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ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI 
            ŚCIEKÓW W  CHOJNIE

Gmina Pakosław otrzymała 12.255.000,00 zł 
dofinansowania na inwestycję pn. „Rozbudowa i mo-
dernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie”, w ramach 
2. Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych. 
Starania o dofinansowanie przedsięwzięcia wynikały z pil-
nej potrzeby rozbudowy oczyszczalni w związku z podłą-
czaniem kolejnych miejscowości do systemu kanalizacyj-
nego. W ramach inwestycji zwiększona zostanie prze-
pustowość oczyszczalni do 500 m3/d. Zmodernizowane 
zostaną także zdegradowane i zużyte elementy obecnej 
infrastruktury. 
W ramach zadania wykonane zostaną nowe obiekty, tj.: 
reaktor biologiczny (bliźniaczy do istniejącego), budynek 
odwadniania osadu z wiatą odbioru osadu, wiata magazy-
nowania osadu, zbiornik retencyjny ścieków oczysz-

3czonych o objętości 300 m , sieć wodociągowa zasilająca 
oczyszczalnię, przepompownia ścieków i kolektor tłoczny, 
sieci międzyobiektowe, instalacje elektryczne, agregat 
prądotwórczy, system sterowania, monitoringu i wizuali-
zacji, instalacja fotowoltaiczna oraz ogrodzenie, nasadze-
nia, drogi i place manewrowe. Modernizacji poddane zo-
staną: budynek obsługi, reaktor biologiczny i zbiornik 
uśredniający. Natomiast do urządzeń zaplanowanych do 
wymiany zaliczono: wszystkie mieszadła i pompy ciągu 
technologicznego, sito spiralne z płuczką skratek w prze-
pompowni ścieków, dmuchawy oraz separator piasku.
Koszt całkowity inwestycji oszacowano na 12.900.000,00 zł, 
z czego wysokość dofinansowania wynosi 12.255.000,00 zł 
(95% całkowitej wartości zadania), natomiast wkład Gminy 
Pakosław wynosi 645.000,00 zł (5% całkowitej wartości 
zadania).

Zakończenie realizacji 
inwestycji przewiduje się 
na listopad 2024 roku. 
Uroczyste wręczenie pro-
mes odbyło się 13 czerw-
ca 2022 r. w Starostwie 
Powiatowym w Rawiczu. 

Krzysztofa Wawrzyniak

Archiwum „Życia Rawicza”

„WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI” W OSIEKU I PODBOROWIE
Na terenie sołectw Osiek i Podborowo realizowane 

będą zadania współfinansowane przez Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wiel-
kopolska Odnowa Wsi 2020+”. 
W styczniu 2022 r., w ramach XII edycji konkursu „Pię-
knieje Wielkopolska Wieś”, Gmina Pakosław złożyła dwa 
wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego, które zostały pozytywnie 
ocenione i uplasowały się odpowiednio na 9. i 67. miejscu 

listy rankingowej, na 170 dofinansowanych zadań.
W Osieku, w ramach zadania pn. „Osiek odnowiony – 
teren wokół świetlicy polepszony”, zostanie wybudowa-
ne boisko do koszykówki o nawierzchni z kostki brukowej, 
miejsce na grilla z kostki granitowej oraz zostaną zakupio-
ne i zamontowane 3 urządzenia siłowni zewnętrznej, 
4 ławki i 2 kosze na śmieci. Ponadto zostanie odnowiona 
elewacja świetlicy wiejskiej.
Koszt całego przedsięwzięcia (razem z pracą i wkładem 
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rzeczowym mieszkańców) został oszacowany na kwotę 
223.193,95 zł, natomiast koszty kwalifikowalne projektu 
wynoszą 165.093,95 zł, w tym: z dotacji Województwa 
Wielkopolskiego 50.000,00 zł, z wkładu finansowego 
gminy 95.593,95 zł i z funduszu sołeckiego 19.500,00 zł. 
Z kolei w Podborowie, w ramach zadania pn. „Podborowo 
– wioska mała, placu zabaw by chciała” zaplanowano 
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wybudowanie 
grilla z kostki granitowej oraz zakup i montaż 2 zestawów 
urządzeń siłowni zewnętrznej, elementu edukacyjnego 
„kółko i krzyżyk”, 3 ławek i 2 koszy na śmieci. Koszt całego 

projektu (łącznie z pracą i wkładem rzeczowym mieszkań-
ców) wyceniono na 80.372,24 zł, natomiast wartość kosz-
tów kwalifikowalnych wynosi 59.952,24 zł, w tym: z dotacji 
Województwa Wielkopolskiego 32.500,00 zł, z wkładu 
finansowego gminy 19.017,24 zł i z funduszu sołeckiego 
8.435,00 zł.
Realizacja obu zadań musi zakończyć się do dnia 15 listo-
pada 2022 r.
Umowy o dofinansowanie obu projektów zostaną pod-
pisane w najbliższym czasie.

Krzysztofa Wawrzyniak

ABSOLUTORIUM ZA ROK 2021

Tradycyjnie w czerwcu odbyła się uroczysta, absolu-
toryjna Sesja Rady Gminy Pakosław. Jest to wydarzenie 
bardzo ważne dla każdego wójta, burmistrza, starosty. 
W trakcie obrad przedstawiono Raport o Stanie Gminy 
Pakosław, Sprawozdanie z Wykonania Budżetu za 2021 r. 
Ponadto przedłożono sprawozdania finansowe, opinie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Pakosław. 

Działalność samorządu gminnego przejawia się w wie-
lu dziedzinach, między innymi w: oświacie, kulturze, pomo-
cy społecznej, ochronie środowiska. Przedmiotem szczegól-
nego zainteresowania są inwestycje, przez pryzmat których 
najczęściej oceniana jest praca wójta, urzędu, radnych. Rok 
2021 był pod tym względem bardzo udany. Ogółem wydat-
ki majątkowe kształtowały się na poziomie ponad 8 mln zł, 
co stanowiło 25% całego budżetu. Biorąc pod uwagę także 
przedsięwzięcia, jakie wykonano razem z Powiatem Rawic-
kim, kwota zainwestowanych środków na trenie naszej 
gminy wynosi ponad 20 mln zł, co jest prawdopodobnie 
wynikiem rekordowym w historii. Znacząca większość 
wspomnianych środków pochodziła z dofinansowań 
zewnętrznych – programów unijnych i krajowych.

Po wysłuchaniu informacji i przeprowadzonej dysku-
sji jednogłośnie udzielone zostało wotum zaufania i abso-
lutorium. Był także czas na podziękowania, które wójt 
Piotr Skrzypek skierował do pracowników urzędu i jedno-
stek podległych, radnych i sołtysów, wszystkich, którzy na 
co dzień swoją pracą wykazują troskę o dobro Gminy Pa-
kosław.

Poniżej zestawienie ważniejszych przedsięwzięć, jakie 
w roku 2021 zrealizowano i kwot jakie wydatkowano 
z budżetu Gminy Pakosław:
1.�  Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy 

dla komunikacji samochodowej, między miejscowo-
ściami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz 
z budową energooszczędnego oświetlenia – 2 919 
987,02 zł (w tym środki unijne – 2 403 448,02 zł).

2. � Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatyw-
ny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu ra-
wickiego – 1 360 416,37 zł.

3. � Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz – 
Dubin na odcinku Słupia Kapitulna – Chojno – 
425 230,40 zł.

4. � Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Pakosław na ul. Kolejowej oraz 
ul. Olbina – 573 675,15 zł (w tym środki z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych – 468 045,05 zł).

5.� Przebudowa drogi w Niedźwiadkach oraz ul. Olbina 
w Pakosławiu – 485 798,37 zł ( w tym środki z fun-
duszu sołeckiego – 10 975,00 zł, Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych 228 573,37 zł, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
246 250,00 zł).

6. Budowa drogi w Golejewku – 505 535,98 zł (w tym 
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 350 
455,88 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych – 155 080,10 zł). 

7.� Budowa drogi w Sworowie - 453 204,92 zł (w tym 
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 354 
648,36 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych – 98 556,56 zł).

8. � Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP Chojno – wydatek majątkowy po stronie gmi-
ny to 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Pozostała część, czyli 400 000,00 zł. stano-
wiła dotację z MSWiA przekazaną bezpośrednio na 
konto jednostki. 

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław
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Oprócz powyższego wykonano wiele mniejszych za-
dań, np. budowę chodnika na ulicy Strażackiej w Pako-
sławiu, modernizację instalacji elektrycznej w świetlicy 
w Pomocnie, przygotowano projekty dróg, remontu szko-
ły, oświetlenia, udzielono dotacji na budowę oczyszczalni 
przyzagrodowych, itd. 

Jest duża szansa, że rekordowy wynik (środki przez-
naczone na inwestycje) zostanie poprawiony w roku bie-
żącym. Obecnie budowana jest kanalizacja sanitarna 

w Sworowie i Góreczkach Wielkich o łącznej wartości ok. 
9 mln zł, oświetlenie uliczne za ponad 800 tys. zł. Nieba-
wem prawdopodobnie rozpoczniemy modernizację 
szkoły za blisko 5 mln zł. W perspektywie i planach mamy 
dodatkowe przedsięwzięcia. Chcemy dalej prowadzić po-
litykę proinwestycyjną, choć z dużym niepokojem obser-
wujemy rosnące wydatki bieżące związane w szczegól-
ności ze wzrostem cen materiałów, usług i mediów.

Piotr Skrzypek

SPRAWY SPOŁECZNE
DZIEŃ STRAŻAKA Z UDZIAŁEM TRZECH GMIN!

Mszą św. zainaugurowano obchody Dnia Strażaka w 
Miejskiej Górce. 
Uczestnikami i organizatorami uroczystego capstrzyku stra-
żackiego byli przedstawiciele trzech gmin (Miejska Górka, 
Pakosław, Pępowo), do których pod koniec 2021 roku, tra-
fiły nowe wozy bojowe. W Gminie Pakosław o nowy samo-
chód wzbogaciła się jednostka w Chojnie. W trakcie wyda-
rzenia uhonorowano wielu strażaków-ochotników, wrę-
czono odznaczenia i medale. Liczna grupa druhów OSP 
wraz z pocztami sztandarowymi reprezentowała naszą 
gminę. Oprócz części oficjalnej nie zabrakło dodatkowych 
atrakcji. W programie imprezy znalazły się między innymi: 
przegląd piosenki strażackiej i rozrywkowej, koncert Orkie-
stry Dętej z Miejskiej Górki, pokaz sprzętu strażackiego 
i udzielania pierwszej pomocy. 

� � � � Piotr Skrzypek

JÓZEF KARKOSZ
1953-2022

Jego pasją, z którą wytrwał do końca, była służba w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pan Józef Karkosz w szeregi ochotników OSP wstąpił w 1968 r. mając 15 lat. Od 
początku był jej aktywnym członkiem, w związku z czym, bardzo szybko został 
dowódcą Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Następnie, do roku 1976, był 
przodownikiem roty I w drużynie seniorów. Był także członkiem drużyny, która 
w roku 1971 na zawodach wojewódzkich w Wągrowcu zdobyła zaszczytne 
II miejsce. Aż do dnia dzisiejszego żadnej drużynie z Gminy Pakosław tego osią-
gniecia nie udało się powtórzyć. W latach 1976-1982 sprawował funkcję do-
wódcy sekcji seniorów. Dzięki swojemu zaangażowaniu potrafił połączyć starty 
w drużynie pożarniczej z pełnieniem funkcji członka Komisji Rewizyjnej OSP 
Golejewo. W latach osiemdziesiątych przeszedł szkolenie na naczelników OSP 
w obecnej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu. 
W roku 1982 powierzono mu funkcję zastępcy naczelnika Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Golejewie. Od czasu objęcia tej funkcji, dzięki jego zaangażowaniu, 
zaszczepianiu kolejnym pokoleniom chęci osiągania najlepszych wyników, akty-
wizowaniu młodzieży i przekazywaniu im wiedzy przeciwpożarowej, drużyny 
OSP Golejewo przez niego szkolone i prowadzone stale zajmują miejsca w czo-
łówce klasyfikacji zawodów gminnych, a także dobrze radzą sobie na szczeblu 

Archiwum „Życia Rawicza”

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław
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powiatowym. Efektem tych ćwiczeń prowadzonych przez druha Józefa był awans drużyny seniorów OSP Golejewo na za-
wody wojewódzkie w 1996 r. O poświęceniu i determinacji, wzorowo wypełnianej funkcji naczelnika świadczy fakt, iż 
w miejscowościach liczących ok. 260 osób dorosłych prowadził 4 sekcje OSP. Swoim uporem w dążeniu do celu przekonał 
właściciela miejscowego Zakładu Stolarskiego o konieczności utworzenia zakładowej drużyny pożarniczej, którą następnie 
sam wyszkolił. W roku 2006 drużyna seniorów OSP Golejewo i drużyna zakładowa Zakładu Stolarskiego zajęły na zawodach 
gminnych odpowiednio II i III miejsce. Natomiast drużyna OSP Golejewo na powiatowych zawodach sportowo – pożar-
niczych w Rawiczu zajęła jedyne miejsce na podium (III) z całej Gminy Pakosław. Druh Józef Karkosz przez wiele lat ucze-
stniczył w akcjach ratowniczo – gaśniczych, wykazując się dużym zaangażowaniem, opanowaniem i znakomitym zmysłem 
organizacyjnym. Jego pasją była działalność z młodzieżą w miejscowej OSP, jak również w innych jednostkach na terenie 
gminy, a zwłaszcza współpraca ze szkołami. Z ramienia Zarządu Gminnego, przy współudziale Komendanta Gminnego Stra-
ży Pożarnych podjął prace w zakresie wzmocnienia szeregów OSP – poprzez organizowanie MDP, typowanie kandydatów 
na szkolenie funkcyjne, poprawy warunków garażowania samochodów i sprzętu, sukcesywnego doposażania jednostek 
w sprzęt pożarniczy, organizację każdego roku zawodów pożarniczych – szczebla gminnego dla OSP i MDP.  Druh Józef Kar-
kosz każdego roku uczestniczył w pracach Gminnej Komisji ds. Współzawodnictwa. Współorganizował Turnieje Wiedzy Po-
żarniczej – zasiadał w komisji. 
Był i pozostanie w naszej pamięci cenionym autorytetem, działaczem społecznym i wzorem do naśladowania.

Barbara Konopka

Z MROKÓW HISTORII
Z MROKÓW HISTORII... ZNAKI CZASU 

1. Tajemniczy krzyż na dębie przy Orli

� W poprzednim opisie „Z mroków historii...” mieliśmy okazję poznać historię zagi-
nionej osady Gać, osady położonej nad Orlą pomiędzy Sworo-wem i Kubeczkami.

Po opublikowaniu historii zaginionej na naszych oczach osady otrzyma-łem od leś-
niczego Huberta Wojtkowskiego z Osieka piękne zdjęcie dębu i wpis pod zdjęciem: „Na 
pierwszym dębie od strony Orli wisi krzyż i widać czyjeś zainteresowanie tym miej-
scem” i drugie zdjęcie z podpisem: „To też częsty widok przy Gaci, jelenie upodobały 
sobie to miejsce” .

Wróciłem więc do Gaci i alei dębów w kierunku Orli, by odkrywać tajemnice daw-
nych lat!
Kto może najwięcej wiedzieć? Oczywiście ostatni mieszkańcy Gaci – Janina Konieczna 
z Pakosławia z córkami.

Do dziś od osady Gać w kierunku Orli prowadzi aleja wiekowych dębów do drew-
nianego mostu, już nie istniejącego (most na zdjęciu). Lata wstecz, po przejechaniu 
drewnianym mostem, docierało się leśnymi duktami do miejscowości Białykał. Teraz 
w tym miejscu wodę w Orli piętrzy betonowy jaz (zapora).

Spacerując dębową aleją, po prawej stronie, na ostatnim dębie, widzimy krzyż z wizerunkiem Chrystusa, ze sztucznymi 
kwiatami i zniczami pod drzewem. Ktoś dba o to miejsce, a miejsce skrywa dawne tajemnice. Jakie?

Obecnie krzyż zawieszony jest w trzecim miejscu. Dawny znajdował się po drugiej stronie Orli, też na dębie otoczonym 
drewnianym sztachetowym płotem. Mieszkańcy Gaci modlili się przy tym krzyżu szczególnie w okresie nabożeństw majo-
wych. Gdy drewno spróchniało, Kaźmierowscy, mieszkańcy Gaci, zabrali wizerunek Pana Jezusa i przechowali go w domu. 
W latach 60-tych Józef Konieczny zrobił nowy krzyż, który został umieszczony na małym dębie, nieopodal poprzedniego 
miejsca. W latach 80-tych krzyż został przeniesiony na gruszę po lewej stronie drogi prowadzącej do Białegokału.

Podczas prac przy regulacji rzeki Orli, budowie zalewu oraz betonowych jazów, krzyż przeniesiono na obecne miejsce. 
Jest to więc trzecie miejsce tego samego krzyża, miejsce zadbane i otoczone opieką, prawdopodobnie obecnych właści-
cieli terenu po dawnej osadzie.

� Z krzyżem na dębie wiąże się tragiczna historia. Według wspomnień pani Janiny Koniecznej  i córki Teresy z Pakosła-
wia, w latach 50-60-tych ubiegłego wieku, podczas letniej powodzi w Orli utonęła dziewczyna z obozu harcerskiego zorga-
nizowanego w Sowach. Przy drewnianym moście na Gaci harcerkę z Rawicza wyłowił pan Władysław Węcłaś ze Sworowa. 
A więc tragiczna historia tego miejsca z ubiegłego wieku.
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2. Figura Chrystusa z Kubeczek

� Przed drugą wojną światową w Kubeczkach, w narożniku prywatnego lasu, skry-
wającego cmentarz pandemiczny, znajdował się krzyż drewniany z figurą Chrystusa 
(zdjęcie). Podczas okupacji krzyż zniszczyli hitlerowcy a figurę w ukryciu przechowywali 
mieszkańcy.

� Po wojnie, mieszkańcy Kubeczek figurę Chrystusa przenieśli na prowizoryczny 
krzyż usytuowany w dawnym miejscu leśnego cmentarza. W 50-tych latach ubiegłego 
wieku krzyż uległ zniszczeniu, a figurę Chrystusa zabezpieczyli właściciele lasu – Pań-
stwo Szpechtowie.

� Dziś mieszkańcy planują odbudować krzyż z figurą, według zapewnień sołtysa 
Józefa Stachowskiego zamieszczonych w Gazecie „ABC” z 29.07 – 04.08.2020 r., „Figura 
zostanie wypiaskowana, przywrócona do stanu sprzed wojny”. Przy krzyżu miałby zo-
stać usadowiony głaz z tablicą i modlitewnym napisem: „Od powietrza, głodu, ognia 
i wojny wybaw nas Panie”. Wybaw nas Panie, bo na wschodzie Europy toczy się wojna, 
a epidemia covid bardzo wolno ustępuje.

3. Kapliczka przy Złotym Rowie

� Na pograniczu Ugody i Łąkty, na Hazach, około 500 metrów w bok za sklepem, na 
rozwidleniu dróg, przy Złotym Rowie, stoi kapliczka z wizerunkiem na zdjęciu – Obrazu 
Niepokalanego Poczęci Najświętszej Maryi Panny – obrazu sprowadzonego w 1668 r. 
do kościoła w Golejewku z Klasztoru Bernardynów w Kobylinie. Skąd obraz Niepoka-
lanego Poczęcia w tym miejscu? Skąd w stojącej na drewnianym słupie kapliczce minia-
tura obrazu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z kościoła Czestram – 
Golejewko, z bocznymi rysunkami starej drewnianej świątyni w Golejewku (rozebranej) 
i świątyni nowej (zbudowanej 100 lat temu)?

Nie mam odwagi opisywać wydarzeń na Hazach w miejscu ustawienia kapliczki, to 
uprawnienie regionalistów tamtejszego obszaru. Wiem tylko, że przy kaplicy spotykają 
się mieszkańcy podczas wieczornej modlitwy majowej.

Wiem, że dnia 25 stycznia 1887 r. parafię w Golejewku objął ks. Stanisław Dalibor. 
Kontynuował zbieranie składek na budowę nowego kościoła. Za jego proboszczowania 
został rozebrany stary walący się kościół drewniany i zbudowano tymczasową szopę 
z desek, w której na czas budowy nowej świątyni odprawiano wszystkie nabożeństwa. 
Za jego czasów rozpoczęto budowę nowych kościołów w Golejewku i Zielonej Wsi.

Po trzynastu latach posługi w Golejewku, dnia 24 marca 1900 r., ks. Stanisław Dalibor został przeniesiony do pobliskiej 
parafii w Konarach. Tam zmarł dnia 6 czerwca 1916 r. i tam został pochowany.

4. Wizerunek Chrystusa z Góreczek Wielkich

� W kościele w Pakosławiu, w bocznej nawie, po prawej stronie wisi krzyż z wizerun-
kiem Chrystusa, z wyraźnymi śladami uszkodzeń. Skąd ten krzyż? Krzyż wykonany zo-
stał przez pana Ludwika Cieplika z Góreczek Wielkich. Umieszczono na nim figurę (pa-
syjkę) Chrystusa, a związany jest z Góreczkami Wielkimi i wydarzeniami w tej miej-
scowości w okresie II wojny światowej.
A oto treść świadectwa napisanego przez doktor Helenę Macniak z Poznania, lekarkę 
dermatolog, zamieszczonego kilka lat temu obok krzyża w pakosławskim kościele:
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ŚWIADECTWO ZWIĄZANE ZE ZNISZCZENIEM KRZYŻA 
(1941/1942), PRZEZ MŁODYCH NIEMCÓW, 

MIESZKAŃCÓW GÓRECZEK.

Krzyż stał przy płocie gospodarstwa Ignacego Płó-
ciennika. Moja babcia Wiktoria, po dewastacji krzyża z pa-
syjką (odcięcie w ramionach kończyn górnych i dolnych, 
przepołowienie tułowia, a także otwór od kuli karabino-
wej o średnicy około 8-9 mm, na piersi, po prawej stronie) 
zabrała te części pasyjki i ukryła w nikomu niewiadomym 
miejscu. Tak opowiadała ciocia Marysia, córka babci. Mło-
dy Niemiec, wkrótce po dokonaniu tego czynu, został za-
brany na front pod Salingrad, gdzie po krótkim czasie stra-
cił rękę i wrócił do Góreczek, do domu. Matka jego była 
protestantką, przyszła do babci i przeprosiła za ten czyn 
syna i powiedziała, że utrata ręki to kara Boża. Babcia 
zmarła 1 listopada 1942. Po odzyskaniu niepodległości 
w 1945 roku syn babci, Aleksy i ludzie z Góreczek postano-
wili postawić nowy krzyż, jednak nie znaleźli zniszczonej 
Pasyjki.
� Z Góreczkami jestem związana emocjonalnie, tu się 
urodziłam i spędziłam lata okupacji. Po wojnie przyjeż-
dżałam na wakacje i zżyłam się z rówieśnikami; dziećmi 
z tej wsi, z którymi w dużej części byłam spokrewniona 
(7 rodzin, 7 gospodarstw to rodzina). W miejscu byłego 

krzyża została zbudowana w 2009 kapliczka ku czci Nie-
pokalanego Serca Maryi. W lipcu (22 i 23) 2009 przeszła 
duża burza nad Wielkopolską i dokonała wielu zniszczeń 
drzew, lasów i gospodarstw. Również w Góreczkach, u są-
siadów, został zerwany dach domu i przy jego naprawie 
znaleziono połamaną, zniszczoną pasyjkę, zawiniętą 
w szary fartuch babci (pamiętałam jak go nosiła). Na kilka 
dni przed poświeceniem kapliczki, właścicielka tego domu 
(z rodziny Płócienników) przyniosła mi znalezioną po 57 
latach, w tak niezwykłych okolicznościach, zniszczoną pa-
syjkę, pytając czy to jest ta, którą poszukiwałam. Pasyjka 
została naprawiona w Muzeum Narodowym w Poznaniu, 
gdzie stwierdzono, że była pozłacana (znaleziono reszki 
złota) oraz że została wykonana na początku XIX wieku 
(ok.1829-1830). Pasyjka ma ocenę bardzo dobrej pracy 
artystycznej. Nadmieniam, że wiele osób z Góreczek 
wywiezionych na prace do Niemiec szczęśliwie wróciło, 
a Niemcy przybyli do Góreczek większych nieszczęść nie 
spowodowali.

Helena Macniakowa z Płócienników

 W Góreczkach Wielkich obok państwa Fabisiów mieszkańcy zbudowali kamienną kapliczkę, jej poświęcenie i poświęcenie 
odrestaurowanej Pasyjki poprzedzili dwudniową adoracją Chrystusa Ukrzyżowanego, a opis zamieścili 15 września 2013 r. 
w bocznej nawie pakosławskiego kościoła, co potwierdził proboszcz ks. Maciej Kuczma odpowiednim podpisem.

5. Wieżyczka na pakosławskim kościele

� Parafia Pakosław ofiarnie od kilku lat gromadzi środki finansowe na bardzo 
kosztowny kompleksowy remont świątyni, szczególnie wieży kościoła i całko-
witą wymianę pokrycia dachowego, w drugim etapie osuszenia fundamentów 
i prac restauratorskich wewnątrz świątyni.

� Parafianie cieszą się widokiem stopniowo rozbieranych rusztowań (kosz-
towny wydatek), świadczących o kończeniu kolejnego etapu prac zewnę-
trznych i przywracaniu piękna odnowionych fragmentów świątyni. Znikające 
rusztowania, to stopniowo obniżane koszty remontu.

� Parafianie w rozmowach przypominają konieczność przywrócenia na da-
chu świątyni „małej wieżyczki” od strony północnej, będącej elementem archi-
tektonicznym świątyni. Zdjęcia historyczne, sprzed ponad 100 lat ukazują pię-
kno świątyni z dwiema wieżami i zdobieniami ścian, gzymsów i dachu.

� Chwała, że tak pieczołowicie przywracane jest piękno pakosławskiego 
kościoła.

Kazimierz Chudy
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Z ŻYCIA SENIORA
WARSZTATY ŚWIĄTECZNE DLA SENIORÓW

Wielkanocne przygotowania w Klubie Seniora.
Dnia 31 marca 2022 r., podczas zorganizowanych za-
jęć przedświątecznych, w Klubie Seniora, powstały 
barwne pisanki malowane woskiem, ozdoby na świą-
teczny stół, a także zrodziły się pomysły na zapako-
wanie „prezentu od zajączka”.  
Warsztaty poprowadziła Pani Alicja Gniazdowska 
współpracująca z seniorami już od kilku miesięcy.  

Agnieszka Jakubowska

Archiwum Pani Agnieszki Jakubowskiej

Archiwum Pani Agnieszki Jakubowskiej

Archiwum Pani Agnieszki Jakubowskiej

ROBÓTKI NA PALCACH Z WEŁNY ALIZE

Dnia 28 kwietnia 2022 r.,  panie z Klubu Seniora, brały udział w warszta-
tach wyplatania z wełny Alize.
Zajęcia przeprowadziła Pani Alicja Gniazdowska , która chętnie dzieli się swoim 
doświadczeniem i udziela w trakcie zajęć licznych wskazówek. Bardzo dzięku-
jemy Pani Alicji za poświęcony czas, a Paniom gratulujemy wytrwałości w cza-
sie warsztatów i przepięknych prac, które zostały uwiecznione na zdjęciach.
Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych warsztatach.

Agnieszka Jakubowska

TOREBKI Z WEŁNY

Dnia 25 maja 2022 r., panie z Klubu Seniora roz-
poczęły w Sowach tworzenie torebek z wełny Alize 
Puffy Fine. 
Po pierwszych warsztatach z tego cyklu, można było 
podziwiać równe i precyzyjne sploty.
Panie pilnie pracowały bawiąc się przy tym bardzo 
dobrze. Spotkanie było międzypokoleniowe, a weł-
niane laleczki-motanki były także efektem pracy naj-
młodszej uczestniczki - Zuzanny.
W trakcie warsztatów odśpiewano uroczyste „Sto lat” 
dla Pani Marii Becella z okazji jej urodzin.
Życzymy pani Marii zdrowia i wszelkiej pomyślności, 
by każdy dzień przynosił radość , a uśmiech nie znikał 
z twarzy.

Agnieszka Jakubowska
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Archiwum Urzędu Gminy Pakosław

WACHLARZ NA UPALNE DNI
Wachlarz leciutki
Leciutki wachlarz
Rozwinę przed ustami
Mewa koliber i czapla
Zakryją mnie piórami…

W ostatnim czasie pogoda jest przepiękna. Grzejące słoń-
ce sprawia, że mamy lepsze humory. Jednak takie upały 
są także męczące. Co zrobić, aby znaleźć choć odrobinę 
ochłody? Myślicie, że wachlarz jest dobrym pomysłem, 
aby choć troszkę schłodzić się w ten gorący czas? Odpo-
wiedź brzmi: TAK, a potwierdzili to obecni na warsztatach 
seniorzy z Gminy Pakosław. Pięknie ozdobione wachlarze 
uczestnicy spotkania wykonywali w ramach trwającego 
Tygodnia Bibliotek. Inspiracją stał się utwór Viole�y Villas 
pt. „Wachlarz”. Bardzo dziękuję Wam drodzy seniorzy za 
taki aktywny udział w naszych spotkaniach. Zawsze jeste-
ście pełni entuzjazmu i chęci do realizowania pomysłów, 
z którymi do Was przyjeżdżam. Wachlarze są śliczne, 

zwiewne i kolorowe. Wierzę, że przydadzą się Wam pod-
czas kolejnych słonecznych dni. Bo cóż może być milsze-
go, niż uśmiechające się do nas słońce?

Agnieszka Jeziorska

WIEK TO TYLKO LICZBA

Spotkanie integracyjne Polskiego Związku Emery-

tów i Rencistów pod nazwą „Wiek to tylko liczba” odby-

ło się w Domu Strażaka w Pakosławiu. 

Okazji do życzeń zebrało się trochę. Były to : Dzień Matki 

i Ojca oraz uhonorowanie osób, które obchodziły i jeszcze 

będą w tym roku obchodzić okrągłe Jubileusze urodzin. 

Najstarszym Jubilatem był Pan Jan Zakrzewski z Góreczek 

Wielkich, który świętował 95. urodziny. Jeszcze raz wszy-

stkim życzymy dużo zdrowia. Spotkanie umiliły nam dzie-

ci ze Szkoły Podstawowej w Pakosławiu. Bardzo im dzię-

kujemy. Występy były piękne.
Piotr Skrzypek

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

Archiwum Pana Piotra Skrzypka
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OŚWIATA

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
PT. „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” – ELIMINACJE GMINNE

SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOSŁAWIU (Artykuły i fotografie otrzymane ze szkoły)

Dnia 25 marca 2022 r., w Urzędzie Gminy w Pakosławiu, 
odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

Eliminacje składały się z dwóch etapów: I etap – rozwiązy-
wanie testu z wiedzy przeciwpożarowej oraz etap II – spraw-
dzenie wiadomości ze znajomości sprzętu przeciwpożarowe-
go. Ze Szkoły Podstawowej w Pakosławiu w turnieju startowali 
uczniowie klas czwartych, siódmych i ósmych. W grupie młod-
szej: Maciej Smakulski zajął I miejsce, Mateusz Barteczka - II 
miejsce, Aleksander Bartkowiak - III miejsce. W grupie starszej: 
Maria Lipna zajęła I miejsce, Magdalena Kędzia - II miejsce, 
Martyna Fiszer - IV miejsce, Natan Pieprzyk - VIII miejsce. Lau-
reaci czołowych miejsc uzyskali awans do eliminacji powiato-
wych, które odbyły  się Rawiczu. 

Eugeniusz Głowacz

LAUREACI  POWIATOWEGO ETAPU KONKURSU
PT. „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"

W Rawiczu, dwudziestu pięciu uczestników, 
wzięło udział w eliminacjach powiatowych Otwar-
tego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”.
Nasi uczniowie uzyskali bardzo wysokie wyniki. 
W kategorii uczniów klas I-IV szkół podstawowych 
Maciej Smakulski zdobył I miejsce, Mateusz Barte-
czka zajął II miejsce, a Aleksander Bartkowiak - V 
miejsce. W kategorii uczniów klas V-VIII, Maria Lipna 
zajęła VII miejsce, a Magdalena Kędzia - VIII miejsce. 
Maciej Smakulski zakwalifikował się do etapu wo-
jewódzkiego. Gratulujemy!

Eugeniusz Głowacz

POTYCZKI MATEMATYCZNE

Dnia 18 maja 2022 r., uczniowie naszej szkoły: Adam Cieplik (klasa V a) i Alicja Rosolska (klasa VI) wzięli udział 
w Konkursie Powiatowym pt. „Potyczki matematyczne". Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Rawiczu. 
Nasi uczniowie zajęli 3. miejsce.

� � � � � � � � � � Mateusz Psarski
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ELIMINACJE POWIATOWE
 OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU DROGOWEGO
Dnia 28 kwietnia 2022 r., w Szkole Podstawowej nr 5 w Rawiczu,  odbyły się powiatowe eliminacje Turnieju BRD.

W konkurencjach startowało 16 drużyn z 9 szkół podstawowych. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w zakresie znajomości 
przepisów ruchu drogowego, ich praktycznego zastosowania, umiejętności jazdy rowerem po torze przeszkód oraz z udzie-
lania pierwszej pomocy. 

Ze Szkoły Podstawowej w Pakosławiu startowały 2 drużyny. 
Najlepszy wynik osiągnęła Klaudia Moryson z klasy VIII C, która 
zajęła I miejsce indywidualnie, w kategorii dziewcząt starszych 
oraz Tomasz Dybowski z klasy VI, który zajął III miejsce indywi-
dualnie, w kategorii chłopców młodszych. Drużynowo grupa 
młodsza w składzie: Tomasz Dybowski, Magdalena Hądzlik, 
Miłosz Skowroński i Sandra Tatarek zdobyła I miejsce i reprezen-
towała nasz powiat w finale wojewódzkim w Rogoźnie Wielko-
polskim.

�� � � Eugeniusz Głowacz

FINAŁ WOJEWÓDZKI  BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
 W ROGOŹNIE WIELKOPOLSKIM

Dnia 18 maja 2022 r., w Szkole Podstawowej nr 3 im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Rogoźnie Wielkopolskim, odbył 
się Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym. 
Do turnieju przystąpiło blisko 200 uczniów podzielonych na 57 
drużyn, którzy musieli zaprezentować swoją wiedzę z zakresu 
przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, a także wykazać się umiejętnościami podczas 
jazdy sprawnościowej rowerem po torze przeszkód i jazdy 
w symulowanych warunkach ruchu drogowego po miasteczku 
rowerowym. Nasza drużyna w składzie: Tomasz Dybowski, 
Magdalena Hądzlik, Miłosz Skowroński i Sandra Tatarek zdobyli 
VII miejsce. Serdeczne gratulujemy finalistom i życzymy dal-
szych sukcesów w turniejach BRD.� � � � � � � �      

Eugeniusz Głowacz

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI
PT. „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, 
BO RYZYKO UPADKÓW ZNAMY”

Uczennica Szkoły Podstawowej w Pakosławiu - Maria Stolaś z klasy 
5 B, w kategorii klas IV-VIII, zajęła I miejsce w Konkursie plastycz-
nym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” na 
etapie powiatowym. Uroczyste wręczenie nagród laureatom kon-
kursu miało miejsce dnia 21 maja 2022 r. podczas „Regionalnych 
Targów Rolniczych” w Gołaszynie. Gratulujemy zwyciężczyni !

Eugeniusz Głowacz
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FINAŁ WOJEWÓDZKI 
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU 

WIEDZY POŻARNICZEJ PT.  
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"

Dnia 28 maja 2022 r., w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 
w Grzymysławicach k. Wrześni, odbyły się eliminacje wojewódzkie Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
Wśród reprezentantów z całego województwa wielkopolskiego znalazł się Maciej 
Smakulski, reprezentując powiat rawicki w finale wojewódzkim. Maciej zdobył VIII 
miejsce. Serdeczne gratulujemy finaliście i życzymy dalszych sukcesów.     �

Eugeniusz Głowacz

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA...

Maj i czerwiec to miesiące wycieczek szkol-
nych. Po tak długiej przerwie spowodowanej 
pandemią, z ogromną przyjemnością wyruszy-
liśmy na całodniowe lub kilkudniowe zwiedza-
nie pięknych zakątków Polski. 
A jakie miejsca zwiedziliśmy?:

Klasy I - III Pakosław - Złoty Stok,
Klasa I b - Wrocław (zwiedzanie lotniska),
Klasa II b, III b - Puszczykowo, Kórnik,
Klasy IV a, IV b, V a - Toruń, Malbork,
Klasa V b - Szklarska Poręba,
Klasa VI – Gdańsk,
Klasa VII a - Kotlina Kłodzka,
Klasa VII b – Wrocław,
Klasa VIII a, b – Gdańsk,
Klasa VIII c - Kraków. 
Pełni nowych wrażeń i informacji na temat 
zwiedzanych miejsc wróciliśmy do szkoły. Z 
niecierpliwością czekamy na kolejne atrakcyjne wyjazdy.

Anna Werno

PROJEKT PN. „UL DLA SZKÓŁ”
W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas czwar-

tych Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie 
w Pakosławiu wzięli udział we flagowym projekcie pn. 
„Ul dla szkół” – Fundacji MAPA. 

Głównym celem projektu było zwiększenie świado-
mości ekologicznej poprzez zaopiekowanie się przez klasy 
ulem dla pszczół samotnic. Zadaniem uczniów przy 
pomocy wychowawców klas było przygotowanie domu 
dla pszczół i zapewnienie im dobrych warunków do 
przetrwania. Projekt był realizowany w dwóch etapach: 
merytorycznym i praktycznym. 
Na początku uczniowie brali udział w warsztatach zorga-
nizowanych przez Państwo: Agnieszkę i Piotra Smakulskich. 

Następnie zadaniem dzieci było wypełnienie i przygotowa-
nie konstrukcji domku dla pszczół samotnic do zasiedlenia. 
Podsumowanie projektu nastąpiło dnia 22 czerwca 2022 
roku w pasiece u Państwa Smakulskich. Uczniowie w krótki 
i zabawny sposób przedstawili swoim rodzicom to, czego 
nauczyli się podczas zajęć pod opieką doświadczonych 
opiekunów projektu.

�� � � � � � �
Anna Szulc
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,,UWIERZ, ŻE MOŻESZ, A JUŻ BĘDZIESZ W POŁOWIE DROGI…”
Takim mo�em pożegnaliśmy dnia 24 czerwca 2022 r. 

klasy ósme kończące edukację w Szkole Podstawowej 
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pakosławiu. 
Były wspomnienia chwil spędzonych w murach szkoły, po-
dziękowania oraz życzenia dalszych sukcesów. Tegoroczne 
zakończenie roku szkolnego, to okoliczność wyjątkowa, 
ponieważ na emeryturę przechodzi Pani Małgorzata 
Piechocka – obecna pani dyrektor, która w naszej gminie 
pracowała 38 lat. Na ręce pani dyrektor złożono podzięko-
wania i wyrazy wdzięczności za wieloletnią pracę oraz sta-
rania wkładane w nauczanie dzieci.

Joanna Kusztelak

PRZEDSZKOLE W PAKOSŁAWIU (Artykuły i zdjęcia otrzymane z przedszkola)

EKOPRZEDSZKOLAKI
� Rok przedszkolny 2021/2022 upłynął w Przedszkolu 
w Pakosławiu proekologicznie. Zaczynając od września, 
najstarsza grupa „Pieski” we współpracy z Powiatową Sta-
cją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawiczu, realizowała 
program „Mamo, tato, co Wy na to?”, którego celem było 
m.in. kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowot-
nych u dzieci. Starszaki wzięły również udział w wojewódz-
kim konkursie „EKO jest lepsze”, którego przedmiotem było 
stworzenie przestrzennej pracy plastycznej na temat gospo-
darstwa ekologicznego i produktów ekologicznych. W nieco 
młodszej grupie - „Pszczółki”, jesień rozpoczęła się od prac 
ogrodniczych, dzięki uprzejmości firmy W. Legutko dzieci 
posadziły wiele cebulek kwiatów tj.: krokusów, tulipanów, 
narcyzów, żonkili, które na wiosnę pięknie zdobiły naszą 
przestrzeń przedszkolną. Natomiast w czerwcu, wszystkie 

przedszkolaki dowiedziały się, jak ważne jest zdrowe uprawianie roślin i zdrowe odżywianie biorąc udział w akcji #zdrowo-
rosna również propagowanej przez firmę W. Legutko.

ODWIEDZINY W LEŚNICZÓWCE KRASNOLIPKA
Dzień 16 czerwca 2022 r. był dniem pełnym wrażeń 

dla przedszkolaków z Przedszkola w Pakosławiu. Dzieci 

wraz z wychowawczyniami wybrały się na wycieczkę do 

leśniczówki Krasnolipka, by obserwować przyrodę, ale 

również by spędzić aktywnie czas. 

Dzięki uprzejmości pana leśniczego, dzieci poznały różnorod-

ność szaty roślinnej lasu: drzewa iglaste i liściaste, krzewy, 

mchy i runo leśne. Słuchały odgłosów lasu, zbierały „skarby”. 

Dzieci nauczyły się prawidłowego zachowania w lesie. Pozna-

ły także znaczenie lasu dla ludzi i zwierząt. Otaczająca przy-

roda i wspaniałe krajobrazy wzbudziły w dzieciach zachwyt. 

Możliwość bezpośredniego kontaktu z nią dostarczyła im 

wielu wspaniałych przeżyć i wzbudziła ciekawość. Wyprawa 

skończyła się wspólnym posiłkiem na leśnej polanie , a także 

wesołymi zabawami z rówieśnikami.
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KONKURS PIOSENKI WAKACYJNEJ

Dnia 20 czerwca 2022 r. odbył się Konkurs Piosenki Wakacyjnej.

W tym dniu nie zabrakło braw, a samo wydarzenie dostarczyło dzie-

ciom wielu emocji i uśmiechu.  Uczestnicy podczas występu mogli 

poczuć się jak prawdziwi artyści na scenie, prezentując swój talent 

wokalny. W konkursie I miejsce zajął duet – Anna i Natalia Skrzypek, 

II miejsce – Antoni Wawrzyniak, a III należało do Anastazji Gajowej. 

Wyróżnienie otrzymała Lilianna Spychalska. Serdecznie gratulujemy. 

AKCJA #ZDROWOROSNA 
W PRZEDSZKOLU 

W SOWACH

Akcja pana LEGUTKI dedykowana była dla 
dzieci, by zwrócić uwagę , jak ważne jest uprawia-
nie roślin i zdrowe odżywianie. 
Chcieliśmy przekonać dzieci, że uprawa roślin to też 
zabawa. Po otrzymaniu pakietu edukacyjnego, zgo-
dnie z zaleceniami, przygotowaliśmy pojemniki, zie-
mię i wysiewaliśmy koper. Czekamy na wzrost na-
szych nasion. Była to świetna zabawa. 

Bogumiła Głowacz

WARSZTATY LITERACKO-PLASTYCZNE 
Z OKAZJI PIERWSZEGO DNIA WIOSNY 

I ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI

KULTURA

Dnia 21 marca 2022 r., uczniowie klasy 5 B ze Szkoły Pod-
stawowej w Pakosławiu, przybyli do Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Pakosławiu, aby powitać wiosnę i wykonać piękne 
kwiatki dla poetek i poetów, którzy tego dnia obchodzą swoje 
święto. 
Bukiet przepięknych kwiatów prezentował się doskonale i „prze-
kazaliśmy” go wszystkim poetkom i poetom. Warsztaty miały 
także charakter literacki, ponieważ przeczytaliśmy kilka utwo-
rów Marii Konopnickiej – patronki 2022 roku. Rozbrzmiewały 
takie wiersze jak: „Jabłonka” „Kukułeczka”, „Wierzba” czy „Ogró-
dek”. Było pięknie, wiosennie i słonecznie. Miło było przywitać 
wiosnę w Waszym towarzystwie. Sami zobaczcie jaką mamy 
wiosenną pamiątkę.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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BIBLIOTEKA OD PODSZEWKI
Dnia 23 marca 2022 r., Filia Biblioteczna w Chojnie, 

gościła u siebie uczniów klasy II ze Szkoły Podstawowej 
w Chojnie. 

Spotkanie rozpoczęliśmy omówieniem procesu 
powstawania książek.

Następnie podczas lekcji bibliotecznej, której tematem 
był katalog biblioteczny, uczniowie zostali zapoznani z tra-
dycyjnym – kartkowym katalogiem bibliotecznym oraz 
katalogiem on-line. Dowiedzieli się, co dzieje się z książką 
od chwili zakupu aż do momentu, gdy trafi ona na półkę 
i do rąk czytelnika. Dzieci poznały też zasady tworzenia 
opisu bibliograficznego książki. Dowiedziały się również, 
w jaki sposób można wyszukiwać książki w katalogu ele-
ktronicznym, do którego dostęp zdalny jest ze strony in-
ternetowej biblioteki. Wiedza o tym, jak odszukać potrze-
bne książki w katalogu elektronicznym już dzisiaj bardzo 
przydała się uczniom, podczas rozwiązywania krzyżówek 
o książkach. 
Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały kolorowe za-
kładki do książek oraz słodkie, co nieco za bardzo aktywny 
udział w zajęciach bibliotecznych.

Elżbieta Hauza

WIOSENNO-WIELKANOCNE ZAJĘCIA 
W FILII BIBLIOTECZNEJ W CHOJNIE

Dnia 1 kwietnia 2022 r., w Filii Bibliotecznej w Chojnie, 
odbyły się zajęcia plastyczne związane z Wielkanocą.
Spotkanie rozpoczęliśmy od przeczytania opowiadania pt. 
„Nowa sąsiadka”, które odzwierciedla sytuację, z którą wielu 
z nas obecnie się spotyka. Bohaterką opowiadania jest dziew-
czynka Stella, obok której zamieszkali nowi sąsiedzi, którzy nie 
znają języka polskiego. 
Okazuje się jednak, że każdy umie mówić w języku przyjaźni, 
wystarczy szczery uśmiech i życzliwie podana dłoń. 
Uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej w Chojnie wzięli udział 
w wiosennej zabawie pn. „Prawda czy fałsz” oraz odgadywaniu 
prawdziwych zwiastunów wiosny. Dzieci doskonale poradziły 
sobie też z układaniem puzzli z wiosennymi kwiatami. Wielka-
nocny nastrój zapanował w bibliotece dzięki twórczej pracy dzie-
ci, które po otrzymaniu zestawów do wykonania wieńca wielka-
nocnego z zapałem wzięły się do pracy. Samodzielne wykonanie 
świątecznej ozdoby okazało się świetną zabawą. 
Było mnóstwo radości i śmiechu oraz snucia planów na kolejne 
spotkania. Wieńce wykonane przez dzieci można było oglądać 
w bibliotece. 

      Elżbieta Hauza

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie
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ŚWIĘTO DZIECIĘCYCH KSIĄŻEK
Za nami jedno z najważniejszych literackich świąt młodego 

pokolenia czytelników! 
Co roku, dnia 2. kwietnia, w dniu urodzin Hansa Chris�ana Ander-
sena, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. 
Świętujemy, by promować wartościową literaturę i grafikę dla mło-
dych czytelników. Z okazji tego święta, Filia Biblioteczna w Chojnie, 
zorganizowała zajęcia, na które przybyli uczniowie klas I i II ze Szko-
ły Podstawowej w Chojnie. Spotkanie rozpoczęliśmy od rozmowy 
o zaletach czytania oraz o ulubionych książkach, następnie dzieci
z uwagą wysłuchały legendy o „Królu Popielu” oraz wiersza pt. „Co 
to było”. O tym, że dzieci doskonale znają klasykę literatury dziecię-
cej udowodniła zabawa polegająca na uzupełnianiu brakujących 
elementów tytułów bajek i baśni. 
Spotkanie zakończyliśmy kolorowaniem przygotowanych zakładek 
do książek, które zapewne  będą wykorzystane w przyszłości, ponie-
waż wszyscy opuścili bibliotekę z wypożyczoną, co najmniej jedną 
książką. Życzę wszystkim fantastycznych przygód przeżywanych 
wraz książkowymi bohaterami.� �          

Elżbieta Hauza Archiwum Filii Bibliotecznej w Chojnie

KIM BĘDĘ? ILUSTRATOREM BAJEK – WARSZTATY Z OKAZJI 
ŚWIATOWEGO DNIA KSIĄŻKI DLA DZIECI

DNIA 6 KWIETNIA KSIĄŻECZKI DLA DZIECI SWE ŚWIĘTO 
OBCHODZĄ,
Z TEJ TO PIĘKNEJ OKAZJI PRZEDSZKOLAKI DO BIBLIOTEKI 
PRZYCHODZĄ. 
PRZEZ MOMENT ZOSTALI BAJEK ILUSTRATORAMI,
ACH JAKA BYŁA PRZYGODA Z ICH BOHATERAMI!
BAJECZKI DLA DZIECI W POKAZIE MODY UDZIAŁ WZIĘŁY
I NA BIBLIOTECZNYM, CZERWONYM DYWANIE BARDZO 
ZASŁYNĘŁY.
NA REGALE CIERPLIWIE NA WAS CZEKAĆ BĘDĄ
I WIERZĄ BARDZO MOCNO,
ŻE DZIECI PO NIE PRZYBĘDĄ.
HANS CHRISTIAN ANDERSEN TEŻ SIĘ BARDZO CIESZY
I PEŁEN JEST RADOŚCI, GDY DZIECKO DO BIBLIOTEKI 
SPIESZY.
PIĘKNIE „PSZCZÓŁKOM” ZA WIZYTĘ DZIĘKUJEMY
I WASZYMI PRACAMI BIBLIOTEKĘ DEKORUJEMY!!!

Agnieszka Jeziorska  

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – polskie święto państwowe obchodzone co roku 
13 kwietnia, uchwalone 14 listopada 2007 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poprzez 
aklamację, w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. Pamiętaliśmy!!!

Agnieszka Jeziorska
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GIGANTYCZNA PISANKA W GMINNEJ 
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PAKOSŁAWIU

Ozdabianie pisanek jest jedną z tradycji wielkanocnych. 
W bibliotece pojawiła się wyjątkowa – gigantyczna pisanka z papieru. Mali dekoratorzy 
stworzyli prawdziwe działo sztuki. Piękne i kolorowe wzorki na pisance to efekt pracy 
dzieci, które odwiedzały w przedświątecznym czasie naszą bibliotekę.

Agnieszka Jeziorska

POSZUKIWANIE GNIAZDEK WIELKANOCNYCH

W WIELKI CZWARTEK, JAK TRADYCJA GŁOSI,

WIELKANOCNY ZAJĄCZEK SŁODYCZE DZIECIOM PRZYNOSI.

POSZUKUJE GNIAZDEK PRZEZ DZIECI ZROBIONYCH,

MAŁYCH LUB WIĘKSZYCH - SIANKIEM WYPEŁNIONYCH.

PO NASZEJ BIBLIOTECE KICAŁ TEŻ ZAJĄCZEK MAŁY,

ZOSTAWIŁ TROSZKĘ ŚLADÓW, BY DZIECI GO POZNAŁY.

W KOSZYCZKACH NA REGAŁACH SCHOWAŁ SŁODKIE UPOMINKI,

GDY JE DZIECI ZNALAZŁY RADOSNE MIAŁY MINKI.

DZIĘKUJEMY CI ZAJĄCZKU ZA TWE ODWIEDZINY,

JESTEŚ BARDZO KOCHANY I ZA TO CIĘ LUBIMY!!
Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

KONKURS WIELKANOCNY ROZSTRZYGNIĘTY!

Został rozstrzygnięty Konkurs Wielkanocny na wy-

konanie pisanki wielkanocnej lub rodzinnej palmy 

wielkanocnej, którego Organizatorem był Ośrodek Kul-

tury i Rekreacji w Pakosławiu w partnerstwie z Gminną 

Biblioteką Publiczną w Pakosławiu. Celem konkursu było 

podtrzymywanie zwyczaju własnoręcznego robienia de-

koracji świątecznych, dekorowania pisanek i wykonywa-

nia palm w okresie wielkanocnym, propagowanie tradycji 

związanych z tematyką Świąt Wielkanocnych, rozwijanie 

wyobraźni twórczej i uzdolnień plastycznych, manual-

nych i artystycznych wśród uczestników. Na konkurs 

wpłynęły 102 prace, z czego 11 rodzinnych palm wielka-

nocnych oraz 91 pisanek wielkanocnych. Za pomocą róż-

nych technik pisanki ozdobiło: 12 przedszkolaków (jedna 

praca była zbiorowa – 2 osoby), 37 uczniów szkół podsta-

wowych z klas I-III, 37 uczniów szkół podstawowych z klas 

IV-VI, 6 uczniów szkół podstawowych z klas VII-VIII. Ko-

misja konkursowa w składzie: Pan Eugeniusz Głowacz, 

Pani Agnieszka Jeziorska i Pani Blanka Pazoła, miała bar-

dzo trudne zadanie przy ocenie prac, ponieważ wszystkie 

prace były piękne i wyjątkowe. Pragniemy pogratulować 

wszystkim uczestnikom pomysłowości i zaangażowania 

w wykonanie tych ślicznych 

Wyniki Konkursu Wielkanocnego przedstawiają się następująco:
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PISANKA WIELKANOCNA  

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA 

GRUPA WIEKOWA: PRZEDSZKOLAKI 

I WIKTORIA KRENC 

II JULIA KRAWCZYK I MARIA STACHOWICZ (praca zbiorowa) 

III ALEKSANDRA WRÓBLEWSKA 

GRUPA WIEKOWA: UCZNIOWIE KLAS I-III 

I PRZEMYSŁAW SZPONIK 

II MIKOŁAJ JAROSZ 

III EMILIAN BARTKOWIAK 

GRUPA WIEKOWA: UCZNIOWIE KLAS IV-VI 

I AMELIA KULMA 

II KRYSTIAN NIEDŹWIEDŹ 

III NADIA KAMIŃSKA 

GRUPA WIEKOWA: UCZNIOWIE KLAS VII-VIII 

I HUBERT MAĆKOWIAK 

II JULIA SKRZYPEK 

III MAGDALENA KAPAŁA 

 
 

RODZINNA PALMA WIELKANOCNA 

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA 

I MARIA JELINOWSKA 

II NIKOLA, JAKUB, ARKADIUSZ TATAREK 

III MIŁOSZ PAWLACZEK 

 

 

Blanka Pazoła 

 

Za udział w konkursie serdecznie dziękuje-
my wszystkim uczestnikom oraz ich opie-
kunom. Wystawę prac można było podzi-
wiać w Gminnej Bibliotece w Pakosławiu 
w godzinach jej otwarcia.

Blanka Pazoła

Archiwum Ośrodka Kultury i Rekreacji 

w Pakosławiu
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NIEZWYKŁE PISANKI
Przed Wielkanocą, Filię Biblioteczną w Chojnie, odwie-

dzili uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Chojnie. 
Spotkanie rozpoczęliśmy od rozmowy na temat symboli 

Świąt Wielkanocnych. Nie zabrakło także głośnego czyta-

nia. Bohaterem czytanej bajki był oczywiście zajączek wiel-

kanocny, którego dzieci niecierpliwie wyglądały. W dru-

giej części zajęć dzieci kolorowały świąteczne obrazki oraz 

wykonywały nietypowe papierowe pisanki, które pięknie 

zdobiły wnętrze biblioteki.
� � � � � � Elżbieta Hauza

Archiwum Filii Bibliotecznej w Chojnie

ŁĄCZY NAS KSIĄŻKA
Dzień 23 kwietnia to niezwykle miły dzień zwłaszcza 

dla miłośników książek i czytania, a także świetna okazja 
do promowania i rozpowszechniania czytelnictwa! 
Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu wraz z czytel-
nikami bardzo lubi świętować z takiej okazji. To przede 
wszystkim wielkie podziękowania dla Was drodzy czytel-
nicy, którzy dbacie o to, by książki miały swoje święto 
każdego dnia. Przychodząc do biblioteki i wypożyczając je 
do domu, czy czytając na miejscu, sprawiacie, że książki 
„czują się potrzebne”. Z okazji tego święta w naszej biblio-
tece pojawiła się tzw. „Drabina do wiedzy”. Niektórzy pró-
bowali na nią się wdrapać, bo z czego czerpać informacje, 
jak nie z książek? Mali i więksi czytelnicy współtworzyli 
łańcuch z książek, wpisując na nim tytuły tych swoich-
ulubionych. Otrzymaliśmy także zaproszenia z okazji tego 
„książkowego” dnia w ramach zadania pn. „Zaproś Anię 
z Zielonego Wzgórza na spotkanie przy książce”. Za wszys-
tko bardzo dziękuję. Niech książki towarzyszą nam każde-
go dnia, a biblioteka niech będzie miejscem, do którego 
z radością będziecie wracać. Czytajcie wszędzie i o każdej 
porze!!!

Agnieszka Jeziorska Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

MAGICZNA SOWA HEDWIGA
Zadając Wam  pytanie: czy są wśród Was fani Harry`ego Po�era, doskonale 

zdawałam sobie sprawę, że Wasza odpowiedź będzie twierdząca i nie myliłam się. 
Krótko po ogłoszeniu zadania polegającego na wykona-niu zawieszki Sowy Hedwigi – 
jednej z bohaterek cyklu o Harrym Po�erze, gromadka dzieci przybyła do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Pakosławiu, by taką sowę ozdobić. W Waszym wykonaniu są 
one po prostu piękne i Harry Po�er z pewnością byłby z Was dumny. Sowy ozdabiały 
biblio-tekę i strzegły książek. Pamiętacie czego symbolem jest sowa? Współcześnie 
jest to symbol mądrości. A zatem kto czyta książki, ten mądrość w sobie pielęgnuje. 
Gratuluję wszystkim dzieciom. 
Zadanie plastyczne zostało ogłoszone z okazji przypadają-cego dnia 2 maja – Między-
narodowego Dnia Harry`ego Po�era.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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ANIA I GILBERT ODWIEDZILI GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ 
W PAKOSŁAWIU Z OKAZJI DNIA KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

Tak, to nie pomyłka. Ania i Gilbert – bohaterowie 

powieści Lucy Maud Montgomery pt. „Ania z Zielonego 

Wzgórza" odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w Pa-

kosławiu.

Odpowiedzieli oni tym samym na zaproszenie, które wy-

stosowali uczniowie klasy VIII ze Szkoły Podstawowej 

w Pakosławiu. W ten sposób uczciliśmy 80. rocznicę uro-

dzin pisarki i Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, 

który przypadał 23 kwietnia. Jestem pod wrażeniem Wa-

szej pracowitości i wspaniałej atmosfery podczas spotka-

nia. Aniu i Gilbercie oraz pozostali uczniowie wraz z opie-

kunem – mówię Wam bibliotekarskie dziękuję, ponieważ 

była to też doskonała okazja przedstawienia pracy biblio-

tekarza i biblioteki jako miejsca, do którego Was serdecz-

nie zapraszam i, w którym warto bywać. 
Agnieszka Jeziorska Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO
„WITAJ MAJ, 3 MAJ…”

„Dnia 3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wiel-

kiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja - 

niosącą gwarancję swobód obywatelskich, tradycje chrze-

ścijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia, która stała się 

dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suweren-

nego narodu. Uchwalona jako pierwsza w Europie i druga 

na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego 

patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i spo-

łecznych" – napisano w uchwale. Wskazano, że „przyjęta 

przez aklamację w dobie zagrożenia Ojczyzny Konstytucja 

3 Maja była próbą zaangażowania obywateli w ratowanie 

Rzeczypospolitej przed atakami państw ościennych po-

przez utorowanie drogi do długofalowych reform demo-

kratycznych oraz wzmocnienia państwa w celu obrony 

niepodległości". Konstytucja 3 Maja wprowadziła trójpo-

dział władzy. Jej postanowienia były wymierzone przeciw 

liberum veto. Przyjęto w niej nowatorskie rozwiązania 

w zakresie parlamentaryzmu. Stanowiła dojrzałe i orygi-

nalne dzieło oświeconych reformatorów i wpisywała się 

w europejski i światowy program ówczesnych przemian - 

podkreślono w uchwale. 
Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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MAJOWE ŚWIĘTA – DNI, O KTÓRYCH NALEŻY PAMIĘTAĆ
Za nami czas trzech świąt majowych: 1, 2 i 3 maja, 

które są szczególnie ważne w historii Polski. Każde z tych 
świąt ma inną wymowę, inny charakter, czego innego 
dotyczy. 
Każde ma to do siebie, tym się wyróżnia, że bez względu na 
okoliczności niesie wartości, uniwersalne, piękne, mądre, 
pełne zadumy i refleksji nad czasem minionym i obecnym.
Uczniowie kl. II ze Szkoły Podstawowej w Chojnie właśnie 
z okazji majowych świąt odwiedzili Filię Biblioteczną 
w Chojnie. Na początek porozmawialiśmy o ważnych dla 
nas symbolach narodowych i ich poszanowaniu. W trak-
cie zajęć powstały piękne kotyliony narodowe, nie zabra-
kło też układania puzzli oraz słownej rozsypanki naszego 
hymnu, z którą dzieci doskonale sobie poradziły, co ozna-
cza, że dobrze znają one słowa Mazurka Dąbrowskiego. 
Brawo.

Sporo pracy kosztowało uczniów wyklejanie bibułą Godła 
Polski. Mimo podniosłości tych świąt nie zabrakło śmie-
chu i dobrej zabawy. Dziękuję za wspólnie spędzony czas.

Elżbieta Hauza   

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

BIBLIOTEKA – ŚWIAT W JEDNYM MIEJSCU!!!
„Biblioteka – świat w jednym miejscu” – obchody 

Tygodnia Bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Pakosławiu.
XIX edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek już za na-
mi. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu, w tym 
wyjątkowym tygodniu, wiele się działo. Skierowaliśmy do 
naszych odbiorców kilka propozycji wydarzeń, które cie-
szyły się wielkim zainteresowaniem. Łącznie Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Pakosławiu zorganizowała 10 spot-
kań/wydarzeń :
- Spotkanie interaktywne pt. „Owady” – dofinansowane 
ze środków Powiatu Rawickiego,
- Warsztaty pt. „Pszczela biblioteka” z udziałem Fundacji 
MAPA,
- Spotkanie z książką pt. „Ale kosmos!”,
- Warsztaty plastyczne pt. „ Motyl na dłoni”,
- Kreatywne warsztaty artystyczne pt. „Ulepimy postać 
z bajki”,
- Spotkanie z książką pt. „ Książką po mapie”,

- Warsztaty dla seniorów pt. „Wachlarz na upalne dni” 
(w siedzibie Klubu Seniora w Sowach),
- Zabawy w projektowanie pt. „Makiety Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Pakosławiu”,
- Warsztaty artystyczne pt. „ Projektowanie to nasza pasja”,
- Spotkanie autorskie z Panem Marcinem Barteczką.
Łącznie w obchodach Tygodnia Bibliotek w naszej biblio-
tece udział wzięło 218 osób. Były to dzieci, młodzież, oso-
by dorosłe oraz seniorzy. Bardzo dziękuję wszystkim za 
obecność i zaangażowanie w tegoroczne obchody święta 
biblioteki. Tak dobrze, że byliście z nami. Mam nadzieję, 
że wspomnienia z tego wyjątkowego tygodnia pozostaną 
w Waszej pamięci, a naszą bibliotekę będziecie postrze-
gać jako miejsce, w którym warto bywać, bo przecież tutaj 
mieści się cały świat.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

SPOTKANIE AUTORSKIE 
Z PANEM 

MARCINEM BARTECZKĄ

Płynąć przez morze marzeń
omijając mielizny i kry lodowe
za horyzont serca
do przylądka Człowiek…

(„Szanta” – Marcin Barteczka).

Dnia 13 maja 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Pakosławiu odbyło się spotkanie autorskie z Panem 
Marcinem Barteczką promujące jego książkę pt. „Pod skó-
rą i na skórze”. Pan Marcin jest pakosławianinem, obecnie 
związanym z Rawiczem i Bojanowem. Jest laureatem licz-
nych konkursów. Otrzymał także wiele nagród i wyróżnień 
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za swój dorobek literacki. W obecności rodziny, gości i czy-
telników autor książki zaprosił nas do świata swojej twór-
czości. Pan Marcin tworzy tzw. „czarną poezję”, w której 
porusza niełatwe tematy. Autor przytoczył kilka wierszy, 
które znajdują się w jego książce i niezwykle ciekawie 
opowiedział w jaki sposób tworzy poezję. Bardzo dziękuję 
panu Marcinowi za przyjęcie zaproszenia. Było nam nie-
zwykle miło, ponieważ spotkaliśmy się w czasie szczegól-
nym dla biblioteki – podczas obchodów XIX edycji Tygo-
dnia Bibliotek. W tym roku towarzyszyło nam hasło: 
„Biblioteka – świat w jednym miejscu”. Cieszę się bardzo, 
że w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu, zwłasz-
cza w tym czasie tak wiele się działo, a w spotkaniu z Pa-
nem Marcinem Barteczką uczestniczyło liczne grono od-
biorców. Dziękuję panu Marcinowi w imieniu własnym 
i czytelników za przekazane książki wzbogacone autogra-
fem autora. Życzymy wiele satysfakcji podczas tworzenia 
poezji i prozy oraz wielu czytelników.

Agnieszka Jeziorska Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

ŚWIAT LITERATURY TO MAGICZNE KRAINY, BARWNE 
POSTACIE ORAZ WIELE NIESAMOWITYCH PRZYGÓD 

- TYDZIEŃ BIBLIOTEK W FILII BIBLIOTECZNEJ W CHOJNIE

Tydzień Bibliotek w Filii Bibliotecznej w Chojnie roz-
poczęliśmy lekcją biblioteczną, w której uczniowie kl. I 
poznali bibliotekę „od podszewki”. 
Natomiast poprzez zabawę dzieci poznały proces powsta-
wania książki, od momentu zakupu, aż gdy trafi do rąk czy-
telników. O tym, że świat literatury dla dzieci to magiczne 
krainy, barwne postacie oraz wiele niesamowitych przy-
gód, dzieci przekonały się słuchając bajki pod intrygującym 
tytułem „Nie lubię książek. Koniec kropka”. Pierwszaki już 
wiedzą, że czytanie jest niezwykle ważne i cenne. Daje 
wiele korzyści, poszerza wiedzę, wzbogaca słownictwo, 
rozwija myślenie, pobudza wyobraźnię. Tego samego dnia 
bibliotekę odwiedziły też „Puchatki” z Przedszkola w Choj-
nie. Dzieci oprócz wysłuchania bajek poznały książki – za-
bawki, które sprawiły im mnóstwo radości. W drugim dniu 
obchodów Tygodnia Bibliotek w Filii Bibliotecznej w Choj-
nie zagościły żółwie, które z patyków do lodów i wełny wy-
konali uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Choj-
nie. Nikomu nie brakowało zapału do pracy i już po chwili 
w bibliotece zaroiło się od kolorowych wełnianych gadów. 
Godzinę później dzięki wizycie Pana Piotra Witonia w bi-
bliotece pojawiły się owady. Na spotkanie z pasjonatem 
i kolekcjonerem owadów przybyli uczniowie klasy II. Pan 
Piotr z wielkim zaangażowaniem opowiadał o swojej pasji, 
którą zaraził się jako dziewięciolatek. Kolekcja owadów, 
którą zaprezentował, zrobiła na dzieciach ogromne wraże-
nie. Dla pana Piotra, każdy kontakt z naturą jest szansą na 
powiększenie swojej owadziej kolekcji i choć każdy ekspo-
nat jest dla niego bardzo ważny, potrafi dzielić się nimi ze 
znajomymi, którym nie tak dawno jedną ze swoich gablot 

z niezwykłymi okazami podarował w prezencie ślubnym. 
W imieniu swoimi i zachwyconych dzieci bardzo dziękuję 
Powiatowi Rawickiemu, z którego środków spotkanie zo-
stało sfinansowane. Kolejny dzień obchodów upłynął pod 
hasłem „Książka Moim Przyjacielem”. Dzieciństwo to bar-
dzo ważny etap w rozwoju człowieka, a w wiek przedszkol-
ny to czas, w którym kształtują się jego nawyki, w tym rów-
nież czytelnicze. Kontakt z książką wzbogaca słownictwo 
dziecka i jego wyobraźnię. Kiedy dziecko słucha ciekawej 
książki, przeżywa losy bohaterów, uczy się odróżniać dobro 
od zła. Książka jest źródłem rozrywki i zabawy. Właśnie 
z książkami świetnie bawiły się „Smerfy” z Przedszkola 
w Chojnie, które odwiedziły Filię Biblioteczną w Chojnie. 
Szczególnie dużo radości sprawiła dzieciom zabawa z ksią-
żkami 3d czy dźwiękowymi. W przypadający 11 maja 

Archiwum Filii Bibliotecznej w Chojnie
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DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA, bibliotekę odwiedzili uczniowie 
klasy III szkoły podstawowej. Każdy z nas wytwarza odpa-
dy, które poddane odzyskowi i recyklingowi mogą stać się 
znów użyteczne. Podczas zajęć edukacyjnych, poprzez roz-
wiązywanie różnych zadań, zagadek, krzyżówek i przecho-
dzenie labiryntów, uczniowie utrwalali wiedzę na temat 
segregowania śmieci. Celem spotkania było właśnie zwró-
cenie uwagi na „drugie życie odpadów” oraz na to, do cze-
go mogą one zostać ponownie wykorzystane, co z nich 
powstaje w wyniku procesu recyklingu. Natomiast scenka 
pt. „Mały Wandal”, w której Laura i Antek wcielili się w rolę 
Ziemi i wandala niszczącego przyrodę, pokazała jak cza-
sem bezmyślnie niszczymy naszą planetę. W tematykę 
spotkania wprowadziły uczniów „Opowieści ze Świetnika" 
- zbiór krótkich historyjek o przyjaciołach zwierzakach 
mieszkających na śmietniku/Świetniku. Opowiadania, 
które skrzą się humorem, mają ekologiczne przesłanie – 
w każdym z nich wskazane jest, co można zrobić, by nadać 
przedmiotom drugie życie. O tym, że „czytanie jest fajne” 

doskonale wiedzą „Krasnale” z Przedszkola w Chojnie, któ-
re w każdy piątek odwiedzały bibliotekę w ramach akcji pn. 
„Czytanie na dywanie”. Tym razem bajki dzieciom czytała 
Pani Irena Tatarek, która przybyła do biblioteki w pięknym 
chazackim stroju. Dla pani Irki, która od wielu lat śpiewa 
w Regionalnym Zespole „Chojnioki” miłym zaskoczeniem 
było zaśpiewanie przez dzieci kilku przyśpiewek chazac-
kich. Na zakończenie spotkania Kuba zaśpiewał dla nas 
piosenkę pt. „Drewniane lalki”, za wykonanie, której zdo-
był pierwsze miejsce w powiatowych eliminacjach XXV 
Wojewódzkiego Fes�walu Piosenki Przedszkolnej „Czer-
wonak”. Serdecznie dziękuję dzieciom, młodzieży, nauczy-
cielom, czytelnikom oraz zaproszonym gościom za skorzy-
stanie z oferty Tygodnia Bibliotek. Następny Tydzień Bi-
bliotek za rok, a codziennie, przez cały rok, Filia Bibliotecz-
na w Chojnie zaprasza na ciekawe wydarzenia, a przede 
wszystkim zachęca do czytania.

Elżbieta Hauza

MILI GOŚCIE 
W FILII BIBLIOTECZNEJ W CHOJNIE

Dnia 12 maja 2022 r. w bibliotece zagościli uczniowie 

kl. IV Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków 

w Korzeńsku wraz z Panią Lidią Ratajczyk – dyrektorem 

szkoły. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z księgozbio-

rem biblioteki oraz jej funkcjonowaniem. Bardzo dziękuję 

Pani Lidii Ratajczyk, że organizując dzieciom wycieczkę 

w swoje rodzinne strony, nie zapomniała o odwiedzinach 

w bibliotece, w której odbywała swój pierwszy staż, który 

do dziś obydwie miło wspominamy.
Elżbieta Hauza�

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

PRACOWITE PSZCZÓŁKI

Dnia 20 maja 2022 roku obchodziliśmy Światowy Dzień 

Pszczół.

W tym dniu, Gminną Bibliotekę Publiczną w Pakosławiu, odwie-

dziły dzieci, by wziąć udział w zabawie z papierowym plastrem 

miodu. Pszczele puzzle ułożone zostały w piękną całość. Praco-

wite pszczółki zadbały o to, aby małe plastry miodu zostały do-

kładnie wycięte i przyklejone na kolorową kartkę. Dziękuję Wam 

za to, że tak chętnie wzięliście udział w zabawie zorganizowanej 

przez naszą bibliotekę. Pamiętajcie, że tutaj można się uczyć 

oraz wesoło i twórczo spędzać czas. To dla Was jesteśmy!!!
Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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KONKURS PLASTYCZNY PT. „WIZERUNEK MARII KONOPNICKIEJ
 – KOLAŻ”

Dnia 23 maja 2022 r., w 180. urodziny Marii Konopni-
ckiej – jednej z patronek 2022 roku, ogłoszono wyniki 
Konkursu plastycznego pn. „Wizerunek Marii Konopni-
ckiej – kolaż”.

W konkursie plastycznym udział wzięło 58 osób, z po-
działem na dwie kategorie wiekowe tj.: uczniowie klas 
1-4 oraz 5-8.
- w kategorii klas 1-4 złożono 42 prace,
- w kategorii klas 5-8 złożono 16 prac.
Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs spełniały 
jego wymogi.
Oceny prac i ustalenia wyników konkursu dokonała komi-
sja konkursowa w składzie:
- Regina Dybowska – przewodnicząca komisji,
- Monika Rybacka – Grześkowiak – członek komisji,
- Agnieszka Jeziorska – członek komisji.
 Wyniki konkursu plastycznego:
- kategoria wiekowa: klasy 1-4:
I miejsce – Katarzyna Pedryc,
II miejsce – Zuzanna Szulc,
III miejsce – Julia Mikołajczak.
- kategoria wiekowa: klasy 5-8:
I miejsce – Magdalena Kapała,
II miejsce – Martyna Samol,
III miejsce – Julia Skrzypek.

Drodzy uczestnicy konkursu!
Jesteśmy pod wielkim wrażeniem Waszego talentu. Każ-
dy wizerunek Marii Konopnickiej wykonany techniką ko-
lażu wzbudzał nasz podziw i zainteresowanie. Dziękuję 
bardzo za tak liczny udział w konkursie ogłoszonym przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Pakosławiu. Tak dobrze, 
że uczciliśmy jedną z najwybitniejszych polskich poetek 
i pisarek w roku, w którym stała się jego patronką.

Agnieszka Jeziorska

LAURKA DLA WSZYSTKICH MAM Z OKAZJI DNIA MATKI
Mama, mamusia, mamcia, matka – piękne, wyjątkowe i szczególne słowa. Dnia 26 

maja, wszystkie mamy obchodzą swoje święto. 
Jesteśmy Wam wdzięczni za Waszą dobroć, miłość, wsparcie i uśmiech. Choć niekiedy los nie 
jest dla Was łaskawy, potraficie być dzielne, pracowite, szczere i macie dla nas serce pełne mi-
łości. Przyjmijcie Drogie Mamy od nas tę laurkę, którą wspólnie dla Was zrobiliśmy w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Pakosławiu. Ilość serduszek na niej zawartych świadczy o wielkiej dzie-
cięcej miłości do Was. Mały bukiecik kwiatków niech wywołuje uśmiech na Waszych twarzach, 
a życie niech będzie kolorowe, tak jak kwiaty w nim umieszczone. W Dniu Matki pamiętamy 
także o tych mamach, których nie ma już wśród nas, a były dla nas całym światem. Przeczytaj-
cie piękny wiersz pt. „List do mamy…”. Jeśli się wzruszycie, to bardzo dobrze. Takich łez nie 
powinniśmy się wstydzić. To łzy tęsknoty za Nimi…

Agnieszka Jeziorska Archiwum Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Pakosławiu

BUKIECIK KWIATÓW DLA MAMY…
KOCHANE MAMY!
BUKIETY KWIATÓW WAM WRĘCZAMY.
TE SĄ WYJĄTKOWE – BO WŁASNORĘCZNIE ZROBIONE.
PIĘKNE, KOLOROWE, KWIATAMI UBARWIONE.
NA NIEKTÓRYCH TAKŻE MOTYLEK GOŚCI,
JEST TO WYRAZ NASZEJ DZIECIĘCEJ MIŁOŚCI.
W BIBLIOTECE WSPÓLNIE JE DEKOROWALIŚMY,
NASZE MAŁE SERDUSZKO W TE PRACE WŁOŻYLIŚMY.
ZASŁUGUJECIE MAMUSIE NA KWIATY PACHNĄCE,
MOŻE JESZCZE ICH NARWĘ  DLA CIEBIE NA ŁĄCE?

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej 

Biblioteki Publicznej 

w Pakosławiu

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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MATKI W LITERATURZE

Dbają o nas, martwią się, pomagają, rozwiązują każdy problem – takie właśnie są mamy! Niech to święto będzie 
okazją do przypomnienia sobie tych pięknych chwil, kiedy Mama czytała nam bajki lub uczyła wierszy. Takie chwile na 
zawsze pozostają w naszej pamięci.

Z okazji Dnia Matki, Filia Biblioteczna w Chojnie, zapropo-
nowała czytelnikom książki związane właśnie z mamami. 
W zasobach filii znajduje się bardzo wiele książek mówią-
cych o mamach, o ich przygodach i problemach, o tym ja-
kie potrafią być wspaniałe, zarówno dla swoich pociech, 
jak i dla innych. 
Z książek ze słowem mama w tytule powstała całkiem 
spora wystawa. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Elżbieta Hauza

„JEST NA ŚWIECIE PIĘKNA ISTOTA, 
U KTÓREJ JESTEŚMY WIECZNYMI 

DŁUŻNIKAMI – MATKA.”
Dzień Matki – to piękne święto, o którym nie mogliśmy zapomnieć. 

W dniu 23 maja 2022 r. , Filia Biblioteczna w Chojnie, gościła w swoich progach 
dzieci z klasy II Szkoły Podstawowej w Chojnie, aby z przygotowanych materiałów 
wspólnie wyczarować piękne laurki. Po wspólnym czytaniu wierszy o mamie, 
dzieci przystąpiły do zrobienia pięknych kartek dla swoich mam, które zapewne do 
nich trafiły. Na koniec spotkania nie zabrakło też zabaw dla małych artystów.

Elżbieta Hauza

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

UŚMIECH DZIECKA ROZJAŚNIA ŚWIAT – 
WYSTAWA POCZTÓWEK 

Z WIZERUNKIEM DZIECKA 
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

 W PAKOSŁAWIU

Dnia 1 czerwca wszystkie dzieci na całym świecie obchodzą swoje 
święto. Jest to dzień pełen radości, uśmiechu, zabaw, konkursów 
i upominków. Dzień, który mógłby się nie kończyć.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu przygotowała dla wszy-
stkich dzieci niezwykły prezent – wystawę pocztówek z wizerunkiem 
dzieci!!! Była piękna i kolorowa, tak jak uśmiech każdego dziecka. To dla 
Was ten upominek. 

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu



www.pakoslaw.com 27PAKOSŁAW I OKOLICENr 256/2022

PATROL NASZ RADĘ DAŁ
Ach ten „Psi Patrol” – jaki on jest kolorowy, wesoły 

i pomocny. Mogliśmy się o tym przekonać spotykając się 
z dziećmi oraz z „wesołymi pieskami” podczas Dnia Dzie-
cka, którego organizatorem była Gminna Biblioteka Pu-
bliczna oraz Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. 
Spotkanie rozpoczęła jedna z książkowych historii z udzia-
łem „Psiego Patrolu” pt. „Akcja z balonami”. Przygoda 
z książką i jej bohaterami związana była z obchodzonym 
właśnie XXI Ogólnopolskim Tygodniem Czytania Dzie-
ciom. Po głośnym czytaniu, dzieci przystąpiły do dekoro-
wania kredkami i pisakami piesków z „Psiego Patrolu”. 
Małe papierowe pieski były cudowne i kolorowe, tak jak 
w bajce. Podczas Dnia Dziecka nie mogło zabraknąć za-
baw i upominków. W rytm piosenki z „Psiego Patrolu” 
bawiliśmy się przy użyciu chusty animacyjnej, rzucaliśmy 
piłeczkami do wiaderka, rozwiązywaliśmy zagadki i ukła-
daliśmy puzzle. Wśród niespodzianek przygotowanych 
dla dzieci znalazły się „pieskowe” tatuaże, balonowe pies-
ki oraz możliwość zrobienia sobie zdjęcia w pelerynie jed-
nego z bohaterów „Psiego Patrolu” – Chase`a.
Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały małe upomin-
ki oraz dyplomy. Tak cudownie było się z Wami spotkać. 

Jesteście prawdziwymi ekspertami w znajomości „Psiego 
Patrolu”, a my dorośli możemy się tylko od Was uczyć. My 
też bawiliśmy się jak dzieci, bo przecież każdy w sobie ma 
coś z dziecka. Pamiętacie nasze hasło ? Patrol nasz! Radę 
da! Dziękujemy i do zobaczenia!

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

KRAWATY NA ŚWIĘTO TATY– WARSZTATY W RAMACH 
OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA CZYTANIA DZIECIOM

Dnia 3 czerwca 2022 r. Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Pakosławiu odwiedziły dzieci z Przedszkola w Sowach.
 „Biedronki” i „Krasnale” przyjechały do nas autobusem. 
Biblioteka była jednym z miejsc, które przedszkolaki od-
wiedziły podczas wycieczki do Pakosławia. Porozmawia-
liśmy troszkę o tym, co dzieci zobaczyły na spacerze, a póź-
niej przystąpiliśmy do działania. W ramach „Ogólnopol-
skiego Tygodnia Czytania Dzieciom” przeczytaliśmy bajkę 
Pawła Wakuły pt. „O KOCIE MALARZU, KROWIE BIEGA-
CZCE I PROSIAKU TANCERZU”. Było tyle radości podczas 
spotkania z bajką. Następnie dzieci zaprojektowały piękne 
krawaty dla swojego taty. Były one przepiękne, kolorowe 
i eleganckie. Wszyscy mogli je „ubrać” robiąc sobie w nich 
pamiątkowe zdjęcie. Wielką atrakcją w bibliotece była za-
bawa z bańkami mydlanymi. Tego jeszcze nie było w bi-
bliotece!!! Czego nie robi się dla dzieci!!! Było bańkowe 
szaleństwo, troszkę gimnastyki i świetna zabawa. Tak tru-
dno było nam się rozstać. Jednak pod biblioteką czekał 
autobus na dzieci i trzeba było wracać do przedszkola. To 
kolejne fantastyczne spotkanie z dziećmi sprawiło nam 
dorosłym wiele radości i satysfakcji. Dziękujemy za piękne 
życzenia od Was, za to, że zarażacie nas uśmiechem. Ży-
czymy Wam wielu przygód podczas wakacji i czekamy na 
Was w bibliotece. Już przygotowujemy dla wszystkich 
dzieci kolejne niespodzianki! Bądźcie z nami !!!

Agnieszka Jeziorska Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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PRZYJACIELEM WARTO BYĆ! PRZYJACIELA WARTO MIEĆ
„Przyjacielem warto być! Przyjaciela warto mieć” – 

taki tytuł nosiły warsztaty literacko-plastyczne, które 
odbyły się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosła-
wiu. Temat przyjaźni bardzo spodobał się uczniom klasy 
I a ze Szkoły Podstawowej w Pakosławiu. 
Dnia 9 czerwca obchodziliśmy  „Dzień Przyjaciela”. O tym, 
że warto mieć przyjaciela, przekonaliśmy się jeszcze bar-
dziej, czytając opowiadanie pt. „Przyjaciele o różnych ko-
lorach skóry”. W klasie I a jest wiele pięknych przyjaźni - 
także międzynarodowych, ponieważ uczniem klasy I jest 
chłopczyk z Ukrainy. Tak dobrze, że każdy z Was ma swoje-
go przyjaciela. W dalszej części spotkania dzieci na wycię-
tych kółkach rysowały twarze swoich przyjaciół. Tych, ze 
swojej klasy, bądź innych. Przyjaciel to nie tylko człowiek. 
Na rysunkach pojawiły się także zwierzątka, z którymi 
dzieci zawarły przyjaźń. Bardzo dziękuję za przyjacielskie 
spotkanie i piękny bukiet kwiatów, który od Was otrzy-
małam. Życzę Wam wiele przyjaźni, małych i dużych, oczy-

wiście także z książką. Pamiętajcie, że przyjacielem warto 
być! I przyjaciela warto mieć!

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

„PRZYJACIELE SĄ JAK CICHE ANIOŁY, KTÓRE PODNOSZĄ NAS,
KIEDY NASZE SKRZYDŁA ZAPOMINAJĄ JAK LATAĆ.”

           – ANTOINE DE SAINT EXUPERY

Dnia 9 czerwca 2022 r., obchodziliśmy Dzień Przy-
jaciela. W tym dniu Filię Biblioteczną w Chojne od-
wiedziły dzieci z klasy II Szkoły Podstawowej w Chojnie. 
W temat spotkania wprowadziły nas bajki „Jak żuczek 
Karolek szukał przyjaciela” oraz „Bajka o dwóch ołów-
kach”. Po wysłuchaniu bajek dzieci chętnie odpowiadały 
na pytania dotyczące przyjaźni i dzieliły się uwagami, kto
i dlaczego może być naszym przyjacielem. Udział w zaba-
wie pod nazwą „prawda czy fałsz” pozwolił dzieciom przy-
kleić uśmiechniętą lub smutną buźkę pod spisanymi ce-
chami prawdziwej lub fałszywej przyjaźni. Dzieci stworzy-
ły też mapę cech prawdziwego przyjaciela, rysując buźki i 
zapisując na nich ważne atrybuty przyjaźni. Na koniec 
każdy stworzył pięknego motyla dla przyjaciela, bo mieć 
przyjaciela, to wielka radość, ale być czyimś przyjacielem 

to jest dopiero nagroda. Tak jak przystało na Dzień Przy-
jaciela atmosfera była radosna i serdeczna. Dziękuję za 
przemiłe spotkanie.

Elżbieta Hauza�

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

DZIEŃ KACZORA DONALDA
Pewnie każdy z nas pamięta Kaczora Donalda - bohatera bajek i kreskówek, który 

obchodził swoje święto 10. czerwca.
I właśnie Dzień Kaczora Donalda był dobrym pretekstem, aby przedszkolaki z Chojna 
posłuchały bajek o przygodach sympatycznego kaczorka i jego przyjaciołach, ale także 
układały puzzle z wizerunkiem bohatera dnia. Okazuje się, że najmłodsze pokolenie, 
mimo ogromu współczesnych bajek, doskonale zna i bardzo lubi Kaczora Donalda.

Elżbieta Hauza 

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie



www.pakoslaw.com 29PAKOSŁAW I OKOLICENr 256/2022

KONKURSOWE ŚPIEWANIE
Dnia 12 czerwca 2022 r., w Miejskim Ośrodku  Kultury w Lesznie, odbył się „Wielkopolski Turniej Śpiewaczy” w ra-

mach „XLV Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki”. 
Prezentowały się tam chóry szkolne i amatorskie (29 zespołów, 750 śpiewaków). Uczestnikami prezentacji dziecięcych 

były chóry m.in.: z Leszna, Rawicza, Konar, Jutrosina, Radwanic, Wijewa. Święto pieśni rozpoczęły występy chórów szkol-
nych zrzeszonych w programie pn. ,,Śpie-
wająca Polska”, do którego należą także 
chóry z naszej gminy. Po prezentacjach 
konkursowych zostały ogłoszone wyniki. 
Chór szkolny ,,Moderato” pod dyrekcją 
Reginy Dybowskiej i chór przedszkolny 
pod dyrekcją Bogumiły Głowacz zdobyły 
„ZŁOTE PASMA”. Cieszymy się razem 
z dziećmi z tych osiągnięć. Czas pandemii 
nas nie uśpił. Śpiewamy dalej.

Bogumiła Głowacz

Archiwum Pani Bogumiły Głowacz

„DYKTANDO NA UCHO” 
CZYLI TROCHĘ ZABAWY Z ORTOGRAFIĄ

Dnia 13 czerwca 2022 r.,  w Szkole Podstawowej w 
Pakosławiu odbył się konkurs ortograficzny pt. „Dyktan-
do na ucho”. Jego organizatorem była pakosławska szko-
ła oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu. 
Calami konkursu było: 
- uwrażliwienie na poprawność pisowni zgodnie z norma-
mi ortograficznymi,
- promocja kultury języka polskiego w formie wielopoko-
leniowej zabawy edukacyjnej,
- rozbudzenie motywacji do pogłębia-
nia wiedzy i umiejętności ortografi-
cznych,
- wskazanie ciekawej alternatywy 
edukacyjnej dla dzieci,
- integracja wielopokoleniowa.
Konkurs rozgrywany był w dwóch ka-
tegoriach, na poziomie klas IV-VI oraz 
klas VII- VIII.
„Dyktando na ucho” polegało na na-
pisaniu tekstu dyktanda przez zespół, 
w skład którego wchodził 1 dorosły 
członek rodziny (rodzic, rodzeństwo, 
dziadkowie, ciocia, wujek) oraz uczeń 
klasy IV, V, VI, VII lub VIII. Dorosły 

przekazywał na ucho treść dyktanda uczniowi, który samo-
dzielnie zapisywał usłyszane treści. Ocenie podlegały błędy 
ortograficzne i interpunkcyjne. W dyktandzie udział wzięło 
11 zespołów. Bardzo dziękujemy uczestnikom dyktanda 
za wspaniałą atmosferę i zaangażowanie podczas tej orto-
graficznej zabawy. Zwycięzcy oraz uczestnicy dyktanda 
otrzymali upominki oraz pamiątkowe dyplomy. 

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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OBRAZY SNAMI MALOWANE
„Obrazy snami malowane” – pod takim tytułem od-

był się wczorajszy wernisaż wystawy obrazów Pani 

Urszuli Dupiczak.

Trzydzieści sześć przepięknych obrazów, przez prawie 

trzy tygodnie, zdobiło wnętrze Gminnej Biblioteki Publi-

cznej w Pakosławiu. Ich autorka – Pani Urszula Dupiczak – 

urodziła się i mieszka w Konarach. Z zamiłowania jest pla-

stykiem, pasjonuje się głównie malarstwem. Spod jej pę-

dzla wyszło wiele obrazów namalowanych farbami olej-

nymi lub akrylowymi. Najczęściej tworzy pejzaże. Od kilku 

lat maluje portrety i martwą naturę. Pasjonuje się spor-

tem i lubi podróże. Serdecznie dziękuję Pani Urszuli za 

możliwość wyeksponowania jej obrazów w naszej biblio-

tece. Obecni na wernisażu goście wyrazili swoje słowa 

uznania dla twórczości artystycznej pani Urszuli. Podzi-

wiamy Pani talent i pasję do tego rodzaju sztuki. 

Organizatorem wernisażu była Gminna Biblioteka Publi-

czna oraz Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

ROZŚPIEWANY JUBILEUSZ!
Dnia 21 czerwca 2022 r., w świetlicy wiejskiej w So-

wach, odbył się przepiękny koncert z okazji 15-lecia 
istnienia Chóru „Śpiewające Skrzaty”. 
Chórek działa w ramach programu pn. „Śpiewająca Pol-
ska”. Program jest realizowany od 2006 roku z inicjatywy 
Andrzeja Kosendiaka, jako kontynuacja działań pilotażowe-
go projektu „Śpiewający Wrocław”. Organizatorem „Śpie-
wającej Polski” do 2015 było Narodowe Centrum Kultury, 
przy współpracy merytoryczno-metodycznej Filharmonii 
Wrocławskiej, a później Narodowego Forum Muzyki. Ośro-
dek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu zapewnia wsparcie 
finansowe i merytoryczne chórkom biorącym udział w tym 
projekcie. Cieszymy się bardzo, że w naszej gminie tak pię-
knie rozbrzmiewa muzyka, a ta w wykonaniu małych chórzy-

stów, raduje ucho jeszcze bardziej. Podczas Jubileuszu mo-
gliśmy wysłuchać utworów pt.: „Księżycowy kamień”, „Mał-
pia przygoda”, „Bum ta ra ra”, „Tatarak”, „Utopce” czy „Wil-
ki”. Z „rozśpiewanym” prezentem przybył na Jubileusz Chór 
„Moderato”, który zaprezentował się doskonale. Jubileusz 
był okazją do podziękowań dla dyrygentek: Pani Bogumiły 
Głowacz i Pani Reginy Dybowskiej oraz dzieci śpiewających 
w chórku. Jubileuszowi towarzyszyła wystawa zdjęć prezen-
tujących działania chórku. Gromkie brawa rodzin i gości obe-
cnych na sali są dowodem na to, że muzyka łączy pokolenia. 
Życzymy dyrygentkom i Wam drodzy chórzyści dalszej pasji  
do śpiewu oraz radości z tego, co prezentujecie na scenie.

 Agnieszka Jeziorska
Blanka Pazoła

Archiwum Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu
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TYDZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA W FILII BIBLIOTECZNEJ 
W CHOJNIE

XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod 
hasłem „Polscy autorzy dla klimatu” rozpoczęło spotka-
nie z dziećmi z grupy „Puchatki” z Przedszkola w Chojnie. 
Na początek maluchy wysłuchały kilku opowiadań o przy-
godach rodziny niedźwiadków żyjącej w wielkim lesie. Był 
też czas na samodzielne oglądanie różnych bajek. Dzieci 
opuściły biblioteką z zakładkami do książek do samodziel-
nego pokolorowania.
W drugim dniu Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzie-
ciom, gośćmi Filii Bibliotecznej w Chojnie byli uczniowie 
kl. II Szkoły Podstawowej w Chojnie. Zgodnie z tegorocz-
nym hasłem, spotkanie rozpoczęliśmy wspólnym czyta-
niem bajki ekologicznej pt. „Ekoświrek”. Sympatyczny 
stworek, uczący mieszkańców lasu jak dbać o otoczenie 
i szanować przyrodę bardzo spodobał się dzieciom. 
Dużo radości sprawiło uczniom rozwiązywanie zagadek lo-
gicznych i ekologicznych, z którymi doskonale sobie radzili.
W XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod ha-
słem „Polscy autorzy dla klimatu” doskonale wpisała się 
książka Marcina Mortki pt. „Opowieści ze Świetnika”. 
Dzieci bardzo polubiły bohaterów czytanych im opowia-
dań. Wiewiór Kacper, sroka Kraksa, jeżynka Antosia, ropu-
cha Smęciucha, szczurek Zadymka oraz banda Psujów, to 
mieszkańcy śmietnika. Prawdziwi fani recyklingu i kreaty-
wnej zabawy, podsuwali nam pomysły, jak dać drugie 
życie rzeczom pozornie niepotrzebnym. Przy tym książka 
pełna jest humoru i niejednokrotnie podczas czytania wy-
buchaliśmy śmiechem. Wizyta „Smerfów” z Przedszkola 
w Chojnie zakończyła XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom. Przedszkolaki zasiadły na bibliotecznym dywa-
nie, aby poznać przygody bajkowych bohaterów. Później 
każdy spróbował swoich sił w przenoszeniu piłeczki ping-

pongowej z jednej miseczki do drugiej, za pomocą aż dzie-
sięciu plas�kowych łyżek. Okazało się, że wcale nie jest to 
takie łatwe, ale sprawiło za to dzieciom mnóstwo radości
Przez cały tydzień Filia Biblioteczna w Chojnie gościła dzie-
ci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Chojnie, ale mia-
łam też przyjemność czytać „Krasnalom ” w przedszkolu.
Cała Polska czytała dzieciom – my też!

Elżbieta Hauza

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

PREZENT DLA TATY
Dzień Ojca jest świętem wyjątkowym dla każdego 

Taty, który bardzo cieszy się z każdych życzeń, laurek 

i upominków wręczanych mu przez dzieci. W Filii Biblio-

tecznej w Chojnie odbyły się zajęcia plastyczne, na któ-

rych dzieci wykonały pudełka – muszki dla swoich tatu-

siów. I choć stworzenie takiego pudełka wymagało wiele 

trudu, każdy opuścił bibliotekę szczęśliwy z powodu sa-

modzielnie wykonanego prezentu dla taty. Mnóstwo ra-

dości i śmiechu było także w czasie wypełniania przez 

dzieci testu pt. „Mój tata”.

Wszystkim Ojcom, w dniu ich minionego święta, ży-

czymy wszystkiego najlepszego!Zachęcam Was, abyście 

przyprowadzali swoje dzieci do biblioteki i bardzo dużo 

im czytali! To inwestycja, która zawsze bardzo się opłaca.

Elżbieta Hauza Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie
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TO BYŁ SMERFASTYCZNY DZIEŃ!!!
Maruda, Ważniak, Osiłek, Smerfetka, a może Papa Smerf? To tylko niektóre 

imiona Smerfów, które 25 czerwca obchodziły swoje święto. 
Uczniowie klasy IV a i IV b ze Szkoły Podstawowej w Pakosławiu kochają te nie-
biesko-białe bajkowe stworzonka. Świadczą o tym ko-lorowe, nieco inne portrety 
Smerfów, które dzieci wykonały podczas spotkania w parku. Przygoda z bajkami 
o smerfach doskonale wpisała się w nasze wspólne świętowanie z nimi. Niektóre 
stworzonka były tak bystre, że ukryły się za albo też na drzewie, które tego dnia 
było dla nas ochroną przed mocno grzejącym słońcem. Dziękuję za smerfastyczne 
spotkanie zakończone wspaniałą zabawą !!! Było ono pełne radości, kolorowych 
barw i wesołej atmosfery.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

A MOŻE NAD ZALEW POWRÓCI CYRANKA BAJKALSKA 
I INNE DZIKIE PTAKI ?

Lato – pora roku przez wszystkich wyczekiwana. To 
czas wakacji, odpoczynku czy urlopu. 
Dnia 26 czerwca 2022 r. spotkaliśmy się nad Zalewem 
w Pakosławiu, by wraz ze Stowarzyszeniem-Klubem Ma-
rynistycznym „NAUTA” i jego prezesem – Panem Kazimie-
rzem Chudym, zaproszonymi gośćmi oraz osobami wypo-
czywającymi nad wodą, otworzyć sezon rekreacyjny. 
Otwarcie sezonu było także okazją do podsumowania 
i wręczenia nagród w Powiatowym Konkursie Fotograficz-
nym pt. „A MOŻE NAD ZALEW POWRÓCI – CYRANKA 
BAJKALSKA I INNE DZIKIE PTAKI?” Organizatorem kon-
kursu było Stowarzyszenie Klub Marynistyczny „NAUTA”, 
natomiast partnerami byli: 
- Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu,
- Koło Myśliwskie Nr 13 DROP w Rawiczu,
- Polski Związek Wędkarski Oddział Leszno.
Patronat medialny nad konkursem sprawowali : 
- Redakcja czasopisma „ŻYCIE RAWICZA”
- Redakcja czasopisma „ABC” Leszno.
Jakie były cele konkursu?:
1. Pobudzenie świadomości ekologicznej i przyrodniczej 
wśród mieszkańców, szczególnie wśród młodzieży.

2. Promowanie wypoczynku i rekreacji nad wodą i na wodzie.
3. Rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży oraz osób doro-
słych zainteresowania przyrodą.
4. Przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa 
w kształtowaniu i ochronie przyrody.
5. Zachęcenie do kreatywności w spojrzeniu na środowisko.
6. Rozbudzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas na-
tury.
7.Promocja talentów fotograficznych wśród dzieci i mło-
dzieży oraz osób dorosłych, poprzez zaprezentowanie na-
grodzonych prac podczas wystawy nad zalewem.
Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży w wieku 
od 7 do 18 lat oraz dla osób dorosłych. 
Oto wyniki konkursu :
Kategoria wiekowa 7 – 14 lat:
I miejsce – Anna Wybierała,
II miejsce – Stefania Pawlak,
III miejsce - Klaudia Andrzejak.
Kategoria wiekowa 15 - 18 lat:
Brak
Kategoria wiekowa : osoby dorosłe:
I miejsce – Marek Chudziak.
Organizatorzy konkursu zapraszają laureatów i uczestni-

ków konkursu po odbiór nagród i dyplo-
mów nad Zalew w Pakosławiu.
Tego dnia dopisywała piękna pogoda. 
Upał nie przeszkodził nam w uczestni-
ctwie w tzw. „Koncercie na wodzie”. Dla 
publiczności wystąpił Zespół i Kapela 
„Włościanie” z Sobiałkowa. Życzymy 
wszystkim miłego i bezpiecznego pobytu 
nad naszym zalewem. Wypoczywajcie 
Państwo w naszej okolicy i cieszcie się 
otaczającą Was przyrodą.

Agnieszka Jeziorska
Blanka PazołaArchiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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Z CYKLU PN. „SYLWETKI LITERACKIE”
W ramach cyklu pn. „Sylwetki literackie”, Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosła-

wiu przygotowała kilka wystawek rocznicowych poświęconych pisarzom, publicystom 
czy podróżnikom. 
Oto tytuły prezentacji, które w ostatnim czasie znalazły się w cyklu :
- Leopold Staff – czciciel gwiazd i miłośnik snów,
- Beata Pawlikowska – podróż to nauka szczęścia,
- Adolf Dygasiński – pisarz oczarowany przyrodą,
- Bolesław Prus – uznany literat,
- Lucy Maud Montgomery i jej miłość do Ani z Zielonego Wzgórza.
Cykl pn. „Sylwetki literackie” przypomina o rocznicach i ma na celu pro-mowanie twórczości 
ludzi ze świata literatury.

Agnieszka Jeziorska
Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

WYSTAWA PT. „CO SIĘ W ULU DZIEJE?”

W ramach cyklu pt. „TAK – DLA SZTUKI”, mamy przyjemność 
zaprezentować Wam kolejne talenty młodych ludzi. 
„TAK – DLA SZTUKI” powiedzieli uczestnicy Konkursu plastycznego pt. „CO SIĘ 
W ULU DZIEJE”, którego organizatorem była FUNDACJA MAPA z Pakosławia, 
a Gminna Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu 
byli jego partnerami. W GBP w Pakosławiu można było obejrzeć piękne prace 
odwiedzając naszą bibliotekę, w której dbamy o rozwój czytelnictwa oraz 
wspieramy ludzi sztuki i ich talenty. Cieszę się, że właśnie w naszej bibliotece 
w Pakosławiu możemy takie osoby promować i mówić TAK dla ich pasji.

Agnieszka Jeziorska

LENA Z DYPLOMEM W RĘKU
Lena to jedna z uczestniczek Kampanii pn. „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”. 

Bardzo często przychodzi do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pako-sławiu, by wypożyczyć 
bajeczkę do poczytania. Często poszukujemy ich razem w naszej strefie bajkolandii. Lena 
przeczytała już kilka wesołych historii, czego dowodem jest komplet naklejek na Karcie 
Małego Czytelnika. Za wytrwałość i pasję do czytania mała czytelniczka została nagro-
dzona Dyplomem Małego Czytelnika. Dziękuję za Twoje odwiedziny w bibliotece i myślę, 
że ta przygoda z czytaniem nigdy się nie skończy.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ ROZPOCZĘTA!!!
Basia, Olivier, Maja, Dawid, Oskar, Staś, Tobiasz, Igor, Franek i Paulina. Oto dziesięciu 

małych czytelników, którzy o ostatnim czasie w Filii Bibliotecznej w Chojnie rozpoczęli swo-
ją przygodę z książką, przystępując do pro-jektu pn. „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”. 
Natomiast o tym, że czytanie książek to wielka przyjemność wiedzą: Ania, Miłosz i Marcel, 
Marta, Paulina, Roksana, Kuba i Zosia, którzy często odwiedzają Filię Biblioteczną w Chojnie 
i wypożyczają swoje ulubione bajki. Za każdą wizytę otrzymywali naklejkę na swojej Karcie 
Małego Czytelnika i teraz z dumą prezentują swoje dyplomy. Mam nadzieję, że już niedługo 
kolejne dzieci rozpoczną swoją przygodę z książką i czytaniem, a wraz z rodzicami staną się 
stałymi bywalcami biblioteki. Bajkowi bohaterowie ukryci w książkach czekają tutaj na Was. 

� � � � � Elżbieta Hauza

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie
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KREATYWNE MYSZKI
Chociaż Filia Biblioteczna w Chojnie jest 

czysta i zadbana, to możemy znaleźć w niej 
myszy. Spokojnie! Tylko papierowe myszki, 
które z przygotowanych materiałów wykonali 
uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Choj-
nie. Kolorowe myszki przez chwilę były weso-
łym akcentem biblioteki, na szczęście wszystkie 
opuściły ją wraz z dziećmi. Zanim w bibliotece 
zaroiło się od kolorowych gryzoni, dzieci pozna-
ły bohaterów książki pt. „Opowieści ze Świet-
nika” oraz rozwiązywały różne zagadki. Biblio-
teka to przede wszystkim książki, ale również 
inne ciekawe propozycje, jak choćby kreatyw-
na zabawa papierem, która sprawiła małym 
artystom wiele radości.

Elżbieta Hauza

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

CZYTANIE NA DYWANIE W FILII BIBLIOTECZNEJ W CHOJNIE

W ramach spotkań z cyklu „Czytanie na dywanie”, 
grupa „Krasnali" z Przedszkola w Chojnie, w każdy pią-
tek odwiedzała Filię Biblioteczną w Chojnie, aby prze-
nieść się w świat bajkowych bohaterów. Wiosnę przywi-
taliśmy poznaniem przygód porzuconego jajka, z którego 
po wielu perype�ach wykluło się piękne żółte kurczątko. 
Wiosenne spotkanie zakończyła Tosia, czytając swojej 
grupie wiersz pt. „Wiosna”. Dzieci otrzymały także wio-
senne kolorowanki, które pięknie zdobiły bibliotekę. Na 
następnym spotkaniu kontynuowaliśmy wiosenne tema-
ty, rozpoczynając czytaniem wiersza pt. „Wiosenne po-
rządki” Jana Brzechwy, a po wysłuchaniu opowiadania pt. 
„Wiosenne przebudzenie” Elżbiety Bielak, przedszkolaki 
bardzo chętnie opowiadały o zwierzętach i ro-
ślinach, które zwiastują wiosnę. „Krasnale” do-
skonale poradziły sobie także z wiosennym za-
daniem pn. „Prawda czy fałsz”, które zakoń-
czyło spotkanie w bibliotece. Kolejne spotka-
nie rozpoczęliśmy od rozmowy o wielkanoc-
nym zajączku, którego „Krasnale” niecierpliwie 
wyczekiwały. 
W klimat Świąt Wielkiej Nocy wprowadziło nas 
opowiadanie pt. „Wielkanoc” mówiące o świą-
tecznych tradycjach, a przygody bohaterów baj-
ki pt. „Wielkanocy Zajączek” sprawiły dzieciom 
mnóstwo radości. Kolejną bajkę pt. „O wiośnie, 
kurczętach i wielkanocnych świętach” swoim 
koleżankom i kolegom przeczytała Tosia. Po 
krótkiej świątecznej przerwie, „Krasnale” po-
nownie zasiadły na dywanie Filii Bibliotecznej 
w Chojnie, aby wysłuchać opowiadania o ele-
ganckiej śwince Agatce oraz poznać przygody 

słynnego psiego detektywa o imieniu Gapa. W kolejny 
piątek dzieci wysłuchały opowiadania „Drobnoustroje”, 
które uświadomiło im, że zanim zasiądą w przedszkolu do 
pysznego obiadu, muszą zmyć wirusy, bakterie, grzyby 
chorobotwórcze i pierwotniaki, które sprytnie zamieszkały 
na ich rękach w czasie pobytu na placu zabaw. Bohaterem 
kolejnego spotkania był Kapitan Kiwi pogromca straszków. 
Dzielny nielot udowodnił dzieciom, że łatwiej radzić sobie 
z lękami, gdy komuś o nich powiemy i mamy w pobliżu 
osoby, które są gotowe nam pomóc w potrzebie. Kolejna 
wizyta „Krasnali” w bibliotece, to spotkanie z zabawnymi 
przygodami „Inspektora Kiwi na tropie dobrych manier”.

Elżbieta Hauza

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie
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NOWOŚCI W BIBLIOTECE
Stoją książki w bibliotece, a w tych książkach cały świat…

Lucyna Krzemieniecka

Agata Przybyłek – „Kto jak nie ja!”

W nowej powieści Agata Przybyłek zabiera nas ponownie do świata swoich bohaterek – 
trzech przyjaciółek, nauczycielek, które zmagają się nie tylko z niezbyt miłymi skutkami 
donosu, ale i ze swoimi własnymi problemami. A tych jest, co niemiara. Przyjaciółki mogą 
jednak zawsze na siebie liczyć. W Kto jak nie ja! autorka postawiła na miłość. Każda z przy-
jaciółek zmaga się z tym uczuciem na swój sposób. Jedni będą odkrywać ją na nowo, u in-
nych związek będzie rozkwitał mimo niesprzyjających warunków i braku czasu. Do niektó-
rych nowa miłość zapuka do drzwi, aby przynieść euforię, ale i łzy. Jak zakończą się uczucio-
we perype�e trzech nauczycielek? Tego dowiecie się, sięgając po powieść Agaty Przybyłek. 
Polecam i niecierpliwie wypatruję kolejnego tomu.

Agnieszka Lingas-Łoniewska – „Reno. Gangsta Paradise”

Ta historia to opowieść dwójki pokiereszowanych przez życie bohaterów. Każde z nich do-
świadczyło w życiu bólu i straty. Każde na swój sposób jest złamane.
On – jest gangsterem, który zawsze dostaje od życia to, czego pragnie, choć jego życie od daw-
na wypełnia praca, półświatek oraz syn, którego wychowuje sam, po tragicznej śmierci żony.
Ona – opiekunka jego syna, jako jedyna jest w stanie zdobyć serce małego chłopca, który 
choruje na zespół Aspergera.
Reno to świetna historia, w której miłość zostanie wystawiona na ciężką próbę. Czy ją prze-
trwa? 
Czy w imię siły prawdziwej miłości człowiek jest w stanie wybaczyć i zapomnieć? Aby się 
o tym przekonać, koniecznie sięgnijcie po tę książkę.

Chris�na Lamb – „Nasze ciała, ich pola bitwy”

Gwałt podczas wojny został uznany za jedną z przemilczanych zbrodni wojennych, jedno-
cześnie jest najbardziej przemilczaną wojenną zbrodnią. Oprawcy dokonujący gwałtów nie 
tylko pozbawiają ofiar godności i elementarnych praw, ale przede wszystkim traktują ten 
zbrodniczy, haniebny proceder, jako instrument niszczenia, równie skuteczny jak broń che-
miczna. Nasze ciała, ich pole bitwy to donośny, rozpaczliwy głos wołający o uwagę i spra-
wiedliwość. To książka dla osób o mocnych nerwach, bo opisuje niewyobrażalną krzywdę, 
którą wyrządza się kobietom podczas wojen. Książka nie jest napisana, by szokować. Autor-
ka z ogromnym szacunkiem i wyczuciem przytacza fakty i wypowiedzi bohaterek, kreśląc 
tło historyczne, polityczne, społeczne i kulturowe opisywanych zbrodni. Skala przemocy 
seksualnej jest tak duża, że zaczynamy się zastanawiać czy nadal jesteśmy bezpieczni we 
własnym kraju, skoro sytuacje opisane w Nasze ciała, ich pole bitwy dzieją się tuż obok. 
Okrucieństwo, którego doświadczają kobiety w czasie konfliktów zbrojnych uświadamia 
nam jak mało jest człowieka w człowieku.

Meller Andrzej, Meller Eleonora – „Kamperem do Kabulu”

Andrzej Meller, były korespondent wojenny i dziennikarz nie po raz pierwszy wyruszył na 
Daleki Wschód. Tym razem chciał pokazać go również żonie. Wybrał Afganistan, w którym 
do tej pory ma swoich przyjaciół. Jest to kraj, od wielu lat będący areną politycznych roz-
grywek, naznaczony wojną, w którym liczne zamachy już dawno stały się codziennością. 
Książka zawiera mnóstwo informacji, które pozwalają lepiej zrozumieć, co i dlaczego dzieje 
się w opisywanych krajach. Kamperem do Kabulu daje czytelnikowi możliwość zanurzenia 
się w klimacie krajów, które od lat fascynują wielu ludzi.
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Holly Webb – „Zajączek z dzikiej łąki”

Holly Webb, autorka bestsellerowej serii pt. „Zaopiekuj się mną”, zaprasza dzieci do opo-
wieści innej niż wszystkie, które do tej pory napisała. Ela uwielbiała obserwować zajączki 
kicające po łąkach. Zawsze robiła to z mamą, ale po jej śmierci dziewczynce coraz trudniej 
przywołać w pamięci szczęśliwe wspomnienia. Pewnego dnia znajduje na łące rannego 
zajączka. Zwierzątko jest przerażone i wymaga natychmiastowej pomocy. Dbanie o chore 
maleństwo to dla dziewczynki wielka odpowiedzialność, ale także szansa na powrót do 
ciepłych wspomnień o ukochanej mamie.

Więcej informacji o nowościach dostępnych w bibliotece znajdą Państwo na stronie inter-
netowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu, w zakładce katalog on-line.
Serdecznie polecam i zapraszam do biblioteki!� � � �

Elżbieta Hauza

„ODEBRANO WAM ŻYCIE, DAJEMY WAM NASZĄ PAMIĘĆ"

SPORT

Dnia 23 kwietnia 2022 r., po dwuletniej przerwie, 
w Kobylinie ponownie odbyła się kolejna Sztafeta „Szla-
kiem Miejsc Pamięci Narodowej”. 
To już czterdziesty pierwszy rajd, który odbył się pod ha-
słem „Odebrano Wam Życie, Dajemy Wam Naszą Pamięć". 
O godzinie 10:00, na placu, przy pomniku „Poległym i Po-
mordowanym za Ojczyznę i Wolność" przemówienie wy-
głosił Burmistrz Kobylina – Pan Tomasz Lesiński, który przy-
pomniał o celu i znaczeniu zawodów. Delegacje uczniów 
i zawodników zapaliły znicze przed pomnikiem ofiar II woj-
ny światowej i powstańców wielkopolskich. Następnie trzy 
- osobowe drużyny wyruszyły na trasę, która wynosiła 12 
km i przebiegała przez miasto Kobylin i pobliskie wioski. 
Uczestnicy zawodów z Kobylina biegli do Smolic, gdzie 
strzelano z popularnych wiatrówek, następnie ze Smolic 
biegli na Długołękę, tam rzucali granatem do celu, a na 
ostatnim odcinku biegli z Długołęki do Kobylina, gdzie na 
strzelnicy sportowej strzelali z karabinków sportowych, 
z pozycji leżącej na odległość 50 m. Każda konkurencja była 
oceniana, a poszczególne odcinki trasy należało pokonać 
w odpowiednich limitach czasowych. W całej imprezie, we 

wszystkich kategoriach, wystartowało 27 drużyn, co dało  
81 osób. Z naszego Koła Ligi Obrony Kraju w Pakosławiu 
wystartowała drużyna w kategorii seniorów w składzie: 
Maciej Hałas, Maciej Jackowski i Nikodem Śledzianowski. 
Miło mi poinformować, że nasza drużyna spisała się na 
medal, a dokładnie na złoto, gdyż w swojej kategorii 
byliśmy najlepsi. 
Bardzo dobry występ zaliczyli także nasi młodsi koledzy, 
którzy reprezentowali UKS Olimpijczyk Pakosław w skła-
dzie: Hubert Jakubiak, Juliusz Jackowski i Franciszek Plewa. 
Chłopcy w swojej kategorii „junior młodszy”, spośród 
wszy-stkich szkół podstawowych byli również najlepsi i sta-
nęli na najwyższym stopniu podium. Dekoracji zawodni-
ków dokonał Burmistrz Kobylina oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej – Pan Piotr Chlebowski. Najlepsze drużyny 
otrzymały puchar, medale i książki.
Gratuluję wszystkim samego udziału w tak dużej imprezie 
i bardzo dobrych wyników. Dziękuję Wam za swój poświę-
cony czas (na treningi i zawody), a także za walkę i zaanga-
żowanie w uzyskaniu jak najlepszego wyniku.

Hałas Maciej

Archiwum Koła „LOK” w Pakosławiu
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BIEGI 1-MAJOWE NAD ZALEWEM W PAKOSŁAWIU
Dnia 1 maja 2022 r. odbyły się biegi nad zalewem 

w Pakosławiu. Mieszkańcy Gminy Pakosław i okolic uczci-
li Święto Pracy w duchu sportowej rywalizacji. 
Na poszczególnych dystansach, dostosowanych do wie-
ku, zmierzyło się 94 zawodników. Biegi były podzielone na 
6 kategorii wiekowych. Dzieci w wieku przedszkolnym 
miały do pokonania dystans 60 m, uczniowie klas I-II szkół 
pod-stawowych dystans 350 m, uczniowie klas III–IV 
dystans 500 m, uczniowie V – VI dystans 700 m, ucznio-
wie klas VII-VIII dystans 1000 m. Dorośli i młodzież poko-
nali dystanse: kobiety – 1000 m, a mężczyźni – 2500 m 
(1 okrążenie wokół zalewu). Sędzią biegów był Pan Da-
riusz Niedźwiedź. Tego dnia nie było przegranych – wszy-
scy, którzy dobiegli do mety otrzymali pamiątkowe me-
dale wręczane przez Wójta Gminy Pakosław – Pana Piotra 
Skrzypka oraz Przewodniczącą Rady Gminy Pakosław – 
Panią Elżbietę Łakomą. Laureaci trzech pierwszych miejsc 
w każdej kategorii otrzymali, oprócz medali, dyplomy 
oraz drobne nagrody rzeczowe.
Klasyfikacja końcowa w poszczególnych startach:
- przedszkolaki – grupa żeńska:
1. Antonina Hajnce, 2. Iga Radojewska, 3. Maja Cicha.
- przedszkolaki – grupa męska:
1. Kamil Robakowski, 2. Miłosz Pawlaczek, 3. Antoni Wa-
wrzyniak.
-klasy I-II szkoły podstawowej – grupa żeńska:
1. Maja Andrzejewska, 2. Ela Tobolska, 3. Julia Mikołajczak.
-klasy I-II szkoły podstawowej – grupa męska:
1. Cezary Krzyżosiak, 2. Bartosz Ryś, 3. Antoni Berek.
-klasy III-IV szkoły podstawowej – grupa żeńska:
1. Olga Jackowska, 2. Anna Przybyła, 3. Nadia Kamińska.
-klasy III-IV szkoły podstawowej – grupa męska:
1. Adam Robakowski, 2. Mikołaj Robakowski, 3. Stanisław 
Hajnce.

-klasy V-VI szkoły podstawowej – grupa żeńska:
1. Marta Tobolska, 2. Zuzanna Płóciennik, 3. Wiktoria 
Wolna.
-klasy V-VI szkoły podstawowej – grupa męska:
1. Piotr Plewa, 2. Adam Cieplik, 3. Robert Bukowski.
- klasy VII - VIII szkoły podstawowej – grupa żeńska:
1. Julia Łukowiak, 2. Julia Ryś, 3. Liwia Wielebska.
- klasy VII - VIII szkoły podstawowej – grupa męska:
1. Hubert Jakubiak, 2. Juliusz Jackowski.
-dorośli i młodzież – grupa żeńska:
1. Aleksandra Przybyła.
-dorośli i młodzież – grupa męska:
1. Sławomir Wróblewski, 2. Dawid Szafrański, 3. Marek 
Wyrzykiewicz.

Organizatorem biegów 1-majowych nad zalewem w Pa-
kosławiu był Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. 
Cieszymy się, że po dwuletniej przerwie spowodowanej 
pandemią mogliśmy znów się spotkać i uczcić Święto Pra-
cy na sportowo. Dziękujemy wszystkim zawodnikom, ich 
opiekunom, kibicom, którzy tego dnia byli z nami. Zwy-
cięzcom serdecznie gratulujemy!

Archiwum Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu

ZAWODY STRZELECKIE
Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Dnia 3 maja 2022 r., na strzelnicy sportowej w Pa-
kosławiu, odbyły się zawody strzeleckie z karabinka spor-
towego z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. 
Były to pierwsze zawody zorganizowane przez LOK Pa-
kosław na tej strzelnicy w tym roku. Każdy z zawodników 
mógł oddać 3 serie z pozycji leżącej do tarcz oddalonych 
o 50 m. Do oceny liczył się najlepszy wynik uzyskany przez 
zawodnika w pojedynczej serii. Pogoda dopisała i w za-
wodach wystartowało 46 osób, które oddały 1224  strzały. 
Bardzo cieszy fakt, że w kategorii młodzieżowej wystar-
towało 12 zawodników. Walka o podium trwała do ostat-
niego strzału, a zawodnicy którzy stanęli na pierwszych 
trzech miejscach w swoich kategoriach, otrzymali pucha-
ry, dyplomy i medale, które zawodnikom wręczył Wójt 
Gminy Pakosław – Pan Piotr Skrzypek. W kategorii męż-
czyzn z 85 pkt. wygrał Henryk Kędzia. W kategorii kobiet 

z wynikiem 76 pkt. wygrała Martyna Wojtyczka, a w kate-
gorii młodzieżowej najlepszy okazał się Hubert Jakubiak 
z wystrzelanymi 73 pkt.
W trakcie majowych zawodów wręczono czterem mło-
dzieżowcom z naszego LOK-u odznaczenia pn. „Zasłużony 
Działacz Ligi Obrony Kraju". Byli to : Kamil Śledzianowski, 
Dominik Walkowiak, Korneliusz Jackowski i Nikodem Śle-
dzianowski. Wyróżnienie to otrzymali, gdyż bezintereso-
wnie poświęcali swój czas m.in. na reprezentowanie Gmi-
ny Pakosław w zawodach strzeleckich poza gminą, ucze-
stniczą w organizowaniu zawodów strzeleckich oraz po-
magają przy remontach i dbają o porządek na strzelnicy 
sportowej w Pakosławiu. Mam nadzieję, że nadal będą 
tak ochoczo pomagać naszemu Kołu LOK, a ich postawa 
będzie wzorem dla innych.

Blanka Pazoła
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Klasyfikacja końcowa zawodów:

 Kategoria mężczyzn:
1. miejsce: Henryk Kędzia– 85 pkt.
2. miejsce: Artur Eling - 78 pkt.
3. miejsce: Maciej Jackowski– 78 pkt.
4. miejsce: Andrzej Lorek j – 75 pkt.
5. miejsce: Piotr Duda – 70 pkt.

 Kategoria kobiet:
1. miejsce: Martyna Wojtyczka – 76 pkt.
2. miejsce: Anna Duda – 73 pkt.
3. miejsce: Wiktoria Eling - Nowak - 68 pkt.

 Kategoria młodzież do 18 lat:
1. miejsce: Hubert Jakubiak– 73 pkt.
2. miejsce: Błażej Sipurzyński - 37 pkt.
3. miejsce: Adam Dmyterko – 34 pkt.

Maciej Hałas

Archiwum Koła „LOK” Pakosław

SUKCES REPREZENTACJI GMINY PAKOSŁAW
W MIĘDZYWOJEWÓDZKIM SAMORZĄDOWYM TURNIEJU 

STRZELECKIM!

Niezwykle udany był dla zespołu z Pakosławia „Dru-

żynowy Turniej Strzelecki z Broni Sportowej” w Jutro-

sinie zorganizowany przez Radę Powiatową Wielkopol-

skiej Izby Rolniczej w Rawiczu pod patronatem Prezesa 

WIR, Starosty Rawickiego i Burmistrza Jutrosina.

Gminę Pakosław reprezentowali: wójt - Piotr Skrzypek, 

Maciej Jackowski i Andrzej Domagała. W dwóch katego-

riach drużyna z Pakosławia stanęła na najwyższym sto-

pniu podium. Pierwsze miejsca przypadły w dwuboju i ka-

rabinie sportowym. Dodatkowo indywidualnie Piotr 

Skrzypek zajął trzecie miejsce w strzelaniu do małej tarczy 

z odległości 50 m. 

Osiągnięcie tym bardziej jest cenne, ponieważ po raz 

pierwszy była okazja do rywalizowania na jutrosińskim 

obiekcie.

„Cieszę się, że poziomem dorównałem dużo bardziej do-

świadczonym i utytułowanym kolegom z drużyny. Równy 

poziom całej trójki był zresztą kluczem do naszego zwycię-

stwa. Serdecznie dziękuję organizatorom za profesjonal-

nie przygotowane zawody, w szczególności gospodarzom 

obiektu – Bractwu Kurkowemu z Jutrosina, a także Macie-

jowi i Andrzejowi za poświęcony czas i godne reprezento-

wanie naszej Gminy” – powiedział wójt Piotr Skrzypek.

Piotr Skrzypek

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław



ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W PAKOSŁAWIU
Dnia 19 czerwca 2022 roku, w Pakosławiu, odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP i MDP Gminy 

Pakosław. 
Zgodnie z tradycją poprzedził je przemarsz uczestników imprezy i zaproszonych gości w takt marszów granych przez 

Orkiestrę Dętą z Miejskiej Górki. W zawodach wystartowało 28 drużyn, w tym 13 męskich, 4 kobiece oraz 7 młodzieżo-
wych męskich i 4 młodzieżowe żeńskie. Zawody rozegrane zostały w 3 konkurencjach: musztrze, sztafecie pożarniczej 
z przeszkodami oraz w ćwiczeniu bojowym. Prawidłowość wykonania poszczególnych zadań oceniała komisja sędziowska 
powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Rawiczu, a sędzią głównym zawodów był mł. ogn. Rafał Spychalski.

Klasyfikacja generalna zawodów:

Grupa A (męska pow. 18 lat)

 1. miejsce OSP Golejewo z wynikiem łącznym 102,00    pkt.
 2. miejsce OSP Sworowo z wynikiem łącznym 124,00    pkt.
 3. miejsce OSP Zaorle ,,A” z wynikiem łącznym 126,00    pkt.
 4. miejsce OSP Ostrobudki ,,A” z wynikiem łącznym 128,00    pkt.
 5. miejsce OSP Zaorle ,,B” z wynikiem łącznym 131,00    pkt.
 6. miejsce OSP Pakosławz  wynikiem łącznym 132,00    pkt.
 7. miejsce OSP Osiek ,,A” z wynikiem łącznym 134,00    pkt.
 8. miejsce OSP Sowy  z wynikiem łącznym 134,00    pkt.
 9. miejsce OSP Ostrobudki ,,B” z wynikiem łącznym 136,00    pkt.
 10. miejsce OSP Chojno z wynikiem łącznym 139,00    pkt.
 11. miejsce OSP Góreczki W. z wynikiem łącznym 143,00    pkt.
 12. miejsce OSP Pomocno z wynikiem łącznym 184,00    pkt.
 13. miejsce OSP Osiek ,,B” z wynikiem łącznym dyskwalifikacja 

Grupa A – I (męska 16-18 lat)
 1. miejsce OSP Sworowo z wynikiem łącznym 118,00    pkt.
 2. miejsce OSP Golejewo z wynikiem łącznym 121,00    pkt.
 3. miejsce OSP Chojno  z wynikiem łącznym 130,00    pkt.

Grupa C (żeńska pow. 16 lat)
 1. miejsce OSP Sworowo z wynikiem łącznym 136,00    pkt.
 2. miejsce OSP Osiek z wynikiem łącznym 141,00    pkt.
 3. miejsce OSP Chojno z wynikiem łącznym 142,00    pkt.
 4. miejsce OSP Sowy z wynikiem łącznym 146,00    pkt.

Grupa IM (męska 12-15 lat)
 1. miejsce OSP Chojno z wynikiem łącznym 178,00    pkt.
 2. miejsce OSP Sworowo z wynikiem łącznym 190,00    pkt.
 3. miejsce OSP Pakosław z wynikiem łącznym 200,00    pkt.
 4. miejsce OSP Osiek z wynikiem łącznym 202,00    pkt.

Grupa IŻ (żeńska 12-15 lat)
 1. miejsce OSP Golejewo z wynikiem łącznym 189,00    pkt.
 2. miejsce OSP Chojno z wynikiem łącznym 190,00    pkt.
 3. miejsce OSP Pakosław z wynikiem łącznym 213,00    pkt.
 4. miejsce OSP Góreczki W z wynikiem łącznym 249,00    pkt.

Zwycięzcy otrzymali talony do wykorzystania na te-
renie gminy ufundowane przez Gminę Pakosław oraz 
Starostwo Powiatowe w Rawiczu, a także otrzymali 
okazałe puchary.

Karolina Klimek

Archiwum Pani Karoliny Klimek
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ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR WÓJTA GMINY PAKOSŁAW
Dnia 26 czerwca 2022 r.,  na strzelnicy sportowej 

w Pakosławiu, odbyły się zawody strzeleckie z karabinka 
sportowego o „Puchar Wójta Gminy Pakosław”. 
Do rywalizacji przystąpili najlepsi strzelcy z Gminy Pako-
sław, a także osoby spoza granic gminy. Do tarcz odda-
lonych na 50 m., z pozycji leżącej, każdy mógł oddać trzy 
serie, a najlepsza seria liczyła się w ogólnej klasyfikacji. 
W zawodach wystartowało 31 zawodników i oddano 950 
strzałów. Na wyniki miała wpływ także pogoda: wysoka 
temperatura powodowała brak koncentracji, a podmu-
chy wiatru przeszkadzały w utrzymaniu broni w celu. 
Emocje zawodnikom towarzyszyły do samego końca, gdyż 
to ostatnie strzeleckie serie uformowały ostatecznie po-
dium w poszczególnych kategoriach. W kategorii młodzie-
żowej najlepiej strzelił Hubert Jakubiak i zajął pierwsze 
miejsce z wynikiem 55 pkt. W kategorii kobiet najlepszą 
okazała się Sara Samól, która ustrzeliła 73 pkt. w ostatniej 
serii zawodów. W kategorii mężczyzn, gdzie tradycyjnie 
wystartowało najwięcej uczestników, wygrał Krzysztof 
Jakubiak z wynikiem 76 pkt. wyprzedzając Macieja Hałasa 
z takim samym wynikiem (Krzysztof Jakubiak miał lepszy 
wynik pierścieni). Tego dnia był to najwyższy wynik zawo-
dów, dlatego Krzysztof Jakubiak otrzymał „Puchar Wójta 
Gminy Pakosław”. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca na po-
dium, otrzymali dyplomy i medale, które zawodnikom 
wręczył Wójt Gminy Pakosław – Pan Piotr Skrzypek. Wszy-
stkim zawodnikom dziękuję za przybycie, gratuluję do-

brych wyników i zapraszam na kolejne zawody, które od-
będą się we wrześniu.  
Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawiała się 
następująco:

 Kategoria mężczyzn:
1. miejsce: Krzysztof Jakubiak– 79 pkt.
2. miejsce: Maciej Hałas– 79 pkt.
3. miejsce: Krzysztof Szafraniak – 74 pkt.

 Kategoria kobiet:
1. miejsce: Sara Samól – 73 pkt.
2. miejsce: Martyna Wojtyczka – 66 pkt.
3. miejsce: Halina Sordon - 54 pkt. 

 Kategoria młodzież do 18 lat:
1. miejsce: Hubert Jakubiak– 55 pkt.
2. miejsce: Hanna - Łagódka 40 pkt.
3. miejsce: Bartosz Sordon – 27 pkt.

Maciej Hałas 

Archiwum Koła LOK Pakosław

Z ŻYCIA UKS OLIMPIJCZYK PAKOSŁAW

UKS Olimpijczyk Pakosław działa od 2000 roku. 
W przeszłości w jego skład wchodziły różne sekcje, m.in. 
związane ze sportami walki czy jeździectwem. Dlaczego 
tenisiści stołowi przystąpili do ligi?
Jak wspomina Łukasz Głowacz - z Przemysławem Matu-
szakiem zaczął grać amatorsko w hali w Pakosławiu. - To, 
że przystąpiliśmy do rozgrywek ligowych, zrządził przy-
padek. W UKS-ie Olimpijczyk udzielał się Krzysztof Jaku-
biak. Któregoś dnia podszedł do nas i zapytał, czy nie 
chcielibyśmy spróbować zagrać w lidze. Stwierdziliśmy, 
dlaczego nie? - nie ukrywam, że pierwszy rok w lidze był 
dla zawodników klubu „podróżą w nieznane". Piąte miej-
sce w tabeli – tak wygląda bilans inauguracyjnego sezonu 
klubu UKS Olimpijczyk Pakosław w V lidze Okręgowego 
Związku Tenisa Stołowego Leszno. „Jesteśmy zadowole-
ni" – zauważa Przemysław Matuszak z Olimpijczyka. – ... 
przystępując do rywalizacji nie wiedzieliśmy na co może-
my liczyć. Na początku borykaliśmy się z wieloma prze-
szkodami organizacyjnymi, sprzętowymi, kadrowymi, ale 
pomimo tego udało nam się w ciągu roku w miarę to 
wszystko ogarnąć. 
UKS OLIMPIJCZYK Pakosław może liczyć na wsparcie od 
lokalnych firm, nie tylko z Gminy Pakosław, ale i z gmin 

ościennych. Pozyskaliśmy wielu sponsorów i zabiegamy 
o kolejnych. 
Mamy perspektywy rozwoju i zawsze dajemy z siebie 
wszystko. Tworzymy zgrany zespół, a wyniki niebawem 
przyjdą same. Na tę chwilę zajęliśmy piąte miejsce w ta-
beli. Oprócz zmagań ligowych, nasi zawodnicy, biorą rów-
nież udział w turniejach indywidualnych m.in. : w Środzie 
Wlkp., Miejskiej Górce, Kobylinie oraz Poznaniu, osiąga-
jąc coraz wyższe pozycje. Spotykamy się dwa razy w tygo-

Archiwum UKS Olimpijczyk  Pakosław
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dniu, trenujemy po dwie godziny - we wtorki i czwartki od 
18:00 do 20:00. Na razie nie stać nas na trenera, ale wszy-
stko przed nami. Dziękujemy Pani Małgorzacie Piecho-
ckiej – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, za 
to, że możemy tutaj grać i trenować. W ostatnich miesią-
cach układaliśmy sprawy organizacyjne. Stworzyliśmy 
w klubie bardzo dobre warunki do gry, czujemy, że Cały 
czas rozwijamy się, zarówno mentalnie, organizacyjnie 
jak i sportowo. - Chcemy pokazać, że tenis stołowy w Pa-
kosławiu istnieje i trzeba go promować. W UKS OLIM-

PIJCZYK Pakosław ruszył nabór do sekcji tenis ziemny. Gry 
będą mogły uczyć się dzieci oraz dorośli, zarówno w for-
mie zajęć grupowych, jak i indywidualnych. Zajęcia pro-
wadzą licencjonowani trenerzy: Mateusz Uram oraz Mar-
cin Nowak. Więcej na ten temat znajdziecie na profilu klu-
bu – na portalu społecznościowym. Zapraszamy wszy-
stkich chętnych, którzy nudę sprzed telewizora chcą prze-
kuć na ruch, sport, zabawę, kondycję fizyczną czy nawet 
sukcesy sportowe.

Krzysztof Jaubiak

ROZGRYWKI POWIATOWEJ LIGI LZS W RAWICZU
Zakończyły się tegoroczne rozgrywki Powiatowej 

Ligi LZS w Rawiczu. 
Do gry przystąpiło siedem drużyn z naszej gminy z: LZS Pa-
kosław, LZS Pomocno i LZS Sowy. Najlepszy wynik spor-
towy osiągnęła drużyna z Pakosławia i zdobyła mistrzo-
stwo. Brązowe medale trafiły do LZS Pomocno, a LZS So-
wy zamknęły ligową tabelę. Indywidualne nagrody zdo-
byli: Dawid Rataj (LZS Pomocno – najlepszy strzelec) oraz 
Mateusz Jamroży (LZS Pakosław – najlepszy bramkarz). 
Liga korzystała z boiska w Sowach i w Pakosławiu. W tym 
miejscu należą się podziękowania dla Pani Małgorzaty 
Piechockiej oraz opiekunom muraw: Panu Aleksandrowi 
Naglikowi i Januszowi Ratajowi. Każda z drużyn mocno 
angażuje się w propagowanie sportu i reprezentowanie 
naszej gminy w powiecie. Jest to możliwe dzięki zaanga-
żowaniu wielu osób, wymienić należy m.in.: z LZS Pako-
sław – Marcina Plewę (trener), Jakuba Piechockiego 
(skarbnik i administrator strony i fanpage), Dariusza Nie-
dźwiedzia (kontakt z gminą i organizowanie zakupu sprzę-
tu sportowego), Dominika Kaczmarka (prezes), z LZS Po-

mocno – prezesa Dawida Szafrańskiego – a z LZS Sowy –  
Janusza Rataja – odpowiedzialnego za wszystko, co zwią-
zane jest z tym zespołem. Działanie tych ekip  finansowa-
ne jest ze środków gminnych, za co należą się gorące po-
dziękowania dla przedstawicieli władz. Piłkarze i działacze 
zapraszają kibiców do śledzenia kolejnych rozgrywek. 

Jakub Piechocki

Archiwum Powiatowej Ligi LZS w Rawiczu

Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU AWDANIEC PAKOSŁAW
Nasze działania w ostatnim czasie:
1. Mamy świetną wiadomość! Nasz klub po raz kolejny 
otrzymał środki na swoją działalność z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki w ramach Programu „Klub 2022”.
2. Ruszyła REKRUTACJA DO DRUŻYNY „TRAMPKARZ” – 
ROCZNIK 2008 -2009 !
Nabór nie dotyczy wyłącznie zawodników Awdańca, ale 
również chłopaków niezrzeszonych lub grających w in-
nych zespołach. Jeśli chcecie przeżyć wspaniałą przygodę 
sportową, to zgłoście się. Czeka na Was wyszkolona kadra 
trenerska, wspaniała baza treningowa i sprzętowa. Warto 
spróbować. W razie pytań proszę o kontakt z trenerem 
Norbertem Niestrawskim,  nr tel .667 303 597.
3. Na koniec pozwólcie, że przytoczę słowa prezesa Jacka 
Hajduka z okazji awansu zespołu seniorów do klasy 
okręgowej :
Kochani, pisząc ten tekst, mam łezki w oczach i jestem 
bardzo wzruszony. Gdyby na początku tego sezonu, ktoś 
powiedział, że będziemy walczyć o awans i to zrobimy, to 
zgodziłbym się z tym, ale miałbym wątpliwości, zwłaszcza 

po sezonie poprzednim, gdzie walczyliśmy o utrzymanie. 
To, co osiągnęli nasi zawodnicy pod wodzą trenera Adama, 
zasługuje na szacunek. Zarząd dał pełne zaufanie w pro-
wadzeniu drużyny trenerowi Adamowi, aby stworzyć dru-
żynę mogącą walczyć o jak najwyższe cele. Apel do trenera 
i zawodników o poszukiwanie nowych zawodników do dru-
żyny dał efekt. Mając ustabilizowaną kadrę, zasiloną po-
wracającymi po kontuzjach i nowymi zawodnikami, stwo-
rzyliśmy kadrę potrafiącą walczyć skutecznie z ligowymi 
rywalami. Tutaj szacunek dla wszystkich naszych przeciw-
ników za walkę i sportową postawę w meczach. 
Dziękuję Wam chłopaki za wszystkie spotkania, za to, że 
nieraz musieliście zrezygnować ze swoich prywatnych 
planów, aby pomoc drużynie. Pokłony dla Waszych Ro-
dzin. Dziękuję Trenerowi Adamowi Waresiakowi za pro-
wadzenie drużyny, a szczególnie za jego podejście do pra-
cy i stworzenie klimatu wokół zespołu. Dziękuję kierowni-
kom zespołu: Adamowi i Marcinowi, zaa czuwanie nad 
sprawami formalnymi. Dziękuję całemu zarządowi klubu 
za pracę, której może nie widać, ale jest nieodzowna przy 
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prowadzeniu całego klubu. Dziękuję trenerom drużyn 
młodzieżowych za ich pracę, która służy dobru Awdańca . 
Wielkie dzięki dla sponsorów klubu, za ich pomoc w pro-
wadzeniu klubu. Podziękowania składam dla władz Gmi-
ny Pakosław z Panem Wójtem Piotrem Skrzypkiem na 
czele. Dziękuję Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Pako-
sławiu – Pani Małgorzacie Piechockiej. Dziękuję Panu 
Olkowi Naglikowi za opiekę nad boiskiem i mojej Żonie za 
zawsze czyste stroje piłkarskie.

Kochani Kibice dla Was także wielkie dzięki za to, że jesteś-
cie z nami w doli i niedoli. Przepraszam jeśli kogoś po-
minąłem. Jeszcze trochę prywaty, ale muszę to napisać. 
To, co zrobiliście w drodze powrotnej w Pakosławiu, jest 
tak bardzo ważne dla mnie i dla Tadka. Zapamiętamy to 
do końca życia.
AWDANIEC TO JEST POTĘGA !

Marcin Wlekliński

Z DZIAŁALNOŚCI „WŁÓCZYKIJÓW ZNAD ORLI”
Nasze działania : 
1. W maju kijkarze z Klubu NW "Włóczykije znad Orli" brali udział w 10. edycji 24 h „Rawickiego Fes�walu SportU”. W dwu-
stu osobowej obsadzie Nordic Walking, nasza,16 - osobowa ekipa  „Włóczykijów" maszerowała z kijami dookoła rawickich 
plant. Rekordzistą naszego klubu był Piotr Kubinka, który sam przeszedł planty 15 razy!  Gratulacje dla wszystkich!
2. „Jakąkolwiek drogą idziesz, prostą czy krętą, pod górę czy w dół, nie idź sam. Weź jako towarzyszy kije do nordic wal-
kingu. One nigdy Cię nie zawiodą! „

W czerwcu 2022 r. spotkaliśmy się z okazji 10. uro-
dzin „Włóczykijów". Było bardzo uroczyście wspól-
nie z zaproszonymi gośćmi. Dziesiąta rocznica 
urodzin nazywana jest cynową lub aluminiową. 
Spędziliśmy ją razem, bo wspólnie przeżyta dekada 
to nie byle co! Były wspomnienia, dużo życzeń, pre-
zenty, niespodzianki, tort i wspólne świętowanie.
3. Dnia 24 lipca 2022 nr., zapraszamy na „Letnią 
Włóczęgę z Włóczykijami!” pt. „Na pałacowym szla-
ku po Gminie Pakosław", trasą: Golejewko - Pako-
sław - Golejewko (nową ścieżką pieszo -rowerową)
Więcej informacji pod nr tel.668 354 593 / lub Me-
ssenger Klub Nordic Walking „Włóczykije znad Orli”.

Małgorzata Łakomy

PIKNIK RODZINNY W PAKOSŁAWIU
Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła wszystkim uczestnikom „Pik-niku rodzinnego”, który odbył się dnia 3 lipca 

2022 r., na boisku sportowym w Pakosławiu. 
Organizatorzy pikniku zapewnili wiele wspaniałych atrakcji dla całych rodzin, 
a zwłaszcza dla dzieci. Można było skorzystać z malowania twarzy, wykonać far-
bami piękny witraż, zrobić pieczątki z warzyw i owoców, zagrać w gry planszowe 
czy poczytać bajkę. Oprócz tego odbył się pokaz taekwondo. Nie brakowało także 
rozgrywek w piłkę nożną, przeciągania liny, biegu z wiadrami wody, „gaszenia po-
żaru”, strzelania z łuku czy zabaw z animatorem i na zamkach dmuchanych. Chętni 
mogli wykonać sobie zdjęcie w fotobudce oraz przejść krótki odcinek w alkogo-
glach. Ponadto można było smakować pyszne ciasta oraz zjeść zupę.
Organizatorami „Pikniku rodzinnego” byli: LUKS Awdaniec Pakosław, Starostwo 
Powiatowe w Rawiczu, Stowarzyszenie Wsparcie dla Każdego, OSP Pakosław, 
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, Gminna Biblioteka Publiczna w Pako-
sławiu, Urząd Gminy w Pakosławiu, Sołectwo Pakosław, Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, Klub Nordic Walking Włóczykije znad Orli oraz 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. Bardzo dziękujemy wszystkim 
za obecność  na pikniku. Mamy nadzieję, że był to miło i rodzinnie spędzony czas.

Agnieszka Jeziorska

 Blanka Pazoła

Archiwum „Włóczykijów znad Orli”

Archiwum Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu
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