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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W SOWACH
Ostatnim obiektem użyteczności publicznej w zaso-

bach Gminy Pakosław, ogrzewanym na paliwo stałe – 
węgiel, jest budynek Szkoły Podstawowej w Pakosławiu 
(Filia w Sowach). 
Od pewnego czasu trwały starania o pozyskanie środków 
na termomodernizację obiektu i wymianę źródła ciepła. 
Wiosną br. złożony został wniosek o dofinansowanie do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskie-
go w ramach:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na Lata 
2014-2020 
Oś priorytetowa 3: Energia 
Działanie 3.2: Poprawa efektywności energetycznej 
w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 
3.2.1: Kompleksowa modernizacja energetyczna bu-
dynków użyteczności publicznej.

Zakres prac obejmuje między innymi: modernizację sy-
stemu grzewczego, ocieplenie stropodachu, ocieplenie 
ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej drewnia-
nej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wymia-
nę opraw oświetleniowych na energooszczędne, montaż 
instalacji fotowoltaicznej, prace remontowe towarzyszą-
ce. Koszt zadania oszacowano na 1 686 039, 69 zł. Maksy-

malna kwota wsparcia, o którą samorząd mógł się ubiegać 
wynosi: 1 433 133,73 zł. W dniu 13. września gmina została 
pisemnie poinformowana o pozytywnych rozstrzygnię-
ciach. Nasz projekt został bardzo dobrze oceniony i znalazł 
się na wysokim 9. miejscu listy rankingowej, wśród 59 
zgłoszonych zadań poprawnych pod względem merytory-
cznym. 
Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy 
i uruchomienia procedury przetargowej. Rozstrzygnięcia 
przetargowe pozwolą nam ocenić możliwości realizacji 
inwestycji. � � � � �

Piotr Skrzypek

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław

REMONT PRZEDSZKOLA 
W PAKOSŁAWIU MOŻLIWY DZIĘKI 

POZYSKANYM ŚRODKOM ZEWNĘTRZNYM

W ramach III naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych, jednostki samorządu 
terytorialnego, na terenie których funkcjonowały Państwo-
we Gospodarstwa Rolne, mogły ubiegać się o środki na inw-
estycje. 

Gmina Pakosław po raz kolejny z powodzeniem aplikowała 
w konkursie, otrzymując promesę na kwotę 3 332 000, 00 zł. 
Remont budowlano-konserwatorski kompleksu przedszkola 
i budynku gospodarczego w Pakosławiu zakłada między inny-
mi: remont elewacji, wymianę pokrycia dachowego, impre-
gnację i naprawę uszkodzonych elementów więźby, renowację 
okien, drewnianego ganka wejściowego i wiele innych prac. 
Szacowany wkład własny wynieść ma 68 000,00 zł. Faktyczne 
koszty przedsięwzięcia będą znane po rozstrzygnięciach prze-
targowych. 

Archiwum „Życia Rawicza”Piotr Skrzypek
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Fot. Radio Elka

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
W marcu 2020 r. Gmina Pakosław złożyła do Stowa-

rzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopol-
ska wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Za-
chowanie unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na te-
renie Gminy Pakosław poprzez renowację zbiornika 
wodnego oraz wykonanie nasadzeń”. 
Dofinansowanie zostanie udzielone w ramach poddzia-
łania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” będącego częścią Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek zawierał zadania 
związane z:

1) odtworzeniem i odnowieniem stawu na terenie 
parku w Pakosławiu;

2) odmuleniem rowu melioracyjnego na terenie 
parku w Pakosławiu;

3) wykonaniem nasadzeń śródpolnych i przydroż-
nych w Chojnie.

Po przeprowadzonej ocenie wniosków, w dniu 
26.02.2021 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy 
pomiędzy Gminą Pakosław a Województwem Wielkopol-
skim. Wartość całego projektu wyniosła 108.239,55 zł, 
z tego dofinansowanie 68.872,00zł. Pozostała część 
pokryta zostanie z Budżetu Gminy.
Wykonawcą robót w zakresie odtwarzania i odnowienia 
stawu dolnego w parku w Pakosławiu było Przedsiębior-

stwo Inżynieryjno-Budowlane Maria Gawrońska z Jara-
czewa. Wartość wykonanych prac wyniosła 138.669,46zł. 
Zakres zadań obejmował roboty ziemne na stawie: wyko-
szenie z dna stawu porostów i trzciny, wykonanie opasek, 
obsianie skarp. To samo przedsiębiorstwo było odpowie-
dzialne za wykonanie odmulenia rowu melioracyjnego 
w parku w Pakosławiu. Koszt wykonanych prac wyniósł 
2.072,85zł. Prace polegały na odmuleniu cieku oraz na 
wyrównaniu skarp. Zadania zostały zakończone z końcem 
sierpnia bieżącego roku. 
Jako ostatnie w ramach projektu zostaną wykonane na-
sadzenia przydrożne i śródpolne w Chojnie. Ich koszt wy-
niesie łącznie 15.744,00zł, a zostaną wykonane przez fir-
mę Rekultywacja Terenów Zieleni „EKO-GREEN-GLOB” 
Henryk Kędzia, z którą została podpisana umowa na wy-
konanie prac. W ramach zadania zostaną nasadzone 22 
sztuki lipy oraz 22 sztuki klonu. Planowany termin ukoń-
czenia prac to 31 października 2022 r.
Projekt „Zachowanie unikalnego dziedzictwa przyrodni-
czego na terenie Gminy Pakosław poprzez renowację zbior-
nika wodnego oraz wykonanie nasadzeń” jest współfi-
nansowany z budżetu Strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania 
Gościnna Wielkopolska w ramach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Martyna Pokładek

ODBIÓR ODPADÓW AZBESTOWYCH
Wójt Gminy Pakosław informuje, że dzięki dofinansowaniu z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu, przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, rozpoczął się odbiór wyrobów azbestowych od mieszkań-
ców gminy. 
Dofinansowanie obejmuje koszty transportu i unieszkodliwienia wyrobów 
azbestowych. Ogólny koszt utylizacji to 83.592,00 zł, z czego dofinanso-
wanie WFOŚiGW w Poznaniu wynosi 70.000,00 zł. Pozostała kwota, czyli 

13.592,00 zł, zostanie pokryta z budżetu gminy. Osoby, które dokonały wcześniejszego zgłoszenia określonej ilości wy-
robów azbestowych proszone są o odpowiednie przygotowanie azbestu (powinien on być złożony w opakowaniu zbior-
czym, np. typu big-bag lub w opakowania ułożony na paletach, w miejscu umożliwiającym jego mechaniczny załadunek). 
W dniu poprzedzającym odbiór azbestu, każdy właściciel zostanie poinformowany telefonicznie o jego odbiorze. Dofinan-
sowanie obejmuje koszty transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych. Jakiekolwiek pytania lub wątpliwości 
prosimy zgłaszać w Urzędzie Gminy Pakosław, pok. nr 10 nr tel. 65 5478 332 wew. 43 u p. M. Andrzejewskiej. 
Realizacja w/w projektu spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, dlatego zadanie to będzie również 
kontynuowane w 2023 r.

Mieczysława Andrzejewska

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław
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Archiwum Urzędu Gminy Pakosław

TURNIEJ DZIECIĘCYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH 
I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH 

IM. DRUHA JÓZEFA KARKOSZA
Dnia 3 września 2022 r.,  przy Szkole Podstawowej 

w Pakosławiu obył się Turniej Dziecięcych Drużyn Pożar-

niczych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. druha 

Józefa Karkosza.
W turnieju wzięło udział 11 drużyn, w tym 1 drużyna z Gmi-

ny Jutrosin. Zawody były podzielone na dwie kategorie 

wiekowe: dziecięce (7-11 lat), młodzieżowe (12-15 lat). 

Zawodnicy mieli za zadanie: rozwiązać test na temat wie-

dzy o ekologii i leśnictwie, uzupełnić hymn „Rycerze Flo-

riana”, pokonać strażacki tor przeszkód, ułożyć hasło dot. 

bezpieczeństwa oraz profilaktyki alkoholowej. Zadaniem 

drużyn było również przeprowadzenie pierwszej pomocy 

z użyciem AED oraz ułożenie poszkodowanego w pozycji 

bocznej ustalonej. Każdy zawodnik otrzymał worek sporto-

wy, a zwycięskie drużyny otrzymały statuetki oraz nagrody.

Wyniki turnieju :

 Kategoria : Dziecięce Drużyny Pożarnicze:
1. OSP Osiek,
2. OSP Golejewo,
3. OSP Sowy,
4. OSP Pakosław,
5. OSP Chojno,
6. OSP Jutrosin,
7. OSP Zaorle.

 Kategoria : Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
1. OSP Pakosław,
2. OSP Sowy,
3. OSP Sworowo,
4. OSP Golejewo.

Karolina Klimek

Archiwum Pani Karoliny Klimek

Z MROKÓW HISTORII
PAKOSŁAW PAMIĘTA AMATORSKI ZESPÓŁ TEATRALNY (cz.31)

Mieszkańcy Pakosławia, we wspomnieniach o „da-
wnych czasach” wracają do życia kulturalno-rozrywko-
wego z lat powojennych. Wracają do wydarzeń, w któ-
rych brali często czynny udział , jako organizatorzy czy 
też wykonawcy (np. aktorzy, śpiewacy, recytatorzy).
� Powojennym miejscem spotkań była „Sala widowis-
kowa Koniecznego”, a w okresie letnim park wiejski (dziś 
muszla koncertowa z płytą taneczną), a jeszcze przed zde-
wastowaniem i zniszczeniem pałac (jego ostatnia odbu-
dowa z ruin trwała 15 lat).

� W Pakosławiu, dzięki zaangażowaniu dawnej prze-
wodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich – pani Heleny Su-
chaneckiej z domu Kuźnia, wspieranej przez miejscowych 
nauczycieli i oczywiście aktorów - amatorów, istniał Ze-
spół Teatralny (po obejrzeniu poniższej fotografii proszę 
ustalić okres- lata jego działalności!).
� Fotografię Zespołu Teatralnego, wykonaną po przed-
stawieniu w „Sali Koniecznego” udostępnił Pan Włady-
sław Grupa z opisem imion i nazwisk aktorów grających 
sztukę Gabrieli Zapolskiej pt. „Pani Dulska przed sądem”.
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� Pięknie odtworzona fotografia przedstawia aktorów, 
a są to:
rząd górny od strony lewej:
Walentyna Minicka zd. Łacinik, Zbigniew Jakubowski, Ha-
lina Wojtyczka zd. Roszak, Lela Zieliński, Urszula Jędrko-
wiak zd. Karkosz, Maria Bąk, Sylwester Hoffman, Marek 
Sierpowski
rząd drugi od strony lewej:
stojąca szefowa KGW – Helena Suchanecka zd. Kuźnia, 
a obok Franciszka Wybierała zd. Zielińska, Celina Kusztelak 

zd. Berek, Czesława Leciejewska, Kazimierz Zieliński, Wła-
dysław Grupa, Jacek Łacinik oraz reżyser przedstawienia – 
nauczycielka pani Turska
rząd trzeci od strony lewej:
Bolesław Roszak, Bożena Hądzlik zd. Piątkowska, Jadwiga 
Błochowiak zd. Śmigielska, Józef Lorek, Czesława Piątko-
wska
� Piękni aktorzy i pouczająca sztuka teatralna!

Kazimierz Chudy

Archiwum Pana Władysława Grupy

Z MROKÓW HISTORII...
POSEŁ Z PAKOSŁAWIA (cz.32)

� Wielu starszych mieszkańców Pakosławia pamięta 
ofiarnego działacza społecznego, ludowca od najmłod-
szych lat, posła na Sejm w latach 1956-1960 – Ludwika 
Naglika.
Spośród powojennych pakosławskich działaczy – jak pisze 
Stanisław Jędraś z Leszna, autor publikacji pt. „Pakosław 
bliski i nieznany” - mieszkaniec Pakosławia, Ludwik Naglik 
zasłużył na szczególne wyróżnienie.
Urodził się dnia 10 lipca 1910 r . w Pakosławiu, zmarł rów-
nież w Pakosławiu w dniu 29 września 1978 r. Szkoda, że 
przeżył tylko 68 lat, gdyż z pewnością jeszcze więcej 

zdziałałby dla Pakosławia.
Ukończył w okresie międzywojennym Gimnazjum Rawic-
kie i następnie podjął pracę w Wójtostwie w Chojnie, 
przeniesionym po wojnie do Pakosławia.

Już w okresie międzywojennym, będąc uczniem gim-
nazjalnym, wygłaszał pogadanki na zebraniach wiejskich. 
Należał stale do ludowców i takim pozostał do śmierci. Za 
zdecydowane poglądy polityczne i odważne wystąpienia, 
w 1951 r. przez rok więziony był w Rawiczu i w Lesznie.
Był żołnierzem września 1939r., szczęśliwie uniknął nie-
woli, wrócił do Pakosławia.
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Po zakończeniu wojny Ludwik Naglik prowadził w Pa-
kosławiu wspólnie z rodziną, gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 11 hektarów, jednocześnie pracował w Gmin-
nej Spółdzielni „SCH” w Pakosławiu, następnie po 1967 r. 
w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych w Rawiczu oraz 
w Związku Spółek Wodnych w Rawiczu, skąd odszedł na 
emeryturę.

Ludwik Naglik był ofiarnym działaczem społecznym. 
W spółdzielczości był inicjatorem powołania Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” w Pakosławiu oraz Gmin-
nej Kasy Spółdzielczej w Pakosławiu (przekształconej w 
Bank Spółdzielczy), działał w zarządach obydwu placówek.

Zasłużył się dla pakosławskiej oświaty, poprzez kiero-
wanie Społecznym Komitetem Budowy Szkoły, współpra-
cował ściśle z kierownikiem Edmundem Groblewiczem. 
Otwarcie nowego obiektu oświatowego, pięknego budyn-
ku w kształcie dworku, było dużym przeżyciem dla miesz-
kańców Pakosławia. Otwarcie nowej placówki oświatowej 
nastąpiło dnia 2 września 1956 r. Od tego czasu do nowej 
szkoły zaczęły uczęszczać dzieci klas wyższych z Góreczek 
Wielkich i częściowo z Ostrobudek.

� Ciekawostką jest, że dnia 25 stycznia 1961 r. szkoła za-
kupiła i zainstalowała telewizor, pierwszy w historii i trze-
ci w Pakosławiu, dokładnie 61 lat temu.

Ludwik Naglik był także na czele Społecznego Komite-
tu Elektryfikacji Pakosławia, a wniosek o elektryfikację 
wysunięto już dnia 19 listopada 1948 r.

W czerwcu 1949 r. w Pakosławiu, przy wsparciu spo-
łecznym Ludwika Naglika, rozpoczęto starania o urucho-
mienie piekarni spółdzielczej w Pakosławiu i wiejskiego 
ośrodka zdrowia.

Zaangażowanie społeczne dostrzegali mieszkańcy Pa-
kosławia i ziemi rawickiej, na kadencję lat 1956-1960 wy-
brali Ludwika Naglika posłem na Sejm, na którego posie-
dzeniach upominał się o sprawy chłopskie, jako działacz 

ludowy. W rocznicę Konstytucji 3 Maja w 1978 r. w Pako-
sławiu zawiązał się komitet budowy Pomnika – Tablicy 
Pamięci Ofiar obu wojen, na czele komitetu stanął Ludwik 
Naglik.

Było to ostatnie dzieło wielkiego społecznika, gdyż 
zmarł nagle, a w kronice Kółka Rolniczego zapisano: „Dnia 
28 września 1978 r. zmarł nagle, przeżywszy lat 68, aktyw-
ny członek zarządu naszego Kółka Rolniczego, długoletni 
działacz ruchu ludowego, były poseł ziemi rawicki na Sejm 
PRL, prezes koła Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, 
przewodniczący Spółki Wodnej, przewodniczący Społecz-
nego Komitetu Budowy Pomnika – Tablicy dla uczczenia 
ofiar wojen, przewodniczący rady nadzorczej zarządu Kółek 
Rolniczych w Miejskiej Górce (Gmina Pakosław w 1976 r. 
przyłączona została do Miejskiej Górki) i żywotny członek 
wielu innych organizacji i instytucji społecznych śp. Ludwik 
Naglik. Nieubłagana śmierć wyrwała go z naszych szere-
gów. Była to wielka strata nie tylko dla wsi Pakosław, ale 
również dla naszego środowiska.”

Ludwik Naglik całe życie pozostał wierny ideałom gło-
szonym przez ludowców, bronił wieś przed powojenną ko-
lektywizacją, zawsze opowiadał się po stronie rolnictwa 
indywidualnego.

Jak napisał regionalista Gabriel Roszak – w rodzinie 
Naglików, imię Ludwik często występowało. Nosił je 
również dziadek regionalisty Gabriela Roszaka – Ludwik 
Naglik urodziny w Pakosławiu, który był stryjem opisane-
go posła Ludwika. Jego syn – też Ludwik – był powstań-
cem wielkopolskim. Wspomniany Ludwik – poseł, był 
ósmym dzieckiem Stefana i Józefy z domu Szczepańska.

� Jako ciekawostkę można podać, że zanim Pakosław 
zelektryfikowano, dzięki zaangażowaniu posła Ludwika, 
miejscowość Pakosław korzystała z własnej elektrowni 
przy dawnym młynie i mleczarni, a dostarczanie prądu do 
zagród wyłączano o godzinie dwudziestej drugiej. Jedynie 

raz w oku, w pasterkę, 
lokalna elektrownia 
czynna była do godziny 
drugiej w nocy, dzięki 
dodatkowej opłacie 
wnoszonej na ten cel 
przez mieszkańców Pa-
kosławia.

�
Poniżej jedno ze zdjęć 
udostępnionych przez 
rodzinę – Danutę i Ale-
ksandra Naglików z Pa-
kosławia.

Kazimierz Chudy

Archiwum Rodziny Naglików
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Z ŻYCIA SENIORA

SENIORZY TWORZĄ TORBY 
Z WŁÓCZKI ALIZE PUFFY FINE

Dnia 14 lipca 2022 r. członkowie Klubu Seniora Jawor, 
uczestniczyli w warsztatach, podczas których Panie koń-
czyły zaczęte na poprzednich zajęciach torby z włóczki 
Alize Puffy Fine.

Agnieszka Jakubowska

Archiwum Pani Agnieszki Jakubowskiej

Archiwum Pani Agnieszki Jakubowskiej

AKTYWNI SENIORZY 
W DOLINIE BARYCZY 

Dnia 23 sierpnia 2022 roku seniorzy z Gminy Pako-
sław uczestniczyli w wycieczce autokarowej.
Aktywnie zwiedzili piękne okolice Doliny Baryczy. Dzię-
kujemy władzom Gminy Pakosław i Gminnemu Ośrod-
kowi Pomocy Społecznej w Pakosławiu za wsparcie fi-
nansowe i pomoc przy organizacji wycieczki.

 Agnieszka Jakubowska

OŚWIATA

NOWY ROK SZKOLNY

Dnia 1 września 2022 r., w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu, uroczyście roz-
poczęliśmy nowy rok szkolny. Z radością spotkaliśmy się po wakacjach, witając  w szkole nauczycieli oraz koleżanki 
i kolegów.
Rok szkolny 2022-2023 w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Pakosławiu rozpoczęło 291 uczniów po-
dzielonych na 15 oddziałów. Naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 39 uczniów, a ich wychowawczyniami są panie: 
Sylwia Basty i Aldona Niestrawska. Podczas uroczystości inauguracji, pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów przez 
panią dyrektor Reginę Dybowską Wszystkim życzymy spokojnego i wspaniałego roku szkolnego!!!

Anna Werno

SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOSŁAWIU (Artykuły i fotografie otrzymane ze szkoły)
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SPRZĄTANIE ŚWIATA
14 - 15 WRZEŚNIA 2022 R.

Tegoroczna akcja „Sprzątania Świata” w naszej szkole przebiegała nie-
zwykle intensywnie i atrakcyjnie dla uczniów.  
W dniach 14 i 15 września 2022 r., odbyły się „Turnieje odpadowe” dla uczniów 
klas młodszych oraz prelekcje dotyczące segregacji śmieci dla uczniów klas 
starszych. Nad przebiegiem tych działań czuwały panie z Komunalnego Związku 
Gmin Regionu Leszczyńskiego. Dnia 15 września 2022 r. uczniowie aktywnie 
włączyli się w akcję zbierania śmieci okolicy wokół budynków szkoły. Miłym 
podsumowaniem tej akcji było wspólne smażenie kiełbasek.

Angelika Grędziak

SZKOŁA FILIALNA W SOWACH (Artykuł i fotografia otrzymane ze szkoły)

#SPRZĄTAMYDLAPOLSKI
Dnia 22 kwietnia 2022 r., uczniowie klas 1-3 Szkoły Filialnej w Sowach, wzięli udział w 3. edycji Ogólnopolskiej Akcji 

#SprzątamyDlaPolski pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego. 
Koordynatorem akcji w naszej szkole była na-
uczycielka, Aldona Niestrawska. Celem tego 
wydarzenia jest troska o środowisko natural-
ne naszej najbliższej okolicy. W związku z tym, 
uczniowie wyruszyli posprzątać pobliski las. 
Niestety, ilość śmieci – butelek, puszek, karto-
nów, worków foliowych, papierów była za-
trważająca. Dzieci uzbierały aż 3 duże worki 
śmieci w niespełna 30 minut. Dbajmy o naszą 
planetę – razem możemy więcej!

Aldona Niestrawska
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Archiwum Urzędu Gminy Pakosław

PRZEDSZKOLE W CHOJNIE  

KULTURA

KINO PLENEROWE 
NA LEŻAKACH

Dnia 16 lipca 2022 r. mieszkańcy naszej gminy 

spędzili czas na leżakach pod gwiazdami, oglądając film 

pt. „Wojna z dziadkiem". Wszystko za sprawą kina plene-

rowego, które już kolejny rok gościło nad zalewem w Pa-

kosławiu. „Wojna z dziadkiem” to komedia familijna 

przedstawiająca zmagania rezolutnego wnuka z senio-

rem rodu, który przypadkiem zajął jego pokój. W wyświe-

tlanym filmie główne role zagrały ikony kina, min.: Robert 

De Niro, Christopher Walken, Uma Thurman, Jane Sey-

mour. Kino na świeżym powietrzu to okazja do spędzenia 

czasu z rodziną i przyjaciółmi. Cieszymy się, że z propo-

zycji takiej formy rozrywki skorzystało wiele osób.

Blanka Pazoła
Archiwum Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu
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CZERWONY KAPTUREK 
W TOWARZYSTWIE DZIECI

Dnia 19 lipca 2022 roku obchodziliśmy Dzień Czerwonego Kapturka. 
Zosia i Nikodem przybyli do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu, by przywitać się 
z tą bajkową bohaterką. Bardzo dziękuję za odwiedziny i wspólne przypomnienie sobie tej 
słynnej historyjki. A Wy ją pamiętacie?

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

PIKNIK Z PRODUKTEM POLSKIM W GMINIE PAKOSŁAW
Dnia 31 lipca 2022 r. przy hali sportowej w Pako-

sławiu odbył się Piknik z Produktem Polskim, objęty 
patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. W trakcie wydarzenia odbył się I Etap konkursu kuli-
narnego dla kół gospodyń wiejskich pn. „Bitwa Regionów”, 
którego współorganizatorami są Minister Rolnictwa i Ro-
zwoju Wsi i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przy 
wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
O miano najlepszego KGW w powiecie rawickim rywalizo-

wało 7 Kół Gospodyń Wiejskich. Każde z nich przygotowa-
ło danie regionalne, które podczas degustacji oceniała ko-
misja konkursowa. Pierwsze miejsce zdobyło KGW „Ale-
Babki z Pomocna”, drugie miejsce otrzymało KGW „Cze-
stramówki” z Golejewka, a trzecie miejsce wywalczyło 
KGW „Czerwone Fartuszki” z Osieka. Przyznano wyróżnie-
nie dla KGW z Dłoni. W programie Pikniku znalazły się 
występy wokalne, m.in.: chórków „Śpiewające Skrzaty” 
i „Moderato”. Na scenie pojawiła się Kapela Dudziarska 
oraz „Małe Chojnioki”. Piknik obfitował w szereg atrakcji. 
Dzieci chętnie korzystały ze strefy zabaw, dmuchańców, 
zwiedzania wozu policyjnego, czy strażackiego. Podczas 
wydarzenia gościły stoiska z lokalnymi miodami, wędlina-
mi, olejami, przetworami, rękodziełem. Słuchacze z Wiel-
kopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Rawiczu wykonywali masaż 
ręki, mierzyli ciśnienie oraz badali poziom cukru. Dorośli, 
jak i dzieci, chętnie sprawdzali swoje odruchy w alko – 
i narkogoglach. Nadleśnictwo Piaski przygotowało dla naj-
młodszych leśne łamigłówki. Piknik zakończyliśmy tanecz-
nym krokiem.

Blanka Pazoła
Archiwum Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu

POKAZALIŚMY, ŻE PAMIĘTAMY 
O UCZESTNIKACH I ŚWIADKACH 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Karta historii przypomniała nam o ważnej dacie, jaką jest 1 sierpnia 1944 r. 
Wówczas doszło do wybuchu Powstania Warszawskiego. Pokazaliśmy, że pamię-
tamy o uczestnikach i świadkach tego ważnego wydarzenia w historii naszego kraju.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ NAD ZALEWEM W PAKOSŁAWIU
 Dnia 8 sierpnia w Polsce obchodzony jest Wielki Dzień 
Pszczół. To wyjątkowe święto, które na stałe wpisało się 
w ekologiczny kalendarz Polaków. To także doskonała 
okazja, aby przypominać o roli, jaką te owady pełnią 
w środowisku oraz o konieczności ich ochrony.

W tym roku, po raz drugi, Fundacja MAPA zorganizowała 
nad zalewem w Pakosławiu piknik poświęcony pszczo-
łom. Na licznie odwiedzających imprezę czekało wiele 
atrakcji, takich jak: spotkania z pszczelarzami i przyrodni-
kami, warsztaty rękodzielnicze, charytatywny kiermasz 
książek, gra terenowa, turniej piłki nożnej plażowej oraz 
liczne stoika z wypiekami. Święto pszczół swoimi występa-
mi uświetnił Regionalny Zespół „Chojnioki”, który w tym 
roku obchodzi 45-lecie swojej działalności. Po raz pierw-
szy ogłoszono też konkurs na najlepsze pszczele przebra-
nie, który cieszył się dużym powodzeniem wśród najmło-
dszych uczestników pikniku. Wśród partnerów wydarze-
nia była Gminna Biblioteka Pakosławiu i Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Pakosławiu. Nasze stoisko licznie odwiedzały 
dzieci kochające książki i kolorowanki. Wielki Dzień 
Pszczół to idealny moment, by docenić rolę, jaką te owady 
pełnią w naszym ekosystemie, a także ocenić zagrożenia, 
z którymi muszą się mierzyć. Nie zawsze są one bowiem 
należycie traktowane przez człowieka.

Elżbieta HauzaArchiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

W MAGICZNYM ŚWIECIE ILUZJI !

Niezwykłego przeżycia mogły doświadczyć dziś dzieci 
biorące udział w spotkaniu z iluzjonistą – Panem Piotrem 
Szumnym, w ramach zajęć wakacyjnych organizowanych 
przez Ośrodek kultury i Rekreacji w Pakosławiu.

„Pan Piotr należy do ścisłej czołówki zawodowych 
iluzjonistów polskich. Niebanalny styl i doświadczenie 
sceniczne przekładają się na jakość jego pokazów spra-
wiając, że stają się one magiczną perełką sztuki iluzji i są 
marką samą w sobie”. Pokaz był wyśmienity i pełen magii. 
Z niedowierzaniem przyglądaliśmy się sztuczkom, które 
wykonywał iluzjonista. Rekwizyty, z którymi do nas przy-
jechał, sprawiły, że spektakl był jeszcze bardziej zagadko-
wy i tajemniczy. Bardzo dziękujemy za to magiczne spot-

kanie oraz za to, że przeniesiono nas do innego – nie-
zwykłego świata.
Po pokazie przygotowałyśmy dla dzieci zabawy z chustą 
animacyjną oraz quiz pt. „Poznaj Polskę”. Dziękujemy 
dzieciom, które przybyły na nasze wakacyjne spotkanie. 
Mamy nadzieję, że jesteście zadowoleni i oczarowani 
tym, co zobaczyliście. Bardzo dziękujemy właścicielom 
Pałacu w Pakosławiu za możliwość zorganizowania spek-
taklu w pięknych okolicznościach przyrody. Organizato-
rem pokazu iluzji był Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pako-
sławiu.

Agnieszka Jeziorska
Blanka Pazoła

Archiwum Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu

ŚWINKA PEPPA I KSIĄŻECZKI 
Z PÓŁECZKI

„Świnka Peppa i książeczki z półeczki” to tytuł 
wakacyjnego spotkania, jakie miało miejsce w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Pakosławiu w ramach organizo-
wanych zajęć wakacyjnych dla dzieci.

Bohaterka warsztatów – Świnka Peppa, lubiana jest 
bardzo przez dzieci. Jej bajkowe historyjki zna chyba każdy. 
Zajrzeliśmy więc na biblioteczną półeczkę w poszukiwaniu 
świnki. W pięknie ilustrowanych bajkach ukryła się nasza 
Peppa. Przeczytaliśmy wspólnie te bajeczki, by móc przy-
stąpić do dalszego działania. Pierwszym zadaniem, z jakim 
zmierzyły się dzieci, było wykonanie ubranka dla naszej 
bohaterki. Oj jaka modnisia z tej Peppy. Pięknie wystrojo-
na, mogła pójść na biblioteczny wybieg mody. Nietypowy 
był to pokaz, ponieważ Świnka Peppa w całej okazałości 
mogła zaprezentować się na wieszakach do ubrań. Było 
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tyle radości na twarzach małych projektantów, ponieważ 
takiej wystawy jeszcze w bibliotece nie było! W dalszej 
części warsztatów nauczyliśmy się rysować koguta. Wska-
zówki dawała nam oczywiście Peppa. Ponadto liczyliśmy 
i ćwiczyliśmy pisownię pod okiem świnki. Każdy uczestnik 
spotkania otrzymał drobne upominki, a na szyi pojawił się 
medal od Świnki Peppy. Dziękujemy Wam bardzo za tak 
liczny udział na naszych wakacyjnych spotkaniach. To dzię-
ki Wam było radośnie, kolorowo i magicznie. Zapraszamy 
do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu, gdzie 
z pewnością czeka na Was jeszcze wielu bajkowych boha-
terów, z którymi możecie się zaprzyjaźnić. 

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

Wakacyjne zajęcia dla dzieci w Filii Bibliotecznej 
w Chojnie upłynęły pod znakiem ruchu oraz różnych gier 
i zabaw, które sprawiły dzieciom mnóstwo radości. 
A uśmiech na twarzach dzieci to najbardziej radosny wi-
dok na świecie

Elżbieta Hauza

Grupa dzieci, które w lipcu uczęszczały do Przedszkola 
w Chojnie odwiedziła bibliotekę, żeby wysłuchać kilku ba-
jek oraz „pobuszować” wśród bajkowych bohaterów. Każ-
dy miał czas, aby w księgozbiorze biblioteki poszukać swo-
jej ulubionej bajki, a następnie pooglądać ją na bibliotecz-
nym dywanie.

                                                              Elżbieta Hauza

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

WAKACYJNE ODWIEDZINY PRZEDSZKOLAKÓW 
W FILII BIBLIOTECZNEJ 

W CHOJNIE

W BIBLIOTECE FAJNIE JEST... 
CZYLI WAKACYJNE ZAJĘCIA DLA DZIECI W FILII BIBLIOTECZNEJ 

W CHOJNIE.
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ZATRZYMAJ UKWIECONE LATO 
NA FOTOGRAFII - TRZY ODSŁONY 

WIRTUALNEGO SPACERU 
WŚRÓD KWIATÓW

Malownicze, śliczne i kolorowe były kwiaty nadesłane na foto-
grafiach przez uczestników zadania pn. „Zatrzymaj ukwiecone lato na 
fotografii”, którego organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna 
w Pakosławiu. 

Ich różnorodność i piękno, uchwycone na fotografiach, wzbudzały 
wśród oglądających te zdjęcia: zachwyt, podziw i przywoływały letnie 
wspomnienia. Jak nie kochać tych kwiatów za ich artystyczny kształt, 
barwy, czasami prostotę, ale jakże wymowną. Zachwycajcie się tymi 
kwiatami, bo są naprawdę przepiękne. Dziękuję autorom zdjęć za udział 
w zadaniu. Udało Wam się zatrzymać ukwiecone lato na fotografii !

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

„KSIĄŻKOWOJAŻE” CZYLI 
WIDOKÓWKI Z WAKACJI 
PEŁNE POZDROWIEŃ!!!

Wakacje już za nami. Wiele osób podróżowało i zwie-
dzało piękne zakątki naszego kraju. Wojaże odbywały 
się od morza, aż po góry. I z tych różnych oraz ciekawych 
miejsc w Polsce, uczestnicy akcji pn. „Książkowojaże” 
wysyłali na widokówkach miłe pozdrowienia dla Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu. 
Uzbierała się spora kolekcja pocztówek. Jest mi niezwykle 
miło, że nasza kolejna, biblioteczna akcja cieszyła się tak 
dużym zainteresowaniem. Myślę, że zgodzicie się ze mną, 
że śliczna jest nasza Polska cała i warto ją zwiedzać.

Agnieszka Jeziorska
Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

BIBLIOTECZNY KUBEK 
W PODRÓŻY

Bardzo lubię rozdawać Wam biblioteczne gadżety. 
Niektórzy z Was posiadają już w swojej kolekcji: kubek, 
torbę na zakupy, czy długopis. Cieszę się tym bardziej, 
gdy mały biblioteczny upominek, sprawia Wam dużo ra-
dości i nie możecie się z nim rozstać. Przykładem tego jest 
nasz biblioteczny kubek, który powędrował wraz z czytel-
niczką do Czarnogóry. Z wielką radością oglądam takie 
zdjęcia i dziękuję za promocję Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Pakosławiu. Mogę spodziewać się od Was kolejnych 
zdjęć, na których pochwalicie się naszymi bibliotecznymi 
gadżetami? Zdjęcia wysyłajcie na adres :
biblioteka@pakoslaw.co

Agnieszka Jeziorska
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„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI 
CZŁOWIEK”

 – RADOSNA I ROZCZYTANA 
KAMPANIA WŚRÓD DZIECI

Kampania pn. „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁO-
WIEK” jest niezwykle radosna dzięki jej uczestnikom 
czyli Małym - Wielkim Czytelnikom. Oto oni :
- BOGUŚ – PASJONAT HISTORII O BAJKOWYCH BOHA-
TERACH,
- NATAN, KTÓRY ROZPOCZYNA PODRÓŻ Z KSIĄŻKĄ W 
RĘKU,
- LILKA, KTÓRA ODKRYWA BIBLIOTECZNĄ KRAINĘ BAJEK,
- WOJTEK, KTÓRY ZAPRZYJAŹNIA SIĘ Z BAJKAMI,
- ZOSIA W BAJKOWYM ŚWIECIE,
- SZYMON, KTÓRY PRZYJĄŁ ZAPROSZENIE DO BAJKO-
WEJ KRAINY,
- TYMON I JEGO „AHOJ BAJKOWA PRZYGODO!”,
- WERONIKA I WOJTEK – RODZEŃSTWO, KTÓRE UWIEL-
BIA CZYTAĆ BAJKI,
- KASIA – NIEZWYKLE RADOSNA MAŁA-WIELKA CZYTEL-
NICZKA.

Agnieszka Jeziorska
Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

NA WAKACJE NAJLEPSZA 
KSIĄŻKA

Sześć dyplomów i cztery wyprawki czytelnicze ode-
brali mali czytelnicy w Filii Bibliotecznej w Chojnie w cza-
sie letnich wakacji. Jak widać kampania „MAŁA KSIĄŻKA 
– WIELKI CZŁOWIEK” dalej cieszy się powodzeniem 
wśród najmłodszych czytelników biblioteki. Dla dzieci i ich 
rodzi-ców jest zaproszeniem do świata literatury, jest 
także oka-zją do odwiedzenia biblioteki i zapoznania się z 
jej ofertą, po to, by wracać tam jak najczęściej.

� � � � � Elżbieta Hauza Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

83. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
Łapanki, obozy koncentracyjne, masowe rozstrzeli-

wania, nieustanne zagrożenie i ucieczka, człowiek 
sprowadzony do roli zwierzyny – to okrutne oblicze II 
wojny światowej. 
Najbardziej przeraża nas fakt, że to ludzie, a nie niszczy-
cielskie siły przyrody, przyczynili się do tragedii, która na-
wet z perspektywy minionych lat wydaje się być trudna 
do ogarnięcia ludzką wyobraźnią i jeszcze trudniejsza do 
zrozumienia. Ludzka pasja niszczenia, zabijana, przetwa-
rzania ciała ludzkiego na surowiec eksploatacyjny, prze-
rosła wszystko. Dnia 1 września 2022 roku minęła 83. 
rocznica wybuchu II wojny światowej. Cześć i chwała 
bohaterom!

Agnieszka Jeziorska Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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„MIEJ SERCE I PATRZAJ W SERCE” – 11. EDYCJA 
NARODOWEGO CZYTANIA W CENTRUM KULTURY 

CHAZACKIEJ W CHOJNIE

„Miej serce i patrzaj w serce” – te słowa spotykamy 
w jednej z ballad Adama Mickiewicza. To właśnie 
„BALLADY I ROMANSE” były lekturą tegorocznej, jede-
nastej już edycji, ogólnopolskiej akcji, jaką jest Naro-
dowe Czytanie. Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosła-
wiu już od wielu lat uczestniczy w tym wydarzeniu, spoty-
kając się na wspólnym promowaniu naszego narodowego 
dorobku literackiego. W tym roku, dnia 2 września 2022 r., 
w obecności zaproszonych gości, „BALLADY I ROMANSE” 

czytała: poetka – Pani Sabina Klak oraz Pani Alicja Gniaz-
dowska. Przeczytane zostały takie utwory jak: „Roman-
tyczność”, „Świtezianka”, „Kurhanek Maryli”, „Pani Twar-
dowska” oraz „Pierwiosnek”. Narodowe Czytanie wzbo-
gacone zostało przepięknym koncertem pt. „Miej serce 
i patrzaj w serce” w wykonaniu Zespołu „ZAMOROKA 
BAND”. Balladowo-romantyczny nastrój koncertu wywo-
ływał wśród obecnych na sali gości: zachwyt, podziw 
i uznanie. Tak dobrze, że mogliśmy się spotkać. Dziękuję 
Państwu za to, że przyjęliście nasze zaproszenie, by kolej-
ny już raz uczestniczyć w tym wydarzeniu literackim. 
Niech słowa : „Miej serce i patrzaj w serce” przekonają 
wszystkich, że istnieją rzeczy, których nie można poznać 
zmysłami, tylko sercem, wyobraźnią i intuicją. I czasami 
„Dajmy się zaskoczyć miłości” w myśl słów Agnieszki Osie-
ckiej, które wyśpiewane zostały podczas Narodowego 
Czytania.
Spotkanie sfinansowane zostało ze środków powiatu 
rawickiego.

Agnieszka Jeziorska

KOCHAŁ JĄ CAŁY ŚWIAT – ODESZŁA 25 LAT TEMU

Dnia 5 września 2022 r. przypadła 25. rocznica śmier-
ci św. Matki Teresy z Kalkuty, założycielki Zgromadzenia 
Sióstr Misjonarek Miłości i Zgromadzenia Braci Misjo-
narzy Miłości, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla. 
Matka Teresa, przez dziesięciolecia służyła „najuboższym 
z ubogich” na ulicach Kalkuty. „Była darem dla Kościoła 
i świata” – powiedział na wieść o jej śmierci Jan Paweł II. 
Beatyfikowana została w 2003 r., a w 2016 r. papież Franci-
szek dokonał jej kanonizacji. Z okazji tej rocznicy w Filii 
Bibliotecznej w Chojnie można było oglądać wystawę.

 Elżbieta Hauza
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„OBRAZY IGŁĄ MALOWANE” – RĘKA LUDZKA TO WYKONAŁA.
„Obrazy igłą malowane” – taki tytuł nosiła przepię-

kna wystawa, którą można było podziwiać w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Pakosławiu. 

Autorka obrazów, wykonanych ha�em krzyżykowym, 
jest czytelniczką naszej biblioteki i osobą obdarzoną nie-
zwykłym talentem. Precyzja i piękno ukryte na obrazach, 
wprawiały oglądających tę wystawę, w niezwykły podziw 
i uznanie dla tego, jakie dzieła tworzy Pani Kazia. W imie-
niu własnym, czytelników i wielu osób, składam podzię-
kowania dla autorki obrazów za to, że jej prace zdobiły 
wnętrze naszej biblioteki. Z wielką radością prezentowa-
łam pani artystyczny talent w ramach akcji pt. „TAK. DLA 
SZTUKI”. Bez wątpienia mogę powiedzieć, że tworzy pani 
doskonałe dzieła sztuki. Promujemy i wspieramy tym sa-
mym naszych lokalnych twórców. 

Agnieszka Jeziorska

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSA

Międzynarodowy Dzień Psa jest świętem dla wszy-
stkich psów – bez podziału na te rasowe i nierasowe.
Celem tego święta jest pokazanie, jak ważne są dla nas 
psy: te domowe i te, które pracują w policji, straży wykry-
wając bomby i narkotyki oraz odnajdując ofiary katastrof. 
Niestety wiele psów ginie lub jest porzucanych, ponieważ 
są traktowane jak tymczasowy kaprys, prezent dla dziec-
ka, który się znudził, albo też przykry obowiązek. Pies jest 
wrażliwą, odważną i czującą istotą. Jedyne, czego chce, to 
kochać i chronić, dlatego zasługuje na miłość i szacunek. 
W Filii Bibliotecznej w Chojnie znajduje się mnóstwo 
książek, których bohaterami są różne psiaki. Zachęcam do 
wypożyczania.

Elżbieta Hauza Archiwum Filii Bibliotecznej w Chojnie

Z CYKLU PN. „SYLWETKI LITERACKIE”
W ramach cyklu pn. „SYLWETKI LITERACKIE", Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Pakosławiu przygotowała wystawki rocznicowe poświęcone 
pisarkom i pisarzom. Oto tytuły tych prezentacji:
- LEON KRUCZKOWSKI. ZDOLNY, WIERNOPODDAŃCZY, ZAPOMNIANY...,
- ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY - „DOBRZE WIDZI SIĘ TYLKO SERCEM. 
NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE DLA OCZU”...,
- MIRON BIAŁOSZEWSKI – POETA OSOBNY…,
- PORTRET SEWERYNY SZMAGLEWSKIEJ,
- JANE AUSTEN I JEJ LITERACKI ŚWIAT,
- JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI – WSPOMNIENIE O AUTO-RZE „STAREJ 
BAŚNI”,
- EDWARD STACHURA – KASKADER LITERATURY,
- BOLESŁAW PRUS – 175. ROCZNICA URODZIN PISARZA.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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WAKACJE PO WAKACJACH - SPOTKANIE PODRÓŻNICZE 
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PAKOSŁAWIU

Ponoć wakacje już za nami? Przez chwilę miałam 
takie wrażenie. Aż do spotkania podróżniczego, które 
odbyło się dnia 15 września 2022 r., kiedy to wspaniała 
ekipa dzieci, przybyła na plażę do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Pakosławiu. 
W formie pogadanki i warsztatów wspominaliśmy: „Pię-
kne zakątki Polski i świata”. Ach jakie to było radosne spo-
tkanie. W wakacyjnej scenerii, tzn.: na leżaku, blisko mo-
rza, z widokiem na statki i przy pięknie grzejącym słońcu, 
rozmawialiśmy o miejscach, które dzieci i dorośli odwie-
dzili podczas tegorocznych 
wakacji. A było ich napraw-
dę sporo!!! Nasze warszta-
ty były też podziękowa-
niem dla wszystkich, którzy 
wzięli udział w akcji wysyła-
nia pocztówek z letnich 
wojaży na adres naszej bi-
blioteki. Oj spora kolekcja 
się uzbierała i niełatwo by-
ło odnaleźć swoją wido-
kówkę !!! W radosnej atmo-

sferze wykonaliśmy też świetne okulary przeciwsłoneczne, 
na których dzieci narysowały swoje wakacyjne wspomnie-
nia. Oczywiście przydały się one na plaży, ponieważ słońce 
tego dnia grzało bardzo mocno. Rozmawiając o wakacjach, 
przypomnieliśmy sobie także czym jest niezbędnik małego 
podróżnika, poznaliśmy nowe miejscowości w Polsce i na 
świecie. Była także okazja do wykonania małego ćwiczenia 
w odnajdowaniu miast na mapie. Wspólne zdjęcie zakoń-
czyło nasze niezapomniane spotkanie. Zosiu, Stasiu, Igna-
siu, Wiktorio, Aniu, Julko, Sebas�anie, Michale, Natalio, 
Olu, Zosiu, Olgo, Tosiu, Michale, Jakubie, Bartku, Izo, Przem-
ku, Alicjomówię Wam wielkie dziękuję. Wasza energia, ra-
dość i chęć do współpracy są dowodem na to, że warto 
organizować takie spotkania i obiecuję kolejne wspaniałe 
przygody w naszej bibliotece. Dziękuję rodzicom i dziadkom 
za to, że Wasze dzieci i wnuki mogły być tego dnia z nami. 
Niech żyją wakacje po wakacjach!

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

NOWA ODSŁONA KAMPANII PN. „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI 
CZŁOWIEK” W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 

W PAKOSŁAWIU

W tegorocznej edycji projektu na Małych Czytelników 

będzie czekać wiele nowości oraz same korzyści ! A jakie?

- Nowa edycja = nowa Wyprawka Czytelnicza,

- Wyprawka Czytelnicza w wersji ukraińsko-polskiej,

- Wiele przygód wynikających z czytania bajek,

- Bezpłatny dostęp do książek,

- Bogata oferta kulturalna naszej biblioteki,

- Nauka samodzielności, podejmowania własnych 

wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.

PAMIĘTAJCIE, ŻE MIŁOŚĆ DO CZYTANIA JEST 

PREZENTEM NA CAŁE ŻYCIE!

KAMPANIA „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK” 

TO PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ INSTYTUT 

KSIĄŻKI ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY 

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!! 

SZCZEGÓŁY JUŻ NIEBAWEM.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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DOFINANSOWANIE DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
W PAKOSŁAWIU

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu otrzy-
mała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletnie-
go „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” 
Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. 
Kierunek interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do no-
wości wydawniczych”. Kwota dofinansowania wynosi 8 
077,00 zł.
Projekt obejmuje: „Dofinansowania dla bibliotek pu-
blicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi 
zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków 
i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, 
Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021-2025 (NPRCz 2.0.) jest uchwalonym przez Radę 
Ministrów programem wieloletnim na lata 2021-2025. 
W ramach interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do no-
wości wydawniczych, którego celem jest wzmocnienie 

potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez 
wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. 
Grupą odbiorców docelowych są czytelnicy i użytkownicy 
bibliotek publicznych, którzy w ramach wsparcia NPRCz 
2.0. będą mogli korzystać z udoskonalonej i poszerzonej 
oferty bibliotek publicznych obejmującej zarówno 
aktualizowane w trybie ciągłym i systematycznie uzupeł-
niane o nowości wydawnicze księgozbiory bibliotek, jak i 
formy zdalnego dostępu. 
W ramach K.I. 1.1. corocznie będą ogłaszane nabory 
wniosków na zadanie związane z zakupem i zdalnym do-
stępem do nowości wydawniczych.
„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021-2025”.

Elżbieta Hauza

NOWOŚCI W BIBLIOTECE

„Ludzie mówią, że życie to jest to, ale ja wolę sobie poczytać ".
Cyceron

Joanna Puchalska – „Wszystkie dzieci maharadży”
Kiedy na świecie toczy się II wojna światowa, w Indiach, w okolicy wsi Balachadi, pojawiają się 
białe dzieci budzące zdumienie tym, że najchętniej biegają na bosaka. Wygłodzone i w łachma-
nach, osierocone polskie dzieci docierały do formującej się na terenie ZSSR Armii Andersa 
i dzięki temu znalazły się w Indiach. Maharadża Jam Saheb Digvijay Sinhji zaprosił młodych 
uchodźców, by zamieszkali w specjalnie dla nich wybudowanym osiedlu. Stał się ich Bapu, czyli 
ojcem – dając dzieciom szansę na odzyskanie utraconego dzieciństwa, by po wojennej traumie, 
mogły przeżyć to, co w tym wieku młodzi ludzie przeżywać powinni, czyli: pierwsze przyjaźnie, 
pierwsze miłości, szkolne wzloty i upadki czy przygody na harcerskim szlaku.

Sonia Faleiro – „Porządne dziewczyny. Zbrodnia i hańba w Indiach”
W 2014 roku Indie obiegło zdjęcie. Przedstawiało ono dwie dziewczynki powieszone na drzewie 
manganowca, ich bezwładne ciała zwrócone były w swoją stronę. Do mediów dotarła informa-
cja, że kuzynki: czternastoletnia Lalli i szesnastoletnia Padma, zostały zgwałcone i powieszone, 
gdy wciąż jeszcze żyły. Ponoć odpowiadają za to przedstawiciele wyższej kasty. W sprawę za-
mieszany był również policjant, dlatego śledztwo prowadzone przez miejscowych policjantów 
było pełne nieścisłości. Historii zgwałconych i zabitych w Indiach kobiet i dziewcząt nie sposób 
zliczyć. Sonia Faleiro pokazuje skalę problemu gwałtów i morderstw w dzisiejszych Indiach: 
konserwatywnych, kastowych i patriarchalnych. Przytacza najgłośniejsze sprawy ostatnich lat. 
A jednak śmierć Padmy i jej kuzynki Lalli nawet na tle tych wszystkich okropności budzi prze-
rażenie, niezrozumienie i ogromny żal. „Obyś była matką tysiąca synów” – życzą sobie Hinduski 
w dniu ślubu, co w okolicznościach nieustannej, choć jak dotąd przegranej, walki o sprawie-
dliwość społeczną, nabiera dodatkowego znaczenia.
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Natalia Nowak-Lewandowska – „Serce w bliznach”
„Serce w bliznach" to wzruszająca historia Filipa i Anity, dwóch poranionych dusz. Filip, były 
strażak, po niefortunnej akcji pożarniczej, w wyniku której uległ wypadkowi i poparzeniu, pró-
buje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nie jest to dla niego łatwe, ponieważ to przykre zda-
rzenie odebrało mu wszystko, co do tej pory kochał, a więc swoją pracę i narzeczoną. Od tamtej 
pory szybko się irytuje i jest nieufny. Ciężko mu nawiązać jakiekolwiek relacje. Z tego stanu ago-
nii wyciąga go Ania, wdowa po strażaku, która zakłada fundację „Ogniste Serca”– pomagającą 
rodzinom poległych strażaków odnaleźć się po tragedii. Angażuje ona Filipa w pomoc fundacji. 
Z czasem w fundacji pojawia się Anita, córka bogatego biznesmena, nieśmiała i niedowarto-
ściowana dwudziestokilkulatka, żyjąca pod dyktando rodziców. Czy Filip i Anita wspólnie uleczą   
swoje rany, czy będzie im dana przyszłość, a może zły los zagra im na nosie.

Natasza Socha – „Piętno”
W miejscowości pod Poznaniem, w rozbitym samochodzie, zostaje odnalezione ciało młodej 
kobiety. Rozliczne obrażenia jej ciała wskazują na udział osób trzecich; zwłaszcza wypalone na 
ramieniu znamię. Sprawą morderstwa zajmuje się Florentyna, która jest świetną policjantką 
śledczą, charakteryzującą się różowym ubraniem i niekonwencjonalne zwraca się do swoich 
współpracowników.Posiada dar, który innym wydaje się śmieszny. Ma niesamowitą cierpliwość 
i jest uparta w dążeniu do celu. Świadków oraz podejrzanych przesłuchuje wielokrotnie, licząc 
na to, że za którymś razem usłyszy coś, co naprowadzi ją na trop mordercy. Tak było i tym razem. 

Joanna Tekieli – „Dom na przełęczy”
Dom na przełęczy to drugie spotkanie z bohaterami serii pt. Marzenia na rozdrożu, w której au-
torka przedstawia poruszającą historię Heleny i Antoniego, którzy po zakończeniu wojny starają 
się na nowo ułożyć swoje życie, które wojenna rzeczywistość zmieniła w koszmar. Zamieszkanie 
w miejscowości Rzekowo miało być dla nich początkiem lepszego życia. Niestety los nie był dla 
nich łaskawy. Musieli nie tylko odbudować zrujnowany dom odziedziczony po babci Antoniego, 
lecz również relacje rodzinne. Dobrą duszą, niosącą wsparcie, staje się dla nich sąsiadka, którą 
młodzi traktują jak babcię. Dom na przełęczy to bez wątpienia piękna i poruszająca historia, 
dająca nadzieję na to, że miłość ma ogromną siłę. Buduje wiarę w to, że mimo przeciwności 
losu, dwoje kochających się ludzi może odnaleźć szczęście i pełnię radości

Elżbieta Hauza

NIECH ŻYJĄ PRZEDSZKOLAKI!!!
Nie wiem czy wiecie, że dnia 20 września, przypada bardzo ważne 

święto w kalendarzu. Jest nim „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu z tej okazji zaprosiła dzieci 
z Przedszkola w Sowach do wspólnego świętowania w naszej bibliotece. 
Z niecierpliwością czekałam, kiedy autobusem przyjadą do biblioteki 
dwie grupy przedszkolaków, czyli: Krasnale i Biedronki. Gdy usłyszałam 
wrzask na schodach, to wiedziałam, że przedszkolaki zmierzają na przy-
gotowane dla nich zajęcia. Pierwsza grupa, starsza, wzięła udział w spot-
kaniu pt. „Przedszkolak i zdrowy styl życia”. Wraz ze mną warsztaty po-
prowadziły panie z rawickiego Sanepidu. Pani Iza i Pani Kasia przygo-
towały quiz – koło fortuny, kolorowanki oraz pogadankę na temat mycia 
ząbków, zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej wśród dzieci. Wy-
słuchaliśmy także bajki pt. „Tosia i Julek myją zęby”. Poznawaliśmy owoce Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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i warzywa, które segregowaliśmy do koszyczków. Bardzo 
dziękuję Pani Izie i Pani Kasi za obecność i wiedzę, którą 
przekazały dzieciom. Wiem, że na tym spotkaniu nasza 
współpraca się nie kończy. Druga grupa, młodsza, przy-
była do biblioteki, by przygotować piękny, jesienny łań-
cuch, składający się ze zwierzątek. Kredki i pisaki sprawiły, 
że dzieci radośnie kolorowały przygotowane dla nich 
zwierzątka. Mam z Biedronkami umowę, że łańcuch przez 
chwilę ozdobi naszą bibliotekę, by pięknie powitać Panią 
Jesień, a następnie przekażę go do przedszkola. Dzieci 
poznały także książki dźwiękowe i zabawkowe. Pamiątko-

we zdjęcia z Wami są wspaniałe. Wasza obecność i szczery 
uśmiech są najlepszym podziękowaniem. Z okazji Wa-
szego święta, życzę wszystkim Przedszkolakom, by świę-
towały każdego dnia, by spełniały się Wasze dziecięce 
marzenia, by zupa brokułowa zaczęła Wam smakować, by 
koleżanka czy kolega byli zawsze Wam pomocni, by bi-
blioteka była miejscem, które zawsze chętnie odwiedzi-
cie. Radosnego świętowania!!! Dziękuję nauczycielom 
i opiekunom za to, że zawsze chętnie do nas przybywacie.

Agnieszka Jeziorska

JUBILEUSZ 20-LECIA 
STOWARZYSZENIA „WSPARCIE DLA KAŻDEGO” W PAKOSŁAWIU

Uroczystość 20-lecia stowarzyszenia to piękny mo-
ment na podsumowanie działalności.
Otworzyła ją Pani Elżbieta Łakoma – prezes stowarzysze-
nia. Serdecznie powitała wszystkich i podziękowała za 
przybycie.  
Było nam niezmiernie miło, bo zaproszenie do wspólnego 
świętowania przyjęli i tego dnia byli wśród nas: 
Wójt Gminy Pakosław – Pan Piotr Skrzypek, 
Wicestarosta Powiatu Rawickiego - Pan Jakub Moryson,
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Osieku – Pani Iwo-
na Tuszyńska-Wałkiewicz,
Kierownik GOPS w Pakosławiu – Pani Agnieszka Zyber,
Pani Dorota Matuszak,
Pani Danuta Waścińska,
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej 
Górce -Pani Iwona Hejducka,
Prezes Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 
w Miejskiej Górce – Pani Anna Hejducka,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pakosławiu – Pani Regina 
Dybowska,
Komendant OSP w Chojnie dh Wacław Organistka,
Sołtys wsi Osiek - Pani Urszula Szymkowiak,
Pani Agnieszka Jeziorska – pracownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Pakosławiu,
Pan Piotr Smakulski z Fundacja MAPA w Pakosławiu,
Pan Wojciech Walkowiak – pracownik z Urzędu Gmina 
Pakosław,
Prezes Klubu Seniora Pani Maria Mikołajska wraz z Panią 
Anna Majewską,
Prezes Związku Emerytów i Rencistów w Pakosławiu – Pani 
Maria Sierpowska wraz z Panem Ireneuszem Neuman.
Na Jubileuszu obecne były wspaniałe koleżanki i dzieci ze 
stowarzyszenia. Całej imprezie towarzyszyli mali artyści: 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pakosławiu wraz z Pa-
niami : Sylwią i Anią oraz Mieszkańcy DPS-u z Osieka wraz 
z Panią Kingą, którzy swoim występem tai chi i koncertem 
muzycznym uświetnili spotkanie. 
Jubileusz to doskonały moment, by spojrzeć wstecz i pod-
sumować to, co wydarzyło się przez ten czas. Wiemy, że 
nie udałoby się nam zrealizować tak wielu różnorodnych 

projektów i przedsięwzięć, gdybyśmy na swojej drodze 
nie spotkali ludzi wrażliwych na potrzeby i oczekiwania 
zarówno osób niepełnosprawnych, jak i ich rodzin. Nasze 
działania podejmowane przez ostatnie 20 lat, zilustrowa-
ła prezentacja mul�medialna obrazująca dotychczasową 
działalność. 
20-lecie stowarzyszenia było to znakomitą okazją do zło-
żenia życzeń i wręczenia podziękowań za życzliwość, za-
angażowanie, wieloletnią współpracę i pomoc wkładaną 
w działalność stowarzyszenia. Wypowiedziane zostały 
takie słowa : Wyrażamy swoją wdzięczność za wielkie ser-
ce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy 
i dobrą wolę, za wspaniałą i wyjątkową ofiarność życząc 

Archiwum Stowarzyszenia „Wsparcie dla Każdego” w Pakosławiu



www.pakoslaw.com22 PAKOSŁAW I OKOLICENr 257/2022

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych za-
mierzeń. Wspólne działanie buduje i zacieśnia więzi, daje 
radość i poczucie przynależności do grupy. Dzielenie się 
wiedzą i umiejętnościami, rozmaite przedsięwzięcia 
i imprezy przyciągają sympatyków.
Podczas Jubileuszu głos zabrali goście obecni na uroczys-
tości, składając nam gratulacje i życzenia. Po przemówie-
niach był tradycyjny tort Jubileuszowy i wspólne odśpie-
wanie 100 lat.

Władzom: Gminy Pakosław, Powiatu Rawickiego, Zarzą-
dowi PFRON w Poznaniu i wszystkim podmiotom współ-
pracującym ze stowarzyszeniem składamy serdeczne po-
dziękowania za przychylność i wspieranie działalności sta-
tutowej z nadzieją na dalszą, równie owocną, współpracę. 

Elżbieta Łakoma          

PROJEKT PT. „W ŚWIECIE ZWIERZĄT”
Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” w Pakosła-

wiu realizowało w ramach zadania publicznego projekt 
pn.: „W świecie zwierząt”. 
Beneficjenci projektu wzięli udział w jednodniowej wy-
cieczce do WROCŁAWSKIEGO ZOO wraz z przejściem uli-
cami Wrocławia obok Hali Stulecia, do „Fontann Wrocła-
wskich”. Ponadto uczestniczyli w inspirującym spotkaniu 
z pszczelarzem w pasiece Państwa Smakulskich w Pako-
sławiu, gdzie odbyło się ognisko i pieczenie kiełbasek.
W ZOO zwiedziliśmy najsłynniejszą atrakcję – Afrykarium 
- kompleks 21 basenów, w których żyje około 6 tys. ryb 
oraz płazy, gady i ssaki. To podróż przez Afrykę, podczas 
której stanęliśmy dosłownie oko w oko z żółwiem pustyn-
nym, rybami zamieszkującymi rafy koralowe, rekinami, 
pingwinami przylądkowymi, hipopotamami, krokodylami 
nilowymi, toko nosatym i wieloma innymi egzotycznymi 
zwierzętami. Niesamowitym wrażeniem było przejście 
szklanym tunelem i obserwowanie przepływających nad 

głową ryb. W Terrarium, zobaczyliśmy największe liczby 
gatunków gadów i płazów, natomiast w Odrarium pre-
zentowana jest fauna i flora rzeki Odry. Spotkaliśmy orygi-
nalne zwierzęta ze wszystkich kontynentów świata, w tym 
tak rzadkie, jak myszojelenie, czyli kanczyle filipińskie, 
okapi, manaty, bantengi, koziorożce syberyjskie, dziobo-
rożce palawańskie, tygrysa sumatrzańskiego, pantery 
mgliste i śnieżne, nosorożce indyjskie, żółwie birmańskie 
czy kaczorki celebeskie.
Natomiast „Fontanny Wrocławskie”, gdzie wodne wido-
wisko zsynchronizowane było ze starannie dobraną mu-
zyką ze spektakularnym oświetleniem oraz mul�medial-
nymi animacjami, dały nam niesamowite wrażenie arty-
styczne przy pięknej, słonecznej aurze i kolorowo ukwie-
conych skwerkach.
Poprzez realizację zadania nastąpił wzrost oferty tury-
stycznej dla mieszkańców Powiatu Rawickiego. Wspólne 
wyjazdy i integracja społeczna były bardzo ważne w za-
kresie prawidłowego rozwoju dziecka i stały się wspaniałą 
okazją do zacieśnienia więzi koleżeńskich oraz społecz-
nych, co zasadniczo wpłynęło na rozwój społeczny podo-
piecznych stowarzyszenia. Wyjazd oraz warsztaty pszcze-
larskie umożliwiły nawiązanie bezpośrednich kontaktów 
dzieci i młodzieży ze środowiskiem, jak również z życiem 
społeczno-gospodarczym i kulturalnym w innym regionie. 
Wycieczki i wspólne spotkania były źródłem wielu obser-
wacji i doświadczeń. Poza tym uczestnicy zdobyli niezna-
ne im dotąd informacje oraz poszerzyli krąg swych zainte-
resowań. Rezultaty osiągnięte w trakcie realizacji oferty 
zostały wykorzystanie w dalszych działaniach. Na terenie 
Stowarzyszenia powstał ogródek dla pszczółek, a zdobyta 
wiedza podczas warsztatów pszczelarskich umożliwiła 
wykorzystanie jej w praktyce – pielęgnacja i dbałość o ro-
śliny miododajne podczas prac porządko-wych.
Odbiorcami zadania byli członkowie stowarzyszenia, dzie-
ci i młodzież ze Stowarzyszenia, w tym z niepełnospra-
wnością, dzieci i młodzież z rodzin znajdujących się w tru-
dnej sytuacji rodzinnej, z rodzin dysfunkcyjnych, z terenu 
Gminy Pakosław w ilości 40 osób.

Elżbieta Łakoma

Archiwum Stowarzyszenia „Wsparcie dla Każdego w Pakosławiu”
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CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA „WSPARCIE DLA KAŻDEGO 
W PAKOSŁAWIU” NA PIKNIKU RODZINNYM

Dnia 24 lipca 2022 r., na boisku obok hali sportowej 

w Pakosławiu, odbył się Piknik Rodzinny pn. „Pakosław 

na sportowo” połączony z integracją społeczności lo-

kalnej.

Jako stowarzyszenie, mieliśmy też w nim swój udział. 

Dla wzbogacenia imprezy przygotowaliśmy kilka atrakcji: 

malowanie buziek, gry i zabawy dla dzieci, kolorowanki 

czy malowanie na streczu. Od strony kulinarnej, na tę oka-

zję, upiekliśmy placki. Impreza była zorganizowana i przy-

gotowana wspólnie ze Sołectwem Pakosław, instytucjami 

samorządowymi i kulturalnymi, organizacjami społeczny-

mi z Gminy Pakosław i Powiatu Rawickiego. Klub sporto-

wy LUKS „Awdaniec” Pakosław przeprowadził turniej 

sportowy. Została zorganizowana zbiórka pieniężna, któ-

rą przekazano naszemu stowarzyszeniu. W całości przeka-

żemy ją osobom z niepełnosprawnościami. Serdecznie 

dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom i instytu-

cjom w przygotowanie tego pikniku. 

Darczyńcom, mieszkańcom składamy podziękowania 

za życzliwość i pomoc oraz wsparcie zbiórki. Szczególne 

podziękowania kierujemy dla Sołectwa Pakosław i Zarzą-

du Klubu Sportowego LUKS Awdaniec. 
Elżbieta Łakoma  

WIELKOPOLSKA WIEŚ ZAPRASZA - GOŁASZYN 2022 R.

Dnia 10 września br. Wielkopolski Ośrodek Do-

radztwa Rolniczego organizował po raz kolejny imprezę 

dla Kół Gospodyń Wiejskich z czterech powiatów: go-

styńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego oraz rawickie-

go. W imprezie wzięło udział 16 Kół Gospodyń Wiejskich. 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji było: „Nasze 

re-gionalne dziedzictwo w kuchni i na parkiecie”. Podczas 

imprezy przeprowadzone zostały dwa konkursy dla KGW. 

Panie miały do wykonania bukiet z suszonych kwiatów 

i ziół oraz potrawę z wykorzystaniem kurczaka zagrodo-

wego i tradycyjnych ziół. Ponadto rozegrane zostały kon-

kursy dla dzieci. Na stoiskach można była podziwiać je-

sienne dekoracje oraz degustować pyszności wykonane 

przez Koła Gospodyń Wiejskich. Na scenie zaprezento-

wały się regionalne zespoły: „Chojnioki” oraz „Marynia”, 

a popołudniu wszyscy uczestnicy mogli spróbować swo-

ich sił i uczestniczyć w warsztatach tańca. Gmina Pako-

sław była reprezentowana przez Koło Gospodyń Wiej-

skich w Golejewku oraz wcześniej wspomniany zespół 

„Chojnioki”. Panie z KGW wzięły udział w konkursach 

i wykonały „Kurczaka w ziołach z nadzieniem z wątróbki” 

oraz przygotowały piękny jesienny bukiet. 
Paulina Przewoźna

Archiwum Stowarzyszenia „Wsparcie dla Każdego w Pakosławiu”

Archiwum Pani Pauliny Przewoźnej
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Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „CO SIE TO POROBI” 
I REGIONALNEGO ZESPOŁU „CHOJNIOKI” Z CHOJNA

Okres od czerwca do września 2022 roku był bardzo 
intensywny dla Regionalnego Zespołu „Chojnioki”, któ-
ry reprezentował Gminę Pakosław na wielu imprezach 
i uroczystościach.
W czerwcu zespół został zaproszony na „Świętogórskie 
Spotkanie Seniorów” w Gostyniu, gdzie wystąpił w pię-
knym otoczeniu Bazyliki na Świętej Górze.

Dnia 12 czerwca 2022 r. zespół wystąpił podczas Wiwa-
towiska – „Weekend z Kulturą Chazów” w Rawiczu. Tam 
też 2 pary z Młodych Chojnioków, wzięły udział w II Tur-
nieju Tańców Wielkopolskich i mimo dużej konkurencji , 
nasza młodzież znalazła się na podium. II miejsce zdobyli: 
Maja Walczak z Hubertem Maćkowiakiem, a wyróżnienie 
otrzymali: Zosia Łukowiak z Bartkiem Maciejakiem.

Podczas procesji z okazji Bożego Ciała oraz na zakończe-
nie oktawy, w parafii Golejewko, reprezentacja mło-
dzieży z zespołu, ubrana w stroje chazackie i niosła cho-
rągwie. Mamy nadzieję, że wpisze się to na stałe do co-
rocznej tradycji procesji Bożego Ciała.

( Zdjęcia i artykuły otrzymane od Stowarzyszenia „Co sie to porobi” 
i Regionalnego Zespołu„Chojnioki” z Chojna)
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Dnia 15 lipca 2022 r. Kapela Dudziarska w składzie: Jan Turbański – dudy wielkopolskie, Stella Majerowicz – skrzypce 
powiązane, Zuzanna Majerowicz – śpiew, wystąpiła na galowym koncercie podczas Międzynarodowego Fes�walu Mu-
zycznego „Ślimakowe Rytmy”, który odbył się w Otrębusach w siedzibie Zespołu „Mazowsze”. Jesteśmy przekonani, że 
gościom koncertu oraz członkom Zespołu „Mazowsze” spodobała się wiązanka przyśpiewek chazackich, gdyż Kapela 
otrzymała gromkie brawa oraz wiele słów uznania od organizatorów, czyli przedstawicieli Światowego Centrum Słuchu 
w Kajetanach.

W lipcu zespół zaprezentował się:
- podczas „Biesiady” w ramach prezentacji Zespołów Ludowych Wielkopolski w Borku Wielkopolskim,
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- podczas imprezy pn. „Piknik z Produktem Polskim w Gminie Pakosław” w Pakosławiu,

- na obchodach 50-lecia Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i Okolic,
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Archiwum Pana Piotra Baczewskiego

Dnia 20 lipca 2022 r., grupa mło-

dzieży i starszych, brała udział 

w warsztatach tańców ludowych 

oraz śpiewu tradycyjnego w Tabo-

rze Wielkopolskim w Posadowie.

- nad Zalewem w Pakosławiu, w ramach cyklu pn. „Koncerty na wodzie”, organizowanego przez Stowarzyszenie – Klub 
Marynistyczny „Nauta”.
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W sierpniu 2022 r., Zespół „Chojnioki” zaprezentował się podczas „Pikniku Rodzinnego – Wielki Dzień Pszczół” nad Za-
lewem w Pakosławiu, gdzie oprócz występu, na stoisku Zespołu można było zobaczyć archiwalne zdjęcia, kronikę, a także 
stroje, które chętne osoby mogły przymierzyć. Poprzez rozmowy z odwiedzającymi stoisko oraz możliwość założenia 
tradycyjnych strojów, pozyskaliśmy nową członkinię Młodych Chojnioków – Madzię Hądzlik z Pakosławia, z czego bardzo 
się cieszymy!

Jak co roku Zespół „Chojnioki” zapewnił tradycyjną oprawę Dożynek Wiejskich w Chojnie, podczas których zaprezento-
wano obrzędy dożynkowe oraz przyśpiewki wieńcowe. Dnia 15 sierpnia 2022 r. przedstawiciele Młodych Chojnioków 
nieśli wieniec dożynkowy wsi Chojno, podczas obchodów Dożynek Parafialnych w Kościele pw. Wszystkich Świętych 
w Golejewku.
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Dnia 2 września 2022 r., na Upustkach, Stowarzyszenie „CO SIE TO POROBI” wraz z Zespołem „Chojnioki” zorganizowało 
spotkanie integracyjne z członkami Zespołu „Wisieloki” z Szymanowa, podczas którego odbyły się warsztaty tańców ludo-
wych oraz potańcówka przy ognisku. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na organizację tego przedsięwzięcia ze 
Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Podczas zabawy przygrywała Kapela z Chojna oraz Kapela „Wisieloków” z Michałem 
Umławskim na czele, a także obie kapele razem. Cieszymy się bardzo, że mieliśmy możliwość zabawy z naszymi przyja-
ciółmi z Chazów Centralnych.

Kamila Majerowicz

Dnia 10 września 2022 r. zespół wy-

stąpił podczas imprezy pn. „Wiel-

kopolska Wieś Zaprasza – Gołaszyn 

2022”, zorganizowaną przez Wiel-

kopolski Ośrodek Doradztwa Wiel-

kopolskiego w Poznaniu.
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ZAWODY STRZELECKIE Z OKAZJI DNIA WOJSKA POLSKIEGO
 O PUCHAR PREZESA ZP LOK RAWICZ

Dnia 3 września 2022 r. na strzelnicy Bractwa Kurkowe-
go w Rawiczu, odbyły się zawody strzeleckie z okazji dnia 
Wojska Polskiego o Puchar Prezesa ZP LOK Rawicz. 
W zawodach można było uczestniczyć indywidualnie i dru-
żynowo. Pierwsza konkurencja to strzelanie z karabinka 

sportowego na odległość 50 m z pozycji stojącej. Druga 
konkurencja – pistolet 25 m. 
Koło LOK Pakosław, tak jak w poprzednich latach, wysta-
wiło najliczniejszy skład, z czego bardzo się cieszymy. Na-sze 
koło reprezentowały trzy drużyny w składzie: Domagała 

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

RUNAWAY DROGBRUK JUNIOR PAKOSŁAW – bieg 

przeszkodowy, w którym dnia 27 sierpnia 2022 r. wzięło 

udział ponad 700 dzieci.

Wydarzenie, które po raz pierwszy odbyło się nad pako-

sławskim zalewem, otwarli: Wójt Gminy Pakosław oraz 

właściciele firm współorganizujących. Bieg z przeszkoda-

mi jest wyzwaniem dla każdego uczestnika, jednak poko-

nanie starannie przygotowanej oraz oznaczonej trasy 

dało dzieciom wiele satysfakcji i niezapomnianych chwil. 

Uśmiech i radość dzieci jest dla organizatorów najważ-

niejsza. Uczestnicy, których podzielono na 2 grupy wieko-

we: 4-8 lat (dziewczęta i chłopcy), 9-13 lat (dziewczęta 

i chłopcy), musieli pokonać dystans 1 km. W każdej kate-

gorii dzieci rywalizowały między sobą na zasadach For 

Fun, w których każdy jest zwycięzcą. Nie trzeba było też 

pokonać każdej przeszkody. Nie było pomiarów czasu, 

każdy otrzymał medal. Przy pokonaniu przeszkód poma-

gali strażacy, najmłodsi mogli biec z rodzicami. Dzieci, któ-

re czekały na swój start, lub były już po nim, chętnie ko-

rzystały z zajęć plastycznych przygotowanych przez Ośro-

dek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Na zakończenie 

biegu odbył się fes�wal kolorów.
Blanka Pazoła

RUNAWAY DROGBRUK JUNIOR PAKOSŁAW

Archiwum Ośrodka Kultury I Rekreacji w Pakosławiu

SPORT

Na terenie naszej gminy, z początkiem sierpnia ru-
szyły półkolonie dla dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, 
że atrakcje przygotowane przez organizatorów przyniosły 
uczestnikom turnusów wiele radości i wyśmienitej zaba-
wy. Na dzieci czekały: treningi piłki nożnej, nauka gry 
w tenisa, strzelectwo, nauka pływania na łodziach KANU, 
elementy żeglarstwa, paintball, wycieczki rowerowe, za-
jęcia integracyjne, bieg na orientację, podchody i niespo-
dzianki.

Blanka Pazoła

PÓŁKOLONIE W PAKOSŁAWIU

Archiwum Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu
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XXII MEMORIAŁ IM. FELIKSA WAWRZYNIAKA 
W PAKOSŁAWIU

Kolejny już, XXII Memoriał im. Feliksa Wawrzyniaka w Pakosławiu, przeszedł do historii.
Po raz kolejny na hipodromie w Pakosławiu odbył się  Memoriał im. Feliksa Wawrzyniaka Uczestniczyło w nim blisko 
40 zaprzęgów.
WYNIKI:
MALE SINGLE:
1.Wajs Aleksander/Waleńska Beata, Krobia – koń PANCZO,
2.Błoch Piotr/Kasperkowiak Dominika, Krzyżanki – koń BŁYSK, 
3.NIEDŹWIEDZKI PIOTR/ŁYSIKOWSKI JAKUB, SZYMANOWO – koń BŁYSK.

MAŁE PARY:
1. Kasperkowiak Dominika/Kasperkowiak Ewa, Krobia – konie: PEPSI,COLA,
2.Zając Robert/Zając Adrian, Bukówiec Górny – konie: KUBA,AFRO,
3.Balcerowiak Janusz/Paszek Maria, Melanowo – konie: GWIAZDA,ISKIERKA.

DUŻE SINGLE:
1.Lutomski Krzysztof/Sieletycki Alan, Lucky Stare Wilkowice – koń MAGIK,
2.Lipny Maciej/Szymkowiak Wojciech, Sowy – koń RUDOLFO ARA,
3.Zając Robert/Stanek Przemysław, Bukówiec Górny,koń RIWA.

Archiwum Koła LOK Pakosław

Andrzej, Kędzia Henryk, Szafraniak Krzysztof, Lorek Andrzej, 
Hałas Maciej, Jackowski Maciej, Jakubiak Krzysztof, Naskręt 
Robert, Toboła Tomasz. Ogólnie w zawodach wystartowało 
15 drużyn, a poziom strzelecki zawodów był bardzo wysoki. 
Mimo tego, że postawa stojąca nie jest naszą mocną stroną, 
to udało się jednej pakosławskiej drużynie wskoczyć na po-

dium. Trzecie miejsce wywalczyli: Jackowski Maciej, Lorek 
Andrzej i Jakubiak Krzysztof. Pozostałe drużyny uplasowały 
się na VIII i XI miejscu. Wszystkim uczestnikom zawodów 
gratuluję i dziękuję, że poświęcili swój czas, by godnie re-
prezentować nasze Koło LOK Pakosław.   

Maciej Hałas 
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DUŻE PARY :
1.Nadolny Radosław/Nadolna Marianna , Smyczyna – konie: BONA,MACIEJKA,
2.Lipowy Grzegorz/Grzesiecki Mariusz, Bukówiec Górny, konie: WITEK,TIMO,
3.KUHN Bartosz/Łacinnik Adam, Sowy, konie: DELTA, DALIA.

ZAPRZĘGI 4-KONNE, POKAZOWE PRZEJAZDY:
1.Klupś Bartosz, Górska Kamila, Naskręt Kamil, KK SERVICE GOLINA WIELKA, konie: KROS GJ, KOCZIS,IWAN,DIEGO,
2.Lipny Maciej, Łacinnik Adam ,Łacinnik Karina, Konary, konie: HOŁWER,RAGNAR,RUDOLFO ARA,SOLO ELWONA,
3.Lipowy Grzegorz/Grzesiecki Mariusz, Bukówiec Górny, konie: WITEK,TIMO,LUNA,HURAGAN.

MEMORIAŁ:
1.Lipowy Grzegorz/Grzesiecki Mariusz, Bukówiec Górny, konie: WITEK,TIMO,
2.Klupś Bartosz/Górska Kamila, KK Service Golina Wielka, konie: KROS-GJ,KOCZIS,
3.KUHN Bartosz/Łacinnik Adam, Sowy, konie : DELTA,DALIA.

Zawody zakończone zostały pokazem kaskadersko-rekonstrukcyjnym „GRUPY APOLINARSKI” z Bukówca Górnego. 
Pomimo opadów, pod koniec zawodów, pokaz odbył się i był dużą atrakcją i nagrodą dla wytrwałych kibiców, którzy 
pomimo deszczu zostali do końca zawodów. Pokaz „APOLINARSKI GROUP” w całości ufundowała FIRMA TARCZYŃSKI. 
Konkurs „DUŻE SINGLE” poświęcony „PAMIĘCI HENRYKA SIERPOWSKIEGO” odbył się pod patronatem Firmy SON-
TECH z Pakosławia, która była także fundatorem nagród.
Startujący w zawodach ,jak i zaproszeni goście, mogli skorzystać z degustacji wyrobów Firmy DWORECKI z Golejewa oraz 
mogli raczyć się pieczywem z PIEKARNI WIESŁAWY NOWAKOWSKIEJ z Sobiałkowa. Sędzią zawodów był tradycyjnie od 
lat – Pan Maciej Gniazdowski

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wsparli zawody. A byli to: ARPON CHOJNO, SOMAPOL Chojno, DŹWIGI 
MOSIEK z Golejewa, PAŁAC PAKOSŁAW, RÓŻANY ZAKĄTEK z Osieka, TRANSPORT DREWNA – ŁYSIKOWSKI JAN 
z Szymanowa, jak również „CZŁOWIEK ORKIESTRA” – PAN RYSIU SAMOL, który od lat dba o dobrą jakość dźwięku 
i muzyki na zawodach. Podziękowanie składamy dla OSP CHOJNO, które już od kilku edycji pomaga zabezpieczać  zawody.

Hubert Wojtkowski

Archiwum „Życia Rawicza”
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TERMINARZ 

LUKS AWDANIEC 

PAKOSŁAW – JESIEŃ 2022 R.

KLASA OKRĘGOWA RED BOX - GRUPA 5

1. KOLEJKA - 13.08.2022 r.

16:00  Awdaniec Pakosław – Rydzyniak Rydzyna

2. KOLEJKA - 20.08.2022 r.

16:00 Awdaniec Pakosław – Korona Wilkowice

3. KOLEJKA - 27.08.2022 r.

16:00 Awdaniec Pakosław – Sokół Kaszczor

4. KOLEJKA - 03.09.2022 r.

16:00 Tęcza Osa Osieczna – Awdaniec Pakosław

5. KOLEJKA - 10.09.2022 r.

16:00 Awdaniec Pakosław – Brenewia Wijewo

6. KOLEJKA - 17.09.2022 r.

17:00 Sparta Miejska Górka – Awdaniec Pakosław

7. KOLEJKA - 24.09.2022 r.

16:00 Awdaniec Pakosław – Dąb Kębłowo

8. KOLEJKA - 02.10.2022 r.

16:00  Sarnowianka Sarnowa – Awdaniec Pakosław

9. KOLEJKA - 08.10.2022 r.

16:00 Awdaniec Pakosław – Dąbroczanka Pępowo

10. KOLEJKA - 15.10.2022 r.

16:00  Awdaniec Pakosław – Promień Krzywiń

11. KOLEJKA - 22.10.2022 r.

16:00 Sokół Chwałkowo – Awdaniec Pakosław

12. KOLEJKA - 29.10.2022 r.

15:00 Awdaniec Pakosław – Pelikan Dębno

13. KOLEJKA - 05.11.2022 r.

14:00 Pogoń Śmigiel – Awdaniec Pakosław

 14. KOLEJKA - 12.11.2022 r.

14:00 Awdaniec Pakosław – MTS Pawłowice

15. KOLEJKA - 19.11.2022 r.

14:00 Orla Jutrosin – Awdaniec Pakosław

Marcin Wlekliński
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Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

W minionym okresie członkowie naszego klubu uczestni-

czyli w :

- 10. urodzinach klubu,

- Letniej włóczędze pn. „Na pałacowym szlaku po Gminie 

Pakosław”,

- wycieczce w Góry Opawskie.

„ Jakąkolwiek drogą idziesz, prostą czy krętą, pod górę 

czy w dół, nie idź sam. Weź jako towarzyszy kije do nor-

dic walkingu. One nigdy Cię nie zawiodą!” – takie słowa 

towarzyszyły nam przy spotkaniu z okazji 10. urodzin na-

szego klubu. Tym razem świętowaliśmy uroczyście wspól-

nie z zaproszonymi gośćmi. 10. rocznica nazywana jest 

cynową lub aluminiową, ale to nieważne. Ważne, że prze-

żywaliśmy ją razem. Bo wspólnie przeżyta dekada to nie 

byle co! Były wspomnienia, dużo życzeń, prezenty, nie-

spodzianki, tort oraz wspólne świętowanie.

Kolejna letnia włóczęga pn. „Na pałacowym szlaku po 

Gminie Pakosław” już za nami. Wędrowaliśmy grupą pra-

wie 100 – osobową, trasą ścieżki pieszo-rowerowej z Go-

lejewka do Pakosławia i z powrotem, pokonując dystans 

5 km. Było cudnie. Ponownie zobaczyliśmy Pałac w Gole-

jewku i Pakosławiu, a potem wspólne świętowaliśmy przy 

Stadninie Koni w Golejewku. Dziękujemy wszystkim kij-

karzom, którzy wzięli udział w tym marszu. Dodatkowo 

składamy podziękowania dla Wójta Gminy Pakosław – 

Pana Piotra Skrzypka za obecność i aktywny udział we 

włóczędze.

Byliśmy także na 3-dniowej wycieczce w Pokrzywnej, 

miejscowości usytuowanej w przepięknej perełce tury-

stycznej Opolszczyzny, w malowniczej Dolinie Złotego Po-

toku, w samym sercu Parku Krajoznawczego, w Górach 

Opawskich. Nie ma piękniejszego miejsca na relaks i wy-

poczynek ,które pozwala na bliskie obcowanie z naturą, 

wśród pięknych lasów, pagórków i szumiących potoków 

górskich. Przyjemny i zdrowy mikroklimat, czyste powie-

trze, pozwoliło nam odpocząć! Nie było chwilami łatwo, 

ale zdobyliśmy najwyższy szczyt Biskupią Kopę. Odwiedzi-

liśmy schronisko górskie i napawaliśmy się przepięknym 

krajobrazem. Oprócz gór, była też woda. Nad przepię-

knym Jeziorem Nyskim, zwanym „Śląską Rivierą”, mieliś-

my możliwość rejsu po jeziorze i okazję do podziwiania 

przyrody. Byliśmy także „na trasie pstrąga”, bo tamtejsza 

okolica obfituje w stawy i łowiska pełne ryb.

Małgorzata Łakomy

Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU „WŁÓCZYKIJE ZNAD ORLI"

Archiwum Klubu „Włóczykije znad Orli”



WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
(Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu)



RUNAWAY DROGBRUK JUNIOR PAKOSŁAW
(Archiwum Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu)
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