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ROZBUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ
NA TERENIE GMINY PAKOSŁAW

We wrześniu 2020 roku Gmina Pakosław złożyła 
wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych zadania dotyczącego rozbu-
dowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 
Wniosek obejmował budowę na terenie Gminy Pakosław 
łącznie ok. 17 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 5 km 
sieci wodociągowej. Wnioskowano o niemal 15 mln zło-
tych. W wyniku złożonego wniosku otrzymano wsparcie 
w wysokości 3 mln złotych. Uzgodniono, że w ramach ogra-
niczenia budżetu wykonane zostaną dwie inwestycje.

Pierwszym zadaniem była „Budowa sieci wodociągo-
wej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pakosław 
na ul. Kolejowej oraz ul. Olbina”. W wyniku ogłoszonego 
w dniu 29 kwietnia 2021 roku postępowania przetargo-
wego złożono dwie oferty. Korzystniejszą ofertę złożyło 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR Marian Iberhan 
z Krotoszyna, które zaproponowało realizację zadania za 
kwotę 531.989,40 zł. W dniu 7 czerwca 2021 roku podpi-
sano umowę z wykonawcą. Budowa zakończyła się w sier-
pniu br. Wybudowano sieć wodociągową o łącznej długo-
ści niespełna 0,7 km oraz kanalizację sanitarną o długości 
ponad 0,3 km wraz z przepompownią ścieków. Zadanie 

sfinansowano w kwocie 432.511,71 zł z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych oraz 99.477,69 zł z budżetu 
Gminy Pakosław.

Drugim zadaniem jest „Budowa kanalizacji sanitarnej 
z przykanalikami w miejscowości Góreczki Wielkie”. 
W dniu 7 lipca 2021 roku ogłoszono postępowanie prze-
targowe na wykonanie inwestycji. Złożono 7 ofert, z któ-
rych najkorzystniejsza wpłynęła od firmy EKO-KAN-GAZ 
Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego i opiewa na kwotę 
3.133.592,30 zł. Zgodnie z podpisaną w dniu 5 sierpnia 
2021 roku umową, prace zacząć mają się jeszcze w tym 
roku, a ich zakończenie ma nastąpić w czasie 12 miesięcy 
od dnia podpisania umowy. W ramach zadania skanalizo-
wana zostanie cała miejscowość Góreczki Wielkie, za wy-
jątkiem tej części miejscowości, która sieć kanalizacyjną 
już posiada. Wybudowane zostanie ok. 2,7 km sieci tło-
cznej, ok. 3,2 km sieci grawitacyjnej wraz z przyłączami 
oraz 3 przepompownie ścieków. Planuje się sfinansowa-
nie inwestycji w ok. 80% z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych oraz w ok. 20% z budżetu Gminy Pakosław.

Przemysław Turbański

BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH
W NIEDŹWIADKACH I W PAKOSŁAWIU

Dnia 27 listopada 2020 roku Gmina Pakosław złożyła 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopol-

skiego wniosek o udzielenie w roku 2021 dotacji na bu-

dowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W rezul-

tacie, dnia 2 czerwca 2021 r., Gmina Pakosław podpisała 

z Województwem Wielkopolskim umowę o dofinanso-

waniu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rol-

nych, o szerokości 4 m w miejscowości Niedźwiadki oraz 

w Pakosławiu (szerokość 5 m, część ul. Olbina) w kwocie 

246.250,00 zł. 

W sierpniu bieżącego roku wszczęto dwa postępowania 

przetargowe, oddzielnie dla każdej z dróg objętych dofi-

nansowaniem, w wyniku których wyłoniono wykonaw-

ców przedmiotowych zadań. 

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Olbina w Pakosła-

wiu” będzie realizowane przez Zakład Murarsko-Beto-

niarski Krzysztof Szymkowiak z Osieka, który złożył najko-

rzystniejszą ofertę przetargową na kwotę 339.600,00 zł 

bru�o. Umowa z wybranym wykonawcą została podpi-

sana dnia 21 września 2021 r, a zakończenie budowy 

przewidziano na dzień 21 października br. W ramach in-

westycji zostanie przebudowana część ulicy Olbina z na-

wierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej 

betonowej o długości 323,75 m oraz na nawierzchnię 

z tłucznia granitowego o długości 218,78 m. Zostanie tak-

że wykonane odwodnienie przebudowanej jezdni.

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław
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Fot. Radio Elka

Z kolei dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Niedź-

wiadki” najkorzystniejszą ofertę w wysokości 115.481,33 

zł bru�o złożyła firma PIO-BRUK Piotr Zmuda z Zawad. 

Dnia 20 września 2021 r. gmina podpisała z wykonawcą 

umowę na wykonanie prac, z terminem ich wykonania do 

dnia 30 października br. Zadanie obejmuje budowę drogi 

gminnej z nawierzchni z kostki betonowej o długości 160 

m oraz umocnienie pobocza kruszywem granitowym. 

Całkowity koszt budowy obu dróg wyniesie 455.081,33 zł, 

z tym z dofinansowania 246.250,00 zł oraz z budżetu 

Gminy Pakosław 208.831,33 zł.

Krzysztofa Wawrzyniak

„WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI” W BIAŁYMKALE 
I GÓRECZKACH WIELKICH

Na terenie sołectw Białykał i Góreczki Wielkie rea-
lizowane są zadania współfinansowane przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego w ramach programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi”. 

W lutym 2021 r., w XI edycji konkursu „Pięknieje Wiel-
kopolska Wieś”, Gmina Pakosław złożyła dwa wnioski o do-
finansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, które zostały pozytywnie ocenione 
i uplasowały się na bardzo wysokim 5. oraz 8. miejscu listy 
rankingowej, co jest sporym sukcesem, szczególnie zwa-
żywszy, że w konkursie zgłoszono blisko 300 projektów, 
a dofinansowano około 130 zadań. Umowy o dofinanso-
wanie zostały podpisane 20 lipca 2021 r. Realizacja oby-
dwu zadań rozpoczęła się pod koniec sierpnia br. w Białym-
kale, w ramach zadania pn. „Gościnna brama Wielkopol-
ski – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bia-
łymkale wraz z budową placu zabaw” zostanie doposa-
żony miejscowy plac zabaw o duży zestaw zabawowy, 
bujak, 2 ławki i 2 urządzenia siłowni zewnętrznej. Ponadto 
zostanie wykonane ogrodzenie, grill oraz chodnik stano-
wiący dojście do placu zabaw. Dzięki zaangażowaniu 
i ogromnej pracy mieszkańców sołectwa udało się już od-
malować świetlicę wiejską i wiatę rekreacyjną, uporządko-
wać teren wokół świetlicy, naprawić i odrestaurować ławki 
oraz przygotować teren i podłoże do montażu urządzeń. 
Koszt całego przedsięwzięcia (razem z pracą i wkładem 
rzeczowym mieszkańców) został oszacowany na kwotę 
119.904,45 zł, natomiast koszty kwalifikowalne projektu 
wynoszą 89.526,24 zł, w tym: z dotacji Województwa 
Wielkopolskiego 50.000,00 zł, z wkładu finansowego 
gminy 29.976,24 zł i z funduszu sołeckiego 9.550,00 zł. 
Z kolei w Góreczkach Wielkich, w ramach zadania pn. 
„Mieszkańcy ćwiczą i grają, więc dobrą formę mają! – 
sportowo – rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia 
przy świetlicy wiejskiej w Góreczkach Wielkich” zapla-

nowano m.in.: budowę chodnika, wymurowanie grilla 
z kostki granitowej, montaż słupków zabezpieczających 
teren oraz zakup i montaż 4 urządzeń siłowni zewnętrz-
nej, 2 ławek, 2 koszy na śmieci i tablicy z regulaminem pla-
cu zabaw. Do tej pory, dzięki dużej aktywności mieszkań-
ców sołectwa, uporządkowano i przygotowano teren pod 
budowę chodnika, grilla i siłowni zewnętrznej oraz odma-
lowano urządzenia placu zabaw i wiaty rekreacyjnej. Mie-
szkańcy z sołtysem na czele wykonali z kostki granitowej 
miejsce pod ognisko. Ponadto został już wybudowany 
chodnik przy świetlicy. Koszt całego projektu (razem z pra-
cą i wkładem rzeczowym mieszkańców) wyceniono na 
83.230,82 zł, natomiast wartość kosztów kwalifikowal-
nych wynosi 61.521,37 zł, w tym: z dotacji Województwa 
Wielkopolskiego 27.859,00 zł, z wkładu finansowego 
gminy 19.072,37 zł i z funduszu sołeckiego 11.504,00 zł. 
Zakończenie realizacji obu zadań zaplanowano na prze-
łom października i listopada 2021 r.

Krzysztofa Wawrzyniak

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław
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BUDOWA DRÓG GMINNYCH W SWOROWIE I GOLEJEWKU

Dnia 14 czerwca 2021 roku Gmina Pakosław pod-
pisała dwie umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofi-
nansowanie budowy dróg gminnych w Sworowie i Gole-
jewku, realizowanych ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. 

Ostateczne kwoty otrzymanej pomocy finansowej dla 
każdego z zadań zostały zaktualizowane po przeprowa-
dzonych postępowaniach przetargowych. Dla zadania pn. 
„Budowa drogi gminnej nr 810649P w miejscowości Swo-
rowo” otrzymano dofinansowanie w kwocie 354.648,36 zł. 
Gmina Pakosław jest zobowiązana do wniesienia wkładu 
własnego w wysokości 88.662,09 zł. Koszt całkowity reali-
zowanego przedsięwzięcia wyniesie 443.310,45 zł. Budo-
wa przedmiotowej drogi będzie realizowana przez Przed-
siębiorstwo Handlowo – Usługowe Patryka Borowczyka 
z Krobi, które złożyło najkorzystniejszą ofertę przetargową. 
Umowa z wykonawcą została podpisana 30 czerwca 2021 r., 
a zakończenie prac musi nastąpić do dnia 7 listopada 2021 r. 
W wyniku realizowanego zadania zostanie wybudowanych 
około 220 metrów drogi o nawierzchni asfaltowej. Zakres 
inwestycji obejmuje m.in.:rozbiórkę istniejących elemen-
tów drogi, roboty ziemne w celu odtworzenia rowów, regu-
lację studzienek, korytowanie, profilowanie i zagęszczanie 
podłoża, wykonanie podbudowy drogi i nawierzchni asfal-
towej, umocnienie pobocza kruszywem granitowym, za-
montowanie oporników betonowych oraz odtworzenie 
i umocnienie istniejących rowów odparowujących. Na reali-
zację drugiej inwestycji pn. „Budowa i przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Golejewko” Gmina Pakosław 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 350.455,88 zł, na-
tomiast wkład własny z budżetu gminy wynosi 87.613,97 zł. 
Całe zadanie będzie miało wartość 438.069,85 zł. Przedsię-

wzięcie będzie realizowane przez KONSORCJUM MAŻUR-
-TOMŻUR, na które składa się firma Marek Żurek Zakład 
Usług Ogólnobudowlanych MAŻUR z Rawicza oraz Tomasz 
Żurek – TOMŻUR z Rawicza, które złożyło najkorzystniejszą 
ofertę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. 
Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana dnia 30 
czerwca 2021 r., a zakończenie prac przewidziano na dzień 
7 listopada br. W wyniku budowy powstanie 150 metrów 
drogi asfaltowej. Zadanie obejmuje m.in.: rozbiórkę istnie-
jących elementów drogi, budowę kanalizacji deszczowej, 
korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykona-
nie podbudowy drogi i nawierzchni asfaltowej, budowę 
chodnika i zjazdów na posesje z kostki brukowej, zamonto-
wanie krawężników i oporników betonowych oraz wykona-
nie oznakowania pionowego i aktywnego przejścia dla pie-
szych z doświetleniem.

Krzysztofa Wawrzyniak

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław

Gmina Pakosław w sierpniu 2021 r. przystąpiła do 
realizacji zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Strażac-
kiej w Pakosławiu”. 
W budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe w wy-
sokości 45.000,00 zł (w tym 20.000,00 zł w ramach fun-
duszu sołeckiego Pakosławia) na pokrycie kosztów przed-
sięwzięcia. Dnia 12 sierpnia 2021 r. przystąpiono do pro-
cedury wyboru wykonawcy. Zapytania ofertowe zostały 
rozesłane do ośmiu firm, których zakres działania był zgod-
ny z przedmiotem zamówienia. Do dnia 19 sierpnia 2021 r. 
do Urzędu Gminy wpłynęła oferta jednego wykonawcy –  
firmy PIO-BRUK Piotr Zmuda Usługi Brukarskie, Zawady 5, 
63-900 Rawicz, która zaoferowała się zrealizować zamó-
wienie za kwotę 44.000,00 zł bru�o. W dniu 20 sierpnia 
2021 r. podpisana została umowa na wykonanie inwesty-
cji, w ramach której został wybudowany chodnik oraz zja-
zdy na posesje. Zakres prac obejmował roboty rozbiórko-
we istniejących elementów dróg oraz usunięcie 2 sztuk 
drzew, roboty ziemne, prace związane z odwodnieniem 

korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, ustawienie 
obrzeży i krawężników betonowych, wykonanie nawierz-
chni chodnika i zjazdów z kostki betonowej. Kostka bru-
kowa szara, z której wybudowano cały chodnik, została już 
wcześniej zakupiona z funduszy sołectwa Pakosław. Prace 
budowlane zakończono na początku września 2021 r., 
a obecnie trwają prace odbiorowe inwestycji.

Krzysztofa 
Wawrzyniak

BUDOWA CHODNIKA NA UL. STRAŻACKIEJ W PAKOSŁAWIU

Archiwum 
Urzędu 
Gminy 
Pakosław
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SPRAWY SPOŁECZNE
WYBORY STRAŻACKIE – PODSUMOWANIE KADENCJI

Dnia 7 lipca 2021 r. odbył się IX Zjazd Oddziału Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Pakosławiu. 
Wyczerpującego podsumowania 5-letniej działalności 
dokonał wiceprezes ustępującego Zarządu – dh Michał 
Wawrzyniak. 
W trakcie zjazdu, wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Pa-
kosław – p. Elżbietą Łakomą, podziękowałem wszystkim 
druhom za minioną kadencję, w szczególności strażakom, 
którzy wraz z jej upływem zakończyli społeczną działal-
ność we władzach gminnych ZOSP RP oraz w Ochotni-
czych Strażach Pożarnych. Oprócz życzeń, wręczyliśmy wie-
loletnim działaczom OSP pamiątkowe grawertony i upo-
minki. Jednym z najważniejszych punktów spotkania było 
zatwierdzenie składu nowego Zarządu oraz wyboru Komi-
sji Rewizyjnej. Przez najbliższą kadencję pracami Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP kierował będzie dh Przemy-
sław Łakomy (na co dzień wiceprezes-naczelnik OSP Swo-
rowo) przy wparciu dwóch wiceprezesów: Pawła Matysia-
ka (przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP Sowy) i Konra-
da Kowalskiego (naczelnik OSP Ostrobudki). Funkcję ko-
mendanta gminnego powierzono Adamowi Hauzie (wice-
prezes OSP Pakosław). Ponadto w skład zarządu weszli: 
sekretarz – Jerzy Chudzik, skarbnik – Marek Stróżyński, 
członkowie prezydium – Henryk Kędzia, Jarosław Kaczor, 
Michał Wawrzyniak i Lucjan Wawrzyniak oraz członkowie 
zarządu – Tomasz Stanisławski, Ireneusz Łakomy, Jan Za-

wodny, Krzysztof Maciejak, Wacław Organistka, Kazimierz 
Kląskała, Paweł Rosolski oraz Konrad Jarczewski. Na czele 
organu kontrolnego oddziału, czyli Komisji Rewizyjnej, sta-
nął Marcin Głowacz, który będzie współpracował z Anto-
nim Kolbrem i Marcinem Maćkowiakiem.
Współpracę z naszymi strażakami oceniam bardzo dobrze. 
Sukcesywnie staramy się doposażać nasze jednostki. Ser-
decznie dziękuję ustępującemu Zarządowi Gminnemu 
i działaczom w poszczególnych jednostkach. Jednocześnie 
gratuluję nowemu Zarządowi i deklaruję współpracę, akce-
ptując wybory jakich dokonano podczas zjazdu. 

Piotr Skrzypek

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław

KRZYŻ PANDEMICZNY W CHOJNIE UROCZYŚCIE POŚWIĘCONY

Dnia 11 lipca 2021 r. , przy udziale ponad 50 rowerzy-
stów – uczestników rajdu parafialnego, na trasie: kościół 
w Golejewku – Chojno – Podborow – Golejewo – Gole-
jewko – Chojno (piknik przed Domem Kultury w Chojnie) 
– odbyło się uroczyste poświęcenie krzyża pandemiczne-
go w Chojnie, ufundowanego przez grupę mieszkańców 
dla przypomnienia bolesnych wydarzeń sprzed kilkuset 
lat podczas epidemii: dżumy, cholery i hiszpanki. Poświę-
cenia dokonał ks. kanonik – Stanisław Czubak, proboszcz 
parafii w Golejewku.
Kiedyś to miejsce było pograniczem majątku Choińskich 
i wioski Chojno. Do tego miejsca prowadziła droga z Pod-
borowa do Chojna i dalej do Miejskiej Górki, z odgałęzie-
niem do Niemarzyna.
Od tego miejsca rozciągały się połacie pól majątkowych 
i od kilku wieków gospodarstw kmiecych, bo takie od kil-
ku wieków w Chojnie istnieją.
Ciekawa jest historia zabudowy Dąbrowy od strony Choj-
na. Wieś Dąbrowa, wcale aż nie tak w zamierzchłych cza-
sach zabudowana została w stronę Miejskiej Górki przez 

gospodarstwa kmiece z Chojna, a później włączona do 
Miejskiej Górki.
Wróćmy teraz do krzyża pandemicznego w Chojnie. Ba-
dania dokumentów historycznych wskazują, że pierwsza 
połowa XVIII w. była bardzo epidemiczna dla mieszkań-
ców Gminy Pakosław i okolic. W roku 1710 i 1737 w tym 
rejonie grasowała zaraza – zwana cholerą. Ponadto w ro-
ku 1737 z powodu nadmiernych opadów i chłodnego lata, 
upraw niszczonych przez powodzie, na tych terenach pa-
nował głód. O strasznym roku 1737 i panującej epidemii 
pisemną notatkę pozostawił ksiądz Nowacki z parafii Go-
lejewko. „... A zaraza szerzyła się z powodu rozmaitych 
chorób, stąd na całej ziemi tysiące tysięcy, a w naszej 
parafii kilkuset wymarło, ani miejsca nie było dla nich na 
cmentarzu”.
Zmarłych chowano nie tylko na cmentarzach, lecz rów-
nież na pagórkach, na łąkach i w ogrodach. Lud naznaczał 
te miejsca figurami i krzyżami.
Dziękczynnym wotum po ustąpieniu epidemii jest kościół 
wotywny, wybudowany na Borku koło Dubina. Prawdo-
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podobnie z późniejszego okresu pochodzi cmentarz 
pandemiczny w Kubeczkach, czy też krzyż pandemiczny, 
przy obecnie nadpalonej czarnej sośnie w Pakosławiu 
(wjazd do Pakosławia).

W kronikach Pakosławia zapisano: „Dnia 27 października 
1710 r. zmarł Bartłomiej Beski, sługa Andrzeja Zakrzew-
skiego (właściciela dóbr pakosławskich, a po nim był cały 
szereg ofiar). Andrzej Zakrzewski (właściciel Pakosławia), 
padł ofiarą drugiej epidemii, która grasowała w 1737 r.”
Z przekazów ustnych wiemy, że mieszkańcy Chojna co-
dziennie wieczorem spotykali się przy krzyżu na modlit-
wie oraz „żeby się policzyć”. Był to sposób komunikacji 
pomiędzy mieszkańcami.
Zmurszały krzyż pandemiczny w Chojnie w latach 80. 
ubiegłego wieku odbudowali pracownicy Stadniny Koni - 
Henryk Tatarek i Władysław Grzesik, zatrudnieni w tam-
tych czasach w majątkowych warsztatach. Poświęcony 
w niedzielę krzyż pandemiczny odbudowany został z ini-
cjatywy kilku osób. Miejmy nadzieję, że podobną inicja-
tywę podejmą mieszkańcy Kubeczek i również upamię-
tnią cmentarz pandemiczny odbudowanym krzyżem.

Kazimierz Chudy

Archiwum Pana Kazimierza Chudego

WIZYTA POSELSKA
Na zaproszenie władz samorządowych, w lipcu bie-

żącego roku, gościliśmy p. Jana Dziedziczaka, Sekretarza 
Stanu, Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii i Polaków 
za Granicą. Jednodniowa wizyta poselska obfitowała 
w spotkania z organizacjami działającymi na terenie 
Gminy Pakosław. Przeprowadzono także konstruktyw-
ne rozmowy dotyczące realizowanych, a także planowa-
nych inwestycji.

� Przedstawiciele Parafialnej Rady Ekonomicznej wraz 
z ks. Proboszczem Piotrem Derdą wyczerpująco przedsta-
wili historię pakosławskiej świątyni, w szczególności 
akcentując wysiłki czynione w ostatnich miesiącach, 
zmierzające do poprawy stanu technicznego budowli. By-
ła okazja do zaprezentowania efektów wykonanych już 
prac remontowych, omówiono kolejne etapy przedsię-
wzięcia oraz sposoby jego sfinansowania. Dzięki ofiarnoś-
ci parafian renowacji poddana została wieża kościoła. Na-
stępna część remontu – wymiana dachu, rozpocznie się 
niebawem i będzie wykonywana z udziałem środków ze-
wnętrznych. W roku ubiegłym, dzięki współpracy Parafii 
i Urzędu Gminy, przygotowano wniosek skierowany do 
Funduszu Kościelnego funkcjonującego przy Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Komisja kon-
kursowa pozytywnie oceniła przygotowany projekt, dzię-
ki czemu pozyskano 80 tys. zł. Już teraz myślimy o kolej-
nych etapach wielkiego przedsięwzięcia, mając na uwa-
dze ogrom koniecznych prac i szukając możliwości wspar-
cia w postaci dofinansowań. Należy podkreślić, że nieza-
leżnie od pozyskanych pieniędzy, wkład własny będzie ko-

nieczny. Nadal środki pochodzące ze zbiórki będą nieod-
zowne w utrzymaniu płynności prac. 

Z dużym zainteresowaniem pan poseł obejrzał remizę 
strażacką w Pakosławiu i nowy samochód, który trafił do 
jednostki. Gmina Pakosław wykorzystała szansę pozyska-
nia nowego wozu bojowego uzyskując najwyższą 
frekwencję w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich. 
Jest to pierwszy nowy, średni samochód ratowniczo-gaś-
niczy w historii gminy. Już teraz możemy stwierdzić, że 
jest on efektywnie wykorzystywany i bardzo często dys-
ponowany do licznych zdarzeń.

Ważnym punktem wizyty były rozmowy o inwesty-
cjach samorządowych. W terenie zaprezentowano przed-
sięwzięcia wykonane w dużej mierze dzięki środkom po-

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław
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zyskanym przede wszystkim w konkursach rządowych, 
między innymi łącznik wodociągowo-kanalizacyjny na uli-
cach Olbina i Kolejowa zrealizowany przy wsparciu Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Dobra współpraca samorządu Gminy Pakosław z przed-
stawicielami parlamentarnymi, posłami reprezentującymi 
okręg kalisko-leszczyński przynosi wymierne efekty. W cią-
gu minionych 3 lat obecnej kadencji udało się pozyskać po-
nad 5 mln zł na różne inwestycje gminne. Oprócz tego, we 

współpracy z Powiatem Rawickim i przy wsparciu Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg, aktualnie budowana jest 
droga powiatowa na odcinku Słupia Kapitulna – Chojno. 
W przyszłości będziemy dalej podejmować usilne starania 
w celu znalezienia zewnętrznych źródeł finansowania, któ-
re będą pomocne w utrzymaniu wysokiego wskaźnika in-
westycyjnego. 

Piotr Skrzypek

DOŻYNKI 2021 r.
Tradycyjnie w sierpniu przygotowywane są dożynki w po-
szczególnych miejscowościach naszej gminy. Uroczystości 
organizowane są także w kościołach parafialnych, gdzie 
mieszkańcy wraz z delegacjami dziękowali za tegoroczne 
plony podczas uroczystych mszy świętych. Nie zabrakło 
tradycyjnych wieńców, a po uroczystościach podzielono 
chleb dożynkowy. 
Po rocznej przerwie odbyły się także dożynki powiatowe, 
tym razem w Jutrosinie. Z Gminy Pakosław wieniec do-
żynkowy odebrali Państwo Tomasz i Bogumiła Kapała 
z Ostrobudek. 
Serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, działkowcom za 
zaangażowanie i ciężką pracę. Życzę dużo zdrowia, reali-
zacji wszelkich planów zawodowych i osobistych. Niech 
Wasza praca będzie zawsze doceniana, a tworzone wa-
runki do rozwoju rolnictwa sprzyjające.

Piotr Skrzypek Archiwum Urzędu Gminy Pakosław

JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 
„...  A może rzeczywiście wszystko nam się przyśniło: stangret, kareta, wieczór, mój frak 
i Twój tren i nasze życie twarde i słodkie jak sen. Nie byłoby małżeństwa, gdyby nie nasza miłość.. ” 

~ Konstanty Ildefons Gałczyński~

Pary małżeńskie z Gminy Pakosław, które są ze sobą 
już od ponad 50 lat, uczciły zacną rocznicę. Jubilatów ob-
chodzących Złote Gody w 2020 roku uhonorował Wójt 
Gminy Pakosław – Pan Piotr Skrzypek. Piękna uroczy-
stość odbyła się dnia 18 sierpnia br. w Restauracji 
MARIO w Pakosławiu.
Wójt Gminy Pakosław – Pan Piotr Skrzypek, Przewodni-
cząca Rady Gminy Pakosław – Pani Elżbieta Łakoma oraz 
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Pani Jo-
anna Jackowska wyrazili najszczersze słowa uznania oraz 
złożyli serdeczne życzenia, po czym nastąpiła chwila de-
korowania medalami przyznanymi przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. Złotym Jubilatom wręczono listy 
gratulacyjne, kwiaty oraz skromne upominki. Wzniosłość 
chwili uczczono symboliczną lampką szampana oraz za-
śpiewano „Sto lat”, następnie Jubilaci zostali zaproszeni 
na słodki poczęstunek. Spotkanie przebiegło w przesym-
patycznej atmosferze, były również  łzy wzruszenia oraz 

radości przy refleksjach z przeżytego wspólnie półwiecza. 
Jubilaci pytani o receptę na długie i szczęśliwe małżeń-
stwo wymieniali poza miłością, wyrozumiałość, a przede 
wszystkim, umiejętność kompromisu.
Ponad pół wieku temu „TAK„ powiedzieli sobie: 

Janina i Franciszek Antkowiak. Pan Franciszek był przez 
20 lat sołtysem oraz radnym, przyczynił się do budowy 
remizy oraz świetlicy w wiosce. Pani Janina wspierała mę-
ża, prowadziła gospodarstwo oraz opiekowała się szóstką 
dzieci. Doczekali się czterech wnuczek oraz trzynastu wnu-
ków. Wspominają wesele w Rawiczu, na którym się poznali.

Dorota i Janusz Bartkowiak. Poznali się w Góreczkach 
Wielkich na zabawie. Wspólnie prowadzili gospodarstwo 
rolne. Wychowali pięcioro dzieci. Doczekali się dziesięciu 
wnuków i ośmiu wnuczek, a także mają dwóch prawnu-
ków oraz dwie prawnuczki. 

Irena i Franciszek Dudziak. Poznali się na zabawie. 
Wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne, które przeka-
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Archiwum P. Małgorzaty Łakomy

zali synowi. Wychowali dwóch synów oraz córkę. Docze-
kali się trzech wnuków oraz jednej wnuczki.

Mieczysława i Andrzej Jasiak. Wychowali dwójkę dzie-
ci: córkę i syna. Pan Andrzej przez 27 lat pracował w Poli-
cji, gdzie był komendantem. Pani Mieczysława prowadzi-
ła dom, wychowywała dzieci oraz prowadziła pieczarkar-
nię. Poznali się w kawiarni w Miejskiej Górce. Małżonka 
wspomina „pojechałam do siostry na kawę …”. Mają dwie 
wnuczki oraz dwóch wnuków.�

Regina i Feliks Lorenc. „Na dożynkach w Chojnie, tak 
się zaczęło…”. Wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne 
przejęte od rodziców. Wychowali trzy córki. Chętnie spo-
tykają się ze swoimi trzema wnukami oraz sześcioma 
wnuczkami.

Irena i Franciszek Łodyga. Poznali się u kuzyna na we-
selu. Pan Franciszek cały czas zajmował się drenacją i me-
lioracją gruntów rolnych. Pani Irena początkowo zajmo-
wała się krawiectwem, następnie wychowywała troje 
dzieci, jednego syna i córki bliźniaczki. Doczekali się czte-
rech wnuczek i sześciu wnuków. Mają również trzy praw-
nuczki oraz trzech prawnuków.

Maria i Józef Matysiak. Zaiskrzyło między nimi na za-
bawie w Sowach, rodzinnej miejscowości. Wychowali tro-
je dzieci. Prowadzili gospodarstwo rolne. Doczekali się 
pięciu wnuków oraz dwóch wnuczek.

Maria i Franciszek Michalscy. Wspominają: „poznaliś-
my się w Osieku na zabawie, potem była jeszcze zabawa 
w Dubinie…”. Prowadzili gospodarstwo rolne oraz wycho-
wywali dwóch synów i dwie córki. Doczekali się trzech 
wnuków i trzech wnuczek, mają również jedną prawnucz-
kę i czekają na prawnuka” …bardzo jesteśmy dumni z wnu-
ków!”

Sabina i Jan Rabiega. Poznali się również na zabawie. 
Pracowali w swoim gospodarstwie rolnym, które przeka-
zali synowi i synowej. Wychowali córkę oraz dwóch sy-
nów. Mają dwóch wnuków oraz siedem wnuczek. 

Grażyna i Andrzej Skowrońscy. „Poznaliśmy się w Pa-
kosławiu w parku na dożynkach” – tak wspominają. Cały 
czas prowadzą gospodarstwo rolne. Wychowali córkę i sy-
na. Doczekali się czterech wnuczek oraz dwóch wnuków, 
a także dwóch prawnuków.

Złote Gody to Jubileusz, za sprawą którego patrzymy 
na dostojnych Jubilatów z podziwem i szacunkiem, którzy 
mimo różnych przeciwności losu, dotrzymali danego so-
bie przyrzeczenia. Miłość jest dawaniem – nie braniem, 
budowaniem – nie niszczeniem, cierpliwym znoszeniem 
i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku. 
� Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych lat życia w do-
brym zdrowiu i wzajemnej miłości.

Joanna Jackowska

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław
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ZEBRANIA SOŁECKIE

W sierpniowe i wrześniowe wieczory zostały prze-
prowadzone zebrania w poszczególnych miejscowoś-
ciach gminy dotyczące podziału funduszu sołeckiego na 
rok 2022. 
Są one okazją do bezpośredniego kontaktu z mieszkań-
cami, poznania opinii i możliwością zainicjowania nowych 
działań. Jest także możliwość zaprezentowania prac jakie 
zostały wykonane w świetlicach i ich otoczeniu. Warto 
nadmienić, że Gmina Pakosław oprócz realizacji dużych 
inwestycji, między innymi drogowych i ścieżkowych, nie 
zapomina o małych przedsięwzięciach. Na ukończeniu 
lub w trakcie realizacji są prace remontowe w Osieku, 
Ostrobudkach, Sowach, Pomocnie, Golejewku i Kubecz-
kach. Nie byłyby one możliwe bez pieniędzy z funduszu 
sołeckiego, a także wsparcia Rady Gminy Pakosław, która 
przeznaczyła środki budżetowe na ten cel. Warto także 
wspomnieć o zaangażowaniu mieszkańców naszych wio-
sek, którzy często w czynie społecznym wykonują wiele 
prac. Pomimo panującej pandemii i obaw z nią związa-
nych rok 2022 zapowiada się obiecująco pod względem 
inwestycji, także tych lokalnych w poszczególnych miej-
scowościach. Planowane są kolejne projekty drogowe, 

remonty, a także prace związane z zagospodarowaniem 
placów zabaw i terenów wokół świetlic. Trzy sołectwa wy-
raziły chęć wzięcia udziału w przyszłorocznym konkursie 
pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”. 

Piotr Skrzypek

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław

DZIEŃ W FOTELU WÓJTA
Dnia 27 września 2021 r. mieliśmy przyjemność 

gościć w Urzędzie Gminy w Pakosławiu zwycięzców 
konkursu pn. „Dzień w fotelu wójta”. 

W ubiegłym roku, w ramach turnieju charytatywnego 
pn. „Gramy nie tylko dla Huberta”, nagrodę wylicytowali 
Pan Hubert Panek z Ostrobudek, a także mieszkańcy ulicy 
Rolniczej, których reprezentowała Pani Danuta Guziko-
wska. Wizytację rozpoczęto od krótkiego przedstawienia 
obowiązków wójta, który jest nie tylko urzędnikiem admi-
nistracji lokalnej, odpowiedzialnym za realizację budżetu, 
ale także między innymi kierownikiem Urzędu Stanu Cy-
wilnego, reprezentuje gminę na zewnątrz i odpowiada za 
przygotowanie projektów uchwał. W dalszej części zapre-
zentowano strukturę urzędu, pokazano wszystkie refera-
ty i omówiono zadania realizowane w odpowiednich 
działach. Nasi goście z zainteresowaniem przysłuchiwali 
się poszczególnym prezentacjom, a także zadawali pyta-
nia przy okazji różnych kwes�i. Był także czas na zapozna-
nie się z działalnością jednostek podległych – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicz-
nej, a także Ośrodka Kultury i Rekreacji. Dodatkową atrak-
cją była przejażdżka bryczką, w trakcie której pokazano 
kilka realizowanych inwestycji i podjęto dyskusję doty-
czącą następnych planowanych zadań. Serdecznie dzię-
kuję Panu Romanowi Gajowemu, który bezpiecznie i pro-
fesjonalnie obwiózł nas po terenie gminy. Na koniec Pani 
Danuta i Pan Hubert uczestniczyli w XXVI Sesji Rady Gmi-
ny Pakosław, w trakcie której mogli usłyszeć, w jaki spo-
sób funkcjonuje organ stanowiący i kontrolny gminy. Mam 

nadzieję, że dla naszych gości wizyta w Urzędzie była 
interesującym doświadczeniem i chociaż odrobinę udało 
się przybliżyć na czym polega praca wójta. 
Dziękuję za aktywne uczestnictwo i włączenie się w akcję 
o charakterze dobroczynnym.

Piotr Skrzypek

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław
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Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
 DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE PAKOSŁAW

- Z początkiem lipca odbyła się wycieczka do Lądu znajdu-
jącego się w województwie wielkopolskim. W wyjeździe 
udział brały panie z następujących kół: Pomocno, Zaorle, 
Góreczki Wielkie, Osiek, gościnnie Słupia Kapitulna oraz 
„Włóczykije znad Orli”. Podczas wyjazdu panie odwiedzi-
ły: Szkółkę Traw Ozdobnych, Plantację Lawendy oraz Kla-
sztor Salezjanów w Lądzie. Poznaliśmy piękne miejsca, 
ludzi z pasją , było pachnąco, poznawczo i integracyjnie. 
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wyjazdu.
- W sierpniu gospodynie z:Pakosławia, Sów, Białegokału, 
Golejewka i Pomocna wzięły udział  w pikniku rodzinnym 
pn. „Wielki Dzień Pszczół" nad pakosławskim zalewem. 
Każdy, kto odwiedził stoisko KGW, miał wyjątkową możli-
wość dowiedzenia się jak się robi kiszonki, a także zro-
bienia własnego słoika z ogórkami. Jeśli ktoś jednak wolał 
zapachowe dzieła, gospodynie zapraszały do stworzenia 
zielarskich, aromatycznych wiązanek, pełnych ziół i kwia-
tów. Panie na stoisku KGW stworzyły sztab ciasteczkowy - 
goście obecni  na pikniku, przez cały czas trwania imprezy, 
byli częstowani ciasteczkami z miodem, upieczonymi 
przez panie z naszych kół. Podczas pikniku ogłoszono kon-
kurs „Na najlepsze ciasto z miodem”. Z dumą donoszę, 
że wygrało ciasto pn. „Miodowa łączka” upieczone przez 
KGW z Pomocna. Swoje ciasta w konkursie zgłosiły tak-
że:KGW z Osieka, Golejewka, Sów i Białegokału. Łącznie 
w konkursie było wystawionych 18 ciast. Gratulacje!
- Także w sierpniu miała miejsce „Akademia Kobiecego 
Rozwoju” w pakosławskim pałacu. W warsztatach rze-
mieślniczych udział wzięła grupa pań z KGW „AleBabki 

z Pomocna". Panie podczas warsztatów próbowały swo-
ich sił w ceramice, tkactwie oraz w tworzeniu makram.
- W sierpniu, podczas organizowanego przez Fundację 
DUDA „Fes�walu Familijnego Smaków i Rękodzieła", przy 
Pałacu w Pakosławiu, swoje stoisko wystawiło Koło Go-
spodyń Wiejskich z Pomocna. Podczas fes�walu odbył się 
Konkurs pn. „Zielono-lokalnie”, w którym panie z KGW 
„AleBabki z Pomocna” zajęły 2. miejsce! Gratulacje!
Cały czas działa strona na FB "Kobiety Gospodarne i Wy-
jątkowe Gminy Pakosław", gdzie odsyłam do szerszych 
relacji z w/w wydarzeń. Pragnę bardzo podziękować pa-
niom za aktywność, chęć udziału w wydarzeniach. Kobie-
ty z Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie na-
szej gminy są gospodarne i wyjątkowe! 

Małgorzata Łakomy

Archiwum Pani Małgorzaty Łakomy

Z NOTATNIKA KOMISARIATU POLICJI W PAKOSŁAWIU

Dzielnicowy rejonu nr 13 z Komendy Powiatowej Policji 

w Rawiczu st. asp. Konrad Zaremba, tel. 786-936-470. 

Zadaniem priorytetowym będzie wyeliminowanie zagro-

żenia występującego na terenie parkingu przy ul. Parko-

wej w Pakosławiu obok Pizzerii. Zdiagnozowanym zagro-

żeniem jest gromadzenie się młodzieży spożywającej al-

kohol, zaśmiecanie, niszczenie mienia, zakłócanie spoko-

ju i porządku. Zagrożenie to wielokrotnie było zgłaszane 

poprzez KMZB, szczególnie w okresie letnim. W celu zrea-

lizowania zakładanego planu zostanie przeprowadzony 

szereg czynności: systematyczne kontrole osób przeby-

wających na parkingu, bezwzględne reagowanie na po-

pełniane przestępstwa i wykroczenia, rozmowy z miesz-

kańcami ul. Parkowej, niezwłoczne informowanie Policji 

o łamaniu przepisów prawa. Do realizacji planu prioryte-

towego zaangażowani będą wszyscy dzielnicowi Rewiru 

w Pakosławiu.

Dzielnicowy rejonu nr 14 z Komendy Powiatowej Policji 

w Rawiczu asp. Karol Wieczorek, tel.516-953-685. 

Zadaniem priorytetowym będzie wyeliminowanie zagro-

żenia w rejonie pałacu i parku - teren Stadniny Koni Iwno 

w Golejewku. Zdiagnozowanym zagrożeniem jest groma-

dzenie się młodzieży spożywającej alkohol, zaśmiecanie, 

niszczenie mienia, zakłócanie spokoju i porządku. Zagro-

żenie to wielokrotnie było zgłaszane poprzez KMZB, 

szczególnie w okresie letnim. W celu zrealizowania zakła-

danego planu zostanie przeprowadzony szereg czynnoś-

ci: systematyczne kontrole osób przebywających na tere-

nie parku i w rejonie pałacu, bezwzględne reagowanie na 

popełniane przestępstwa i wykroczenia, rozmowy z mie-

szkańcami Golejewka, niezwłoczne informowanie Policji 

o łamaniu przepisów prawa. Do realizacji planu prioryte-

towego zaangażowani będą wszyscy dzielnicowi Rewiru, 

pracownicy SK Iwno, sołectwo wsi Golejewko.

Rewir Dzielnicowych w Pakosławiu
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Z MROKÓW HISTORII
ZNANI. NIEZNANI. WĘDRÓWKA PRZEZ JEDENAŚCIE WIEKÓW 

OBSZARU GMINY PAKOSŁAW

KTO STAŁ ZA ODŁĄCZENIEM GMINY PAKOSŁAW 
OD GMINY MIEJSKA GÓRKA? (cz.3)

� W ciągu pierwszego półrocza 1983 r. rozpoczęły dzia-

łalność wszystkie instytucje gminne i podmioty gospo-

darcze za wyjątkiem Gminnej Szkoły Zbiorczej, która sa-

modzielność uzyskała od 1 września 1983 r.

� Z dniem 1 listopada 1982 r. Powołano Posterunek Mi-

licji Obywatelskiej w Pakosławiu, komendantem został 

Marian Jernaś z Golejewka. Dziś kierownikiem Rewiru 

Dzielnicowych, wspólnym dla Gmin Pakosław i Jutrosin, 

jest jego syn Paweł Jernaś z Miejskiej Górki.

� Z dniem 1 stycznia 1983r. przywrócono Gminną Spół-

dzielnię „Sch” w Pakosławiu. Do władz spółdzielni wybra-

no: przewodniczącego Rady Nadzorczej – Stefana Niebo-

raka z Chojna, prezesa Zarządu – Antoniego Sędłaka z Sów, 

wiceprezesów – Kazimierę Staśkiewicz i Floriana Dąbro-

wicza z Pakosławia.

� Z dniem 1 stycznia 1983 r. przywrócono Bank Spół-

dzielczy w Pakosławiu, do władz Banku wybrano: przewo-

dniczącego Rady Nadzorczej – Bronisława Sierpowskiego 

z Pakosławia, prezesa Zarządu – Bronisława Radojew-

skiego z Zielonej Wsi, wiceprezesa Wojciecha Skrzypcza-

ka z Pakosławia, członka Zarządu – Edwarda Dworniczaka 

z Pakosławia.

� Z dniem 1 kwietnia 1983 r. samodzielność uzyskała 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Pakosławiu, a do władz 

wybrano: przewodniczącego Rady Nadzorczej – Klemen-

sa Pieprzyka ze Sworowa, prezesa zarządu – Jerzego Mać-

kowiaka z Rawicza (późniejszego naczelnika Miasta i Gmi-

ny w Jutrosinie, wiceprezesa – Ryszarda Staśkiewicza z Pa-

kosławia, członka Zarządu – Genowefę Śmigielską z Pako-

sławia.

� Z dniem 1 września 1983 r. powołano Zbiorczą Szkołę 

Gminną w Pakosławiu. Gminnym dyrektorem został Jan 

Dalibor z Pakosławia, natomiast Dyrektorem Szkoły Pod-

stawowej w Pakosławiu – Maria Żyto z Pakosławia, Dyrek-

torem Szkoły Podstawowej w Chojnie – Edward Kowalski 

z Rawicza, Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Sowach – 

Czesława Nowaczyk z Pakosławia.

� Z dniem 1 stycznia 1984r. powołano Urząd Stanu Cy-

wilnego w Pakosławiu, którego kierownikiem został Zenon 

Piotrowski z Pakosławia (poprzednio zastępca kierownika 

USC w Miejskiej Górce).

� Z dniem 1 września 1984 r. przywrócono Szkołę Pod-

stawową w Pomocnie, której dyrektorem została Barbara 

Kapała z Pomocna. Od początku reaktywowania gminy za 

najważniejsze zadanie uznano zaopatrzenie mieszkańców 

w wodę pitną. Potrzebne było 10 lat na pobudowanie sta-

cji wodociągowej w Białymkale i doprowadzenie sieci wo-

dociągowej do największych miejscowości gminy oraz po-

budowanie magistrali wodnej na terenie Miejskiej Górki. 

Mało kto dziś pamięta, że w 1983 r. uruchomiono dwa 

tymczasowe punkty poboru wody – „w starej mleczarni” 

przy kościele w Pakosławiu i w Sowach koło mostu drew-

nianego (Kąty Sowskie) – skąd rolnicy beczkami dowozili 

wodę do swoich zagród. Łącznie w ciągu 10 lat pobudowa-

no 94 km sieci rozdzielczej, którą doprowadzono wodę do 

blisko 900 odbiorców.

� W Pakosławiu zaś, w tym samym czasie, pobudowano 

siedzibę Spółki „Wodociągi Gminne”, (zaplecze biurowo – 

socjalno-magazynowo-techniczne) firmy komunalnej po-

wołanej przez 3 gminy: Pakosław, Jutrosin, Miejska Gór-

ka. Partnerzy – Jutrosin i Miejska Górka nie podjęli się 

u siebie trudu budowy siedziby firmy komunalnej (obec-

nie wodociągowo-kanalizacyjnej), ponadto za lokalizacją 

w Pakosławiu przemawiało centralne położenie siedziby 

pomiędzy Jutrosinem, a Miejską Górką. Uroczyste prze-

kazanie do użytku obiektu Spółki „Wodociągi Gminne” 

w Pakosławiu nastąpiło w dniu 27 maja 1997 r., a preze-

sem spółki od początku jej powołania jest Michał Doliński 

z Rawicza, wybrany przez Radę Nadzorczą Spółki w ra-

mach ogłoszonego konkursu w dniu 27 grudnia 1995 r. 

(25 lat temu!). Wtedy to główną księgową została Mariola 

Krügier z Pakosławia, po niej Agnieszka Olszak z Jutrosina.

Kazimierz Chudy
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KTO STAŁ ZA ODŁĄCZENIEM GMINY PAKOSŁAW 
OD GMINY MIEJSKA GÓRKA? (CZ.4)

Od chwili reaktywowania w 1982 r. Gmina Pakosław 
borykała się szeregiem problemów gospodarczych, 
których rozwiązanie stanowiło szansę dla mieszkańców 
na lepsze warunki życia, a dla gminy i podmiotów go-
spodarczych na rozwój.
� Obok zaopatrzenia mieszkańców w wodę z sieci wo-
dociągowej, drugim problemem były trudności komuni-
kacyjne pomiędzy sołectwami, a siedzibą gminy oraz nie-
przejezdne drogi i ulice wiosną oraz jesienią. Ogromnym 
wysiłkiem budżetu gminy, przy znaczącym zaangażowa-
niu mieszkańców, w ciągu 15 lat (1982-1997) pobudowa-
nych zostało od podstaw, zmodernizowanych lub wyre-
montowanych 21,5 km dróg.

Były to drogi wiejskie, gminne a nawet wojewódzkie 
budowane przy udziale budżetu gminy:
- poszerzona jezdnia drogi wojewódzkiej Sowy – Drogi 
(1982-1983),
- droga z nawierzchnią asfaltową na odcinku Drogi – Swo-
rowo (1982-1983),
- droga asfaltowa z miejscowości Golejewo (1986),
- zmodernizowana, z poszerzeniem jezdni, droga woje-
wódzka Chojno – Golejewko – Pakosław (1986-1987),
- droga gminna zbudowana od podstaw Sworowo – Kube-
czki (1987-1989),
- poszerzona jezdnia drogi wojewódzkiej Pakosław – kieru-
nek Góreczki Wielkie (dzisiejsza ul. Rolnicza) (1987-1988),
- droga asfaltowa, zbudowana od podstaw na odcinku Za-
orle – Katarzynowo (1988-1989),
- droga asfaltowa, zbudowana od podstaw na odcinku 
Góreczki Wielkie – granica Gminy Jutrosin w kierunku 
Domaradzic (1989-1991),
- droga tłuczniowa gminna Zaorle – Góry Zaorlińskie 
(1990),
- droga asfaltowa gminna Dębionka – Niedźwiadki (1994-
1995),
- poszerzona jezdnia drogi wojewódzkiej od mostu na Orli 
do Sów (1996).

Ponadto w latach 1985 – 1997,wspólnym wysiłkiem 
gminy i sołectw, pobudowano 11,7 km ulic wiejskich, prze-
ważnie z kanalizacją deszczową, krawężnikami i jezdnią 
asfaltową w następujących miejscowościach:Chojno, 
Golejewko, Osiek, Pakosław, Sowy oraz 2005 r. w Góre-
czkach Wielkich (główna ulica zwartej zabudowy wsi).

Jednocześnie dla bezpieczeństwa podróżnych prze-
niesiono w inne miejsce zatokę autobusową w Pakosła-
wiu (z ul. 22 Stycznia na ul. Kolejową) oraz stawiano este-
tyczne wiaty autobusowe w pozostałych miejscowościach.

Wysiłek był to ogromny, jeszcze raz podliczmy: 21,5  
km sieci drogowej oraz 11,7 km ulic wiejskich. Dzięki te-
mu wysiłkowi wszystkie miejscowości gminy miały utwar-
dzone połączenie z Pakosławiem. Nie sposób wymienić 
licznych osób zaangażowanych w budowę dróg i ulic, wy-

mienić natomiast trzeba: Zenona Maciejaka z Zaorla, 
Mieczysławę Kuźnię i Józefa Tomczaka z Osieka, Józefa 
Mośka z Golejewa, Józefa Chudego z Golejewka i nieżyją-
cego Tomasza Michalskiego z Golejewka, nieżyjącego Sta-
nisława Łakomego z Sów, Stanisława Zygmanowskiego 
z Niedźwiadek, Mariana Szponika z Pakosławia, nieżyją-
cego Józefa Mośka z Olbiny, nieżyjącego Franciszka 
Andrzejewskiego z Chojna i Antoniego Rojdę z Chojna, 
nieżyjącego Stanisława Tyczyńskiego z Podborowa, nie-
żyjącego Wojciecha Skrzypczaka z Pakosławia.

W gminie trwała budowa nie tylko sieci wodociągo-
wej. Dnia 30 września 1986 r. podczas zebrania wiejskiego 
w Pakosławiu zawiązał się Społeczny Komitet Gazyfikacji, 
którego pracami z wielkim oddaniem kierował Kazimierz 
Czwojda z Pakosławia, wspierany przez kilkunastoosobo-
wą grupę społeczników, między innymi:Kazimierę Staś-
kiewicz, Aleksandra Naglika i nieżyjącego już Bronisława 
Radojewskiego z Pakosławia. W ślad za Pakosławiem ga-
zyfikację podjęły:Golejewko, Golejewo, Chojno, Góreczki 
Wielkie, Ostrobudki, Pomocno, Osiek, Sowy, Białykał, 
Sworowo i Zaorle. W gazyfikację w kierunku Golejewa, 
Golejewka i Chojna najbardziej zaangażowani byli: Józef 
Mosiek z Golejewa, Antoni Rojda z Chojna, Józef Chudy 
z Golejewka i Edward Kowalski – Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Chojnie. Wydarzeniem był rok 1993, wtedy to 
oddano do użytku stację redukcyjno – pomiarową gazu 
o przepustowości 1600 m ᶟ/godz. na Górach Pakosław-
skich (mroźne popołudnie 25 listopada 1993 r.). Łącznie 
w gminie Pakosław od 1993 r. do 1999 r. pobudowano 
62,5 km sieci gazowej. Od 1993 r. rozpoczęła się wymiana 
kotłowni węglowych na gazowe niemal we wszystkich 
budynkach publicznych i podmiotach gospodarczych.

Anegdotą do dziś opowiadaną są wyjazdy Społeczne-
go Komitetu Gazyfikacji do Huty Katowice po zakup rur 
stalowych, izolowanych na miejscu w Pakosławiu (600 me-
trów bieżących), sprzedanych później bardzo korzystnie do 
gminy Krzemieniewo. W tamtych czasach Krzemieniewo 
gazyfikowało się jeszcze w starej technologii, a w Pakosła-
wiu rozpoczęto gazyfikację rurami z poliuretanu.

Po wodzie, gazie i telefonii do zakopania pod ziemię 
pozostała jeszcze sieć kanalizacji sanitarnych.

Najpierw problem likwidacji ścieków podjęto w Choj-
nie w ramach Spółki Wodno-Ściekowej, która przygoto-
wała dokumentację techniczną oczyszczalni i głównych 
kolektorów sanitarnych. Budowę oczyszczalni o przepu-
stowości 200 m ɜ  na dobę w latach 1992-1996 powiązano 
z oddaniem do użytku szkoły podstawowej, a w latach 
1996-1997 oczyszczalnie dozbrojono w dodatkowe urzą-
dzenia. Do oczyszczalni doprowadzono- etapami odcinki 
kanalizacji sanitarnej z Chojna (lata 1994-1997 w VI eta-
pach), Golejewka (lata 1994-1995), Golejewa (1996-
-1997). Od 1997 roku eksploatację oczyszczalni ścieków 
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w Chojnie, przepompowni oraz kanalizacji sanitarnych 
powierzono Spółce „Wodociągi Gminne”.

W porozumieniu z Gminą Miejska Górka w latach 
2003-2004 oczyszczalnię w Chojnie zmodernizowano i roz-
budowano do wydajności 400 mᶟ ścieków na dobę,  przy-
gotowując ją do przyjmowania ścieków z Konar i przyle-
gających do nich miejscowości. Wcześniej, w latach 2001-
2002 pobudowano kolektor tłoczny pomiędzy Konarami 
i Chojnem.

Największą inwestycją gminną z lat 1999-2000 była 
budowa oczyszczalni ścieków w Pakosławiu o przepusto-
wości 360 m ᶟ na dobę wraz z przepompowaniami ście-
ków i kolektorami sanitarnymi w Pakosławiu i Osieku. 
Przypomnieć należy, że inwestycja w Pakosławiu wśród 
nielicznych w województwie leszczyńskim zakwalifikowa-
na została do wsparcia z Europejskiego Funduszu Phare 
w kwocie 240.000,00 écu. Kolejno zlikwidowano problem 
ścieków w Pakosławiu, Ostrobudkach, częściowo w Góre-
czkach Wielkich, w Pomocnie, Osieku, Zaorlu, a w małych 
miejscowościach, tj.: Kubeczkach, Dębionce, Niedźwiad-
kach i Podborowie dofinansowywana jest budowa oczy-
szczalni przydomowych. Do skanalizowania sieciowego 
pozostało już tylko Sworowo i fragment Góreczek Wiel-
kich. Sanitacją objętych jest już ok. 90% zagród wiejskich, 
wspólnie z gminą Bojanowo jesteśmy w czołówce Po-

wiatu Rawickiego.
Za ten wysiłek w dniu 7 marca 1995 r. nagrodzeni zo-

staliśmy w Pałacu Prezydenckim w Warszawie przez Pre-
zydenta RP – Lecha Wałęsę wyróżnieniem dla Gminy Pa-
kosław w konkursie na „ekologiczną gminę” i nagrodą fi-
nansową od Wojewody Leszczyńskiego. Nie była to jedy-
na nagroda gminy, gdyż:
- w 1998 r. otrzymaliśmy nagrodę Ochrony Środowiska 
za działania na rzecz ochrony środowiska,
- w 2001 r.  zdobyliśmy nagrodę z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska w konkursie za najlepiej rozwiązaną 
gospodarkę wodno- ściekową na terenach wiejskich,
- w 2002 r. Gmina Pakosław znalazła się w Złotej Setce 
Gmin na 85. miejscu w kraju za wysiłek inwestycyjny w la-
tach 1993-2001, wynoszący 30,4% dochodów budżetu 
gminy.

Do Pałacu Prezydenckiego zaproszeni byliśmy przez 
kolejnych Prezydentów RP – Aleksandra Kwaśniewskiego 
i Bronisława Komorowskiego, mamy nadzieję – że Gmina 
Pakosław „dostrzeżona” zostanie przez Prezydenta RP – 
Andrzeja Dudę. W poprzedniej kadencji samorządowcy 
Powiatu Rawickiego mieli zaszczyt gościć Prezydenta 
Andrzeja Dudę w Ratuszu w Rawiczu.

� � � � � � � � � �
Kazimierz Chudy

OŚWIATA

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA DLA UCZNIÓW 
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  - „OLIMPUSEK 2021”

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOJNIE   

(Artykuły i fotografie otrzymane ze Szkoły Podstawowej w Chojnie)

Uczniom Szkoły Podstawowej w Chojnie nie przeszkodziła ani pandemia, ani zdalne nauczanie w osiągnięciu 

sukcesów naukowych!

W maju 2021 roku w naszej szkole została przeprowadzona kolejny raz olimpiada pn. „Olimpusek 2021”, która przezna-

czona była dla uczniów klas I-III edukacji wczesnoszkol-

nej. Olimpiadę z języka polskiego napisało 6 uczniów, 

z matematyki – 5 uczniów, a do olimpiady z j. angielskie-

go przystąpił 1 uczeń. Laureatem olimpiady z j. angiel-

skiego został Aleksander Kapała, zajmując 12. miejsce 

w Polsce, natomiast laureatami olimpiady z matematyki 

zostali: Aleksander Kapała, zajmując 13. miejsce oraz 

Jeremi Samol zajmując 15. miejsce w Polsce. 

Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów!

Organizatorem i koordynatorem olimpiady były 

panie : Dorota Rapior oraz Aldona Niestrawska.

Dorota Rapior
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KARTA ROWEROWA
Miesiąc czerwiec w naszej szkole był zawsze miesiącem, w którym uczniowie klas 4 i 5 zdobywali swoje pierwsze 

prawo jazdy.

Uczniowie ubiegający się o kartę rowerową muszą zdać wiele egzaminów. Należy znać budowę roweru, znaki i prze-

pisy dotyczące ruchu drogowego. Ponadto trzeba przejść szkolenie z zakresu pomocy przedmedycznej oraz, co zawsze 

budzi największe emocje, przystąpić do egzaminu z praktycznej jazdy rowerem po miasteczku ruchu drogowego pod 

nadzorem policjantów z rawickiej jednostki ruchu drogowego. 

XX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA DZIECIOM 
PN. „LUBIMY CZYTAĆ POLSKICH AUTORÓW!”

Podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w całej Polsce odbywały się spotkania i wspólne czytanie 

oraz słuchanie ulubionych książek. 

W naszej placówce też działo się bardzo dużo, ponieważ czytanie to nasza pasja. W dniach 2 czerwca 2021 r. oraz 23 czerw-

ca 2021 r. gościliśmy w naszej szkole Panią Elżbietę Hauzę – bibliotekarkę z Filii Bibliotecznej w Chojnie, która przybyła do 

nas, by wspólnie z nami po-

czytać. Choć Tydzień Czyta-

nia Dzieciom dawno dobiegł 

końca, my czytajmy nieu-

stannie każdego dnia! Pa-

miętajmy, że głośne czyta-

nie dziecku jest najprost-

szym sposobem wychowa-

nia mądrego, kulturalnego 

i szczęśliwego człowieka, 

a dzieciom pokazuje, że czy-

tanie jest znakomitym i cie-

kawym sposobem spędza-

nia wolnego czasu. To do-

rośli są dla dzieci wzorem do 

naśladowania i to oni mogą 

zaszczepić w nich miłość do 

książek.
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ZAKOŃCZENIE SEZONU WĘDKARSKIEGO 
Dnia 18 czerwca 2021 r., członkowie szkółki wędkarskiej, 

spotkali się ostatni raz na łowieniu ryb w roku szkolnym 

2020/2021.
Tym razem miejscem zbiórki był staw wiejski w Chojnie. Po osta-

tnich zawodach, rozegranych z okazji Dnia Dziecka, spodziewano 

się bardzo dobrych wyników. I tak też było. Najlepszy tego dnia był 

Dawid Ostaszewski, który złowił ryby o wadze 5220 gram, drugie 

miejsce zajął Szymon Kowalczyk, którego złowione ryby ważyły 

4730 gram, a trzecim zawodnikiem był Kamil Kroma, łowiąc ryby 

o wadze 3980 gram. Podsumowano również klasyfikację roczną 

„Pucharu Szkoły w Wędkarstwie Spławikowym”. Zwycięzcą tego-

rocznej edycji został Dawid Ostaszewski, drugie miejsce zajął 

Jakub Kląskała, trzecie miejsce zdobył Szymon Kowalczyk, czwarte miejsce wywalczył Kamil Kroma, a na piątej pozycji upla-

sował się Kacper Kusztelak. Cała piątka otrzymała nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły, 

a osoby z trzech pierwszych miejsc otrzymały puchary ufundowane przez Koło PZW „Balaton” z Miejskiej Górki. Dla kilku 

członków naszej szkółki  był to ostatni rok udziału w zajęciach. Dziękujemy za sportową rywalizację i do zobaczenia nad wodą. 

Z WIZYTĄ W ZAGRODZIE PSZCZÓŁKI PRZYJACIÓŁKI 
W KATARZYNOWIE

Dnia 22 czerwca 2021 r., uczniowie klasy 7a i 7b wraz z wychowawczyniami, wybrali się na wycieczkę do Zagrody 
Pszczółki Przyjaciółki w Katarzynowie. 
Uczestniczyliśmy w bardzo ciekawych warsztatach, dzięki którym dowiedzieliśmy się jakie znaczenie mają pszczoły mio-
dne w przyrodzie oraz jak wygląda proces powstawania miodu i innych produktów pszczelich. Mieliśmy okazję zobaczyć 
z jakich elementów składa się ul oraz jak wygląda warsztat pszczelarza. Każdy mógł również spróbować świeżo odwiro-
wanego, słodziutkiego miodu. Po zajęciach zostaliśmy zaproszeni na kiełbaski z ogniska, które chętnie zjedliśmy. Cieszymy 
się, że mogliśmy miło spędzić razem czas w tym pięknym miejscu, a przy okazji dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy.

WYCIECZKA DO PARKU TRAMPOLIN - EURO JUMP
Dnia 22 czerwca 2021 r. uczniowie klasy I i III udali się wraz z wychowawcami na wycieczkę do Parku Trampolin Euro 

Jump do Leszna, aby uczestniczyć w wyjątkowej lekcji WF-u.
Po krótkim przeszkoleniu z zakresu bezpiecznego korzystania z parku (bezpieczeństwo przede wszystkim!) i przebrani 
w gustowne - antypoślizgowe skarpetki, uczniowie przystąpili do rozgrzewki pod czujnym okiem instruktora. Następnie każdy 
mógł korzystać z trampolin wedle własnego uznania – dokonując spektakularnych lądowań w basenie wypełnionym gąbką 
lub próbując doskoczyć w najwyżej położone pla�ormy. Jedno jest pewne – nikt nie przyniósł tego dnia zwolnienia z WF-u! 
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PIKNIK NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Uczniowie klasy II spędzili jeden z ostatnich dni roku szkol-
nego na wycieczce do pobliskiego parku i „Czestramówki” 
w Golejewku. W parku bawili się w podchody. Na miejscu cze-
kało na uczniów wiele niespodzianek takich jak: lody, kiełbaski 
z ogniska i mnóstwo świetnej zabawy. Spędziliśmy cudowne 
chwile razem, które pozostaną w naszej pamięci.

ZAWODY  WĘDKARSKIE O „PUCHAR LATA”

Dnia 1 sierpnia 2021 r., nad zbiornikiem wodnym w Gole-
jewku, dla członków szkółki wędkarskiej, działającej przy 
naszej szkole, odbyły się zawody wędkarskie o „Puchar Lata”. 
Na wakacyjne spotkanie na łonie natury przybyło 8 pasjonatów 
wędkarstwa spławikowego. Jak rozległą dziedziną sportu, wy-
magającą znajomości sprzętu, rodzaju zanęty, gatunków ryb itp. 
jest wędkarstwo, mógł przekonać się obecny tego dnia na za-
wodach Wójt Gminy Pakosław – Pan Piotr Skrzypek. Po trzygo-
dzinnej rywalizacji zawody zostały rozstrzygnięte. Oto ich wyniki:
1. miejsce - Franciszek Wojtyczka, który złowił ryby o wadze 

6615 gram,
2. miejsce - Wiktoria Dąbrowicz, której złowione ryby miały 

wagę 4620 gram,
3. miejsce - Dawid Ostaszewski, którego złowione ryby ważyły 3635 gram.
Na zakończenie zawodów głos zabrał Wójt Gminy Pakosław – Pan Piotr Skrzypek. Pogratulował on wędkarzom cierpliwości 
i osiągniętych wyników. Zwycięzca zawodów otrzymał puchar. Wszyscy uczestnicy wędkowania otrzymali medale za udział 
w zawodach, ufundowane przez Koło PZW nr 199 Balaton „Miejska Górka” oraz gorący posiłek. Pięciu najlepszych zawod-
ników otrzymało nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły. Dekoracji medalowej dokonał Pan Piotr 
Skrzypek. Zawody nie odbyłyby się, gdyby nie udział i pomoc rodziców oraz przyjaciela naszej szkółki - Pana Stefana Janika.

WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
Dnia 8 sierpnia 2021 r.,  nad zalewem w Pakosławiu, odbył się festyn pn. „ Wielki Dzień Pszczół”. 

Uczniowie naszej szkoły, tj.: Magdalena Turbańska, Magdalena Bugajewska, Julia Kusz, Anita Szumna, Zofia Otworowska, 
Zuzanna Mączyńska, Jowita Wróblewska, Grzegorz Stanisławski, Bartosz Maciejak Jakub Czepik, Jacek Stachowski, Zofia 
Hankiewicz, Martyna Samol, Liliana Krzyżosiak, Gabriel Wojtyś 
oraz Michał Ostaszewski byli wolontariuszami na festynie po-
święconym tym pracowitym owadom i pracowali sumiennie 
jak pszczółki. Do zadań naszych uczniów należało tłumaczenie 
zasad gier terenowych oraz opieka nad młodszymi uczestnika-
mi festynu. Uczniowie ze szkoły Podstawowej w Chojnie spisali 
się na medal, a ich praca została doceniona i nagrodzona przez 
organizatorów przedsięwzięcia – Państwa Smakulskich z Pako-
sławia.
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WYCIECZKA DO PASIEKI PAŃSTWA SMAKULSKICH
Uczniowie klasy I oraz klasy II z wychowawcami 

wybrali się do pasieki Państwa Smakulskich, która znaj-
duje się w Pakosławiu.
Tam jej właściciele : pani Agnieszka i pan Piotr przywitali 
wszystkich bardzo serdecznie. Pani Agnieszka, 
w ramach warsztatów, opowiadała o pszczołach 
samotnicach i pszczołach żyjących w małych spo-
łecznościach. Dzieci poznały wrogów pszczół. 
Dowiedziały się jak możemy pomagać pszczołom. 
Pan Piotr natomiast zapoznał dzieci z życiem i zwy-
czajami pszczół, wyjaśnił skąd bierze się miód i po-
informował o jego wartościach zdrowotnych. 
Dzieci degustowały miód oraz produkty pszczele. 
Oprócz tego uczniowie wykonali świece z wosku, 
które przepięknie pachniały. Pod okiem pana Pio-
tra można było uczestniczyć w budowie ula. Po 
warsztatach uczniowie smażyli kiełbaski przy ogni-
sku i wspaniale się bawili. Na zakończenie wszyscy 
otrzymali nasiona roślin miododajnych, aby wysiać 

je na swoich działkach. Serdecznie dziękujemy Państwu 
Smakulskim za cenną lekcję dotyczącą życia pszczół oraz 
za miłe wrażenia.

PROJEKT PN.  „W IMIENIU PSZCZÓŁ”

Uczniowie klas I- III wzięli udział w projekcie 
pn. „W imieniu pszczół”, którego autorem jest Pan 
Piotr Smakulski z Pakosławia.
W ramach realizacji projektu pn. „W imieniu 
pszczół”, najmłodsi uczniowie z naszej szkoły otrzy-
mali 53 książki pt. „W imieniu pszczół”. Uczniowie 
z klas I-III od razu przystąpili do realizacji dwudnio-
wych warsztatów, które wzbogaciły wiedzę dzieci 
o życiu tych pożytecznych owadów. Wychowaw-
czynie wraz z dziećmi dziękują Wójtowi Gminy Pa-
kosław – Panu Piotrowi Skrzypkowi za możliwość 
wzięcia udziału w projekcie i za otrzymane książki.

KONKURS CZYTELNICZY

Uczniowie z klasy III wzięli udział w konkursie czytelniczym. Jego celem było: rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, 
wzbogacenie słownictwa, wiedzy ogólnej, wyrabianie nawyku korzystania z bogactwa literatury pięknej, rozwijanie wyo-
braźni oraz umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć, kształtowanie zmiany postaw i nastawień do czyta-
nia, wyrobienie nawyku częstego sięgania po książkę. Oto laureaci konkursu:

I miejsce - Marcelina Maćkowiak,
II miejsce - Iwona Andrzejak,
III miejsce - Aleksandra Pedryc,

Zuzanna Popielas, 
Szymon Turbański.
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OGÓLNOPOLSKA AKCJA PN. „SPRZĄTANIE ŚWIATA 
– POLSKA 2021”

Jak co roku, uczniowie wraz nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w Chojnie,  przystąpili do ogólnopolskiej akcji 
pn. „Sprzątnie Świata – Polska 2021”. Tegoroczne hasło kampanii brzmiało: „Myślę, więc nie śmiecę”.
Głównym celem tej akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród uczniów i wzbudzenie poczucia odpowie-
dzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu  zaśmie-
conego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja 
i umiejętne gospodarowanie odpadami. „Sprzątanie świata – Polska 2021” jest wspólną lekcją poszanowania środowiska, 
jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. Przy pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła 
szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozu-
mienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Na koniec uczniowie posilili się kiełbaską oraz bułką.

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem i z tą niezwykle ważną tematyką należy oswajać dzieci już 
od najmłodszych lat. 
Właśnie dlatego w klasie I odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach realizacji Programu 
Edukacyjnego pn. „Ratujemy i Uczymy Ratować". Uczniowie mogli poczuć się jak mali ratownicy, poznając procedury 
zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. Po części teoretycznej nadszedł czas na praktykę. Uczniowie, pod czujnym 
okiem wychowawcy oraz starszych koleżanek i kolegów, mogli samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością wzywa-
nia i udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia w klasie pierwszej były połączeniem zabawy z przekazaniem bardzo istotnej 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Dnia 1 września 2021 r. uczniowie powrócili do szko-
ły po dwumiesięcznym odpoczynku, by rozpocząć naukę. 
Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od odśpiewania 
hymnu narodowego. Dyrektor szkoły nie zapomniał o 82. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej, którą upamiętniliś-
my minutą ciszy. Następnie wraz z Wójtem Gminy Pako-
sław – Panem Piotrem Skrzypkiem, przywitali i skierowali 
miłe słowa do uczniów i ich rodziców. Ponadto najmłodsi 
uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie i dokonano ich pa-
sowania. Życzymy wszystkim uczniom, aby ten rok szkolny 
przyniósł jak najwięcej sukcesów w nauce, a pedagogom 
i pracownikom szkoły  życzymy wytrwałości i cierpliwości.
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 AKCJA PN. „CZARY – MARY – OKULARY ”

Szkolne Koło „Caritas” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w akcji 
pn. ,,Czary – Mary – Okulary”. Organizatorem zbiórki okularów jest Fun-
dacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. Zbiórka ma na celu 
niesienie pomocy mieszkańcom Afryki poprzez dostarczanie im okularów 
w dobrym stanie. Akcja trwa do 6 listopada 2021 roku, a okulary należy 
dostarczać do pudełka znajdującego się  przy wejściu do szkoły. Jeśli masz 
w domu NIEPOTRZEBNE OKULARY DO CZYTANIA, których nikt już nie 
używa, przekaż je potrzebującym dzieciom i dorosłym żyjącym w najbied-
niejszych krajach Afryki. Dla tych ludzi to naturalne, że z wiekiem widzą 
coraz gorzej. Muszą zaniechać pracy (jak np. szycie), z której do tej pory 
utrzymywali swoje rodziny. W Afryce koszt zakupu jednej pary okularów 
jest bardzo wysoki. Okulary przysłane z Polski mogłyby pomóc wielu oso-
bom. Przyniesione okulary mogą być zarówno nowe, jak i używane, ale 
w dobrym stanie.

NARODOWE CZYTANIE
Dnia 4 września 2021 r. Szkoła Podstawowa w Chojnie przystąpiła kolejny raz do ogólnopolskiej akcji, jaką jest 

Narodowe Czytanie. Lekturą Narodowego Czytania w 2021 r. była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
Jak podkreśla w liście prezydent RP Andrzej Duda : „To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajduje-
my w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne 
przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę 
polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok by-
ło różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji”. W ramach tej edycji Narodowego Czytania przeczy-
taliśmy III akt „Moralności pani Dulskiej”. W rolę bohaterów tego aktu wcielili się uczniowie naszej szkoły.

FESTYN ARCHEOLOGICZNY PN. „POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI”

Dnia 14 września br., uczniowie klas 4-6 wraz z opiekunami, udali się na 
wycieczkę autokarową do Biskupina na Festyn Archeologiczny pn.,, Po-
wrót do przeszłości” oraz do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji.

Wyprawę rozpoczęto od przejazdu koleją wąskotorową ze Żnina do 
Wenecji. Tam uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić muzeum, które jest 
jednym z największych w Europie skansenów kolei wąskotorowej o rozsta-
wie 600 mm. W muzeum tym zgromadzono kilkadziesiąt eksponatów — 
między innymi 17 zabytkowych parowozów (najstarszy pochodzi z 1899 ro-
ku, kilka następnych z okresu I wojny światowej), lokomotywy i drezyny spa-
linowe. Kolejnym punktem programu wycieczki była wizyta w Muzeum 
Archeologicznym w Biskupinie, które jak co roku, w trzecim tygodniu wrześ-
nia, zamienia się dosłownie w żywe muzeum. Hasło tegorocznej edycji 
brzmiało: ,,Powrót do przeszłości”. Uczniowie naszej szkoły mieli niepowta-
rzalną okazję poznać przeszłość w jej wielu odsłonach: od strony rzemieślni-
czej, militarnej czy rozrywkowej. W trakcie pobytu na uczestników czekał 
szereg atrakcji, począwszy od  rejsu łodzią wikingów po Jeziorze Biskupiń-
skim, poprzez zwiedzanie chaty pałuckiej, aż po oglądanie na arenie rekon-
strukcji bitwy wojowników. Pobyt w Biskupinie uczestnicy wyjazdu będą 
wspominać nie tylko jako dobrą zabawę, ale także jako ciekawą lekcję historii.
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SPOTKANIE Z POLICJANTEM
Dnia 17 września br. w Szkole Podstawowej w Choj-

nie gościliśmy pana policjanta.
Podczas spotkania uczniów klas I-III z policjantem, dzieci 
miały okazję porozmawiać z nim o zachowaniu bezpie-
czeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przecho-
dzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się podczas 
jazdy rowerem, prawidłowym zachowaniu w czasie ocze-
kiwania na autobus szkolny, jak również o ostrożności 
podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Nasz gość 
zwrócił uwagę na niebezpie-
czeństwa, jakie mogą czyhać na 
dziecko na drodze. Omówił spo-
soby unikania lub pokonywania 
tych zagrożeń. Pan policjant 
uczulił także uczniów na to, aby 
zawsze pamiętali o zapinaniu 
pasów podczas podróży samo-
chodem. Ponadto podkreślił, 
jak ważną rolę pełnią elementy 
odblaskowe, które każdy uczeń 
powinien nosić. Dzieci odpo-
wiadały na zadawane pytania, 
wykazały się wiedzą z zakresu 
bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym, podawały liczne przykła-
dy niewłaściwego zachowania 
się. Uczniowie mieli także oka-

zję do czynnego udziału w spotkaniu poprzez możliwość 
zadawania pytań, na które prowadzący udzielał wyczer-
pujących odpowiedzi. Policjant poinformował także 
uczniów, że nie należy ufać tym osobom, z którymi zawie-
ramy znajomości poprzez Internet, że należy być ostroż-
nym w kontaktowaniu się z innymi za pośrednictwem 
komunikatorów, że nie należy przyjmować niczego od 
osób obcych oraz o tym, gdzie należy zwrócić się o pomoc 
w razie, gdyby taka sytuacja miała miejsce.

WYCIECZKA ROWEROWA SZLAKIEM PATRIOTYCZNYM

Dnia 24 września br. członkowie sekcji rowerowej wraz z opiekunami postanowili połączyć jazdę na rowerze z pa-

mięcią o tych, którzy walczyli o naszą wolność i za nią oddali życie.
Wyruszyliśmy na rowerowy szlak, odwiedzając miejsca pamięci narodowej znajdujące się w naszej okolicy. Na początku 

uczestnicy rajdu udali się na rynek do Golejewka, gdzie znajduje się monument w kształcie krzyża, upamiętniający pięciu 

mieszkańców Golejewka i okolic, pomordowanych w Katyniu. Byli to oficerowie Wojska Polskiego: Antoni Kruś, Czesław 

Bomski, Bronisław Skowroński, Józef Chudy oraz Antoni Mądry. Przy tym pomniku wspominaliśmy te tragiczne fakty z na-

szej historii i zapaliliśmy znicz.  
Następnie trasa prowadziła na cmentarz w Golejewku. W jego centrum stoi pomnik poświęcony pamięci 128 parafianom 

poległym na frontach I wojny światowej oraz tym, którzy zginęli w Powstaniu Wielkopolskim. Uczniowie przy tym monu-

mencie zapalili znicz i odczytali krótką historię związaną z powstaniem pomnika. 
Kolejnym przystankiem był las niedaleko Podborowa. Uczestnicy rajdu zatrzymali się przy głazie upamiętniającym 17 Pola-

ków, na których we wrześniu 1939 roku członkowie SS dokonali tajnej egzekucji. Ich pamięć uczciliśmy zapalając znicz i przypo-

minając historię tego miejsca.
Taka ,,aktywna lekcja hi-

storii” na rowerach uświado-

miła uczniom, jak wiele musieli 

przejść  ich pradziadkowie, aby 

teraz oni mogli żyć w wolnej 

Polsce. Zrozumieliśmy, jak wa-

żna jest pamięć o tych zdarze-

niach i pielęgnowanie miejsc 

pamięci narodowej w naszym 

regionie.
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KULTURA
ANNA KRAKOWIAK Z PAKOSŁAWIA

WYSTAWA OBRAZÓW
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PAKOSŁAWIU

– MISTRZYNI W TWORZENIU OBRAZÓW METODĄ STRING ART.

Anna Krakowiak – mieszkanka Pakosławia, stu-
dentka, pasjonatka jazdy na rolkach i miłośniczka ryso-
wania. Od pięciu lat interesuje się tworzeniem obrazów 
metodą String Art., co w tłumaczeniu oznacza – tworze-
nie obrazów przy użyciu tylko gwoździ i nici.
Zapytana skąd wziął się pomysł na tego rodzaju sztukę, 
odpowiada:„Inspirację na robienie obrazów tą metodą, 
czyli z gwoździ i nici, zaczerpnęłam z Internetu. Było to oko-
ło 5 lat temu, kiedy przypadkowo natknęłam się na grafikę 
z obrazem robionym tą metodą i tak bardzo mi się spodo-
bała, iż postanowiłam spróbować swoich sił czy mi się uda. 
W tej metodzie spodobał mi się głównie efekt 3D, który się 
tworzy i przez to praca nabiera unikatowości”.

Obrazy, które tworzy Ania, są przepiękne i bardzo precy-
zyjnie wykonane. Autorka tych dzieł podkreśla, że: „…wy-
konanie jednego obrazu, nawet najmniejszego i najprost-
szego zajmuje minimum 5-6 godzin. Potrzeba też dużo 
cierpliwości i samozaparcia, ale kiedy robi się to z pasją, to 
nawet każdy trud, jest później warty efektu końcowego”. 
Z biegiem czasu twórczość Ani zaczęła cieszyć się dużym 
zainteresowaniem. Jak wspomina : „…z początku, kiedy 
zaczęłam, robiłam obrazy tylko dla siebie lub dla najbliż-
szych. Uczyłam się wtedy na błędach i starałam się, aby 
każdy kolejny obraz był jeszcze lepszy. W tym momencie 
jestem w stanie wykonać portrety, czy też dużo bardziej 
geometryczne kształty. Po tylu latach tworzenia obrazów 
tą techniką, czuję się pewnie i wiem, że raczej żaden po-
mysł nie powinien mnie zaskoczyć”. Ania postanowiła za-
łożyć stronę na Facebooku, na której prezentuje swoje 
prace i gdy tylko znajdzie się ktoś chętny na zakup obrazu 
lub ma pomysł na inny, to może oczywiście u niej zamó-
wić. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu mo-
żna było oglądać obrazy Anny Krakowiak. Jesteśmy pod 
wrażeniem ogromnego talentu autorki wykonanych prac. 
Tym samym rozpiera nas duma, że mamy w Gminie Pako-
sław, osobę z tak wielką pasją do tworzenia obrazów me-
todą String Art. 

Agnieszka Jeziorska
Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

PLENER ARTYSTYCZNY PN. „ZACZAROWANY OŁÓWEK”

Dnia 5 lipca 2021 roku, w ramach zajęć wakacyjnych,  
grupa dzieci uczestniczyła w plenerze artystycznym pn. 
„Zaczarowany ołówek”. Zbiórka odbyła się w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Pakosławiu, skąd spacerkiem udal-
iśmy się na miejsce pleneru czyli na trawkę przy Pałacu 
w Pakosławiu. W otoczeniu przyrody czekały już na nas 
sztalugi, kartki i zaczarowane ołówki. Warsztaty ze szkico-
wania poprowadziła Pani Zuzia, która przepięknie szkicuje 
i jest bardzo utalentowana. Pokazała małym artystom swo-
je pierwsze prace oraz te, które obecnie tworzy. Dzieci mo-
gły także poznać rodzaje ołówków, jakimi posługuje się 
pani Zuzia, a nawet mogły wypróbować jak się nimi szki-
cuje na kartce. Uczestnicy pleneru przez ponad godzinkę 
tworzyli swoje przepiękne szkice. Nasz ekspert stwierdził, 
że jest potencjał artystyczny w tej grupie dzieci, co je bar-
dzo ucieszyło. Po zakończonym plenerze, w drodze powro-

tnej do biblioteki, udaliśmy się na plac zabaw, by z uśmie-
chem na ustach zakończyć pierwsze wakacyjne spotkanie. 
Dziękujemy za miłe chwile i artystyczne emocje. 

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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NA SPORTOWO I WESOŁO
29 dzieci uczestniczących w tegorocznych biblio-

tecznych zajęciach wakacyjnych w Filii Bibliotecznej 
w Chojnie, dnia 7 lipca 2021 r., oddało się zabawom ru-
chowym na świeżym powietrzu. 
Przeciąganie liny, a właściwie sznurka przez części garde-
roby, choć sprawiło dzieciom trochę trudności dało wiele 
radości i śmiechu. Były zabawy pn.: „Ślepa poczta” i „Piłka 
parzy”. Nie zabrakło kalamburów i różnych zagadek, z któ-
rymi dzieci świetnie sobie poradziły. Pogoda dopisała 
i uśmiech na twarzach dzieci też.

Elżbieta Hauza Archiwum Filii Bibliotecznej w Chojnie

„ŚMIECIAKI RATUJĄ ŚWIAT”
„Śmieciaki ratują świat” to tytuł przedstawienia tea-

tralnego, którego odbiorcami były dzieci uczestniczące 
w zajęciach wakacyjnych. Choć pogoda pokrzyżowała 
nam plany i zmieniliśmy lokalizację spotkania, to wszy-
stko udało się znakomicie. 

Dzieci przybyły do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pa-
kosławiu, by w oczekiwaniu na TEATR „TAK” wziąć udział 
w pogadance na temat ekologii. Liczne zagadki i pytania 
ekologiczne nie zaskoczyły dzieci. Prawidłowe odpowiedzi 
padały błyskawicznie. Świadczy to o tym, że dzieci mają 
doskonałą wiedzę na temat zagadnień związanych z ochro-
ną środowiska. Podczas spotkania nauczyliśmy się krótkie-
go wierszyka, by móc go później zaprezentować naszemu 
gościowi z teatru. Oto treść naszego hasła ekologicznego: 
„Musisz zadbać o planetę! Szanuj ją tak, jak Kobietę! Stosuj 
dobre zachowania! Warte do naśladowana!”. Złożyliśmy 
także ślubowanie małego ekologa, które brzmiało tak: 
„Ślubuję, że: nie będę łamać gałęzi, nie będę zrywać roślin 
chronionych, nie będę zrywać liści, kwiatów, owoców, nie 
będę podpalać traw, nie będę hałasować w lesie, nie będę 
śmiecić, nie będę niszczyć ptasich gniazd, a zimą będę do-
karmiać ptaki”. Gdy nadeszła godzina 11:00 rozpoczęliśmy 
przedstawienie o śmieciakach. Tematyka ekologiczna, licz-
ne piosenki i zabawy z aktorem, sprawiły, że dzieci były 
niezwykle zaangażowane w to spotkanie. Hasła wymawia-

ne po polsku i po angielsku wzbogaciły jeszcze bardziej 
naszą wiedzę na temat ochrony środowiska. Ekologiczna 
parada na zakończenie przedstawienia była dowodem na 
to, że dzieci obiecały dbać o czystość naszej planety. Tea-
trzyk sfinansowała Rawicka Biblioteka Publiczna jako bi-
blioteka powiatowa. Dziękujemy wszystkim, którzy skorzy-
stali z naszej wakacyjnej oferty. Trzy wakacyjne spotkania 
przygotowane dla dzieci cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Jako organizatorzy wierzymy, że najmłodsi spędzili 
z nami miłe chwile i będą jeszcze w przyszłości korzystać 
z naszej oferty. A pomysły już są. Do zobaczenia. 

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

„NA UKŁADY NIE MA RADY”
W ramach corocznych spotkań plenerowych dnia 

30 lipca 2021 roku nad zalewem w Pakosławiu odbył się 
seans filmowy. 
Sympatycy kina plenerowego mogli obejrzeć film kome-
diowy pt. „Na układy nie ma rady”. Jak widać na zdjęciu 
z przygotowań do wyświetlenia filmu z zaproszenia skorzy-
stało wielu mieszkańców naszej gminy (pojawiły się także 
niezaproszone komary). W filmie, w którym w rolach głów-
nych wystąpili: Grzegorz Małecki, Katarzyna Glinka, Piotr 
Polk, sumienny przedsiębiorca Marek (Grzegorz Małecki), 
ledwo wiążąc koniec z końcem z radością przyjmuje ofertę 
pracy w ministerstwie. Jego zapał jednak gaśnie, kiedy 
wpada w wir układów. Mam nadzieję, że taka forma roz-

rywki przyniosła odbiorcom przyjemność, relaks i dobre 
wspomnienia. 

 Halina Kusz

Archiwum Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu
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TAJEMNICE OSTATNIEGO KASZTELANA Z PAKOSŁAWIA

Bardzo ciekawa prelekcja, wygłoszona dnia 30 lipca 
2021r. w Pałacu w Pakosławiu, wzbogaciła naszą wiedzę 
dotyczącą historii obiektu i rodu Krzyżanowskich. 
Autorem wykładu był p. Andrzej Krzyżanowski, potomek 
Michała Krzyżanowskiego, kasztelana międzyrzeckiego,
a w dobie napoleońskiej marszałka trybunału koronne-
go, właściciela dóbr pakosławskich i budowniczego pała-
cu. Była to okazja poznania wielu ciekawych historii zwią-
zanych z naszą okolicą, dotąd nieznanych i niepublikowa-
nych. Inicjatorem wydarzenia był dr hab. – p. Bartosz 
Korzeniewski, profesor nadzwyczajny w Instytucie Etno-
logii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

Piotr Skrzypek   Archiwum Urzędu Gminy Pakosław

WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ W GMINIE PAKOSŁAW
Wielki Dzień Pszczół to święto, które obchodzimy 

co roku dnia 8 sierpnia. Z tej okazji, w całej Polsce, orga-
nizowane są wydarzenia poświęcone pszczołom.
W tym roku, po raz pierwszy, obchodziliśmy wspólnie 

to wspaniałe wydarzenie w Gminie Pakosław. Dzięki Fun-
dacji MAPA, która była inicjatorem tego przedsięwzięcia, 
nad zalewem w Pakosławiu miało miejsce wielkie święto-
wanie. Gra terenowa, konkursy, warsztaty, kiermasz ksią-
żki, spotkania z przyrodnikami i pszczelarzami, turniej pił-
ki nożnej plażowej i liczne stoiska przyciągnęły nad zalew 
sporo publiczności. Jednym z partnerów tego wydarzenia 
była Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu. Nasze 
stoisko czytelnicze cieszyło się dużą popularnością. Liczne 
publikacje o tematyce pszczelarskiej oraz bajki dla dzieci, 
sprawiły, że w naszej strefie książki było wesoło i koloro-
wo. Bardzo dziękujemy za tak liczne zainteresowanie. 
Wielki Dzień Pszczół był okazją do zdobycia jeszcze wię-
kszej wiedzy o pszczołach. W ten sposób odkrywaliśmy 
ich tajemnice, a także wyraziliśmy wdzięczność za boga-
ctwo plonów, które im zawdzięczamy.

Agnieszka JeziorskaArchiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

KOLEJNI MALI - WIELCY 
CZYTELNICY 

FILII BIBLIOTECZNEJ 
W CHOJNIE

Wakacje to dobry czas na czytanie książek. 
Udowodnili to mali czytelnicy Filii Bibliotecznej w Chojnie, 
biorący udział w kampanii MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK. 
Aż jedenaścioro dzieci uzbierało w tym czasie komplet naklejek 
i odebrało swoje imienne dyplomy. Dziękuję dzieciom i rodzicom 
za wytrwałość i zachęcam do dalszego uczestnictwa w kampanii.

Elżbieta Hauza      
Archiwum Filii Bibliotecznej w Chojnie
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Dnia 20 sierpnia 2021 r. w Filii Bibliotecznej w Chojnie gościł Teatr 
„TAK” z Radomia. Artyści przedstawili dzieciom spektakl pt.: 
„Przygody Łatka Wąchatka”. Było to interaktywne i pouczające 
przedstawienie o różowiutkim pudelku, który mówi ludzkim gło-
sem i porusza się na dwóch łapkach.
Łatek Wąchatek mieszka w wiejskiej zagrodzie. Pudelek początko-
wo jest bardzo samotny, ale dzięki przyjaciołom, których poznaje 
na wsi, odkrywa czym jest prawdziwa przyjaźń.
Najpierw spotykał nieśmiałego królika Kicusia Policusia, którego 
nauczył mówić głośno i wyraźnie. Z wiecznie sprzątającą Świnką 
Balbinką udało mu się zaprowadzić ogólny porządek w zagrodzie. 
Potem pojawiła się Gąska Roznioska – miejscowa listonoszka my-
ląca adresy i przesyłki, ale na to też Łatek Wąchatek znalazł lekar-
stwo, a kiedy pudelka rozbolał brzuszek, wybrał się do pani doktor – 
Krowy Boligłowy, którą nakłonił do nauki czytania.  „Przygody Łatka 
Wąchatka” to pouczająca opowieść o sile prawdziwej przyjaźni, 
o którą warto dbać, by być szczęśliwym! To także przedstawienie 
interaktywne z elementami języka angielskiego. Dzieci ani przez 
moment się nie nudziły, ponieważ aktorzy cały czas zapraszali je 
do wspólnego śpiewania, pokazywania i tańca. Wszyscy opuścili bi-
bliotekę w świetnych humorach, a to chyba najlepsza odpowiedź na pytanie, czy przedstawienie się podobało. Teatrzyk 
sfinansowała Rawicka Biblioteka Publiczna jako biblioteka powiatowa. Bardzo dziękujemy. 
Wszystkim dzieciom dziękuję za wspólną zabawę i jak zawsze zapraszam do biblioteki.

Elżbieta Hauza 

„PRZYGODY ŁATKA WĄCHATKA”

LETNIA MISJA FOTOGRAFICZNA PT. „KSIĄŻKA W PODRÓŻY”
 ZAKOŃCZYŁA SIĘ WIELKIM SUKCESEM!!!

Można by rzec, ale to już było... Letnie wakacje przechodzą do historii, jednak pozostają wspomnienia często ukryte 
na fotografiach, do których chętnie wracamy. 
Taki był też cel naszej letniej misji fotograficznej pn. „Książka w podróży”. Prosiliśmy Was o wykonanie zdjęć w towarzy-
stwie książki podczas wakacji. Odzew z Waszej strony był bardzo duży, za co bardzo gorąco dziękujemy!!! Jeśli jesteście 
ciekawi, jakie miejsca w Polsce i na świecie odwiedzili z książką uczestnicy naszej misji, zachęcamy do obejrzenia mini 
fotoksiążki, która dostępna jest na naszej stronie internetowej www.pakoslaw.com.

Agnieszka Jeziorska

LUBIMY CZYTAĆ KICIĘ KOCIĘ
Kicia Kocia to ostatnio bardzo popularna bohaterka 

bajek dla dzieci. Stworzona przez Anitę Głowińską tytu-
łowa Kicia Kocia jest wesoła i chętnie poznaje nowych 
przyjaciół. Lubi spędzać czas na pikniku, na placu zabaw, 
na plaży czy w bibliotece.  
Widząc jak dużą popularnością cieszą się bajki z udziałem 
tej bohaterki, postanowiłyśmy zorganizować w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Pakosławiu spotkanie z bajkami 
o Kici Koci. Liczna grupa dzieci i ich opiekunów, sprawiła, że 
w piknikowej atmosferze, wspólnie przeczytaliśmy kilka 
przygód, które przeżyła Kicia Kocia. Cieszymy się, że dzieci 
już od najmłodszych lat mają kontakt z książką, a rodzicom 
dziękujemy za to, że dają maluchom przykład, że warto 
czytać. Mali uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowy 
„DYPLOM PRZYJACIELA KICI KOCI” oraz zakładkę. Dnia 
1 czerwca 2021 r., podczas wakacyjnego spotkania z Ba-
janką Kicią Kocią – Gminna Biblioteka Publiczna w Pako-
sławiu także otrzymała taki dyplom. Jest nam bardzo miło, 

że byliście z nami na mini bibliotecznym pikniku z książką. 
Zachęcamy Was do odkrywania kolejnych „kicio-kocio-
wych” historyjek, które schowały się na bibliotecznych re-
gałach. 

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

Archiwum Filii Bibliotecznej w Chojnie
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WYSTAWA ROBOTÓW Z RECYKLINGU
W miesiącu sierpniu 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pa-
kosławiu można było podziwiać wystawę pt. „Roboty z recyklingu”. 
Prace stworzyli uczestnicy projektu pn. „Kultura na zakręcie” sfinanso-
wanego ze środków Powiatu Rawickiego. Projekt ten zrealizowało Sto-
warzyszenie „Wsparcie dla Każdego”. Jest nam miło tym bardziej, że 
jednym z patronów 2021 r. jest Stanisław Lem – prorok technologii 
i miłośnik robotów. Roboty są wyjątkowe i stworzone z wielką pomysło-
wością. Gratulujemy!!!

Agnieszka Jeziorska

FESTIWAL FAMILIJNY SMAKÓW I RĘKODZIEŁA WIELKOPOLSKI 
W PAKOSŁAWIU

Po rocznej przerwie, w sierpniu, powrócił FESTIWAL 
FAMILIJNY SMAKÓW I RĘKODZIEŁA WIELKOPOLSKI 
W PAKOSŁAWIU, organizowany przez Fundację Rodziny 
Duda z Grąbkowa. Scenariusz wydarzenia zagwaran-
tował atrakcje dla całych rodzin, a były to m.in. :
- warsztaty rękodzieła, malowania na porcelanie i Eco De-
signu przeprowadzone przez „Biskupianki w Podróży”,

- warsztaty ceramiki i naturalnego farbowania tkanin zor-
ganizowane przez „Pracownię pod Zieloną Kurą”,

- warsztaty nadruku na eko-torbach,
- warsztaty kulinarne,
- konkurs kulinarny pn. „Zielono i lokalnie” z ciekawymi na-
grodami,

- dmuchańce ,
- zdrowe przekąski,
- znakowanie rowerów przez policjantów z Komendy Po-

wiatowej Policji w Rawiczu,
- stoisko medyczne z możliwością zbadania poziomu cukru, 

zmierzenia ciśnienia i wysłuchania porad dietetycznych.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się przejażdżki 
bimbabusem nad zalew w Pakosławiu. Jeśli ktoś wolał 
inną formę wycieczki, mógł wybrać się na przejażdżkę 
bryczką konną powożoną przez Pana Huberta Wojtko-
wskiego wraz z pakosławskimi koniarzami.
„ Jako organizator wydarzenia bardzo się cieszę i dziękuje, 
że tak dużo osób, całych rodzin przybyło  na nasz Fes�wal 
Familijny Smaków i Rękodzieła Wielkopolski w Pakosła-
wiu, że korzystało z przygotowanych atrakcji, a było ich 
sporo i  co najważniejsze, że swoim śmiechem i radosną 
obecnością, wypełnili to ciepłe sierpniowe popołudnie, 
na terenie naszego pałacu” – dodaje Bogna Duda-Janko-
wiak, Przewodnicząca Rady Fundacji Rodziny Duda .
Partnerami Fes�walu byli: Gmina Pakosław, Powiat Rawi-
cki, Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska  oraz 
Duda Holding.

Andżelika Talaga

10. EDYCJA NARODOWEGO CZYTANIA
Dnia 4 września 2021 r., Gminna Biblioteka Publicz-

na w Pakosławiu przystąpiła kolejny raz do ogólnopol-
skiej akcji, jaką jest Narodowe Czytanie. W tym roku 
dziesiąta – jubileuszowa odsłona tejże akcji miała miej-
sce w Filii Bibliotecznej w Chojnie. Lekturą Narodowego 
Czytania w 2021 r. była „Moralność pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej.

Jak podkreśla w liście prezydent RP Andrzej Duda: „To wy-
jątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Od-
najdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie 
odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszy-
stkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię ucz-
ciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapol-
skiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społe-
czną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka 
potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpreto-
wane, stając się przedmiotem żywych dyskusji”. W ra-
mach tej edycji Narodowego Czytania przeczytaliśmy 
III akt „Moralności pani Dulskiej”. W rolę bohaterów tego 
aktu wcielili się członkowie Stowarzyszenia pn. „Co sie to 
porobi”, pisarz – Pan Gabriel Roszak oraz narrator – Pani 
Monika Rybacka – Grześkowiak. W pięknej scenerii, przy-
pominającej pokój Dulskich, rozbrzmiewały słowa utwo-
ru. Utwór Gabrieli Zapolskiej bardzo szybko stał się popu-
larny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

Archiwum Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Pakosławiu
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twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo 
obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa 
społeczna. „Moralność pani Dulskiej” jest krytyką men-
talności drobnomieszczańskiej z silnym przesłaniem mo-
ralnym. Utwór zawiera zarówno elementy komedii, w któ-
rych zachowanie kołtuńskie okazuje się godne śmiechu, 
jak i tragedii, gdzie to zachowanie prowadzi do ludzkich 
dramatów i łez. Dodatkowo tegoroczna odsłona Narodo-

wego Czytania, wzbogacona została o spotkanie z pisa-
rzem – Panem Gabrielem Roszakiem, który zaprezento-
wał swój dorobek literacki. Miłym akcentem tego dnia był 
występ kapeli dudziarskiej. Bardzo dziękujemy wszystkim 
za obecność na tym wydarzeniu i jesteśmy dumni, że 
wspólnie mogliśmy propagować literaturę narodową.

Agnieszka Jeziorska

„ZACHOWAĆ W PAMIĘCI”
82. rocznica wybuchu II wojny światowej. 

II wojna światowa była największym konfliktem zbrojnym w dziejach świata, który roz-
począł się atakiem wojsk niemieckich na Polskę we wrześniu 1939 roku oraz zajęciem 
zachodniej części kraju. 
Tuż po opanowaniu kraju zaczęły się prześladowania, agresja i terror. Osamotnione 
w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i so-
wieckiej inwazji dokonanej 17 września. Konsekwencją tej sytuacji stał się rozbiór 
Polski dokonany przez Hitlera i Stalina. 
W Filii Bibliotecznej w Chojnie można obejrzeć wystawę pt. „Zachować w pamięci”, 
upamiętniającą ofiary wojny.

� � � � � � � Elżbieta Hauza�

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PAKOSŁAWIU 
ZŁOŻYŁA WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA 

W 2021 ROKU W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU 
ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025 

PRIORYTET 1. POPRAWA OFERTY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 
KIERUNEK INTERWENCJI 1.1. 

ZAKUP I ZDALNY DOSTĘP DO NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do no-
wości wydawniczych jest bezpośrednią kontynuacją i roz-
winięciem Priorytetu 1. Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek publicznych z Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa w latach 2016–2020 oraz wcześniejszego 
programu własnego Biblioteki Narodowej „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek”. 
Jednym z założeń Regulaminu K.I. 1.1. na rok 2021 jest 
przystąpienie bibliotek do systemu ACADEMICA. W związ-
ku z przystąpieniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Pako-
sławiu do systemu ACADEMICA, udostępniającego zasoby 
cyfrowe Biblioteki Narodowej, zaistniała możliwość korzy-
stania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych 
ACADEMICA w naszej bibliotece. Z komputera z dostępem 
do sieci Internet, poprzez stronę academica.edu.pl, możli-
we jest wyszukiwanie publikacji udostępnianych przez 

CWPN Academica, sprawdzanie ich dostępności. Głów-
nym celem systemu ACADEMICA jest zastąpienie trady-
cyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych wypoży-
czalnią publikacji w postaci cyfrowej. Ogromna baza publi-
kacji ACADEMICA pozwala na dostęp do ponad pół milio-
na pełnotekstowych publikacji: monografii, podręczników, 
skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Sta-
le rozbudowywane zasoby bazy obejmują współczesne pi-
śmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin, w tym także 
najnowsze wydania podręczników akademickich oraz 
aktualne numery fachowych czasopism specjalistycznych, 
jak również teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory 
specjalne, które są przedmiotem badań naukowców. Tak 
ogromna baza wiedzy stanie się z pewnością ważnym na-
rzędziem w nauce, pracy badawczej oraz dydaktycznej .

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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ROZMOWY PRZY KSIĄŻCE Z SENIORAMI
Dnia 22 września 2021 r., w Sowach, odbyło się miłe 

spotkanie z seniorami. 
Jego motywem przewodnim  była książka. Seniorzy do-
wiedzieli się jakie nowości można wypożyczyć w biblio-
tece, czy też jak zostać jej czytelnikiem. Podczas rozmów 

przy książce okazało się, że seniorzy śledzą nowości wy-
dawnicze naszej biblioteki i przeczytali niektóre z poleca-
nych książek. Ponadto seniorzy na podstawie przygoto-
wanych plakatów rozpoznawali portrety pisarek i pisarzy, 
z czym bardzo dobrze sobie poradzili. Spotkanie przy 
książce było także okazją do wspólnego głośnego czyta-
nia. Przeczytaliśmy wspólnie kilka utworów Janiny Pora-
zińskiej – patronki Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czyta-
nia, który przypada dnia 29 września. W ten sposób se-
niorzy z Gminy Pakosław z wielką radością i zapałem włą-
czyli się w tę akcję. Jeden z utworów – „Dorotka” został 
nawet odśpiewany. Żal było się rozstawać. Miłe rozmowy 
i wspomnienia mogły trwać i trwać. Na pamiątkę każdy 
z seniorów otrzymał zakładkę do książki oraz wiersz Tere-
sy Zajewskiej poświęcony seniorom. Obiecaliśmy sobie, 
że to pierwsze wspólne spotkanie przy książce, nie będzie 
ostatnim. Dziękujemy za Waszą obecność.

Agnieszka Jeziorska

NOWOŚCI W BIBLIOTECE
„Im więcej czytasz tym więcej wiesz. 

            Im więcej wiesz tym dalej zajdziesz w życiu”

Agnieszka Lingas-Łoniewska- „Gdyby miało nie być jutra”
Milena Kępska po wielu latach postanawia wrócić w rodzinne strony. Miasto, w którym 
się wychowała, pozostawiło w jej pamięci przykre wspomnienia, a to za sprawą naj-
bliżej osoby – matki, przez którą rozpadł się jej związek z ukochanym chłopakiem. U pro-
gu dorosłego życia byli dla siebie wszystkim, a uczucie, które ich połączyło było głębokie 
i bardzo dojrzałe.
Po dwudziestu latach Milena powraca do Wałbrzycha. Ona sławna aktorka, on bizne-
smen samotnie wychowujący synów. Wizyta w rodzinnym mieście budzi w Milenie silne 
emocje. Spotyka Igora Krasnego i oboje czują to samo, mając świadomość, że wzajemna 
miłość wciąż w nich tkwiła jak zadra i nie pozwalała o sobie zapomnieć. Czy po tylu la-
tach Milka i Krasny będą potrafili wybaczyć i dać sobie drugą szansę? 
Gdyby miało nie być jutra to poruszająca historia, zwracająca uwagę na to, że aby ruszyć 
do przodu, trzeba rozliczyć się z przeszłością. Trzeba oczyścić się ze wszystkich zatargów, 
wątpliwości, żalów. Fani autorki będą zadowoleni.

Piotr Bojarski – „Coraz ciemniej w Wartheland”
W 1939 r., Poznań, z polskiego miasta, z dnia na dzień, stał się niemieckim Posen, który 
ma być wcielony do Rzeszy, a polskość całkowicie zlikwidowana. Do Poznania wkracza 
niemieckie wojsko. Namiestnik Rzeszy – Arthur Greiser ma zaprowadzić nowy ład 
w Kraju Warty. Rządzi on twardą, bezlitosną ręką, a nazistowski terror staje się wszech-
obecny. Hitler marzył, aby za kilkadziesiąt lat był to teren zamieszkany wyłącznie przez 
Niemców „czystej krwi”. Jednak nie był w stanie ugasić w Polakach woli walki o ich 
ukochany kraj, za który wielu z jej synów i córek oddało to, co mieli najdroższe: zdrowie 
i życie.
Autor ukazuje wojnę z perspektywy różnych bohaterów: Polaków, Niemców i ludzi 
pełniących różne role społeczne. Poznajemy również losy rodziny mieszanej (polsko-
niemieckiej). W powieści poruszone są także wątki żydowskiego ge�a i obozu koncen-
tracyjnego. 
Książka jest napisana z niebywałą dokładnością. Piotr Bojarski dzięki swojej rzetelności 
stworzył książkę niezwykle interesującą i wartościową. Każdy, kto po nią sięgnie, pozna 
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JUBILEUSZ CHÓRU „MODERATO”

Pierwsze próby utworzenia Chóru „Moderato” 
zaczęły się w 1996 roku. Najpierw jasełka, potem reko-
lekcje pokazały, że dzieci chcą śpiewać nie tylko od święta. 

Zaczęły się systematyczne próby. Pierwsze udokumento-
wane występy odbyły się w roku 1998 – był to wyjazd 
na Konkurs Pieśni Religijnej Śremsong oraz udział w Wie-
lkopolskim Święcie Pieśni i Muzyki. Kolejne lata to już cy-
kliczny udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Rawiczu, 
Wielkopolskim Święcie Muzyki organizowanym w róż-
nych miastach, w Śremsongu.
Od 1999 roku chór rozpoczął działalność w Gimnazjum 
Gminnym w Pakosławiu, by po reformie oświatowej znów 
powrócić do szkoły podstawowej.
Wśród osiągnięć 25 lat znajdują się:  złoty medal na I Pre-
zentacjach Kultury Południowo — Zachodniej Wielkopol-
ski w Lesznie, wiele wyróżnień i wysokich lokat na Prze-
glądach Pieśni i Muzyki, ostatnio Srebrne Pasmo oraz 
II nagroda specjalna za „ekspresję i radość muzykowania” 

na I Wielkopolskim Konkursie Pieśni Patriotycznej i Żoł-
nierskiej w Rawiczu. W ciągu 25 lat było też wiele innych, 
wyjątkowych koncertów, np.: IV Międzywojewódzki 
Przegląd Twórczości Religijnej w Osieku,  rekolekcje na 
Świętej Górze w Gostyniu – 1999 r., udział w prezenta-
cjach „Dzień dobry Wielkopolsko" — sierpień 2002, kon-
cert podsumowujący warsztaty chóralne w Świeradowie 
Zdroju, koncerty patriotyczne w Rydzynie i Miejskiej 
Górce, koncerty świąteczne .
Oprócz zdobytych nagród, to także wiele wspomnień, 
wzruszających chwil i niezapomnianych przeżyć. O tym, 
że chór może być pasją na całe życie świadczy to, że obe-
cni chórzyści na historycznych zdjęciach odnajdują swo-
ich rodziców i krewnych.

Regina Dybowska

nie tylko losy bohaterów, ale też świadomie, bądź też nie, uzyska ogrom wiedzy histo-
rycznej.
Coraz ciemnej w Wartheland to książka niełatwa, przepełniona grozą i lękiem, książka 
dla czytelników o silnych nerwach. Polecam!

Anna Płowiec – „Zwyczajna kobieta”
Danka i Tomek są przykładnym małżeństwem. Takim tradycyjnym z dwójką dzieci, 
gdzie żona jest panią domu, a mąż jest jedynym żywicielem rodziny. Danusia miała 
swój własny mały biznes kosmetyczny, który niestety upadł. Teraz, kiedy mąż całymi 
dniami bywa w pracy i poza domem, kobieta coraz bardziej pragnie zmian. Wesoła 
i odważna, z głową pełną pomysłów, ma dosyć bycia panią domu na pełen etat. Mąż 
Danki najwyraźniej przeżywa drugą młodość. Otwiera już kolejny klub fitness, w któ-
rym na dodatek zatrudnia coraz młodsze i bardziej atrakcyjne kobiety. Danka za to 
dostaje świetną pracę u młodego i przystojnego mężczyzny. Tak zaczyna się komedia 
pomyłek, która namiesza w życiu Danusi i Tomka. Książka w bardzo lekki i humory-
styczny sposób pokazała jak ważna jest akceptacja siebie i zaufanie do drugiej osoby. 
Bez tego ciężko jest zbudować trwałą relację. Myślę, że każda z kobiet znajdzie w niej 
cząstkę siebie. Polecam serdecznie.

� � � � � � Elżbieta Hauza

Archiwum Chóru „Moderato” „MUZYKI DZIECI SŁUCHA SIĘ
 SERCEM, A NIE USZAMI”

Dnia 22 czerwca 2021 r. ,w holu szkoły w Pakosławiu, 
odbył się wyjątkowy koncert. 
Mimo trudnego czasu pandemii i zajęć prowadzonych on-
line udało się go zorganizować. Wystąpiły dzieci objęte 
programem pn. „Akademia Chóralna” w naszej gminie 
czyli Chór „Moderato” działający w Szkole Podstawowej 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu pod dyrekcją 
Reginy Dybowskiej oraz Chór „Śpiewające skrzaty” dzia-
łający w Przedszkolu w Pakosławiu od dyrekcją Bogumiły 
Głowacz. W koncercie zaśpiewało prawie 60 dzieci, moż-
na było usłyszeć: „Witaminki”, „Opowieści o Księżyco-
wym Kamieniu”, piosenki o Bębenku, muzycznym trój-
kącie czy inne muzyczne opowieści. 
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PROJEKT PN. „KULTURA NA ZAKRĘCIE”

„Kultura na zakręcie” to projekt realizowany przez 
Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” w Pakosławiu 
w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu tury-
styki i krajoznawstwa sfinansowanego ze środków Po-
wiatu Rawickiego i środków własnych stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd do Galerii Rzeź-
by Ptaków – Zagroda u Rzeźbiarza do Górska oraz do Paro-
wozowni w Wolsztynie.  
W galerii uczestnicy poznali rzeźbiarza – Pana Mariana 
Murka, którego pasją stało się rzeźbienie w drewnie. Pta-
ki stały się jego specjalnością. Obejrzeliśmy prawie 300 
wykonanych w lipowym drewnie rzeźb ptaków, natural-
nej wielkości, pomalowanych i umieszczonych na gałę-
ziach. Zobaczyliśmy dzieło życia rzeźbiarza – cykl płasko-
rzeźb ilustrujących poszczególne księgi z „Pana Tadeusza" 
Adama Mickiewicza. Braliśmy też udział w pieczeniu chle-
ba, robieniu masła w kierzynce oraz w praktycznej nauce 
rzeźbienia „od klocka do ptaszka". Zwiedziliśmy również 
Parowozownię w Wolsztynie, która funkcjonuje jako 
instytucja kultury Województwa Wielkopolskiego i jest 
ostatnim obiektem w Europie, gdzie parowozy wykorzy-
stuje się do prowadzenia regularnych przewozów pasa-
żerskich.

Ponadto w świetlicy wiejskiej w Osieku, w ramach proje-
ktu, odbyło się przedstawienie 2 bajek w wykonaniu akto-
rów z Teatru Lalek „Bajka”. Były to: „Jaś i Małgosia” oraz 
„Cenne rady”. Celem pierwszej bajki było zachęcenie 
do uprawiania sportów i prostych zajęć ruchowych, aby 
nie mieć wad postawy. Na uwagę zasługuje również prze-
słanie wzajemnego czynienia dobra, które w przyszłości 
powraca. Miejscem akcja tej bajki jest chata Drwala w le-
sie oraz domek Baby Jagi. Celem drugiej bajki było poka-
zanie, jak unikać zagrożeń na ulicy, czyli przestrzeganie 
zasad ruchu drogowego oraz gdzie szukać pomocy, jeśli 
brak obok rodziców lub opiekunów. Nauczyliśmy się rów-
nież, aby nie ufać obcym, nie nawiązywać z nimi znajo-
mości, nie przyjmować od nich prezentów. Akcja rozgry-
wała się w chacie u Kozy i Kózki w lesie oraz w pobliżu 
drogi. Każda bajka miała swoich bohaterów oraz piękne, 
kolorowe, ręcznie wykonane lalki.
Dodatkowo, w nawiązaniu do ustanowienia roku 2021 
przez Sejm RP rokiem Stanisława Lema, jednego z najpo-
czytniejszych pisarzy science-fic�on zorganizowano zaję-
cia warsztatowo – edukacyjne pn. „Wyspa robotów”. 
Podczas warsztatów roboty zostały wykonane z recyklin-
gu oraz na podstawie materiałów przyniesionych przez 
uczestników z domu. Projektowanie robotów to niesa-
mowite i kreatywne zajęcia. Stworzono z nich wyspę – 
kosmos. 
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu można 
było oglądać powstałe podczas zajęć roboty. W projekcie 
wzięło udział 45 osób. Byli to : członkowie stowarzyszenia 
i ich dzieci, dzieci i młodzież szkół podstawowych z terenu 
Gminy Pakosław, z rodzin ubogich, zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji 
rodzinnej, w tym z niepełnosprawnością.

Elżbieta Łakoma                 

Dla Chóru „Moderato” był to koncert w roku jubileuszo-
wym – chór działa już od 25 lat. Po koncercie, z rąk preze-
sa – Pana Tadeusza Paprockiego, chór oraz jego dyry-
gentka otrzymali Srebrną Odznakę Wielkopolskiego 
Związku Chórów i Orkiestr. Ponadto odznaki w kolorze 
brązu otrzymały: Halina Kusz – Dyrektor OKiR-u w Pako-
sławiu, który od lat razem z Narodowym Centrum Kultury 
finansują projekt pn. „Akademia Chóralna” oraz Małgo-
rzata Piechocka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pa-
kosławiu, która od lat wspiera chóry szkole działające 
w prowadzonych przez nią placówkach.

Regina DybowskaArchiwum Chóru „Moderato”

Archiwum Stowarzyszenia „Wsparcie dla Każdego”



PRZYGODA Z MANUFAKTURĄ GLINY

Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” w Pakosła-
wiu, w ramach działań na rzecz osób z niepełnospraw-
nościami, zorganizowało jednodniową wycieczkę edu-
kacyjną i turystyczną do Manufaktury Gliny oraz do Euro 
Jump w Lesznie. 
Manufaktura Gliny to miejsce, gdzie każdy uczestnik roz-
winął swoje zdolności manualne w formie nauki i zabawy. 
Przy pomocy pań instruktorek uczestnicy projektu wyka-
zali się kreatywnością. Były to zajęcia wylewania obrazów 
metodą pouringu. Uczestnicy stworzyli zapierające dech 
w piersiach abstrakcyjne obrazy, które były tworzone po-
przez własną intuicję i przede wszystkim znajomość pro-
duktów i sposobów wylewania. Dzieci tworzyły obrazy 
z plam barwnych powstałych na paletach malarskich przy 
wykorzystaniu spontanicznego gestu malarskiego bezpo-
średnio rozlewając, rozchlapując farby. Powstałe obraz nie 
były ukończonym dziełem, ale zapisem procesu twór-
czego, a każdy fragment obrazu był jednakowo ważny. 
Dowiedzieliśmy się, dlaczego o niektórych kolorach mówi 
się, że są zimne lub chłodne, a jeszcze o innych, że są zła-
mane. Czas mieszania kolorów był okazją do stworzenia 
własnej palety barw. Uwierzcie! Nie potrzebna jest żadna 
zdolność malarska, ale koncentracja nad zadaniem. Po wy-
schnięciu, piękne obrazy uczestnicy projetu zabrali ze so-
bą do domu. Kolejnym punktem wycieczki był park tram-
polin. Na trampolinach sportowo-wyczynowych, w spe-
cjalnym Ninja Parku z torem przeszkód oraz strefą Gladia-
tor do siłowania się, uczestnicy poprawiali swoją kondycję 
i sprawność fizyczną. Zostali poinstruowani przez trene-
rów i opiekunów tak, aby w bezpieczny sposób i jak naj-

mniej kontuzjogenny z nich korzystać. Przed wejściem 
na trampoliny była rozgrzewka. Wystarczył truchcik, kilka 
przysiadów i wymachów rękami. Pobyt na trampolinach 
poprawił kondycję wzrokowo-ruchową, motorykę, a prze-
de wszystkim pozwolił spalić niespożytą energię. To świet-
na aktywność szczególnie dla dzieci. Celem projektu było 
stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej 
oraz zagospodarowanie czasu wolnego. W projekcie wzię-
ło udział 40 osób – dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół 
podstawowych z terenu Gminy Pakosław, w tym z niepeł-
nosprawnością, członków stowarzyszenia i ich dzieci. Pro-
jekt został sfinansowany ze środków Gminy Pakosław 
i środków własnych stowarzyszenia.

Elżbieta Łakoma

Archiwum Stowarzyszenia „Wsparcie dla Każdego”

AKCJA CZYTELNICZA PN. „JAK NIE CZYTAM – JAK CZYTAM” 
W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA GŁOŚNEGO CZYTANIA
W dniach 29 i 30 września 2021 r. uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej w Pakosławiu oraz z Sów włączyli się 
w czytelniczą akcję pn. „Jak nie czytam – jak czytam” 
organizowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pa-
kosławiu. 
Data naszego spotkania nie była przypadkowa, 
ponieważ dnia 29 września obchodzimy coro-
cznie Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, 
którego patronką jest Janina Porazińska. W pię-
knej, jesiennej scenerii czytaliśmy wiersze tej 
poetki – „Dorotkę” oraz „Na grzyby”. Ucznio-
wie z Sów tak bardzo zaangażowali się w to 
spotkanie, że wiersz Janiny Porazińskiej pt. „Do-
rotka” został przez nich odśpiewany. Te dwa dni 
spędzone na wspólnym czytaniu były dla nas 
niezwykle miłe i pokazały, z jaką radością moż-
na spędzać czas na spotkaniu z literaturą. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy zechcieli włączyć się 
w tę akcję pokazując, że książka jest jednym 

z elementów naszego życia, a czytanie sprawia nam wiele 
przyjemności. 
Filmiki z tego wydarzenia dostępne są na Facebooku 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
O zaletach czytania wiedzą wszyscy, ale nie zaszko-

dzi przypominanie o nich od czasu do czasu. Czytanie 
książek, to nie tylko ciekawa forma spędzania wolnego 
czasu, zdobywanie nowej wiedzy, ale również rozwija-
nie wyobraźni czy wzbogacanie słownictwa, a głośne 
czytanie dzieciom to również budowanie silnej więzi 
emocjonalnej. 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 
września. Święto powstało z inicjatywy Polskiej Izby Książki 
w 2001 roku. Patronką dnia jest Janina Porazińska, autorka 
znanych książek dla dzieci i młodzieży. Data 29 września 
to dzień urodzin pisarki. Filię Biblioteczną w Chojnie od-
wiedzili w tym dniu uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej 
w Chojnie, aby wspólnie głośno czytać książki. Dzieci na 
początek wysłuchały bajki Janiny Porazińskiej pt. „Niebies-
ka dziewczynka”. Wspólnie przeczytaliśmy kilka innych ba-
jek oraz wierszy o tematyce jesiennej. Uczniowie oby-
dwóch klas chętnie czytali sowim kolegom i koleżankom. 
Dzieci wykazały się też wspaniałą wiedzą na temat obecnej 
pory roku i bezbłędnie rozwiązywały jesienne zagadki. 
Dzień ten jest też okazją do zaprezentowania dzieciom 
bogactwa i różnorodności księgozbioru biblioteki.
Wspólne czytanie i rozmowa o tym, co się przeczytało, to 
również przyjemny i przynoszący radość sposób na budo-
wanie wzajemnych relacji.

          Elżbieta Hauza

Archiwum Filii Bibliotecznej w Chojnie

W OBRONIE KSIĘDZA ZDZISŁAWA ZAKRZEWSKIEGO
Każdy, kto mieszka w Powiecie Rawickim, w mniejszym 
lub większym stopniu czytał lub słyszał o księdzu Zdzi-
sławie Zakrzewskim. O jego zasługach i czynach można 
by napisać kilkanaście stron.

Jeszcze przed wybuchem po-
wstania Niemcy o ks. Zakrze-
wskim mówili, że był „najbar-
dziej fanatycznym Polakiem 
w południowo-zachodniej Wiel-
kopolsce”, a mimo tego już 
w trakcie walk o Rawicz nazwa-
no go tchórzem. Jedna jego de-
cyzja sprawiła, że wojskowi 
przywódcy powstania, zarzucili 
mu zbytnią ugodowość z Niem-
cami i nadmierną trwogę przed 

Niemcami, a przez co bierność w pierwszej fazie ruchu 
powstańczego. Również po powstaniu, wiele razy przyta-
czano tą sytuację i atakowano Zakrzewskiego za złą decy-
zję i obwiniano go za zmarnowanie szansy zdobycia Ra-
wicza. Twierdzono, że gdyby wtedy zdobyto Rawicz, nie 
byłoby przyszłych walk o to miasto, a przez to mniej ludzi 
by zginęło. Jak wiemy, Rawicza nigdy w trakcie powstania 
nie zdobyto, co jeszcze bardziej potęgowało ataki na ks. 
Zakrzewskiego. Proboszcz z Golejewka sam odpierał sło-
wne zarzuty tych wszystkich, którzy go obwiniali, lecz mó-
wi się, że jednym z powodów, swojej decyzji o przenie-
sieniu do parafii w Dolsku była właśnie ucieczka przed 
przeszłością i ludźmi, którzy męczyli go niewygodnymi 
pytaniami. Dziś, gdy mija sto lat od tamtego wydarzenia, 
dzięki nowym publikacjom, artykułom i pamiętnikom po-
wstańców, wraz z szerszym dostępem do dokumentów 
w Archiwach Państwowych, możemy spojrzeć na decyzję 

ks. Zakrzewskiego inaczej niż jego „oskarżyciele”, którzy 
z pewnością nie wiedzieli tyle, ile teraz my wiemy. 

Czy rzeczywiście ks. Zdzisław Zakrzewski podjął złą de-
cyzję wstrzymując się z atakiem na Rawicz? Czy była real-
na szansa zdobycia miasta? Czy po zdobyciu go powstań-
cy byliby wstanie utrzymać i obronić miasto tak ważne dla 
Niemców? Zacznijmy od dnia, w którym proboszcz z Gole-
jewka musiał podjąć tą trudną decyzję.   

Wieczorem, 1 stycznia 1919 roku, do przewodniczą-
cego Powiatowej Rady Ludowej, ks. Zakrzewskiego, zgło-
sił się żołnierz w pruskim mundurze, który służył w garni-
zonie rawickim. Był to Polak – p. Węcłaś i przybył z pro-
pozycją zdobycia niemieckich koszar. Koszary te miały być 
zajęte przez żołnierzy polskich służących w niemieckim 
wojsku. Buntowników miało być prawie 300, mieli oni 
zdobyć klucze do składu z bronią, uszkodzić karabiny ma-
szynowe na wieżach, przejąć władzę w koszarach, a na-
stępnie wypędzić Niemców z Rawicza i obsadzić urzędy 
Polakami. Ks. Zakrzewski po krótkim namyśle nie zgodził 
się wesprzeć akcji w koszarach. Obawiał się fiaska buntu w 
garnizonie, a przede wszystkim obawiał się, że mimo iż 
Rawicz zostanie zdobyty to bardzo szybko zostałby utra-
cony, gdyż powstańcy z Golejewka na ten moment nie 
dysponowali tak dużymi siłami, by powstrzymać kontra-
tak niemiecki, który szybko nadszedłby z Leszna i Wrocła-
wia. Co więcej, musiał zapytać o zgodzę do ataku dowódz-
two powstańcze w Poznaniu. Ks. Zakrzewski nie mógł za-
dzwonić tak sobie do Poznania i spytać się, czy może ata-
kować. W tamtych czasach linie telefoniczne były obsługi-
wane przez Niemców i z pewnością każda rozmowa była 
podsłuchiwana, dlatego do Poznania wysłany został przy-
były żołnierz Węcłaś z informacją o danej sytuacji. Dnia 
6 stycznia 1919 r. z Poznania wraca Węcłaś, który przywozi 
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list, lecz nie z odpowiedzią na pytania księdza. Korespon-
dencja adresowana była do Hrabiego Jana Czarneckiego, 
który miał zorganizować transport do Poznania, po broń 
dla Powstańców w Golejewku. 

Ks. Zakrzewski wątpił w siłę buntu w koszarach, czy 
słusznie ? W garnizonie w Rawiczu stacjonowały dwa 
bataliony 50. Pułku Piechoty i 1 stycznia 1919 roku liczyły: 
21 oficerów, 96 podoficerów i 538 żołnierzy. Wśród tych 
700 żołnierzy było 300 Polaków, którzy mieli na odpowie-
dni znak rozpocząć bunt i walkę z Niemcami. Ta liczba 300 
wydaje się być przesadzona, gdyż przy takiej liczbie Pola-
ków należałoby się spodziewać silnej reprezentacji pol-
skiej w Radzie Żołnierskiej, a z tego co wiemy to w Ra-
wiczu Rada Żołnierska miała charakter czysto niemiecki 
i w swoich szeregach nie miała Polaków. Dodać należy tak-
że, że nie wszyscy Polacy należeli do spisku i nie wszyscy 
wzięliby udział w walkach. 

W Wielkopolsce doszło do kilku buntów w garnizo-
nach niemieckich i nigdy w nich nie brali udział wszyscy 
Polacy tam stacjonujący. Przykładem może być tutaj gar-
nizon w Jarocinie, gdzie na 1100 żołnierzy było 165 Pola-
ków, a do oddziału polskiego wstąpiło zaledwie 70 osób, 
mimo tego, że w Radzie Żołnierskiej mieli na 10 członków, 
trzech swoich przedstawicieli. Trzeba też dodać, że ks. Za-
krzewski dobrze orientował się jaką siłę Polacy stanowią 
w garnizonie niemieckim. Do Rawicza jeździł bardzo czę-
sto na różne spotkania z władzami miasta Rawicz, był 
zapraszany przez Niemców na obrady do ratusza. Miał też 
tam dobre znajomości i przyjaciół, którzy informowali go 
o sytuacji politycznej w mieście. 

Dowództwo niemieckie wyczuło spisek (lub ktoś im 
doniósł o tym) i już 2 stycznia z garnizonu zdemobilizowa-
no wszystkich Polaków i Niemców, których lojalność i dy-
scyplina budziły wątpliwości. Oficerowie niemieccy oba-
wiali się, że Polakom w garnizonie będzie zależeć na przy-
łączeniu Rawicza do odradzającej się Polski. Z koszar wy-
dalono: 9 podoficerów i 319 żołnierzy, a powstałe braki 
ludzkie uzupełniono ochotnikami z rawickiego Grenz-
schutzu. Ks. Zakrzewski jeśli chciałby wykorzystać pol-
skich spiskowców do przejęcia koszar i zdobycia Rawicza, 
musiałby zaatakować w nocy z 1 na 2 stycznia, czyli kilka 
godzin po wieczornej informacji od żołnierza Węcłasia. 
Zwołanie powstańców (nie wszyscy stacjonowali w Gole-
jewku), rozdanie broni, zaplanowanie ataku i przemiesz-
czenie się oddziałów w stronę Rawicza zaledwie w parę 
godzin, było po prostu niewykonalne.     

Przyjrzyjmy się teraz jakimi zasobami ludzkimi dyspo-
nował ks. Zakrzewski 1 stycznia. Mimo dość wczesnego 
rozpoczęcia tworzenia Straży Ludowej na terenie powiatu 
rawickiego tempo ich powstawania było słabe. Na po-
czątku stycznia 1919 roku istniały tylko niewielkie lokalne 
oddziały Straży Ludowej, powstałe na wsiach. Straż Ludo-
wa to była organizacja, która nie była skoszarowanym 
wojskiem i nie ćwiczyła tak często jak regularne wojsko. 
Była to formacja milicyjna, której członkowie przybywali 
na wezwanie z domów – czyli zebranie i gotowość do wal-
ki Straży Ludowej wymagała odpowiedniej ilości czasu. 
Dnia 9 stycznia 1919 r. utworzono trzy pierwsze kompanie 

w Miejskiej Górce, liczące około 400 ludzi i na tylu po-
wstańców mógł liczyć dnia 1 stycznia 1919r. ks. Zakrze-
wski. Do Straży Ludowej mógł wstąpić każdy obywatel 
w wieku od 18 do 50 roku życia, a przede wszystkim po-
winni wstępować wysłużeni żołnierze (takie zalecenia wy-
dała Powiatowa Rada Ludowa w styczniu 1919 roku). Pro-
boszcz z Golejewka w swoich wspomnieniach napisał, że 
do „golejewskiej” Straży Ludowej wstępowali ochotnicy, 
którzy odbyli służbę wojskową w pruskiej armii. Wstępo-
wali także dezerterzy z niemieckiego wojska, jak i żołnie-
rze, którzy uczestniczyli w I wojnie światowej. Tutaj należy 
dodać, że udział w wojnie nie oznaczał, że dana osoba 
walczyła. Często bywało tak, że wielu Polaków służyło na 
tyłach armii pracując w zaopatrzeniu, w kuchni, czy też 
pomagali w polowych szpitalach. Ks. Zakrzewski wspomi-
na także o dużej liczbie mieszkańców z okolicznych wio-
sek, którzy nie mieli doświadczenia wojskowego. Część 
ochotników w Straży Ludowej musiała uczyć się strzelać 
w Golejewku na błoniach.    

Tak ocenił wartość bojową i organizacyjną powstałych 
oddziałów powstańczych w Miejskiej Górce (a tym samym 
lokalnych formacji Straży Ludowej) szef sztabu Frontu Po-
łudniowego powstania wielkopolskiego – Zygmunt Wie-
liczka: „kompanje góreckie i [...] odziały Straży Ludowej nie 
miały silnej organizacji, gdyż tworzone były na gwałt, pod 
grozą ataków nieprzyjacielskich. Poza tym nie miały kom-
panje ani odpowiednich pomieszczeń, ani dostatecznego 
ekwipunku i uzbrojenia. [...] Nie chcę pod żadnym pozorem 
umniejszać zasługi zarówno dowódców, jak i powstańców 
[...] nie mogę jednak formacji góreckich nazwać wojskiem; 
miały one raczej charakter Straży Ludowej". 

Siłami powstańczymi w powiecie rawickim dowodził 
kpt. Sczaniecki, lecz 27 grudnia wyjechał do Poznania i już 
nie wrócił do końca powstania, a organizację i dowodze-
nie powstańcami przejął jego zastępca Ignacy Busza. Ofi-
cjalnie swoją działalność rozpoczął od 5 stycznia, ale z pe-
wnością podjąłby się dowodzenia Strażą Ludową w ataku 
na Rawicz 1 stycznia. Ignacy Busza służbę wojskową odbył 
w latach 1903-1904. W 1915 roku został zmobilizowany 
do armii niemieckiej, gdzie dosłużył się stopnia sierżanta, 
odbył kurs w Poznaniu dla komendantów Straży Ludowej, 
tam go też zastał wybuch powstania wielkopolskiego. Nie 
miał jednak żadnego doświadczenia jako oficer i dowódca 
większej grupy żołnierzy oraz w planowaniu ataków na 
umo-cnione pozycje wroga. Ogólnie Wielkopolska miała 
problem z kadrą oficerów, a było to spowodowane polity-
ką władz pruskich, niedopuszczającą Polaków do stopni 
oficerskich w armii pruskiej.  

Broń jaką dysponowała Straż Ludowa w Nowy Rok 
również nie robi wrażenia. Powstańcy posiadali zaledwie 
kilka karabinów, granatów i trochę amunicji. Odebrano 
także parę sztuk broni niemieckim kolonistom, którzy za-
mieszkiwali pobliskie miejscowości. Z pewnością nie wszy-
scy członkowie Straży Ludowej posiadali broń, dlatego 
ks. Zakrzewski apelował do głównego dowództwa w Po-
znaniu o dostarczenie broni dla Straży Ludowej w Go-
lejewku. Broń dotarła dopiero 6 stycznia, dostarczono 50 
karabinów z Krotoszyna, a 8 stycznia 500 karabinów 
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i 15000 sztuk amunicji z Poznania – niestety tej broni nie 
można było użyć 1 stycznia, gdyż dotarła za późno. 

Czy Straż Ludowa z Golejewka mogła liczyć na pomoc 
powstańców z innych rejonów Wielkopolski w czasie ata-
ku na Rawicz 1 stycznia? Niestety nie, ponieważ na po-
czątku stycznia odziały z Jarocina, Koźmina, czy też z Ple-
szewa, były już zaangażowane w działania wojenne. Na-
dal także panował chaos wojenny w Poznaniu, czy też 
w Lesznie. Przerzucenie w rejon Rawicza w kilka godzin ja-
kichkolwiek wojsk było niemożliwe do wykonania. Dodać 
należy, że rozkazy o przemieszczeniu wojsk powinno wy-
dać dowództwo w Poznaniu,  z którym komunikacja przez 
trwające walki była utrudniona.

Czy element  zaskoczenia dałby powodzenie powstań-
com w ataku na garnizon rawicki? I tutaj trzeba stanowczo 
odpowiedzieć, że atak z zaskoczenia nie mógł się udać. 
Niemcy utrzymywali swoje lokalne ochotnicze odziały 
Grenschuztu w Sarnowie, Szymanowie, Konarzewie, 
Łaszczynie, Izbicach i Dębnie. Miejscowości te były też 
„chronione” przez niemieckie stanowiska artyleryjskie 
i regularne wojsko. Nie można było zaatakować Rawicza 
z pominięciem tych miejscowości i zakładać, że załogi nie-
mieckie wymienionych miejscowości będą się biernie 
przy-glądać. Z pewnością, gdy powstańcy atakowaliby 
Rawicz, niemiecka Straż Obywatelska zaatakowałaby ich 
tyły, co skutkowałoby okrążeniem Polaków i w najle-
pszym wypadku wzięciem ich do niewoli. Z kolei, gdyby 
powstańcy z Golejewka chcieli najpierw zaatakować miej-
scowości podrawickie, w których przebywali niemieccy 
ochotnicy, to zniknąłby element zaskoczenia, gdyż odgło-
sy walki z pewnością zaalarmowałyby Niemców w Rawi-
czu. Taki zresztą scenariusz się zrealizował w lutym w trak-
cie pierwszej bitwy o Rawicz. Powstańcy wielkopolscy 
zdobyli podrawickie miejscowości, ale kosztowało ich to 
wiele sił, a Rawicz ostrzeżony przez zbiegłych żołnierzy 
przygotował się do obrony. W takich warunkach Powstań-
cy postanowili się wycofać. Dodać należy, że w lutym 
Powstańcy przebywający w Miejskiej Górce dysponowali 
znacznie większymi zasobami ludzkimi i lepszym uzbro-
jeniem niż na początku stycznia Straż Ludowa z Goleje-
wka, a mimo tego dotarli zaledwie do rogatek Rawicza.

Podsumowując ks. Zdzisław Zakrzewski miał wydać 
rozkaz ataku na 50. Pułk Piechoty Niemieckiej broniący się 
za murami koszar, wspomaganych lokalnymi oddziałami 
Grenzschutzu, mających dostęp do praktycznie nieogra-
niczonej liczby amunicji i broni (w tym ciężkie i lekkie kara-
biny maszynowe), dysponujący artylerią i doświadczony-
mi oficerami, którzy jeszcze kilka dni temu brali udział 
w wielkiej wojnie. Ponadto żołnierze niemieccy byli świet-
nie zorganizowani, regularnie ćwiczyli i spali w koszarach, 
co miało dobry wpływ na samopoczucie. W każdej chwili 
broniące się miasto Rawicz mogło liczyć na wojskowe 
wsparcie z Wrocławia lub Leszna (w trakcie pierwszej bit-
wy o Rawicz z pomocą z Leszna przybył pancerny pociąg, 
odpierał on ataki powstańcze). Z drugiej strony atakujący-
mi miała być zorganizowana na szybko Straż Ludowa z Go-
lejewka, uzbrojona jedynie w broń strzelecką w niewystar-
czającej ilości, w kilka granatów, bez wsparcia artylerii i bez 

wsparcia innych oddziałów powstańczych. Na dodatek bez 
doświadczonego oficera, który mógłby sprawnie pokiero-
wać podległymi osobami. Z takiego ukazanego nam obra-
zu, na którym stoją naprzeciw siebie dwie siły militarne 
możemy wyciągnąć tylko jeden wniosek – w nocy z 1 na 2 
stycznia Straż Ludowa z Golejewka nie zdołałaby zająć Ra-
wicza!!! Podobnego zdania jest autor książki pt. „Rawicz 
1919” – Jakub Stańczyk.

A co z odwetem, którego ks. Zakrzewski najbardziej się 
obawiał w razie nieudanego lub udanego ataku na Ra-
wicz? Czy Niemcy byli zdolni do kontrataku? Trzeba mu od-
dać, że jego obawy były słuszne. Niemieckie dowództwo 
po dwóch atakach na Rawicz pokazało, że każda agresja 
na ich miasto nie będzie wybaczona. Dnia 7 lutego 1919 r. 
żołnierze niemieccy wykonali kontruderzenie w kierunku 
na Sarnowę i Słupię Kapitulną. Tylko dzięki stacjonującym 
Powstańcom w Miejskiej Górce (kompania górecka, komp. 
koźmińska, komp. jarocińska, komp. pleszewska, komp. 
dubińska) udało się zapobiec katastrofie, gdyż Niemcy pla-
nowali zdobyć nie tylko wymienione atakowane miejsco-
wości, ale także opanować co najmniej północną część Po-
wiatu Rawickiego wraz z Miejską Górką i Jutrosinem. Za-
kładając, że na początku stycznia Straż Ludowa ks. Zakrze-
wskiego zaatakowałaby Rawicz, to z pewnością Niemcy, 
wykonaliby kontruderzenie, które mogło być tragiczne 
w skutkach. Powstańcy, którzy zginęliby pod Rawiczem byli 
jedyną siłą, która mogłaby powstrzymać atakujących żoł-
nierzy niemieckich, gdyż kompanie jaro-cińska, koźmińska 
i pleszewska dotarły do Miejskiej Górki dopiero pod koniec 
stycznia. Odwet i represje niemieckie odczuliby także cy-
wilni mieszkańcy powiatu rawickiego, z pewnością zginęło-
by jeszcze wielu niewinnych Polaków.

Z nowych opracowań, artykułów, pamiętników i mate-
riałów ujawnianych przez Archiwum Państwowe, może-
my wyciągnąć szersze wnioski i spojrzeć bardziej szczegó-
łowo na decyzję ks. Zdzisława Zakrzewskiego o wstrzy-
maniu ataku na Rawicz pierwszego stycznia. Dziś możemy 
powiedzieć, że proboszcz z Golejewka nie był tchórzem 
i nie zaprzepaścił zdobycia Rawicza, a co więcej możemy 
zaryzykować stwierdzeniem, że był bohaterem, który oca-
lił przed śmiercią nie tylko mającą brać udział w ataku Straż 
Ludową. Uratował także polskich spiskowców w garni-
zonie niemieckim, którzy w trakcie ataku ujawniliby się, 
przez co zostaliby aresztowani i pewnie rozstrzelani. Ks. 
Zakrzewski swoją mądrą decyzją i dobrą orientacją po-
lityczną w Powiecie Rawickim nie sprowokował Niemców 
do odwetu i represji, którzy mogli jeszcze zabić wiele osób, 
a ślady złej decyzji ks. Zakrzewskiego mogły by być wido-
czne po dziś dzień.                

Bibliografia:
1. Wieliczka Z., Od Prosny po Rawicz. Wspomnienia z Powstania Wiel-
kopolskiego 1918-1919, Wojewódzki Instytut Wydawniczy w Pozna-
niu, Poznań 1931.
2. Staszak J., Historyczne Bitwy. Rawicz 1919. Warszawa 2019.
3. Zakrzewski Z., Walki o Rawicz. Wspomnienia z powstania ks. Zdzi-
sława Zakrzewskiego, proboszcza w Golejewku, Leszno 1922.
4. Archiwum Państwowe w Poznaniu, zesp. ZBoWiD – Z.O. Poznań Ko-
misja Historyczna.  

Maciej Hałas
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Po długo wyczekiwanym czasie, w związku z obo-
strzeniami i zaleceniami dotyczącymi pandemii, prak-
tycznie po roku, dnia 30 czerwca 2021 r., seniorzy przyje-
chali na spotkanie w „Stodole pod Akacją” w Sowach.
Przewodnicząca klubu, z wielką radością, powitała obec-
nych, podkreślając, że z większością miała kontakt telefo-
niczny, jednak wszystkim brakowało bezpośrednich spot-
kań, które uniemożliwiała sytuacja związana z COVID-19. 
Aby tradycji stało się za dość, dla solenizantek z tego roku 
oraz jubilatek przygotowano i wręczono upominki i kwia-
ty oraz odśpiewano symboliczne „sto lat”.
Przy słodkościach i kawie „wszyscy wszystkim” chcieli opo-
wiedzieć o tym, co wydarzyło się, kiedy przez rok w tych tru-
dnych czasach nie widzieli się i nie mieli ze sobą kontaktu.
Seniorom przedstawiona została propozycja uaktywnienia 
działań i udziału w życiu społecznym gminy poprzez możli-
wość złożenia wniosku o środki na remont i doposażenie klu-
bu w ramach Programu pn. „Senior +”, na lata 2021-2025.
W ramach programu można ubiegać się o uzyskanie do-
tacji na:
- moduł 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na remont 
i doposażenie do 80% całkowitego kosztu realizacji zada-
nia, który w przypadku Klubu „Senior +” nie może być 
wyższy niż 200.000,00 zł;
- moduł 2 – na działania związane z bieżącym utrzyma-
niem ośrodka, które miesięcznie może wynosić nie więcej 
niż 200,00 zł na jedno miejsce w klubie, przy czym dotacja 
nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu 
realizacji zadania.
Po uzyskaniu dofinansowania i utworzeniu klubu, działania 
muszą być prowadzone 20 godzin tygodniowo (np. 4 dni 
w tygodniu po 5 godzin), przy frekwencji co najmniej 70%, 
przez 3 lata.
Obecni na spotkaniu chcieliby, aby zajęcia odbywały się 
częściej, ale nie są przekonani do tego, aby przychodzić 
cztery razy w tygodniu. Zaproponowano harmonogram 
zajęć od mca lipca br.

Przedstawiono propozycję udziału seniorów w zajęciach 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Miejskiej Górki, tj.: kuli-
naria, robienie biżuterii, malowanie witraży, szycie podu-
szek. Terminy są do uzgodnienia, dojazd we własnym za-
kresie. Wyrażono chęć wyjazdu do Klubu Senior + do Ju-
trosina i udziału w zajęciach.
Czas pokaże czy proponowane działania będą się podoba-
ły i jakie będzie zainteresowanie. Wówczas wrócimy do te-
matu wniosku o środki z Programu pn. „Senior+”
-

Dorota Matuszak

Z ŻYCIA SENIORA
SPOTKANIE CZŁONKÓW KLUBU SENIORA „JAWOR”

  W „STODOLE POD AKACJĄ” W SOWACH 

Archiwum Pani Doroty Matuszak

SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM
Dnia 21 lipca 2021 r. w Sowach odbyło się spotkanie 

seniorów z psychologiem, które poprowadził Pan Błażej 
Pierzchała z Rawicza.
Pan Błażej Pierzchała – absolwent Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku psychologia ze 
specjalnością w zakresie psychologii klinicznej i zdrowia. 
Ukończył liczne kursy z zakresu diagnozy i leczenia zabu-
rzeń nerwicowych oraz uzależnień. Od 2002 roku do chwili 
obecnej jest biegłym Sądu Okręgowego w Poznaniu w dzie-
dzinie psychologii. Posiada także certyfikat Specjalisty Psy-
choterapii Uzależnień w zakresie samodzielnego prowa-
dzenia psychoterapii.
W szkoleniu pt.: „ Psychologiczne aspekty radzenia sobie 
ze stresem w czasie pandemii Covid-19” uczestniczyło 21 
seniorów z terenu Gminy Pakosław. Pan Błażej Pierzchała 
omówił zagadnienia związane z tematem prelekcji oraz 
odpowiedział na pytania zadane przez seniorów uczestni-
czących w spotkaniu. Pandemia COVID-19 i wprowadzo-
ne w związku z nią obostrzenia przyczyniły się do izolacji 
osób starszych, pogłębiając uczucie samotności, niepew-
ności i niepokoju. Seniorzy utracili możliwość korzystania 
z dotychczasowych aktywności, uczestniczenia w życiu 
społecznym, kulturalnym i edukacyjnym. Seniorzy wyra-
zili chęć zorganizowania w późniejszym czasie kolejnego 
spotkania z psychologiem.

Agnieszka Jakubowska

Archiwum Pani Agnieszki Jakubowskiej
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WYCIECZKA SENIORÓW DO LĄDU  NAD WARTĄ
Dnia 27 lipca 2021 r., grupa seniorów z Pakosławia 

wyjechała do Lądu – malutkiej miejscowości we wscho-

dniej Wielkopolsce, w Powiecie Słupeckim, nad Wartą, 

na Szlaku Piastowskim.

„Lawendowy ląd” Państwa Małgorzaty i Tomasza Sikor-

skich to gospodarstwo na malowniczym zboczu, nad War-

tą, z dala od zgiełku i codzienności, gdzie unosi się cudo-

wny zapach lawendy mieniącej się fioletem. Właściciele 

na pewnym etapie swojego życia, zmieniając miejsce za-

mieszkania i rezygnując z pracy zawodowej, zajęli się 

uprawą lawendy. Pani Małgosia opowiedziała nam histo-

rię pomysłu i powstania plantacji. Poznaliśmy podstawo-

we warunki uprawy różnych odmian tego kwiatu, zbio-

rów, czyli „żniw”, które właśnie się rozpoczęły i przetwa-

rzania plonów. Państwo Sikorscy to ludzie z pasją, sami 

uprawiają i zbierają lawendę, robią produkty o niezwy-

kłym smaku i wartości, prowadzą pracownię i sklep z rę-

kodziełem.

W kawiarence można było kupić desery i napoje, np.: 

herbatkę lub kawę mrożoną z nutką lawendy, lody lawen-

dowe, syrop z lawendy, lemoniadę czy kruche ciasteczka 

z lawendą. W sklepiku można było nabyć wodę lawen-

dową, różnej wielkości woreczki zapachowe, ramki na 

zdjęcia, poduszki i wiele innych akcesoriów. Wokół domu 

Państwa Sikorskich rozciągają się pola lawendowe – pię-

kny widok ze zbocza. Spacer alejkami z równiutko przycię-

tymi krzaczkami był prawdziwym relaksem. Były też stoli-

ki i fotele, aby wśród pól usiąść i delektować się cudow-

nym zapachem. Na plantacji można było skorzystać z ple-

neru fotograficznego, a także wynająć z rodziną pokój 

i w ciszy i spokoju relaksować się wśród pól lawendowych. 

Drugą atrakcją w Lądzie nad Wartą jest pocysterski zespół 

klasztorny, który należy do najcenniejszych zabytków 

w kraju. Klasztor – jako gród strzegący przeprawy przez 

Wartę na szlaku handlowym z Kalisza do Gniezna był zna-

czącym miejscem powstającego państwa polskiego.

W XIII w. Mieszko II Stary sprowadził tam cystersów, któ-

rzy rezydowali do 1550 r., po czym klasztor przejęli Polacy. 

W wyniku rozbiorów Polski Ląd trafił pod zabór pruski, 

majątki kościelne skonfiskowano, a opactwo uległo kasa-

cie. W 1850 r. osadzono tu kapucynów, którzy przy pomo-

cy miejscowej ludności wyremontowali istniejące budyn-

ki i zaczęli prowadzić działalność duszpasterską. Powsta-

nie styczniowe i aresztowanie przeora przerwało rozwój 

klasztoru i wkrótce nastąpiła jego likwidacja. Po licznych 

zmianach właścicieli, w 1921 r., osadzono tu salezjanów, 

którzy z wielką troską dzięki wsparciu miejscowej ludnoś-

ci dbają o kościół do dnia dzisiejszego.

Klasztor z XIV–wiecznymi krużgankami, sienią, kapitula-

rzem i piwnicami jest zachowany w bardzo dobrym sta-

nie. Znajduje się tu też oratorium ozdobione freskami 

z 1372 r., które należą do najcenniejszych zabytków sztuki 

średniowiecznej w Polsce. Wokół oratorium biegnie frez 

z przedstawieniami herbów rycerskich, a w krużgankach 

wiszą obrazy przedstawiające historię i tradycje zakonu 

cystersów. Wnętrza są bardzo piękne. W czasie II wojny 

światowej znajdowało się tu więzienie dla polskich księży.

Od 1952 r. mieści się tutaj Wyższe Seminarium Duchowne 

Towarzystwa Salezjańskiego. Kościół to świątynia baroko-

wa z górującymi nad okolicą wieżami, budowana przez 

blisko 100 lat od 1651 r. do 1743 r. Wyposażenie pochodzi 

z okresu budowy. Znajduje się tu dziewięć ołtarzy z I po-

łowy XVIII w., a w prezbiterium stalle jedne z piękniej-

szych w Polsce. Na sklepieniach i ścianach znajdują się 

liczne obrazy i malowidła z życia mnichów.

Obecnie trwają prace remontowe na dachach, wobec 

czego nie można było zobaczyć gospodarstwa i otoczenia 

klasztoru. Po zwiedzaniu był czas na posiłek w „Lawen-

dowej Werandzie” – restauracji nad brzegiem Warty.

Był to miło, ciekawie i wesoło spędzony czas. Wzmocnie-

ni, zadowoleni, z nowymi wrażeniami wróciliśmy do 

Pakosławia.
Dorota Matuszak

Archiwum Klubu Seniora „Jawor”

www.pakoslaw.com36 PAKOSŁAW I OKOLICENr 253/2021



SENIORZY REALIZUJĄ SWOJE PLANY
W ramach cyklicznych spotkań seniorów, dnia 4 sier-

pnia 2021 r. , odbyło się kolejne z nich, w plenerze, nad 
zalewem w Pakosławiu.
W pierwszej części spotkania odbyła się prezentacja zbio-
ru żaglowców zgromadzonych w siedzibie Klub Maryni-
stycznego NAUTA. Wójt senior -  Pan Kazimierz Chudy po 
przejściu na emeryturę ma czas na swoje hobby – mode-
larstwo i budowanie statków oraz żaglowców. Kolekcję 
swoją zgromadził nad zalewem w tzw. „beczce”, gdzie 
można podziwiać jego prace. Seniorzy z zaciekawieniem 
słuchali opowieści o pasji, sposobie składania i budowa-
nia różnego rodzaju łodzi, okrętów i innych masztowców. 
Jak się okazuje, jest to bardzo precyzyjna i mozolna praca. 
Budowanie prawdziwego żaglowca trwa miesiącami. Pan 
Kazimierz przygotowuje się do składania kolejnego mo-
delu. 
Ponadto, chętni seniorzy tego dnia, mogli skorzystać z prze-
jażdżki rowerem wodnym lub kajakiem po zalewie, które 
wypożycza Klub Marynistyczny NAUTA.
Jednak kapryśna pogoda nie pozwoliła na realizację całe-
go planu pobytu nad wodą. Deszcz uniemożliwił także 
spacer z kijkami wokół zalewu i gimnastykę. Trochę mo-
krzy, ale zadowoleni seniorzy wrócili do domów.

Dziękujemy Panu Kazimierzowi Chudemu za przedstawie-
nie pięknego zbioru i zachęcamy do oglądania tych mo-
deli przy okazji pobytu nad zalewem w Pakosławiu.

Dorota Matuszak

Archiwum Klubu Seniora „Jawor”

SPOTKANIE Z DIETETYKIEM
Dnia 18 sierpnia 2021 r. w Sowach odbyło się spo-

tkanie seniorów z dietetykiem, które poprowadziła Pani 
Agata Szalewska ze Słupi Kapitulnej.
Pani Agata Szalewska – specjalista żywienia medycznego 
i sportowego, dietetyk, promotorka zdrowego stylu życia. 
Właścicielka poradni pn.„Dieta na Medal”, ukończyła die-
tetykę na Wydziale Nauki o Żywieniu Człowieka i Konsum-
pcji na SGGW w Warszawie oraz studia podyplomowe 
z zakresu żywienia i wspomagania w sporcie na AWF-ie. 
Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków.Pani 
Agata od lat zajmuje się aktywną promocją zdrowia i zdro-
wego stylu życia poprzez liczne działania edukacyjne. 
Występuje na konferencjach naukowych 
i jest współautorem badań na temat roli 
mikroflory jelitowej a zachorowalności 
na depresję. Prowadzi liczne wykłady 
i prelekcje. Wykład podzielony został na 
dwie części, pierwsza dotyczyła informa-
cji jak jedzenie wpływa na nasze zdrowie, 
a druga została poświęcona tematyce jak 
łączyć produkty w diecie lub czym można 
je zastąpić. W wykładzie uczestniczyło 
26 osób z terenu Gminy Pakosław. Pani 
Agata Szalewska omówiła zagadnienia 
związane z tematem wykładu posiłkując 
się prezentacją przygotowaną dla senio-
rów oraz odpowiedziała na pytania zada-
ne przez uczestników spotkania. Pani 

dietetyk opowiedziała o wszystkich zaletach wody dla 
ludzkiego organizmu oraz jak ważne jest nawadnianie or-
ganizmu przez seniorów. Można było uzupełnić swoją 
dotychczasową wiedzę na temat wody, która jest najbar-
dziej rozpowszechnionym i znanym płynem. Osoby star-
sze poznały także odpowiedź na pytanie: „Jakie produkty 
powinny spożywać, a których powinni unikać?”. Dietet-
yczka zaproponowała zamienniki niezdrowych posiłków, 
pokazując różnice nie tylko w wartości energetycznej, ale 
także w zawartości poszczególnych witamin i składników 
mineralnych.

Agnieszka Jakubowska

Archiwum Pani Agnieszki Jakubowskiej

www.pakoslaw.com 37PAKOSŁAW I OKOLICENr 253/2021



SPORT
XXI MEMORIAŁ IM.FELIKSA WAWRZYNIAKA 
I "55+"PAMIĘCI HENRYKA SIERPOWSKIEGO

Dnia 28 sierpnia 2021 r. odbyły się zawody konne 
w powożeniu. W zawodach uczestniczyło 39 zaprzęgów. 
Wyniki zawodów w poszczególnych konkursach:
JUNIORZY:
1. Łacinnik Laura/Łacinnik Katarzyna – Konary 
2. Wajs Wojciech/Wajs Tomasz – Krobia 
3. Sroka Wiktoria/Sroka Klaudia – KK SERVICE GOLINA 
WIELKA
DUŻE SINGLE:
1. Lipny Maciej/Nowakowski Patryk – Sowy
2. Kaczmarek Jędrzej/Kaczmarek Krzysztof – Paproć 
3. Szulc Grzegorz/Krysiak Tomasz – Wilkowice
DUZE PARY:
1. Nawrot Szymon/Majchrzak Adam – Niemarzyn
2. Jęśkowiak Marcin/Przewoźna Paulina – Brenno
3. Hartlieb Przemysław/Brambor Daria – Adamowo

KUCE SINGLE:
1. Wajs Aleksander/Wajs Tomasz – Krobia
2. Kaczmarek Jędrzej/Kaczmarek Krzysztof – Paproć
3. Marcinkowska Weronika/Gorwa Kacper – Krobia
"55+" 
1. Jankowski Romuald/Jankowska Magdalena – Stajnia 
NIWA Piotrkosice
2.Wiśniewski Krzysztof/Łacinnik Karina – SKJ TRADYCJA 
Siedlnica
3.Ryznar Eugeniusz/Łysikowski Robert – Szymanowo.
(Był to konkurs dla powożących w wieku od 55 lat).
MEMORIAŁ (nagrodą główną był cielak od Państwa 
Wawrzyniaków z Pakosławia):
1. Jęśkowiak Marcin/Przewoźna Paulina – Brenno
2. Górski Wiesław/Kowalski Bartosz – Bronów
3. Sierakowski Piotr/Sierakowska Aleksandra – Zawady
Impreza po rocznej przerwie wróciła do kalendarza zawo-
dów w powożeniu i staje się coraz popularniejsza, widząc 
z jak odległych miejscowości przybyli startujący. 
Impreza odbyła się dzięki Gminie Pakosław, PKS PARADA 
PAKOSŁAW i wsparciu lokalnych firm, a byli to: Firma 
SONTECH z Pakosławia (sponsor „55+”), FIRMA DWO-
RECCY z Golejewa,  Firma ARPON z Chojna i RAWICKIE 
STAROSTWO POWIATOWE W RAWICZU oraz sponsor - 
Pan Lucjan Wawrzyniak z Góreczek Wielkich. 
Zawody stają się okazją do promocji lokalnych firm i sto-
warzyszeń z rękodziełem. Dziękujemy OSP Chojno i OSP 
Pakosław za pomoc w organizacji i zabezpieczeniu zawo-
dów. Sędzią zawodów (tradycyjnie) był Pan Maciej Gnia-
zdowski.

Hubert Wojtkowski

Archiwum Pani Katarzyny Talagi

ZAWODY STRZELECKIE Z OKAZJI DNIA WOJSKA POLSKIEGO
Dnia 4 września 2021 r., na Strzelnicy Bractwa Kurko-
wego w Rawiczu, odbyły się zawody strzeleckie o Puchar 

Prezesa ZP LOK Rawicz z okazji Dnia Wojska Polskiego.
W zawodach można było uczestniczyć indywidualnie 
i drużynowo. Pierwsza konkurencja to strzelanie z kara-
binka sportowego na odległość 50 m z pozycji stojącej. 
Druga konkurencja to pistolet – 25 m. LOK Pakosław 
wystawił najliczniejszy skład, z czego bardzo się cieszymy. 
Nasze koło reprezentowały trzy drużyny w składzie: 
Andrzej Domagała, Henryk Kędzia, Andrzej Lorek, Maciej 
Hałas, Maciej Jackowski, Krzysztof Jakubiak, Kamil 
Śledzianowski, Dominik Walkowiak i Nikodem Śledziano-
wski. Ogólnie wystartowało 12 drużyn, a poziom strze-
lecki zawodów był wysoki. Mimo tego, że nasi członkowie 
już dawno nie uczestniczyli w żadnych zawodach, a posta-
wa stojąca nie jest naszą mocną stroną, to udało się jed-Archiwum Koła LOK Pakosław
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nej pakosławskiej drużynie wskoczyć na „pudło”. Trzecie 
miejsce wywalczyli: Andrzej Domagała, Henryk, Kędzia 
i Andrzej Lorek. W osobnej konkurencji zawodów wystar-
tował Wójt Gminy Pakosław  - Pan Piotr Skrzypek, który 
godnie reprezentował naszą gminę! Na zakończenie 
zawodów wręczono medale „ZA ZASŁUGI DLA LIGI 
OBRONY KRAJU", które otrzymali członkowie LOK Pa-
kosław: 

- brązowy: Henryk Kędzia i Andrzej Lorek 
- srebrny: Maciej Jackowski, Andrzej Domagała i Maciej 
Hałas.
Medale są podziękowaniem dla kolegów za reprezento-
wanie naszego koła na zawodach strzeleckich poza grani-
cami gminy oraz przede wszystkim za dbanie o strzelnicę 
sportową i wkład w przygotowanie i organizowanie zawo-
dów strzeleckich na strzelnicy w Pakosławiu. 

IMPREZA SPORTOWA PN. „ ZWALCZ NUDĘ – BIEGAJ Z NAMI” 
W RAMACH 9. EDYCJI NARODOWEGO DNIA SPORTU

Dnia 11 września 2021 r. nad pakosławskim zale-
wem odbyła się impreza pn. „Zwalcz nudę – biegaj z na-
mi” w ramach 9. edycji Narodowego Dnia Sportu. 
Narodowy Dzień Sportu to ogólnopolska akcja społeczna 
popularyzująca sport i zdrowie dedykowana wszystkim, 
którzy kochają sport oraz tym, którzy jeszcze nie kochają, 
ale mamy nadzieję, że po udziale w tym wydarzeniu za-
czną. Podczas imprezy można było wziąć udział w bie-
gach, zmierzyć się w podnoszeniu ciężarka, tenisie stoło-
wym, zagrać w piłkę nożną, warcaby lub gry planszowe. 
Rozgrzewkę w formie zumby poprowadziła Pani Elisa Pie-
truszka – Orozco. Dla miłośników gry w szachy przygo-
towaliśmy Otwarty Turniej Szachowy systemem szwaj-
carskim, w którym udział wzięło 16 uczestników. Sędzią 
turnieju był Pan Mateusz Psarski. 
Trzy pierwsze miejsca przedstawiły się następująco:
I miejsce – Kacper Kuźnia,
II miejsce – Jan Zygmanowski,
III miejsce – Konrad Łęcki.
Wiodącą dyscypliną sportową naszej imprezy, w której 
można było wziąć udział, były biegi. Na poszczególnych 
dystansach, dostosowanych do wieku, zmierzyło się 70 
zawodników. Biegi były podzielone na 6 kategorii wie-
kowych. Dzieci w wieku przedszkolnym miały do poko-
nania dystans 150 m, uczniowie klas I-II szkół podstawo-
wych dystans 300 m, uczniowie klas III-IV dystans 500 m, 
uczniowie V-VII dystans 1000 m, uczniowie klasy VIII oraz 
młodzież do ukończenia 18 roku życia dystans 1500 m. 
Dorośli wzięli udział w BIEGU OPEN. Panie miały do po-
konania dystans 2500 m (1 okrążenie wokół zalewu), a pa-
nowie przemierzyli dystans 10 000 m (4 okrążenia wokół 
zalewu). Sędzią biegów był Pan Piotr Wolski.
Wyniki poszczególnych startów:
Kategoria: roczniki 2015, 2016, 2017, 2018 – grupa 
żeńska:
I miejsce – Lena Kupczyk
II miejsce – Alicja Cieślak
III miejsce – Zofia Durczewska
Kategoria: roczniki 2015, 2016, 2017, 2018 – grupa 
męska:
I miejsce – Antoni Wawrzyniak
II miejsce – Dominik Wojtyś
III miejsce – Marcin Szponik

Kategoria: roczniki 2013, 2014 – grupa żeńska:
I miejsce – Antonina Smakulska
II miejsce – Izabela Dybowska
III miejsce – Amelia Tatarek
Kategoria: roczniki 2013, 2014 – grupa męska:
I miejsce – Bartosz Ryś
II miejsce – Tymon Przybył
III miejsce – Grzegorz Szafrański
Kategoria: roczniki 2011, 2012 – grupa żeńska:
I miejsce – Joanna Lenartowska
II miejsce – Nadia Kamińska
III miejsce – Alina Duda
Kategoria: roczniki 2011, 2012 – grupa męska:
I miejsce – Maciej Smakulski
II miejsce – Jan Wawrzyniak
III miejsce – Przemysław Szponik
Kategoria: roczniki 2008, 2009, 2010 – grupa żeńska:
I miejsce – Magdalena Hądzlik
II miejsce – Dominika Nawrot
III miejsce – Julia Skrzypek

Kategoria: roczniki 2008, 2009, 2010 – grupa męska:         
I miejsce – Adam Cieplik
II miejsce – Stanisław Stachowski
III miejsce – Tomasz Dybowski
Kategoria: roczniki 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 – gru-
pa żeńska:
I miejsce – Julia Łukowiak

Archiwum Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu
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Kategoria: roczniki 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 – gru-
pa męska:
I miejsce – Jakub Plewa        
Kategoria: BIEG OPEN  – grupa żeńska:
I miejsce – Joanna Radojewska
Kategoria: BIEG OPEN – grupa męska:
I miejsce – Wojciech Dębicki
II miejsce – Dawid Szafrański
III miejsce – Piotr Ryś
Dodatkową atrakcją podczas wydarzenia były występy 
Zespołu tanecznego „Paka”. Na najmłodszych czekały za-
jęcia animacyjne. Miłośnicy Nordic Walking, którzy przy-
jechali do nas również z ościennych gmin Powiatu Rawi-

ckiego, przemierzyli rekreacyjnie trasę wokół zalewu,
Wydarzenie pn. „Zwalcz nudę – biegaj z nami”, którego 
organizatorem był Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosła-
wiu, miało na celu zachęcić mieszkańców naszej gminy, 
i nie tylko, do aktywności ruchowej oraz czynnego wypo-
czynku. Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia byli z na-
mi. Ludowym Zespołom Sportowym działającym na tere-
nie naszej gminy dziękujemy za wsparcie przy organizacji 
tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, na 
10. edycji Narodowego Dnia Sportu, spotkamy się w jesz-
cze większym gronie osób, które zechcą na sportowo spę-
dzić ten dzień.

Blanka Pazoła

ZAWODY STRZELECKIE „PAMIĘCI BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939”

Po prawie dwuletniej przerwie znów mogliśmy zo-
rganizować zawody strzeleckie na Strzelnicy Sportowej 
w Pakosławiu.  
Dnia 12 września 2021 r., odbyły się otwarte zawody 
strzeleckie ku pamięci „Bohaterów Września 1939 roku”. 
Z pozycji leżącej, strzelano z karabinków sportowych, do 
tarczy oddalonych o 50 m. Pogoda tego dnia dopisała. 
Wiele osób było już spragnionych strzelania, to też na 
strzelnicę przybyło prawie 40 uczestników. W konkurencji 
strzelania z karabinka sportowego brały udział osoby nie 
tylko z naszej gminy. Odwiedziły nas także osoby z gmin: 
Miejska Górka, Jutrosin i Rawicz, z czego bardzo się cie-
szymy. Przybyły także nowe osoby, które obiecały, że jesz-
cze w przyszłości nas odwiedzą. Zanim udekorowano naj-
lepszych strzelców w swoich kategoriach, uczestnicy, któ-
rzy wytrwali do końca zawodów, oddali symboliczną mi-
nutą ciszy hołd zmarłym osobom z września 1939 roku. Jak 
zawsze, najwięcej zawodników wystartowało w kategorii 
mężczyzn. W tej grupie z 81 pkt. najlepszy okazał się Kamil 
Śledzianowski, który o jeden punkt pokonał Andrzeja Lor-

ka. W kategorii kobiet z wynikiem 78 pkt. wygrała Justyna 
Kaczmarek. Z młodzieży bezkonkurencyjny tego dnia był 
Korneliusz Jackowski, który wystrzelał 74 pkt. Wszyscy za-
wodnicy na podium otrzymali dyplomy, puchary i medale. 
Klasyfikacja końcowa zawodów:

 Kategoria mężczyzn:
1. Kamil Śledzianowski– 81 pkt.
2. Andrzej Lorek– 80 pkt.
3. Piotr Duda – 77 pkt.
4. Henryk Kędzia – 76 pkt.
5. Krzysztof Jakubiak– 75 pkt.

 Kategoria kobiet:
1. Justyna Kaczmarek – 78 pkt.
2. Anita Nowak– 76 pkt.
3. Anna Duda – 67 pkt.

 Kategoria młodzież:
1. Korneliusz Jackowski – 74 pkt.
2. Dominik Zaremba – 21 pkt.
3. Adam Dmyterko – 21 pkt. 

Archiwum Koła LOK Pakosław
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RAJD KONNY I ROWEROWY ŚLADAMI ZIEMIAŃSTWA

Pierwszy rajd konny i rowerowy śladami ziemiań-
stwa cieszył się wielkim zainteresowaniem. 
Trasa wyznaczona na terenie Gminy Jutrosin i Gminy Pa-
kosław była bardzo urozmaicona, zarówno dla rowerzy-
stów jak i jeźdźców. W pięknych okolicznościach przyrody 
i przy świetnej pogodzie mieliśmy możliwość podziwiać 
uroki naszego regionu. 
Dodatkową atrakcją rajdu było otwarcie wiaty turystycz-
nej i miejsca wypoczynku w Osieku. Przedsięwzięcie wy-
konane przez Powiat Rawicki ze wsparciem Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wielkopolskiego powstało 
na działce obok Domu Pomocy Społecznej, naprzeciwko 
leśniczówki. Obiekt usytuowany w urokliwym i spokoj-
nym miejscu będzie stanowić ciekawy element upiększa-
jący budowaną trasę rowerową. 

Na zakończenie rajdu nad zalewem w Jutrosinie przygo-
towano smaczny poczęstunek, a także atrakcje dla naj-
młodszych. 

Piotr Skrzypek

Archiwum Pana Krzysztofa Swornowskiego

LATO Z WŁÓCZYKIJAMI ZNAD ORLI

Z działalności Włóczykijów znad Orli:

- 9. urodziny klubu i wspólny tort urodzinowy w parku 

przy Pałacu w Pakosławiu,

- „Włóczykije na rowerach" – rajd rowerowy trasą: Pako-

sław Grabówka, spacer nad stawami i pyszna ryba w sma-

żalni „Pod Dębami" w Grabówce,

- udział kijkarzy w charytatywnej imprezie i marszu nordic 

walking pn. „MARSZ DLA ALANKA” w Dębnie Polskim,

- Letnia Włóczęga z Włóczykijami – po długiej przerwie 

ruszyła nasza cykliczna impreza organizowana przez nasz 

klub. Gościliśmy kijkarzy z: Lipna, Bojanowa, Miejskiej 

Górki, Dębna Polskiego, Pakosławia i okolic. W tym roku 

spotkaliśmy się w Zagrodzie Pszczelarskiej w Katarzyno-

wie. Był marsz z kijami nad 

rzekę Orlę. Podczas prezen-

tacji poznaliśmy tajniki pro-

wadzenia pasieki. Był czas 

na wspólną integrację, py-

szne jedzonko i degustację 

miodów pitnych. Poznaliś-

my ludzi z ogromną pasją. 

Było słodko, zielono, kijko-

wo i radośnie,

- z końcem sierpnia człon-

kowie klubu wzięli udział 

w sportowej imprezie wyjaz-

dowej do Wałbrzycha. „Bieg 

Kobiet Wałbrzych” – tych 

emocji nie da się opisać, 

trzeba je przeżyć. Wspólnie 

z 1200 osobami braliśmy 

udział w sportowym wyda-

rzeniu wspierającym profi-

laktykę i leczenie raka piersi. Pokonaliśmy siebie i poma-

szerowaliśmy trasą po mieście. Był to dystans 7 km po zróż-

nicowanym terenie, 

- 11 września 2021 r. – udział w imprezie pn. „Zwalcz nudę 

- biegaj z nami” w ramach 9. edycji Narodowego Dnia 

Sportu nad pakosławskim zalewem,

- w każdy poniedziałek odbywają się treningi pn. 

„#idęnakije” nad zalewem. 

Zapraszam na stronę Klubu „Włóczykije znad Orli” na Fa-

cebooku, gdzie znajdują się obszerne relacje z naszych 

działań oraz zapowiedzi kolejnych!
Małgorzata Łakomy 

Archiwum Pani Małgorzaty Łakomy
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LZS POMOCNO MISTRZEM POWIATOWEJ LIGI LZS W RAWICZU

W sezonie 2020/2021 w lidze LZS powiatu rawic-
kiego wystąpiły trzy drużyny z naszej gminy: LZS Pako-
sław, LZS Pomocno i LZS Sowy. Wszystkie te zespoły za 
główny cel swojej działalności mają rozpropagowanie na 
terenie Gminy Pakosław działalności sportowej skupionej 
głównie na piłce nożnej. Oczywiście, w zespołach tych 
występują także gracze z innych gmin naszego powiatu, 
co nie przeszkadza integrować nasze społeczeństwo wo-
kół futbolu. Jeżeli ktoś chce występować lub po prostu 
trenować z którąś z tych ekip, wystarczy zgłosić się do: 
Pana Janusz Rataja z Sów, Pana Dawida Szafrańskiego 
z Pomocna, Pana Marcina Plewy z Sów lub Pana Jakuba 
Piechockiego z Pakosławia. Są to osoby, które zarządzają 
tymi zespołami. 

Tegoroczne rozgrywki zakończyły się zwycięstwem 
LZS Pomocno, które na trzy kolejki przed końcem sezonu 
zapewniło sobie triumf. Drużyna ta okazała się bezkon-
kurencyjna, straciła najmniej bramek ze wszystkich ze-
społów. Po tym sukcesie, mistrzowie LZS postanowili 
wystąpić w Pucharze Polski.  W losowaniu trafili na moc-

nego rywala – Rydzyniak II Rydzyna – występującego 
w A klasie. Niestety mecz przegrali 0-4, ale zostawili po so-
bie dobre wrażenie. LZS Pakosław zajął 4. miejsce, a LZS 
Sowy 6. Sezon należy uznać za udany, piłkarzy omijały 
kontuzje i wszystkie drużyny zgłosiły się do kolejnych roz-
grywek w sezonie 2021/2022. 

Jakub Piechocki

Zdjęcie dzięki uprzejmości rawicz24.pl 

KLUB AWDANIEC PAKOSŁAW

Jesień w naszym klubie jest bardzo intensywna 
i skupia się przede wszystkim na rozgrywkach:
1. Seniorzy występują w klasie A prowadzonej przez 
WZPN. Po pięciu kolejkach zajmujemy bardzo dobre 3. 
miejsce z bilansem 3 zwycięstw, jednego remisu i jednej 
porażki. Cieszy udany start naszego zespołu. Koniec rundy 
jesiennej zaplanowany jest na 14 listopada 2021 r., kiedy 
to udamy się do Jutrosina na derby z miejscową Orlą. 
Liderem strzelców jest nasz zawodnik – Karol Deka, 
a trenerem - Adam Waresiak.
2. Zespoły młodzieżowe (młodzicy i orliki) występują w li-
dze, gdzie mają okazję rywalizować z zespołami z Powiatu 
Rawickiego i ościennych powiatów, podnosząc swoje wy-
szkolenie techniczne i taktyczne. Trenerem zespołów jest 
Norbert Niestrawski.
3. Nasi najmłodsi zawodnicy występu-
ją w kategorii żaka i skrzata, rywalizu-
jąc w formie turniejów z zespołami z Po-
wiatu Rawickiego. Trenerem zespołów 
jest Marcin Wlekliński.
Klub aktywnie działa w środowisku lo-
kalnym stawiając na pracę z dziećmi 
(obecnie systematycznie trenuje ok. 70 
dzieci). Nabór do sekcji trwa przez cały 
rok. Zapraszamy chłopców i dzie-
wczęta do zespołów młodzieżowych, 
zapewniamy profesjonalną opiekę 
trenerską, treningi w cyklu rocznym, 
udział w rozgrywkach organizowanych 
przez WZPN, udział w licznych turnie-

jach i szereg innych atrakcji. Dnia 21.06.2021 r. klub, we 
współpracy ze stowarzyszeniami, zorganizował piknik 
rodzinny pod hasłem „Pakosław na sportowo”. Towarzy-
szyło mu wielkie zainteresowanie społeczności lokalnej. 
Emocje sportowe zapewniły nie tylko dzieci z Awdańca, 
ale również duża liczba dzieci nie trenujących w klubie. 
Sportowa atmosfera udzielała się także rodzicom, było 
dużo gier i konkursów. Ponadto podczas pikniku prowa-
dziliśmy zbiórkę pieniędzy na operację serca Alana. Ze-
brano ponad 3.700,00 zł. W planach jest aby piknik 
wszedł na stałe do naszego i gminnego kalendarza.

Marcin Wlekliński

Archiwum Pana Marcina Wleklińskiego
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IMPREZA SPORTOWA PN. „ZWALCZ NUDĘ – BIEGAJ Z NAMI”
W RAMACH 9. EDYCJI NARODOWEGO DNIA SPORTU

WIZYTA POSELSKA



WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ 
W GMINIE PAKOSŁAW

PROJEKT PN.
„KULTURA NA ZAKRĘCIE”
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