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Ocalmy od zapomnienia…
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KOWAL
U kowala czarna robota,
u kowala wielka tĊsknota,
u kowala máotów rozmowa i gwar,
u kowala Īar…
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- ZaczĊáo siĊ od dziadka, Ignacego Krawczyka, który miaá tutaj zakáad
jeszcze przed wojną - ZVSRPLQDS
%RJXVáDZ. - W latach piĊüdziesiątych
zastąpiá go jego syn, a mój ojciec Franciszek Krawczyk. Potem wypadáo
na mnie. Z początku chciaáem zostaü
mechanikiem samochodowym, jednak
rodzinna tradycja przewaĪyáa. W 1975 r.
poszedáem do ZSZ w Ostrzeszowie,

gdzie uczyáem siĊ tego fachu. Praktyki
oczywiĞcie odbywaáem u ojca. Mój zawód okazaá siĊ przydatny juĪ podczas
sáuĪby wojskowej we Wrocáawiu, gdzie
podkuwaáem konie patrolom wojskowym i jeĨdĨcom WKS ĝląsk.
.LHG\ZUZUyFLá]ZRMVND
SRZROL]DF]ąáSU]HMPRZDüNRZDOVWZR
RGRMFD:\EXGRZDáQRZąNXĨQLĊDWDN
ZRJyOHWU]HFLąZJRVSRGDUVWZLH.UDZ
F]\NyZ%\áDRQDZLĊNV]DRGSRSU]HG
QLHMERZWHG\NOLHQWyZQLHEUDNRZDáR
E\ZDáRĪHQDSRGZyUNXXVWDZLDá\VLĊ
NROHMNLJRVSRGDU]\]NRĔPL
=LPąZ\ZR]LOLGUHZQR]ODVXQD
WDUWDNGR*UDERZDL2VWU]HV]RZDDWR
ZLą]DáRVLĊ]]DSRWU]HERZDQLHPQD
QRZHSRGNRZ\
DokoĔczenie na str. 6.
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ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ

Nasze produkty sð znakowane
znakiem jakoćci CE i produkowane
sð zgodnie z normð PN-EN 12839:2012
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SONDA

Marta Bartczak

z mċīem Patrykiem
i córeczkĆ LenĆ
nauczycielka wychowania
przedszkolnego
W dzieciĕstwie mój mĆī, tak jak
wiċkszoğý maâych châopców, chciaâ
byý straīakiem. Ja chciaâam byý nauczycielkĆ w przedszkolu i wâağnie tym
siċ teraz zajmujċ.
Najbardziej szanowani sĆ prezesi
róīnych Àrm i spóâek, niezaleīnie od
dziedziny, jakĆ siċ zajmujĆ. Oprócz
prestiīu takie osoby majĆ opiniċ tych
najlepiej zarabiajĆcych. Na drugim
miejscu pod wzglċdem szacunku,
wedâug nas, plasujĆ siċ ksiċīa. Wielu
ludzi ich sâucha, wierzy im i traktuje jak
swoisty autorytet. Jest tak szczególnie
na wsiach i w maâych miejscowoğciach.
Gdyby ğwiat byâ idealny, to kaīdy
mógâby pracowaý w swoim wymarzonym zawodzie i otrzymywaý za to
godziwe, wysokie wynagrodzenie.
Jednak, niestety, najczċğciej musimy
wybieraý miċdzy zarobkami a satysfakcjĆ z pracy i samospeânieniem siċ.
W naszym powiecie jest coraz
mniej osób, które szukajĆ pracy, za
to wielu pracodawców, którym brakuje
pracowników. Jest to o tyle komfortowa
sytuacja dla bezrobotnych, īe jeğli
tylko chcĆ uczciwie zarabiaý, to mogĆ
liczyý na lepsze warunki zatrudnienia
niī jeszcze kilka lat temu.
Ğwiat ciĆgle siċ rozwija, a co za
tym idzie, niektóre zawody wymierajĆ,
w innych ludzie zastċpowani sĆ maszynami. Niedâugo moīe byý tak, īe linie
produkcyjne bċdĆ w peâni zautomatyzowane, a ludzie nie bċdĆ mieli pracy.
Moīe siċ to wiĆzaý ze zwiċkszeniem
bezrobocia. Rozwój nie zawsze wiĆīe
siċ z polepszeniem sytuacji spoâeczeĕstwa.

Rozm. K. Przybysz
Fot. S. Szmatuâa

O pracy i zawodach

Maâgorzata Daszczyk
rencistka

Jako dziecko pomagaâam rodzicom w prowadzeniu ich gospodarstwa.
Nauczyâo mnie to ciċīkiej pracy i zaowocowaâo w dorosâym īyciu. Nigdy
nie baâam siċ „ubrudziý sobie rĆk”
i pracowaý w pocie czoâa, by osiĆgnĆý
zamierzone efekty i cele.
Przez dâugi czas pracowaâam jako
kucharka i to byâo coğ, czym od dziecka chciaâam siċ zajmowaý. Gotowanie
sprawiaâo mi ogromnĆ przyjemnoğý,
dziċki czemu praca mnie nie mċczyâa zawsze czuâam siċ speâniona i zadowolona. Moim zdaniem czâowiek powinien
wybieraý takie zajċcie, dziċki któremu
czuje siċ szczċğliwy, a wtedy pieniĆdze
zawsze siċ znajdĆ.
W ostatnich latach moīna zauwaīyý, īe bezrobocie maleje. W tej chwili
to pracodawca musi staraý siċ o pracownika, a nie na odwrót. Niestety,
ludziom nadal nie chce siċ pracowaý.
Chcieliby zarabiaý miliony, siedzĆc na
kanapie i oglĆdajĆc telewizjċ. Mówiċ tu
przede wszystkim o mâodych, którzy
nie majĆ doğwiadczenia, a oczekujĆ
stanowisk kierowniczych.
Wydaje mi siċ, īe w naszym powiecie najwiċcej jest osób zajmujĆcych
siċ sprawami komputerowymi, informatykĆ. Ğwiat idzie do przodu i praca
w takich zawodach gwarantuje dobre
zarobki i staâĆ pracċ. Niedâugo moīe
zdarzyý siċ tak, īe zacznĆ zastċpowaý
nas maszyny i potrzebni bċdĆ jedynie
ludzie, którzy bċdĆ je koordynowaý
i obsâugiwaý.
Nie powinno siċ oceniaý, który
zawód jest bardziej prestiīowy i szanowany. Kaīda praca jest waīna.
Przykâadowo lekarz ratuje īycie, wiċc
stereotypowo jest najwaīniejszy, ale
gdyby nie osoby, które sprzĆtajĆ czy
wywoīĆ odpady, tonċlibyğmy w ğmieciach. Kaīdy czâowiek, który uczciwie
pracuje, zasâuguje na szacunek.

áukasz Ilski

pracuje za granicĆ
Moim marzeniem w dzieciĕstwie
byâo zostaý piâkarzem. Rzeczywistoğý
zweryÀkowaâa te plany i musiaâem
wybraý bardziej przyziemny zawód.
Z wyksztaâcenia jestem technikiem
elektrykiem, ale ze wzglċdu na sytuacjċ zarobkowĆ w Polsce zostaâem
niejako zmuszony do wyemigrowania
za granicċ.
W naszym powiecie potrzebnych
jest coraz wiċcej pracowników, jednak
pracodawcy wolĆ zatrudniý obcokrajowców, którzy zgodzĆ siċ pracowaý
za o wiele niīsze stawki niī Polacy.
Przez tċ sytuacjċ my równieī musimy
wyjeīdīaý za granicċ w pogoni za pracĆ i godziwymi zarobkami.
Ostrzeszów jest zagâċbiem Àrm
zwiĆzanych z konstrukcjami metalowymi i stalowymi, tak samo jak Kċpno
i okolice znane sĆ z produkcji mebli.
Jednak coraz wiċcej jest tutaj równieī
Àrm komputerowych, informatycznych
oraz fryzjerów i kosmetyczek.
Moim zdaniem najwiċkszym szacunkiem i prestiīem cieszĆ siċ sâuīby
mundurowe oraz ratunkowe. Niestety,
mimo īe powinno siċ to równieī wiĆzaý z najwiċkszymi zarobkami, tak nie
jest. Najlepsze pieniĆdze zdobywajĆ
politycy, którzy wcale nie zasâuīyli na
tak wysokie pensje.
W dzisiejszych czasach najwiċkszym szczċğciarzem jest ten, który
w pracy dobrze zarabia i przy okazji siċ
w niej odnajduje i speânia. Jednak takie
sytuacje zdarzajĆ siċ bardzo rzadko.
Wiċkszoğý ludzi wybierze pieniĆdze,
a dopiero na drugim miejscu satysfakcjċ z wykonywanego zawodu.

Kamil Kryğ
uczeĕ

Jako dziecko chciaâem byý policjantem i straīakiem. Oczywiğcie
z wiekiem moje zainteresowania siċ
zmieniaây. ZaczĆâem trenowaý bieganie, naleīċ do klubu LKS Orkan Ostrzeszów i moim najwiċkszym marzeniem
jest zajċcie siċ tym profesjonalnie.
Z bieganiem wiĆīċ swojĆ przyszâoğý.
Ogólnie mówiĆc, chciaâbym byý sportowcem.
W dzisiejszych czasach coraz wiċcej zawodów zaczyna znikaý. Kiedyğ
na kaīdym rogu mogliğmy spotkaý siċ
z szewcami czy krawcowymi, a teraz
sĆ to pojedyncze punkty usâugowe.
Myğlċ, īe dzieje siċ tak dlatego, īe
wszystkie produkty mamy dostċpne
od rċki, wiċc wolimy kupiý coğ nowego
niī naprawiaý stare.
Uwaīam, īe praca, którĆ wybieramy, powinna przede wszystkim dawaý
nam speânienie, poniewaī jeīeli nie bċdziemy lubili tego, czym siċ zajmujemy,
to bardzo szybko moīemy siċ wypaliý
zawodowo, popağý w depresjċ czy nerwicċ. PieniĆdze nie mogĆ byý dla nas
najwaīniejsze. Jak to siċ mówi - one
nie dajĆ szczċğcia, a nawet jeğli nam
siċ tak wydaje, to sĆ to tylko pozory.
Wedâug mnie najwiċkszym szacunkiem cieszĆ siċ policjanci i straīacy. Oni
ratujĆ ludzi i dbajĆ o nasze bezpieczeĕstwo. Bez nich zapanowaâby chaos.
Mimo īe sĆ to bardzo waīne zawody,
nie idzie to w parze z najwyīszymi
zarobkami. Najbardziej dochodowe
wydaje siċ bycie wâağcicielem duīej
Àrmy lub prawnikiem, adwokatem
czy politykiem.

Emilia Nowak
sprzedawca

Jako dziecko czċsto bawiâam siċ
w sklep. Bardzo mi siċ to podobaâo,
wiċc gdy nadarzyâa siċ okazja, zostaâam prawdziwym sprzedawcĆ. Uwaīam, īe czâowiek powinien wybieraý
takie zajċcie, które po prostu bċdzie
lubiâ, poniewaī w przeciwnym wypadku
moīe staý siċ zgorzkniaây, nerwowy
i wiecznie niezadowolony.
Kaīdy chciaâby duīo zarabiaý i do
tego czuý siċ speânionym, ale īycie
zmusza nas bardzo czċsto do wyboru
pomiċdzy jednym a drugim. Wedâug
mnie nie moīemy pozwoliý, by pieniĆdze decydowaây o naszym īyciu.
Uwaīam, īe najbardziej powaīani
sĆ lekarze i to oni najwiċcej zarabiajĆ.
Jednak kosztuje ich to duīo wysiâku
i nie jestem pewna, czy ich pensje sĆ
wystarczajĆce. Ogromne pieniĆdze
zdobywajĆ równieī posâowie, choý
oni nie muszĆ siċ zbytnio wysilaý, by
zdobyý fortunċ.
Kiedyğ w „Czasie Ostrzeszowskim”
byâo duīo ogâoszeĕ o poszukiwaniu
pracy, a dzisiaj najwiċcej jest tych zamieszczanych przez pracodawców.
Myğlċ, īe taka sytuacja ma duīo zalet
dla pracowników - otrzymujĆ wyīsze
wynagrodzenia i o wiele wiċksze moīliwoğci rozwoju, a takīe sĆ bardziej
szanowani przez pracodawców.
Mówi siċ, īe niedâugo w wielu zawodach zastĆpiĆ nas maszyny. Myğlċ,
īe jest to maâo realne. Zawsze bċdzie
potrzebny czâowiek, który tymi mechanizmami bċdzie sterowaâ. Poza tym sĆ
takie czynnoğci, których maszyna nie
wykona - leczenie ludzi, zapewnianie
im bezpieczeĕstwa czy budowanie domów.

