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12 października 2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Bachorzynie odbyło się spotkanie integracyjne
sołectwa Bachorzyn, w którym uczestniczyło około 90 osób.
Wśród zaproszonych gości uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Zieliński, Wójt Gminy
Pan Bronisław Węglewski, Skarbnik Gminy Pani Grażyna Jędryka, Dyrektor GOKiS Pani Jolanta
Nietupska, Pani Dorota Krysiak pracownica Urzędu Gminy, dzieci szkolne wraz ze swoją opiekunką Panią
Aleksandrą Zielińską oraz radni i sołtysi z terenu Gminy Buczek.
Spotkanie odbyło się dzięki Grantowi Sołeckiemu pn. &bdquo;Bliżej siebie &ndash; integracja
międzypokoleniowa sołectwa Bachorzyn&rdquo; współfinansowanego z budżetu Województwa Łódzkiego.
Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji stołów i krzeseł oraz podziwiania wystawy z upieczonymi i
udekorowanymi pierniczkami.
Następnie po powitaniu zaproszonych gości, dzieci szkolne wystąpiły ze swoim repertuarem, wykonując
na instrumentach dwa utwory.
Dla mieszkańców sołectwa i zaproszonych gości przygotowany został poczęstunek przez panie ze
Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna.
Wspólna integracja była największą biesiadą kulinarną w sołectwie Bachorzyn.
Głównym celem projektu było zintegrowanie lokalnej społeczności, jak i zbliżenie do siebie różnych grup
wiekowych, poprzez zakup stołów i krzeseł oraz zorganizowanie warsztatów piernikarskich.
Realizacja projektu przyczyniła się do doposażenia pomieszczenia w niezbędne stoły i krzesła, które
posłużą dla dobra wspólnego wsi, a przeprowadzone warsztaty piernikarskie pozytywnie wpłynęły na
aktywność i integrację społeczną mieszkańców sołectwa Bachorzyn.
Spotkanie integracyjne było uwieńczeniem pracy uczestniczek warsztatów, była wspólna degustacja.
Wspólna, przyjemna i jakże czasochłonna praca wprawiła wszystkich w cudowny zapach pierników. To
integracyjne spotkanie zaowocowało nie tylko pięknymi wypiekami, ale również smakowitym zapachem w
całej Świetlicy. Bardzo ważnym akcentem podczas trwania warsztatów piernikarskich było upieczenie i
udekorowanie przez uczestniczki projektu 100 sztuk pierników w kształcie mapy Polski, upamiętniając w
ten sposób obchody 100 &ndash; Lecia Odzyskania Niepodległości.
Przeprowadzony został również konkurs na najładniejszy upieczony i udekorowany piernik. Przewidziano
drobne upominki.
Ważną korzyścią była możliwość zintegrowania wszystkich grup wiekowych sołectwa Bachorzyn. Młode
pokolenie dowiedziało się czym jest tradycja i jak należy ją kultywować Seniorzy i młodzi ludzie pokazali
społeczności lokalnej dlaczego warto nawiązywać międzypokoleniową relację, co można zyskać, czego się
nauczyć od siebie nawzajem.
Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie Jadwiga Ratajczyk i sołtys Sołectwa
Bachorzyn Mieczysław Grabarz bardzo dziękują wszystkim uczestnikom spotkania integracyjnego,
spotkania międzypokoleniowego.
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