


Zapraszamy Państwa do podjęcia próby przejścia się uliczkami naszego 
miasteczka. Wierszowane opowiadanie przybliży Państwu elementy historii 
Chocza - tej dawniejszej i tej bardziej współczesnej. Poznacie osoby, które 
znajdują się jeszcze w pamięci większości współczesnych choczan. 

Ich nazwiska będą zaszyfrowane, ale mamy nadzieję, że klucz, który znajdziecie 
w dalszej części ułatwi Wam to zadanie. Publikacja, w której znajdziecie również 
mapkę, pomoże Wam w odszukaniu miejsc, na które warto zwrócić uwagę. 
Zdjęcia dadzą możliwość odnalezienia budynku, tego, który autorzy mieli na 
myśli. Bawcie się i poznawajcie nasze dzieje!

Wolontariusze "Ciepłych Serc" 
z opiekunkami Anną Klauza, 

Renatą Urbaniak i Anettą Orlicką 
oraz Lucyną Roszak, prrzesem Fundacji Animacja

Zaproszenie



Tu historia się zaczyna… w starej Puszczy Pyzdrskiej przed wiekami, piękny 
Chocz nam rośnie w siłę, wszyscy mu się przyglądamy…

Stara szkoła  

Na wprost banku spółdzielczego  

Lat dziesiątki ma na murach 

By ją było widać w chmurach. 

Tam wskazówek znajdziesz wiele 

O tej szkole, przy kościele. 

Tam gdzie                                              kiedyś żyli 

Kolegiatę nam stworzyli 

Bliziutko był staw - zabawy miejsce  

Bawiły się tam dzieci duże, małe, większe 

Przez te igraszki stusiny zaznały 

To znaczy, że bardzo często one obrywały. 

Biegnij tam szybko, ile sił w nogach 

To blisko przecież, tu nieopodal.

 

Idź w głąb ulicy gdzie stary post strzeże 

I wytrwaj w wierze, że wskazówki dostrzeżesz. 

Gdzie żona premiera cukierki rozdawała,

„Chocka Enigma”

tu wpisz imię 
i nazwisko



Tam stoi remiza - nieduża, niemała. 

Miał w niej udział  

Biegnij szybko jak torpeda.

 

Czy wiesz mój kolego 

Gdzie kościółek stał? 

Tak. On na Piaskach swoje miejsce miał. 

Cmentarz go otaczał 

I mroczne tajemnice dookoła roztaczał 

I tu ciekawostka mój przyjacielu 

Co się z cmentarzem stało? - To wie niewielu 

To nie błahostka, lecz poważna sprawa 

Zrównano go z ziemią - to nie zabawa! 

I tu tajemnica… wielka jak góra 

Bo teraz tam stoi Wawrzyńca figura.

 

Fundator kapliczki Chrystusa Króla 

Do lekarskiego zapraszał biura,  

Które swe miejsce miało na placu 

Tuż obok tego „Bożego pałacu”. 



Gdy człek dolegliwość jakąkolwiek miał 

Wystarczyło, że lekko w rynnę zapukał. 

A medyk się zjawiał, do pracy gotowy 

By ulżyć w cierpieniach, choćby w bólu głowy

 

Pan                                             -  inaczej miejscowy lekarz  

Biegnij do  niego, gdy na katar narzekasz 

Więc na Zapłocie kieruj się żwawo 

Jeśli dom tam jego znajdziesz to wielkie BRAWO

Tam się zapach mąki unosił, 

A młyn się o ziarna prosił 

Pan                                                     mieszka tam teraz 

Ty w swoim życiu byłeś tam nieraz.

 

Były dyrektor naszej chockiej szkoły 

Zawsze był pomocny, dobry i wesoły. 

Szkołą zarządzał mądrze, sprawiedliwie 

Dziatków szkolnych psoty znosił cierpliwie. 

Choć dziś starszy ciałem, to duchem wciąż młody 

I na emeryturze zażywa swobody. 

Mieszka on w Choczu, tym mieście nad Prosną. 

Kieruj się prosto w ulicę Zagórowską.
tu wpisz imię 

i nazwisko



 

Biegnij i szukaj bo to Zapłocie 

Da Ci wskazówki do dalszej gry chockiej. 

Kiedyś mogłeś nabyć pralkę 

motor, rower lub latarkę. 

Teraz schody kupić możesz 

Stolarzowi dopomożesz.

 

W piękne szaty stoi odziany 

Chociaż z drewna wystrugany 

Na rynek swe nóżki kieruj 

Biegnij, skacz albo maszeruj. 

tu wpisz imię 
i nazwisko

tu wpisz imię 
i nazwisko
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Szkolna Grupa Wolontariuszy powstała w Zespole Szkół w Choczu w listopadzie 
2014 roku. Nazwa „Ciepłe Serca” to wybór wolontariuszy. Logo powstało 
w drodze konkursu plastycznego. Autorką zwycięskiej pracy była uczennica 
gimnazjum - Paulina Walendowska. 

Na początku nasze działania oparte były na współpracy z Zespołem 
Charytatywnym działającym przy Parafii św. Andrzeja Apostoła w Choczu. 
W marcu 2015 roku nawiązaliśmy współpracę z Lokalnym Centrum Wolontariatu 
w Pleszewie, którego koordynatorem jest Pani Lucyna Roszak. Dzięki tej 
współpracy młodzież angażuje się nie tylko w pracę na terenie naszej szkoły 
i gminy, ale także w działania na terenie naszego powiatu prowadzone przez 
Lokalne Centrum Wolontariatu w Pleszewie.

Wolontariusze zapraszani są do współpracy w organizowaniu różnego rodzaju 
imprez środowiskowych organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy 
Chocz, sołectwa czy Gminny Ośrodek Kultury w Choczu. Obecnie grupa 
wolontariuszy liczy około 25 uczniów Gimnazjum w Choczu. Opiekę sprawują 
Panie Anna Klauza, Renata Urbaniak, Jagoda Kałużna i Anetta Orlicka we 
współpracy z innymi nauczycielami. 

W grudniu 2015 roku nasz projekt „Chocki Klocki” zyskał akceptację Regionalnej 
Komisji Ekspertów programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać 
Szanse 2015”. Autorkami projektu były Panie Anna Klauza, Renata Urbaniak 
i Anetta Orlicka oraz Lucyna Roszak założycielka Fundacji Animacja. Na 
realizację naszego pomysłu i rozwój Szkolnej Grupy Wolontariuszy „Ciepłe 
Serca” przyznano nam 7500 zł. 

Publikacja ta przedstawia wyniki naszej pracy. Czytając ją możecie Państwa poznać 
jakie działania podejmowaliśmy w ramach realizacji projektu „Chocki Klocki”.
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W skład grupy projektowej wchodzili uczniowie:
• Martyna Urbaniak
• Julia Grygiel 
• Marta Urbaniak
• Nikola Bogucka
• Łucja Głuchowska
• Maja Augustyniak
• Oliwia Filipiak
• Marta Rybarczyk
• Klaudia Strzyżykowska
• Julia Szymańska
• Magda Urbaniak
• Weronika Urbaniak
• Julia Skórzybut
• Patrycja Jabczyńska
• Sandra Bogucka 
• Adrianna Żółtowska
• Kacper Szkudlarek 
• Eryk Latański
• Jakub Zaleśny
• Szymon Roszak
oraz uczniowie wspierający projekt - Bartosz Biesiada i Hubert Cierniak.

Mieliśmy zaszczyt współpracować z następującymi osobami, którym to składamy 
podziękowania za poświęcony nam czas:
• Pani Zdzisława Flisińska - emerytowana nauczycielka historii, pasjonatka 

historii regionalnej, współautorka planu gry miejskiej
• Pan Krzysztof Wegner - wieloletni, emerytowany dyrektor Zespołu Szkół 

w Choczu
• Pan Jan Woldański - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Choczu
• Pani Janina Dudek - stuletnia mieszkanka Chocza, najstarsza w gminie
• Pan Paweł Kędzia - długoletni lekarz rodzinny z małżonką Alicją Kędzia
• Pan Jan Buda - właściciel młyna w Choczu
• Pan Robert Czajczyński - właściciel studia fotograficznego Vision-R

Absolwentka naszego gimnazjum Olga Urbaniak, obecnie uczennica Liceum 
Plastycznego w Kaliszu, zaprojektowała logo Chockiej Enigmy.

Dziękujemy również wszystkim instytucjom, które wspierały nasze działania 
(tym wymienionym i tym anonimowym):
• Zespół Szkół w Choczu
• Urząd Miejski Gminy Chocz
• Ojcowie franciszkanie
• Gminny Ośrodek Kultury
• Szkoła Podstawowa w Kwileniu



Jak odszyfrować
ukryte słowa?
Szyfr matematyczny
Zasadą tego szyfru jest 
zamienianie literek na 
przydzielone im według 
klucza cyfry.

Cyfry powstałe 
w wyniku 
zaszyfrowania 
liter łączymy za 
pomocą znaków 
matematycznych, tak 
aby stworzyły działanie 
matematyczne (nie 
musi być równe).
Sposób łączenia cyfr 
jest zależny tylko od 
naszej wyobraźni.

Szyfr „CZEKOLADKA”



24 lutego 2016 - planujemy pracę. 
Zajęcia z Lucyną Roszak. 

18 lutego 2016 - zajęcia integracyjne 
prowadzone przez Magdalenę Spychaj.



9 marca 2016 - warsztaty z decoupage prowadzone 
przez Lucynę Roszak z absolwentkami naszej szkoły 
Anną Woźniak i Roksaną Grzembka.

11 marca 2016 - warsztaty biżuteryjne 
prowadzone przez Emilię Golińską.



22 kwietnia 2016 - warsztaty w Józefowie.

1 kwietnia 2016 - nocka w szkole. Spotkanie podsumowujące 
pierwszy etap pracy. Warsztaty z tworzenia gry miejskiej 
prowadziła Lucyna Roszak. Gry i zabawy integracyjne.



6 maja 2016 - warsztaty w Niniewie.

20 maja 2016 - warsztaty w Kuźni.



1 czerwca 2016 z Panią Zdzisławą Flisińską - emerytowaną nauczycielką 
historii, która pomagała uczestnikom w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
wywiadów z pozostałymi ważnymi dla realizacji projektu osobami.

6 czerwca 2016 z Panem Janem Woldańskim - Prezesem Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
w Choczu, który podzielił się z nami swoją wiedzą na temat straży pożarnej.



10 czerwca 2016 z Panem Krzysztofem Wegnerem - emerytowanym 
nauczycielem i długoletnim dyrektorem Zespołu Szkół w Choczu, który 
opowiedział między innymi o wybudowaniu hali sportowej, Orlika czy 
sposobie ogrzewania budynku zanim powstało centralne ogrzewanie. 

16 czerwca 2016 - spotkanie z Panią Janiną Dudek, 
stuletnią mieszkanką Chocza.
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skład i łamanie Anika Djoniziak


