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W dniu 21.10.2017 w Sali OSP w Łękach Szlacheckich członkowie Gminnego Stowarzyszenia
Gospodyń Wiejskich spotkały się na wspólnej uroczystości, której hasłem przewodnim był
ziemniak. Stowarzyszenie realizuje projekt – „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego” współfinansowany przez Zarząd Powiatu Piotrkowskiego a jego celem jest
kultywowanie tradycji i obyczajów kultury wiejskiej.  Gospodynie zorganizowały „Festiwal
ziemniaka” by pokazać ogromne możliwości jakie posiada to warzywo w przygotowaniu potraw.
Prezes Stowarzyszenia Maria Simkowska wraz z przewodniczącymi wszystkich Kół Gospodyń
powitały licznie przybyłych gości, a w szczególności Przewodniczącego Sejmiku Województwa
Łódzkiego Pana Marka Mazura, przedstawicieli Starostwa Piotrkowskiego – Panią Dorotę
Adamek, członka Zarządu – Pana Józefa Korpasa oraz Radną Powiatu Panią Grażynę Lasek,
Pana Wójta Gminy Łęki Szlacheckie Piotra Łącznego i Przewodniczącą Rady Gminy Panią
Agnieszkę Pośpiech, Wójta Gminy Gorzkowice Pana Alojzego Włodarczyka, Sekretarza Gminy
Łęki Szlacheckie Pana Grzegorza Stępnia, przedstawicieli Stowarzyszenia Rozwoju Gminy
Ręczno na czele z Prezesem Panią Danutą Stępień, delegację Stowarzyszenia Krośnianki z
Prezesem Panią Teresą Kobylińską, przedstawicieli Stowarzyszenia Gospodyń Gminy Rozprza
z Panią Teresą Sikorską na czele, delegację Stowarzyszenia Trzepnica i okolice z Prezesem
Panem Marcinem Purzyńskim oraz wszystkie członkinie gospodyń wiejskich z terenu gminy
Łęki Szlacheckie.
Ziemniak obok pszenicy, ryżu, kukurydzy jest podstawowym warzywem w żywieniu ludzi na
całym świecie. Znane były już w XIV wieku na terenie dzisiejszego Peru, Boliwii, Chile. Do
Europy przywieźli je Hiszpanie w XVI wieku, do Polski przybyły dzięki królowi Janowi III
Sobieskiemu, który przywiózł je spod Wiednia dla swojej żony Marysieńki. Początkowo
uprawiane były w ogrodach jako roślina ozdobna, z czasem (XVIII w.) stały się podstawą
żywienia ludzi, często ratowały od śmierci w czasie klęsk głodowych. W wieku XIX zaczęto
wytwarzać z nich krochmal, rozwinął się też przemysł gorzelniczy. Szkoda, że dzisiejsza moda
na zdrowe żywienie nie dostrzega walorów odżywczych ziemniaka, który posiada dużo wit.C i
innych cennych mikroelementów. Dlatego gospodynie postanowiły pokazać jak smaczne
potrawy można przygotować z ziemniaków. Każde  Koło Gospodyń zaserwowało jedno danie
na bazie ziemniaka. Dania oceniane były przez Komisję Konkursową, wszystkie Koła zostały
nagrodzone za przygotowanie pyszności. W trakcie festiwalu odbył się też konkurs na
najdłuższą obierzynę z ziemniaka, zwyciężyło KGW Felicja. W czasie wspólnej biesiady, panie
ze Stowarzyszenia Gospodyń zaprezentowały uszyte przez siebie stroje dzięki dofinansowaniu
projektu przez Zarząd Powiatu Piotrkowskiego. „Festiwal ziemniaka” nie miałby takiego uroku
gdyby nie zaproszony przez Wójta Piotra Łącznego zespół muzyczny Spektrum, który porywał
do wspólnej zabawy. Zorganizowane spotkanie przez Gminne Stowarzyszenie Gospodyń
przyczyniło się do integracji społecznej edukacji kulinarnej, wymiany doświadczenia oraz
kultywowania polskiej tradycji kuchni.
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