworu. Znajduje się w niej 15 okien z XIII wieku, 

które zdobią wspaniałe witraże przedstawiające sceny ze 

Starego i Nowego Testamentu. Kaplica ufundowana 

została przez króla Francji Ludwika IX Świętego. 

Została zbudowana w latach 1241-1248 dla jednej  

z najcenniejszych relik-

wii świata chrześcijań-

skiego – korony 

cierniowej. 

Łuk Triumfalny to 

pomnik stojący na Placu 

de Gaulla. Monument został wzniesiony w 1806 roku na cześć 

wygranej Napoleona w bitwie pod Austerlitz. Plac de Gaulla 

nazywany jest Placem Gwiazdy gdzie łączy się aż 12 ulic.  
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Na tarasie Łuku Triumfalnego podziwialiśmy 

Paryż. Luwr to dawny pałac królewski, obecnie 

jedno z najstarszych i największych muzeów na 

świecie. Położony jest na prawym brzegu 

Sekwany. Podczas Rewolucji Francuskiej 

dawny pałac królewski oddano społeczeństwu i 

od 10 sierpnia 1793 roku Luwr stał się 

muzeum. Szklana Piramida przed Luwrem 

zdaje się „nie grać” z całością budynku. Jednak po przemyśleniu dochodzi się do wniosku, że 

– jak piszą niektórzy – stanowi ona „wrota” do przeszłości. Wszak to właśnie w Luwrze 

znajdują się dzieła światowego dziedzictwa o największej sławie.  

Na lewym brzegu Sekwany znajduje się Muzeum Orsay, które początkowo pełniło rolę 

dworca kolejowego. W roku 1978 wpisano go na listę zabytków. Budynek to prawdziwe 

dzieło sztuki: kamienna fasada, rzeźby, pięknie zdobione zegary… Od 1989 funkcjonuje 

oficjalnie jako Muzeum Sztuki XIX wieku i możemy podziwiać tutaj eksponaty sztuki 

użytkowej: rzeźby, fotografię, malarstwo, grafika itp., a także największe kolekcje arcydzieł 

mistrzów impresjonizmu i postimpresjonizmu tj.: Renoir, Gaugain, Van Gogh, Monet, Sisley, 

Cezanne. Szkoda tyko, że nie mogliśmy poświęcić zwiedzaniu więcej czasu 

 

Spacerowaliśmy również po Ogrodach Luksemburskich – parku miejskim w Paryżu.  

W jego północnej części znajduje się Pałac Luksemburski, w którym obecnie mieści się 

Senat. Jednym z pomników na terenie parku jest pomnik Fryderyka Chopina.  

Równie pięknym zabytkiem jest Pałac Inwalidów z kościołem i Placem Inwalidów. Budowa 

kościoła została rozpoczęta w 1677 roku. To tutaj spoczywa zabalsamowane ciało Napoleona 

Bonapartego, zamknięte w sześciu trumnach. Obejrzeliśmy także przepiękny Ratusz Paryża, 

wzniesiony w latach 1874-1882 w stylu neorenesansowym, w którym obecnie mieści się 
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siedziba Rady Miejskiej. Poza funkcją administracyjną budynek pełni funkcję reprezentacyjną 

– tu odbywają się oficjalne uroczystości. 

I kolejny polski akcent – Sorbona – Uniwersytet Paryski założony w 1257 roku (jeden  

z najstarszych w Europie). Pierwszą kobietą 

profesorem na Sorbonie była Maria Skłodowska-

Curie. 

Kolejne przystanki na trasie naszej wycieczki – 

Opera Paryska, której gmach wybudowano  

w latach 70 XIX wieku oraz Centra Georges 

Pompidou – oryginalny budynek, gdzie 

wszystkie instalacje zostały wyprowadzone na 

zewnątrz. Budowę rozpoczęto w 1972 roku, 

obecnie znajduje się tu Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej.  

Odwiedziliśmy też zmarłych na największym  

i najsławniejszym cmentarzu paryskim założonym w 1804 roku – Pere-Lachaise. To właśnie 

tutaj pochowane są takie osoby jak Edith Piaff, Jim Morrison, Fryderyk Chopin. Do 

najstarszych zidentyfikowanych grobowców należy grób Piotra Abelarda i jego ukochanej 

Heloizy (XIIw.). 

Niezapomnianym przeżyciem była dla nas wycieczka statkiem po Sekwanie. Pozdrawialiśmy 

i byliśmy pozdrawiani przez paryżan zebranych nas rzeką w ciepły pogodny wieczór. 

Wspaniałe widoki oświetlonego Paryża i 34 paryskich mostów, pod którymi płynęliśmy – 

bezcenne! Na zakończenie tego bajkowego wieczoru udaliśmy się na jedno ze wzgórz 

paryskich, żeby jeszcze raz spojrzeć na oświetloną Wieżę Eiffela. Dochodziła godzina 22.00, 

tłum ludzi czekał na to, co będzie się działo. Oklaski – i cała wieża mruga do nas 

światełkami… To było pożegnanie z Paryżem.  

Ostatni dzień upłynął nam pod znakiem Wersalu 

– miejscowości pod Paryżem, która słynie   

ze wspaniałego zespołu pałacowego. Od 1668 

roku miejsce rezydencji królów francuskich. 

Pałac był rozbudowany za panowania Ludwika 

XIV wraz z kompleksem ogrodowo-parkowym. 

Jest najwspanialszym dziełem francuskiego 
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klasycyzmu i baroku. Apartamenty Królewskie, Galerie Luster, Wielkie Apartamenty – to 

było niesamowite! A do tego jeszcze piękne ogrody wersalskie… 

W drodze powrotnej do Polski zwiedziliśmy stolicę Szampanii Reims. Dzieje tego miasta 

sięgają czasów rzymskich. Najstarszym zabytkiem są Wrota Marsa powstałe prawdopodobnie 

około 300 r.n.e. Piękna jest Katedra Notre-Dame, której budowę rozpoczęto w 1211 roku 

nazywana jest Katedrą Aniołów, a to za sprawą bogatej dekoracji rzeźbiarskiej. Tu w Reims 

koronowani byli prawie wszyscy królowie.  

Następnym i zarazem ostatnim miejscem naszego pobytu była stolica Alzacji Strasbourg  

z katedrą zbudowaną w stylu gotyckim na przełomie XIII i XIV wieku. Miasto to  jest jednym 

z niewielu, których centrum zostało sklasyfikowane przez UNESCO jako światowe 

dziedzictwo ludzkości.  Najpiękniejsza i najbardziej malownicza część starego Strasbourga to 

Mała Francja – bielone ukwiecone szachulcowe domy z XVI i XVII wieku nad brzegiem  

rzeki. Tu w Strasbourgu znajdują się nowoczesne budynki różnych instytucji Unii 

Europejskiej. 

Po nocy spędzonej w Strasbourgu trzeba było wracać do kraju. Nasi wspaniali kierowcy  

z przewodnikiem Jackiem przywieźli nas zdrowych, zadowolonych, pełnych wrażeń  

i wiadomości do Tłuszcza. Byliśmy w innym świecie, przenieśliśmy  się do czasów królów… 

Dobrze, że na krótko bo tu i teraz najlepiej 

Tekst: Bożena Stolarczyk 

 

 

 

PIERWSZE WRAŻENIA PO „Wyprawie w czasy dinozaurów i ludzi epoki neolitu” 

Uczestnicy projektu „Tłuszczański KIS” po raz kolejny mogli skorzystać z wyjazdu 

integracyjnego w atrakcyjnym turystycznie miejscu. W dniach 22-23 kwietnia br. 

zwiedzaliśmy osobliwości województwa świętokrzyskiego. Wyjazd był okazją do integracji, 

odpoczynku i edukacji. Pierwszego dnia zwiedziliśmy kopalnię krzemienia pasiastego w 

Krzemionkach Opatowskich,  Park Jurajski w Bałtowie oraz Zakłady Porcelany Ćmielów. 

Drugi dzień okazał się mniej intensywny. Mięliśmy więcej wolnego czasu. W programie było 

zwiedzanie ruin pałacu Krzyżtopór w Ujeździe oraz przepiękne miasto Sandomierz. 
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Wizyta w kopalni krzemienia była okazją  

do podróży w czasie. Przewodnik ciekawie 

opowiadał o pracy pradawnych górników  

w kopalniach krzemienia. Mieliśmy okazję 

zejść na głębokość 11 metrów pod ziemię, 

gdzie można było zobaczyć jak wyglądały 

tunele drążone przez górników przed tysiącami 

lat przed nami. 

Polska ma ogromne tradycje w dziedzinie  ceramiki użytkowej. W zakładach 

produkcji porcelany zapoznaliśmy się z procesem produkcyjnym od gliny do produktu 

końcowego. Pracownicy pokazywali uczestnikom ich precyzyjną i trudną pracę. Grupę  

 

oprowadzał specjalista zajmujący się procesami technologicznymi. Na zakończenie 

zwiedzaliśmy ekspozycję produktów. W firmowym sklepie można było zakupić piękne 

naczynia w atrakcyjnych cenach. 

Uczestnicy i uczestniczki otrzymali od 

organizatora kubeczki wykonane  

z najwyższej jakości ceramiki. 

 Ostatnim etapem pierwszego dnia 

była wizyta w parku jurajskim  

w Bałtowie. Centrum rozrywki powstało 

w 2004 roku w ramach działalności 

Stowarzyszenia DELTA. Był to pierwszy 

tego typu obiekt w Polsce. W ekspozycji znajdują się modele dinozaurów naturalnych 

rozmiarów. Przewodnik barwnie opowiadał o prehistorycznych zwierzętach  

i historii obszaru gór Świętokrzyskich.  



18 
 

Zwiedziliśmy również oceanarium, gdzie można było zobaczyć organizmy zamieszkujące 

zbiorniki wodne. Efekt wzmacniały okulary 3D. Wszyscy mogli poczuć się jak w centrum 

wydarzeń. Na miejscu zjedliśmy obiad i wyruszyliśmy do miejsca noclegowego. 

 Noc spędziliśmy w hotelu o wysokim standardzie w Suchedniowie. Po zakwaterowa-

niu udaliśmy się na kolację w chacie grillowej. Czas umilał nam DJ, puszczający przeboje 

muzyki rozrywkowej. Uczestnicy bawili się do 

późnej nocy.  

Drugiego dnia po śniadaniu o godzinie 

9.00 udaliśmy się w dalszą drogę. W pierwszym 

etapie zwiedziliśmy ruiny pałacu  Krzyżtopór  

w Ujeździe. Budowla zaskoczyła wszystkich 

swoim rozmachem. Przewodnik barwnie 

opowiedział o historii rodu Ossolińskich i aspi-

racjach rodziny. Pałac nazywany był Wersalem na wschodzie. Opuściliśmy to miejsce  

w zadumie nad potęgą ówczesnej Rzeczypospolitej. 

 Finałowym punktem wycieczki była wizyta w Sandomierzu. Miasto bardzo urokliwe  

z wielką historią i tradycją. Słońce świeciło, wiał lekki orzeźwiający wiatr. Przewodnik 

oprowadził nas po uroczej starówce, opowiadał legendy i historie dotyczące ludzi związanych 

z tym pięknym miejscem.  

Po części edukacyjno-kulturowej wszyscy mieli czas na 

spacer ulicami miasta i zakupy. Niespodzianką dla 

wszystkich było to, że trafiliśmy na ekipę filmową serialu 

„Ojciec Mateusz”. Szczęśliwcom udało się zrobić zdjęcia 

aktorom, a niektórzy sfotografowali się z gwiazdami ekranu. 

 O godzinie 16.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną.  

W obie strony grupie towarzyszył  przewodnik. Jazda 

autokarem nie była nudna, gdyż pan Artur opowiadał  

o każdym ważniejszym miejscu znajdującym na trasie 

przejazdu.  

 Późnym wieczorem, po intensywnych dwóch dniach zwiedzania zmęczeni, ale 

zadowoleni wróciliśmy bezpiecznie do domów. To była ostatnia wycieczka w ramach 

projektu „Tłuszczański KIS”.  

Tekst: Błażej Michalczyk 

Zdjęcia: Adam Kowalski 
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„Tłuszczański KIS” - kończy się projekt, ale KIS działa dalej! 

Przez ostatnie dwa lata tj. od czerwca 2011r do maja 2013  Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Tłuszczu realizował projekt „Tłuszczański KIS” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja 

zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Projekt 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

Kiedy w czerwcu 2011r organizowaliśmy pierwszą konferencję promującą projekt 

mięliśmy nadzieję, że propozycja z którą wystąpił OPS w Tłuszczu jest uzasadniona  

i potrzebna. I nie myliliśmy się... Tłuszczański KIS okazał się bardzo potrzebny i aktywnie 

służy społeczności lokalnej. Przypomnę, że projekt skierowano do bezrobotnych, 

nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn mieszkających na terenie 

gminy Tłuszcz. Szczegółowym celem projektu było pobudzenie wśród jego uczestników 

aktywności i przedsiębiorczości społecznej, wyjście z izolacji i osamotnienia i przygotowanie 

do podjęcia zatrudnienia po udziale w KIS.  Rekrutacja wśród osób chcących zdobyć nowe 

umiejętności i doświadczenia była długa. Ciągle pojawiały się osoby chętne do wzięcia 

udziału w Tłuszczańskim KIS. W rezultacie do projektu przystąpiło więcej osób niż 

planowano. Przez kolejne dwa lata w Tłuszczańskim KIS uczestniczyło łącznie 112 kobiet 

i mężczyzn, a założenia były na 90 osób.  

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej to inicjatywa, która zrodziła się już w 2008r.  

Jednak brak zaplecza lokalowego i duża konkurencja w konkursach dotacyjnych  

powodowały, że nie było możliwe zorganizowanie tej formy działalności Ośrodka. Jak  widać 

nie łatwo nas zniechęcić. Ostatecznie przy ogromnym zaangażowaniu i pracy  wszystkich, 

którym zależało na powstaniu Klubu Integracji Społecznej w Tłuszczu  udało nam się 

otrzymać lokal.  Dodatkowo cieszy, że jest on w bliskim sąsiedztwie OPS i ma  odpowiednie 

zaplecze lokalowe. Przy ul. Warszawskiej 2 od 2011r regularnie odbywają się spotkania m.in. 

uczestników. Są prowadzone zajęcia warsztatowe w zakresie komunikacji społecznej, 

asertywności, wzmocnienia poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem  
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i przezwyciężaniem problemów życiowych. Są też treningi twórczego myślenia, nauki 

obierania sobie celów i sposobów ich realizacji  oraz trening umiejętności poznawczych.  

Zajęcia samokształceniowe zawsze przeradzały się w ciekawą i żywą dyskusję. 

Uczestnicy chętnie omawiali poruszane zagadnienia. W ramach grup samokształceniowych 

zapraszani byli również eksperci z różnych dziedzin życia, którzy zapoznawali beneficjentów 

z interesującymi ich zagadnieniami społeczno-ekonomicznymi, kulturowymi czy prawnymi. 

Uczestnicy w ramach projektu wzięli udział w wielu bezpłatnych kursach i warsztatach 

kompleksowo podnoszących umiejętności zawodowe i społeczne. Były to:  

1. kurs obsługi komputera i internetu – 91 osób 

2. podstawowy kurs języka angielskiego -50 osób 

3. opiekun osób starszych i dzieci – 8 osób 

4. kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kat. B – 39 osób 

5. kurs pielęgnacji terenów zieleni – 4 osoby 

6. kurs obsługi wózków widłowych – 13 osób 

7. kurs w zakresie prowadzenia księgowości – 4 osoby 

8. kurs operatora koparko-ładowarki – 9 osób. 
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Bardzo nas cieszy, że 29 osób uczestniczących w „Tłuszczańskim KIS” znalazło zatrudnienie.  

W ramach projektu kobiety i mężczyźni mieli również możliwość aktywnego spędzenia czasu 

wolnego, która stanowiła uzupełnienie spotkań prowadzonych w klubie. W tym celu wynajęto 

salę sportową, gdzie  część uczestni-

ków brała udział w zajęciach gimna-

stycznych.  

Dodatkową atrakcją były 

zaplanowane w ramach projektu 

dwudniowe wyjazdy integracyjno-

edukacyjne. W dniach 9 i 10 maja 

2012r.  uczestnicy mieli okazję zwie-

dzić Kraków, miasto Papieża Polaka 

Wadowice oraz Kalwarię Zebrzydowską miejsce, które odegrało istotną rolę w życiu 

wybitnego Polaka Jana Pawła II.  

W kolejnym roku realizacji projektu kobiety i mężczyźni z „Tłuszczańskiego KIS” 

udali się na „Wyprawę w czasy dinozaurów i ludzi epoki neolitu”. W dniach 22 i 23 kwietnia 

br. uczestnicy zwiedzili kopalnię krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich,  Park 

Jurajski w Bałtowie oraz Zakłady Porcelany Ćmielów, a także ruiny pałacu Krzyżtopór  

w Ujeździe oraz przepiękne miasto Sandomierz, gdzie uczestnikom udało się wytropić 

samego Ojca Mateusza.  

Wyjazdy były okazją do integracji, odpoczynku i edukacji. Możliwość oderwania się 

od szarej codzienności i problemów zaszczepiło nowe siły i optymizm w uczestnikach 

Tłuszczańskiego KIS. 

Realizacja projektu trwała dwa lata. Częste spotkania, uczestnictwo w organizowanych 

zajęciach, szkoleniach i wyjazdach dały efekty w postaci widocznej integracji społecznej  

i emocjonalnej uczestników. Mamy nadzieję, że wsparcie jakie otrzymały kobiety  

i mężczyźni w ramach projektu przyczyni się do podjęcia przez nich  aktywnego życia 

społecznego i zawodowego. 

Nadmienić należy, że obecny model polskiej polityki społecznej polega nie tylko na 

udzielaniu pomocy osobom potrzebującym wsparcia finansowego tzw. zapomogi.   

Koncentruje się on raczej na pracy z klientem pomocy społecznej, a więc bardzo często  

z osobą wykluczoną społecznie. Wsparcie to polega przede wszystkim na realizacji różnego 

typu działań aktywizujących społecznie, a także integrujących osobę wykluczoną ze 

społecznością lokalną i jej najbliższym otoczeniem. To właśnie takie działania chce 
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realizować w swojej pracy Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu poprzez aktualne  

i zaplanowane projekty.      

Na dziś - gratulujemy uczestnikom Tłuszczańskiego KIS determinacji i wytrwałości w pracy 

nad samym sobą. Życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym oraz zawodowym. 

Wykorzystajcie zdobytą wiedzę i umiejętności. Bo przecież po to był ten projekt!   

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach POKL  Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 

7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Tekst: Ewa Boguszewska 

Zdjęcia: archiwum KIS 

 

DZIEŃ SĄSIADA 

18 maja 2013 r. po raz pierwszy z inicjatywy sąsiedzkiej zorganizowano Dzień Sąsiada. 

Impreza odbyła się na ulicy Racławickiej i celem była integracja oraz poznanie się sąsiadów 

ulicy Racławickiej, Miodowej i Wierzbowej.  Pomysłodawcą byli Katarzyna Rostek i Leszek 

Pacha, którzy zachęcają do organizowania podobnych spotkań, które niewątpliwie pozwalają 

na poznanie się sąsiadów. Ze spotkania skorzystali nie tylko dorośli, ale też  dzieci które  

mogły nawiązać nowe znajomości. Mieszkańcy przestali być dla siebie anonimowi, nawiązali 

 nowe kontakty.  Impreza na tyle spodobała się  sąsiadom, ze za rok spotkają się ponownie.  

 

Pomysłodawcy zachęcają mieszkańców innych ulic i osiedli do organizowania się i realizacji 

podobnych przedsięwzięć. OPSp w Tłuszczu gwarantuje pomoc techniczną  organizacyjną  

dla zainteresowanych. Impreza wpisuje się w założenia OSL - środowiskową metodę 

Organizowania Społeczności Lokalnej. 

Tekst: Katarzyna Rostek 

Zdjęcia: Aleksandra Skonieczna 
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ROWEROWY UNIWERSYTET  

Rower to jeden z najlepszych wynalazków ludzkości. Praktycznie każdy z nas w dzieciństwie 

nabył umiejętność jazdy na dwóch kółkach. Dziecko czerpie niebywałą radość z jazdy na 

rowerze. Jest to idealny środek lokomocji dający poczucie wolności. W każdym z nas tkwi to 

pierwsze wspomnienie z dzieciństwa, kiedy pierwszy raz pokonaliśmy samodzielnie dystans 

bez dodatkowych kółek. W tradycji tkwi przekonanie o tym, że pierwszy rower w życiu jest 

pewnego rodzaju przełomem. Z wiekiem bicykl staje się urządzeniem praktycznym. Jeździmy 

nim po zakupy, do pracy. Dzięki dwóm kółkom szybko pokonujemy duże odległości, dbamy 

o zdrowie i zwiedzamy okolicę. Bez względu na wiek rower jest uniwersalnym sposobem na 

aktywne i zdrowe spędzenie czasu wolnego i rozwijanie turystyki rowerowej. Uniwersytet 

Trzeciego Wieku w maju 2013 roku wzbogacił swoją ofertę o sekcję rowerową. 

 Tłuszcz i okolice to wyjątkowy obszar do rekreacji rowerowej. Znajdujemy się              

w rejonie niewymagającym od cyklisty wyjątkowych umiejętności. Na terenie całego powiatu 

mamy rozbudowaną sieć dróg gminnych asfaltowych i gruntowych. Możemy zaplanować 

liczne trasy rekreacyjne, historyczne i przyrodnicze. Znajdujemy się w rejonie Nadleśnictwa 

Drewnica gdzie dominują lasy mieszane. Bardziej wymagający turysta może wybrać się         

w okolice Doliny Bugu oraz nad rzekę Liwiec a nawet nad Zalew Zegrzyński. 

 W maju zrealizowaliśmy dwie wycieczki rowerowe. Pierwszy wyjazd odbył się 16 

maja. Studentki wybrały się do Chrzęsnego. Do celu dotarliśmy urokliwą trasą przez 

Wilczeniec, Stryjki i Ołdaki. Druga wycieczka była bardziej wymagająca. Warunki pogodowe 

nie sprzyjały ale frekwencja dopisała.  23 maja zatoczyliśmy duży krąg przez Wilczeniec, 

Łysobyki, Jaźwie, Grabów, Rudniki, Kury i Stryjki. Mimo złej pogody na miejscu zbiórki 

stawiło się 10 studentek. 

  Sekcja rowerowa dopiero zaczyna 

swoją działalność. Chcemy się rozwijać                    

i w przyszłości  wzbogacać naszą 

działalność o elementy edukacji zdrowotnej 

i wiedzy na temat ruchu drogowego. 

W głowach uczestniczek są liczne pomysły 

na nowe trasy i wyprawy. Będziemy 

promować turystykę rowerową na terenie 

gminy i powiatu. Spotkania sekcji odbywają 
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się raz w tygodniu w czwartki o godzinie 17.30. Miejscem spotkania jest zawsze Ogródek 

Jordanowski od strony Urzędu Miejskiego.  

 

Zapraszamy zainteresowanych studentów do uczestnictwa w wycieczkach. 

Tekst i zdjęcia: Błażej Michalczyk 

 
 

 

 

„Tłuszczański KIS” - coś się kończy, coś się zaczyna. 

W dniu 23 maja br. w Hotelu Batory w Tłuszczu odbyła się konferencja podsumowująca 

dwuletni projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu „Tłuszczański 

KIS”. Na konferencję przybyli zaproszeni goście, uczestnicy projektu oraz osoby pracujące  

w projekcie.  Spotkanie rozpoczęła pani Katarzyna Rostek kierownik OPS w Tłuszczu, która 

w kilku zdaniach opowiedziała o tym, 

dlaczego projekt powstał, do kogo był 

adresowany i jak przebiegała jego 

realizacja. Stwierdzenie „coś się kończy – 

coś się zaczyna” pani kierownik 

adresowała do uczestników, dziękując im 

za aktywny udział w projekcie, ale również 

sugerowała dalszy rozwój i pracę nad 



25 
 

samym sobą. Następnie głos zabrał pan Błażej Michalczyk - asystent koordynatora projektu, 

który przygotował prezentację multimedialną oraz w bardzo ciekawy i wyczerpujący sposób 

przedstawił szczegóły  pracy w projekcie.     

Na konferencji uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział  

w Tłuszczańskim KIS. Na zakończenie spotkania troje 

uczestników projektu podzieliło się swoimi odczuciami 

i doświadczeniami związanymi z  udziałem w proje-

kcie. Po części oficjalnej uczestnicy i zaproszeni goście 

udali się na poczęstunek, gdzie w miłej atmosferze, 

przy filiżance kawy zgromadzeni mieli okazję na 

rozmowy oraz wymianę swoich doświadczeń i uwag.     

 

Przypomnę, że przez dwa lata tj. od 

czerwca 2011r do maja 2013 w projekcie 

Tłuszczański KIS wzięło udział 112 osób 

bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo  

i niepełnosprawnych mieszkańców gminy 

Tłuszcz. Szczegółowym celem projektu 

było pobudzenie wśród jego uczestników 

aktywności i przedsiębiorczości społecznej, wyjście z izolacji i osamotnienia i przygotowanie 

do podjęcia zatrudnienia po udziale w KIS. Uczestnicy wzięli udział w bezpłatnych kursach  

i warsztatach kompleksowo podnoszących umiejętności.  

 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, 

Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym . 

Tekst: Ewa Boguszewska 

Zdjęcia: Adam Kowalski 

 

PAPIEROWIKLINA SPLATA POKOLENIA 

 

Wszyscy jesteśmy dziećmi bez względu na wiek. A każdy wiek rządzi się swoimi prawami ale 

i tak najważniejsze jest dla nas komunikowanie się w zabawie i rekreacji. Stereotypowe 

myślenie o konflikcie pokoleń można w skuteczny sposób eliminować. Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w Tłuszczu skupia w swoich szeregach wielu aktywnych i dynamicznych słuchaczy. 
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Każde spotkanie i wydarzenie przy udziale Seniorów odbywa się w atmosferze radości  

i entuzjazmu. Każdy kto chociaż raz wybierze się na wykład widzi, że brać studencka to 

osoby pełne wigoru i pomysłów. Słuchacze UTW są otwarci na nowe doświadczenia 

i chęci do uczestnictwa w przedsięwzięciach edukacyjnych i międzypokoleniowych. I tym 

razem nie zawiedli. 

Pod koniec czerwca 2013 roku Seniorzy 

spędzili twórczo czas z uczniami Szkoły 

Podstawowej w Tłuszczu. Pani Anna 

Milczarek wychowawca II A zorganizo-

wała lekcję w ramach programu 

generation@school. Celem wydarzenia 

było wzmocnienie dialogu pokoleń 

między uczniami i Seniorami. Zaproszeni 

studenci UTW opowiedzieli dzieciom o swoich doświadczeniach, wyjaśnili istotę nauki przez 

całe życie oraz zachęcili dzieci do wspólnego poznawania świata przez rozmowy i zabawę.  

W spotkaniu wzięli udział również pracownicy OPS, dyrekcja szkoły oraz przedstawiciele 

wolontariatu. 

Przez kilka godzin dzieci i dorośli zapozna-wali się z techniką plastyczną tworzenia prac  

z papierowikliny.  Zajęcia poprowadziła Pani Bożena Muszyńska z OPS. Seniorzy  

i uczniowie wykonywali prace pod okiem instruktorki. Praca w grupach zintegrowała 

uczestników i z minuty na minutę było widać coraz silniejsze zgranie dzieci i dorosłych. 

Seniorzy i uczniowie konsultowali się i pomagali sobie wzajemnie. Lekcja oprócz wymiaru 

społecznego miała cechy edukacji 

ekologicznej. Wykorzystanie starych gazet do 

celów użytkowych zainspirowało młodych 

plastyków do intensywnej pracy.  Wydarzenie 

w  szkole im. Jana Pawła II w Tłuszczu było 

już drugim spotkaniem międzypokolenio-

wym. Wcześniej grupka uczniów wzięła 

udział  w profesjonalnej sesji zdjęciowej do 

kalendarza UTW na rok 2014. 

  

mailto:generation@school
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Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej w Tłuszczu ma na celu 

organizowanie społeczności lokalnej z uwzględnieniem działań na rzecz dialogu pokoleń. 

Celem jest włączenie dzieci w edukację permanentną. Kontakt młodych ludzi  

z doświadczonymi osobami starszymi sprzyja transmisji kultury, historii, wartości dla dobra 

następnych pokoleń. Podejmowanie podobnych inicjatyw jest przejawem lokalnej polityki 

prorodzinnej. Kontakty międzypokoleniowe i ich kontynuacja buduje w dzieciach i młodzieży 

tożsamość i światopogląd. W planach są kolejne spotkania pokoleń. Pani Anna Milczarek 

planuje zaangażować rodziców i dziadków uczniów z IIA. Zgodnie z przyjętą koncepcją 

UTW i SP w Tłuszczu będą realizować partnerską współpracę w zakresie spotkań  

o charakterze międzypokoleniowym. 

   Tekst: Błażej Michalczyk 

Zdjęcia: Aleksandra Skonieczna 

 

NIECHCIANA MIŁOŚĆ 

 

Zraniona, pokiereszowana 

umyka chyłkiem, opłotkami 

miłość, przez nikogo niechciana 

liże rany – sama, nocami 

 

a tylko tak na chwilę chciała 

zalśnić, niczym gwiazda w zenicie 

płaszczyła się i uniżała 

by ktoś ozdobił nią swe życie 

 

nie ma ulgi, żadnej litości 

dla miłości, co się nie ceni 

niechże więc kona w samotności 

nie ściele swych tragicznych cieni 

 

choć głupia, beznadziejna taka 

może by jednak szczęście dała? 

będzie teraz żałośnie płakać 

bez walki, głupia, się poddała.   
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KOBIETA AKTYWNA – nowy projekt realizowany w KIS-ie  

 

Od 01.06.2013 Gmina Tłuszcz/Ośrodek Pomocy Społecznej 

rozpoczyna realizację nowego projektu „KOBIETA 

AKTYWNA” skierowanego do 10 kobiet bezrobotnych, które z 

różnych przyczyn zaprzestały aktywnie działać rynku pracy. 

Chcemy to zmienić! W okresie od 01.06.2013 do 01.10.2014r 

obejmiemy uczestniczki różnorodnym wsparciem w postaci : 

- doradcy zawodowego 

- warsztatów aktywizacji zawodowej 

- psychologa 

- treningu interpersonalnego i społecznego 

- warsztatów autoprezentacji i kreowania wizerunku 

- kursu obsługi komputera  

- kursów zawodowych: ogrodniczy, finansowo-księgowy, opiekun osób starszych 

- pomoc w podjęciu zatrudnienia 

Dodatkowo oferujemy Paniom zajęcia rękodzielnicze-decoupage, wizytę studyjną i piknik 

integracyjny. Wszystkie zajęcia objęte projektem będą odbywać się w Klubie Integracji 

Społecznej przy ul. Warszawskiej 2 w Tłuszczu. 

Marta Jabłecka – koordynator projektu 
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