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Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim

Błogosławieństwa Bożego,
wiele satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru,
przyniesie Państwu wytchnienie 

i radość w rodzinnym gronie pełnym miłości.
Niech Nowy Rok obtuje w szczęście,

pomyślność, zdrowie i uśmiech.

Przewodnicząca Rady Gminy Pakosław       Wójt Gminy Pakosław
                Elżbieta Łakoma                                  Piotr Skrzypek

*********************************

Życzymy zdrowia, ciepła i miłości, dystansu do tego, co wokół,
wiary, która pozwala przetrwać trudne chwile,
nadziei, bo wtedy niemożliwe staje się możliwe.

Pełnych miłości Świąt, przepełnionych kolędą i wspomnieniami,
czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień,

w spokoju, wśród rodziny i bliskich.
Nowy 2022 Rok niech przyniesie radość i satysfakcję,

tylko pomyślne wiadomości,
zdrowie, spełnienie marzeń i nadzieję na lepsze jutro.

Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pakosławiu

************************************

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu najlepsze 
życzenia.

Niech tegoroczne Święta będą jednymi z piękniejszych.
Niech wspaniała atmosfera wigilijnej nocy, zapach choinki,

i cichutko płynące dźwięki najpiękniejszych kolęd,
przyniosą chwile zadumy ,wzruszenia i radości.
A nadchodzący Nowy 2022 Rok niech przyniesie 

zdrowie, pomyślność i same szczęśliwe chwile!

Dyrektor i pracownicy Ośrodka Kultury i Rekreacji 
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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„GMINA DOBRA DO ŻYCIA” – WYNIKI RANKINGU

Do konkursów i rankingów organizowanych przez 
redakcje gazet, pism branżowych i instytucji, w których 
oceniane są samorządy, należy podejść z pewną rezerwą. 

W opracowaniach, gdzie bra-
ne są pod uwagę wskaźniki ściśle 
finansowe, Gmina Pakosław zwykle 
nie zajmuje czołowych miejsc. Taki 
stan rzeczy spowodowany jest mię-
dzy innymi wysokim zadłużeniem 
i niskim poziomem dochodów wła-
snych w stosunku do dochodów 
ogółem. Zwykle w tego typu zesta-

wieniach zwyciężają samorządy graniczące z wielkimi 
aglomeracjami, korzystające z dobrego położenia komuni-
kacyjnego, co za tym idzie rozwiniętego przemysłu, usług 
lub centrów logistycznych. Również gminy, na terenie któ-
rych umiejscowione są kopalnie będące płatnikiem du-
żych podatków, plasują się wysoko. 
Trochę inaczej wygląda sytuacja, kiedy analiza przepro-
wadzona zostaje znacznie szerzej z uwzględnieniem wielu 
aspektów i przede wszystkim biorąc pod uwagę ogólnie 
pojętą jakość życia mieszkańców. Wielowymiarowych 
badań i porównania poszczególnych gmin podjął się prof. 
dr. hab. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i 
Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii 
Nauk (PAN) tworząc we współpracy z Serwisem Samo-
rządowym PAP ranking „Gmina Dobra do Życia”. W celu 
lepszego zrozumienia podstaw i metodologii warto przy-
toczyć słowa wspomnianego profesora Śleszyńskiego:

„Kluczem do zrozumienia sensu pojęcia 'jakość życia' 
jest różnorodność naszych potrzeb i to właśnie tej różno-

rodności była podporządkowana metodologia tworzenia 
tego rankingu. Oczywiście każdy człowiek ma inne potrze-
by. Inne oczekiwania ma naukowiec, inne biznesmen, 
inne dziennikarz, a jeszcze inne rolnik. Trzeba było zatem 
przyjąć pewien wzorzec metodologiczny, który odzwier-
ciedlałby te potrzeby dla jak najszerszej, ale zarazem chy-
ba najważniejszej, grupy społecznej. Dlatego uznałem, że 
należy go stworzyć dla przeciętnej polskiej rodziny z dzieć-
mi i dziadkami mieszkającymi w pobliżu. Dobór wskaźni-
ków składowych rankingu został podporządkowany temu 
właśnie modelowi. Wskaźników jest ogółem 48 i starałem 
się, aby były one różnorodne i odnoszące się do jak naj-
większej liczby aspektów naszego życia”.

Zestawienie obejmuje 2477 gmin i oparte zostało na 
kilkudziesięciu wskaźnikach, które sumarycznie określo-
no jako Wskaźnik Jakości Życia. Wśród badanych czynni-
ków wymienić należy: wydatki inwestycyjne gmin, atrak-
cyjność migracyjno-osadniczą, jakość oświaty, dostęp do 
opieki zdrowotnej, rekreacji, Internetu itp.

Można śmiało powiedzieć, że Gmina Pakosław zna-
lazła się w rankingu na dość  wysokim miejscu.
- wśród gmin wielkopolskich, wiejskich i miejsko-wiejskich 
z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców: miejsce 17 na 143 
badane, 
- wśród wszystkich gmin w Polsce, wiejskich i miejsko-
wiejskich z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców: miejsce 
55 na 1587 badanych, 
- wśród wszystkich gmin w Polsce: miejsce 226 na 2477 
ogółem. 

Piotr Skrzypek

REKORDOWE ŚRODKI NA INWESTYCJE DLA GMINY PAKOSŁAW

Dnia 8 listopada 2021 r. w Sali Portretowej rawic-
kiego ratusza odbyła się konferencja prasowa z udzia-
łem Minister Pracy i Polityki Społecznej, posłów repre-
zentujących okręg kalisko – leszczyński, a także bur-
mistrzów i wójta gmin powiatu rawickiego.
W trakcie uroczystości przekazano promesy w ramach 
rozstrzygniętego konkursu – Rządowego Funduszu Polski 
Ład dla Samorządów (Program Inwestycji Strategicznych).  
Wyniki pierwszego naboru okazały się bardzo korzystne 
dla Gminy Pakosław. Dwa wnioski zyskały akceptację, a 
łączna kwota dofinansowania wynosząca 11 657 500 zł 
jest wsparciem rekordowym w historii gminy. Dzięki uzy-
skanemu dofinansowaniu zostaną wykonane dwa przed-
sięwzięcia:
1. Modernizacja budynku szkoły, przedszkola i biblioteki 

w Chojnie:
Dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu – 4 532 500 zł
Wkład własny – 367 500 zł 

Razem: 4 900 000 zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sworowie, a także sieci 

kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do strefy przemy-
słowej w Chojnie: 
Dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu – 7 125 000 zł
Wkład własny – 375 000 zł
Razem: 7 500 000 zł.

Piotr Skrzypek

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław
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Fot. Radio Elka

GALA „LIDERÓW WIELKOPOLSKIEJ ODNOWY WSI”

Sołectwo Góreczki Wielkie zostało laureatem V Edy-
cji konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska. 

Dnia 12 listopada 2021 r. w Kluczewie (gmina Prze-
męt) odbyło się uroczyste podsumowanie, na którym re-
prezentanci sołectwa z sołtysem – Panem Romanem 

Kozicą na czele odebrali nagrody. Wyróżnienie jest wyraz-
em uznania dla pracy mieszkańców i ich aktywności jaką 
wykazali się realizując różne przedsięwzięcia na rzecz 
sołectwa. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy to 
jedna z inicjatyw podejmowanych w ostatnich miesią-
cach. Na to zadanie sołectwo, przy wsparciu Urzędu Gmi-
ny, pozyskało środki zewnętrzne w ramach konkursu Pię-
knieje Wielkopolska Wieś. 

Gospodarzem uroczystości był wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski, który w podsumowaniu powiedział: 
„Wielkopolska Odnowa Wsi to przede wszystkim ludzie, 
ludzie, którzy są aktywni w swoich środowiskach, podej-
mując działania zmieniające swoją rzeczywistość wpły-
wają na poprawę wizerunku miejscowości w których 
mieszkają”.

Galę uświetnił występ Fabiana Brożyńskiego, ucznia 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach oraz 
Mażoretek VENA z Przemętu. Na zakończenie wystąpiła 
Estrada Regionalna „Równica” z Ustronia.

Piotr Skrzypek

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław

NARADA Z SOŁTYSAMI I RADNYMI GMINY PAKOSŁAW
Dnia 13 października 2021 r. w Osieku odbyła się 

cykliczna narada z sołtysami i radnymi Gminy Pakosław. 
W spotkaniu wzięła udział Pani Dominika Kmet, która 

niedawno objęła funkcję Powiatowego Lekarza Wetery-
narii. Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 
przybliżyli sytuację w kontekście stwierdzonego ogniska 
ASF, omówiono konsekwencje jakie się z tym wiążą i mo-
żliwe scenariusze. Przypomniano również o metodach 
bioasekuracji i koniecznych środkach jakie należy stoso-
wać w gospodarstwach. 
Oprócz tego poruszono następujące zagadnienia:
1. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.
2. Program Czyste Powietrze.
3. Zasady wynajmu sal wiejskich.

Piotr Skrzypek
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BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH 
W NIEDŹWIADKACH I W PAKOSŁAWIU

W październiku br. zakończono budowę dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w Niedźwiadkach 
i w Pakosławiu. Zadanie zrealizowano dzięki dofinanso-
waniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego w kwocie 246.250,00 zł. 
Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Olbina w Pakosła-
wiu” było realizowane przez Zakład Murarsko-Betoniarski 
Krzysztof Szymkowiak z Osieka. W ramach inwestycji zo-
stała przebudowana części ulicy Olbina z nawierzchni 
gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 
o długości 323,75 m oraz na nawierzchnię z tłucznia grani-
towego o długości 218,78 m. Zostało także wykonane od-
wodnienie przebudowanej jezdni.
Z kolei inwestycję pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych o szer. 4m w miejscowości Niedźwiadki” 
realizowała firma PIO-BRUK Piotr Zmuda z Zawad. Zada-
nie obejmowało budowę drogi gminnej o nawierzchni 
z kostki betonowej o długości 160 m oraz umocnienie po-
bocza kruszywem granitowym. 
Całkowity koszt budowy obu dróg wyniósł 455.081,33 zł, 
z tym z dofinansowania 246.250,00 zł oraz z budżetu Gmi-
ny Pakosław 208.831,33 zł.

Krzysztofa Wawrzyniak Archiwum Urzędu Gminy Pakosław

„WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI” W BIAŁYMKALE 
I GÓRECZKACH WIELKICH

 Na początku listopada br. na terenie sołectw Białykał 

i Góreczki Wielkie zakończono realizację zadań współfi-

nansowanych przez Samorząd Województwa Wielkopol-

skiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. 

Na początku bieżącego roku Gmina Pakosław złożyła dwa 

wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego o dofinansowanie w ramach XI edycji 

konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, które zostały 

pozytywnie ocenione i uplasowały się na bardzo wysokim 

5. oraz 8. miejscu listy rankingowej. Jest to sporym sukce-

sem, szczególnie zważywszy, że w konkursie zgłoszono 

blisko 300 projektów, a dofinansowanie objęło około 130 

zadań. 

 Umowy o dofinansowanie zostały podpisane 20 lip-

ca 2021 r. natomiast realizacja obydwu zadań rozpoczęła 

się pod koniec sierpnia.

W Białymkale, w ramach zadania pn. „Gościnna brama 

Wielkopolski – zagospodarowanie przestrzeni publicz-

nej w Białymkale wraz z budową placu zabaw” 

miejscowy plac zabaw został doposażony o duży zestaw 

zabawowy, bujak, 2 ławki i 2 urządzenia siłowni zewnę-

trznej. Ponadto zostały wykonane ogrodzenie, grill oraz 

chodnik stanowiący dojście do placu zabaw. Dzięki zaan-

gażowaniu mieszkańców sołectwa udało się odmalować 

świetlicę wiejską i wiatę rekreacyjną, uporządkować te-

ren wokół świetlicy, naprawić i odrestaurować ławki oraz 
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przygotować teren i podłoże pod montaż urządzeń. Koszt 

całego przedsięwzięcia (razem z pracą i wkładem rzeczo-

wym mieszkańców) wyniósł 82.549,90 zł, natomiast kosz-

ty kwalifikowalne projektu wyniosły 53.110,24 zł, w tym: 

z dotacji Województwa Wielkopolskiego 37.000,00 zł, 

z wkładu finansowego gminy 6.560,24 zł i z funduszu so-

łeckiego 9.550,00 zł. Praca własna mieszkańców wyce-

niona została na kwotę 29.439,66 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” wybu-

dowano chodnik, wymurowano grilla z kostki granitowej, 

zamontowano słupki zabezpieczające teren oraz zakupio-

no i zamontowano 4 urządzenia siłowni zewnętrznej, 2 ław-

ki, 2 kosze na śmieci i tablicę z regulaminem placu zabaw. 

Dzięki dużej aktywności mieszkańców sołectwa, uporząd-

kowano i przygotowano teren pod budowę chodnika, grilla 

i siłowni zewnętrznej oraz odmalowano urządzenia placu 

zabaw i wiaty rekreacyjnej. Mieszkańcy z sołtysem na czele 

wykonali z kostki granitowej miejsce pod ognisko. Koszt ca-

łego projektu (razem z pracą i wkładem rzeczowym miesz-

kańców) wyniósł 58.875,64 zł, na-tomiast wartość kosztów 

kwalifikowalnych wyniosła 41.006,25 zł, w tym: z dotacji 

Województwa Wielkopolskiego 27.859,00 zł, z wkładu 

finansowego gminy 557,25 zł i z funduszu sołeckiego 

12.590,00 zł. Praca własna mieszkańców wyceniona została 

na kwotę 17.869,39 zł.

 Realizacja obu zadań pozwoliła zagospodarować cen-

tralne punkty miejscowości oraz stworzyć w nich miejsca, 

w których mieszkańcy wraz z dziećmi spędzać będą mogli 

czas wolny. Jesteśmy przekonani, że inwestycje zrealizo-

wane przy pomocy środków Województwa Wielkopolskie-

go przyczynią się do zwiększania poziomu życia i zadowo-

lenia mieszkańców Gminy Pakosław. 
Krzysztofa Wawrzyniak

BUDOWA DRÓG GMINNYCH W SWOROWIE I GOLEJEWKU

Dzięki wsparciu finanso-

wemu Wojewody Wielkopol-

skiego, w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg, w Gmi-

nie Pakosław wybudowano dro-

gi gminne w Sworowie i Gole-

jewku. 

Na zadanie pn. „Budowa 

drogi  gminnej  nr 810649P 

w miejscowości Sworowo” otrzy-

mano dofinansowanie w kwocie 

354.648,36 zł. Gmina Pakosław 

była zobowiązana do wniesienia 

wkładu własnego w wysokości 

88.662,09 zł. Koszt całkowity 

realizowanego przedsięwzięcia 

wyniósł 443.310,45 zł. W wyniku 

realizowanego zadania zostało 

wybudowane około 220 metrów 

drogi o nawierzchni asfaltowej 

oraz odtworzono i umocniono 

istniejące rowy odparowujące. 

Budowa przedmiotowej drogi 

była realizowana przez Przedsiębiorstwo Handlowo – 

Usługowe Patryka Borowczyka z Krobi. 

Na realizację drugiej inwestycji pn. „Budowa i przebudo-

wa drogi gminnej w miejscowości Golejewko” Gmina Pako-

sław otrzymała dofinansowanie w kwocie 350.455,88 zł, 

natomiast wkład własny z budżetu Gminy wyniósł 

87.613,97 zł. Całe zadanie miało wartość 438.069,85 zł. 

W wyniku budowy powstało 150 metrów drogi asfaltowej, 

wybudowano chodnik i zjazdy na posesje z kostki brukowej 

oraz wykonano oznakowanie pionowe i aktywne przejście 

dla pieszych z doświetleniem. Przedsięwzięcie zostało zre-

alizowane przez KONSORCJUM MAŻUR – TOMŻUR, na 

które składa się firma Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobu-

dowlanych MAŻUR z Rawicza oraz Tomasz Żurek – 

TOMŻUR z Rawicza.
Krzysztofa Wawrzyniak
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SPRAWY SPOŁECZNE
REHABILITACJA POCOVIDOWA

Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” w Pakosła-
wiu realizuje zadanie publiczne powierzone naszemu 
stowarzyszeniu przez Gminę Pakosław w ramach reali-
zacji programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzy-
sowych wywołanych chorobami zakaźnymi Moduł IV” 
w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-
COV-2. 

W ramach tego zadania zorganizowano dwa turnusy 
rehabilitacyjne, podczas których prowadzona była obser-
wacja osób i grupy diagnozująca pod kątem deficytów 
pocovidowych przez zatrudnionych specjalistów – peda-
gogów, rehabilitantów i psychologa. Praca psychologa, pe-
dagoga, rehabilitanta pozwoliła na zdiagnozowanie skut-
ków COVID-19 u osób z niepełnosprawnościami uczestni-
czącymi w dwóch wyjazdach. Diagnoza pozwoliła na do-
bór właściwych metod i sposobów pracy przez terapeu-
tów i opiekunów osób z niepełnosprawnościami w niwe-
lowaniu skutków wywołanych wprowadzonym stanem 
pandemii. Opiekunowie nabyli kompetencje do dalszego 
niwelowania skutków COVID-19. Realizacja zadania po-
zwoliła na wymianę doświadczeń związanych z opieką nad 
osobami z niepełnosprawnościami podczas pandemii ko-
ronawirusa oraz radzenia sobie w sytuacjach oporu osób 
niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzonych psychicz-
nie. Ponadto nastąpiło zmobilizowanie osób z niepełno-
sprawnościami do kontaktów społecznych i aktywności 
fizycznej, jak również wskazano alternatywne formy spę-
dzania wolnego czasu. Dzięki wyjazdom osoby z niepełno-
sprawnością mogły przebywać w innym niż na co dzień 
otoczeniu, co pozytywnie wpłynęło na rehabilitację spo-
łeczną. Aranżacja przestrzeni (montaż urządzeń siłowni 
zewnętrznej) pozytywnie wpłynęła na poprawę zdrowia 
fizycznego i psychofizycznego. Trwałym rezultatem są: za-
kupione ławki, stoły, namiot, parasole, wiata, 4 urządzenia 

siłowni zewnętrznej, gry planszowe i plenerowe, które 
były i będą wykorzystane na kolejnych spotkaniach inte-
gracyjnych, m.in. przez członków stowarzyszenia i miesz-
kańców Gminy Pakosław. Adresatami zadania byli człon-
kowie i beneficjenci Stowarzyszenia „Wsparcie dla Każde-
go” w Pakosławiu, osoby niepełnosprawne, ich rodzice 
/opiekunowie oraz osoby z ich otoczenia (100 osób).
Wsparcie otrzymaliśmy ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wy-
sokości 100.000,00 zł. Projekt jest realizowany do dnia 
31 grudnia 2021 r. 

Elżbieta Łakoma

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi Moduł IV”

Archiwum Stowarzyszenia „Wsparcie dla Każdego”

e-DOWÓD
Od dnia 7 listopada 2021 roku można składać wnio-

ski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną. Od-
ciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowo-
du osobistego – to nowe elementy, które znajdą się 
w warstwach elektronicznej i graficznej. 
Zmiany w ustawie o dowodach osobistych wynikają z do-
stosowania przepisów ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowo-
dach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. Doku-
menty z odciskami palców i podpisem właściciela miały 
być wydawane w Polsce od 2 sierpnia 2021 roku. Termin 

został jednak przesunięty z uwagi na zastrzeżenia, co do 
bezpieczeństwa urządzeń do pobierania odcisków pal-
ców. Zmiany w dowodach osobistych nie powodują ko-
nieczności wymiany tych już posiadanych. Dokumenty 
będą ważne przez okres, na jaki zostały wydane. W zwią-
zku ze zmianami w wydawaniu dowodów osobistych – od 
27 lipca nie ma możliwości złożenia wniosku o nowy do-
kument tożsamości poprzez e-PUAP dla osób powyżej 12 
lat. Można to zrobić tylko w urzędzie (wyjątkiem są sytu-
acje, w których ze względu na np. chorobę, niepełno-
sprawność – nie jesteśmy w stanie tego zrobić). Dla osób, 
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które nie będą mogły udać się do urzędu gminy, aby od-
dać odciski palców, nowe regulacje przewidują możli-
wość skorzystania z mobilnej stacji obsługiwanej przez 
urzędników. 

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Na 
pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. 
Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stro-
nie. Numer ten jest potrzebny, aby skorzystać z elektro-
nicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód 
przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie ele-
ktronicznej przez osoby nieuprawnione. Tym, co sprawia, 
że dowody są „e-dowodami” jest warstwa elektroniczna, 
czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip. Dowód 
osobisty potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz 
uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, 
które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki 
warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą 
używać e-dowodu do komunikacji z administracją pu-
bliczną i innymi podmiotami. Nowy dowód wygląda 
podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobiste-
go (e-dowodu). Nowe elementy to: dwuliterowy kod pań-

stwa członkowskiego wydającego dokument, wydruko-
wany na tle niebieskiego prostokąta i otoczony 12 żółtymi 
gwiazdami. Odciski palców są zamieszczane w warstwie 
elektronicznej dowodu osobistego. Odciski palców nie są 
pobierane od: dzieci poniżej 12. roku życia oraz od osób, 
od których pobranie odcisków palców jest fizycznie 
niemożliwe. Natomiast jeżeli pobranie odcisków palców 
jest tylko chwilowo niemożliwe (np. z powodów medycz-
nych), wtedy wydawany jest dowód osobisty bez odci-
sków palców – ważny 12 miesięcy.
Od dnia 7 listopada 2021 r. dowody osobiste są ważne 
przez:

1. 10 lat – dla osób od 12. r. życia,
2. 5 lat – dla osób do 12. r. życia,
3. 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie 

można pobrać odcisków palców.
Wniosek o dowód można składać w dowolnym urzędzie 
gminy, niezależnie od adresu zameldowania. 
Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków 
palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsa-
mości) wymaga wizyty w urzędzie.

Joanna Jackowska

Z MROKÓW HISTORII
ZNANI, NIEZNANI. 

WĘDRÓWKA PRZEZ JEDENAŚCIE WIEKÓW 
OBSZARU GMINY PAKOSŁAW

� W poprzednich czterech częściach opisałem historię 
odłączenia Gminy Pakosław od Gminy Miejska Górka oraz 
przypomniałem ludzi, którzy doprowadzili do „odzyska-
nia” samodzielności administracyjno-gospodarczej Gmi-
ny Pakosław. Przypomniałem też, że na początku po odłą-
czeniu od Miejskiej Górki, zadbano o najważniejsze, pod-
stawowe potrzeby mieszkańców gminy.
� Wtedy potrzeba było pierwszych 10 lat na pobudo-
wanie stacji wodociągowej w Białymkale i doprowadze-
nie sieci wodociągowej do największej miejscowości gmi-
ny. Łącznie w ciągu 10 lat pobudowano 94 kilometry sieci 
rozdzielczej, którą doprowadzono wodę do blisko 900 
odbiorców. W Pakosławiu, w tym samym czasie, zainwes-
towano w siedzibę Spółki „WODOCIĄGI GMINNE” – fir-
my komunalnej obsługującej gminy: Pakosław, Miejska 
Górka i Jutrosin.
� Pierwsze 15 lat to budowa dróg. Ogromny wysiłek 
nakierowano na pobudowanie od podstaw, zmodernizo-
wanie lub wyremontowanie 21,5 kilometra dróg, zabez-
pieczając połączenie wszystkich sołectw z siedzibą gminy. 
Jednocześnie przebudowano ulice wiejskie przy udziale 
rad sołeckich i mieszkańców – łącznie zbudowano 11,7 
kilometrów ulic.

� Trzecim podstawowym ułatwieniem życia miesz-
kańców była gazyfikacja. Pobudowana została stacja re-
dukcyjno – pomiarowa gazu ziemnego na Górach Pako-
sławskich i doprowadzono sieć gazową do wszystkich du-
żych miejscowości gminy. Łącznie w latach 1993-1999 po-
budowano 62,5 kilometra sieci gazowej (wszystkie przy 
udziale społecznych komitetów gazyfikacyjnych).
� Czwartym ułatwieniem gospodarczym była likwida-
cja ścieków bytowych wytwarzanych w gospodarstwach 
domowych. Zadanie zapoczątkowano w 1992 r. od zbu-
dowania dwóch gminnych oczyszczalni ścieków, najpierw 
w Chojnie, następnie w Pakosławiu oraz doprowadzenie 
ścieków kanalizacją sanitarną do gminnej oczyszczalni. 
Dzięki tym inwestycjom około 90% domostw podłączo-
nych jest do gminnej oczyszczalni, natomiast małe miej-
scowości korzystają z dofinansowania do budowanych 
oczyszczalni przydomowych. Dziś do skanalizowania po-
zostały tylko Góreczki Wielkie i Sworowo.
� Ważnym rozwiązaniem dla młodych mieszkańców 
jest oświata gminna na dobrym poziomie i infrastruktura 
sportowa. O tych dwóch dziedzinach życia społecznego 
piszę w kolejnych artykułach w ramach cyklu pn. „Z mro-
ków historii...”
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Archiwum P. Małgorzaty Łakomy

TROSKA O WYSOKI POZIOM OŚWIATY (cz.5)
Od początku reaktywowania gminy (rok 1982), po 

wodociągowaniu i budowie dróg oraz ulic wiejskich, tro-
ską władz gminy stał się dobry standard bazy oświatowej 
oraz wysoki poziom nauczania.�
Już 1 września 1984 r. uruchomiono w budynku poszkol-
nym w Pomocnie szkołę 5 – klasową, z dyrektorką Bar-
barą Kapałą z Pomocna. Uczniowie szkoły w Pomocnie na 
poziomie klas 6-8, naukę kontynuowali w Szkole Podsta-
wowej w Sowach. �
W roku 1986 rozpoczęto realizację największej w tamtym 
czasie inwestycji kubaturowej w gminie – budowę 8 – kla-
sowej Szkoły Podstawowej w Chojnie i 3 – oddziałowego 
przedszkola. Budowę rozpoczął Społeczny Komitet kierowa-
ny przez Stefana Nieboraka z Chojna, inwestorem był naj-
pierw Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół z Pako-
sławia kierowany przez Jana Dalibora z Pakosławia – gmin-
nego inspektora oświaty oraz Aleksandrę Talagę z Góreczek 
Wielkich – kierownika ZEAS-u, następnie inwestorem był 
Edward Kowalski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chojnie 
ze specjalnie powołanym zespołem technicznym.
Po 10 latach budowy – od 1 września 1997 r., naukę 
w Chojnie przeniesiono ze starych budynków w Chojnie 
i Golejewku do nowego obiektu, a od 1 września 1999 r. 
wyprowadzono przedszkole z budynków parafialnych 
w Golejewku do pięknie urządzonych pomieszczeń Przed-
szkola w Chojnie. W przedszkolu długie lata, do sierpnia 
2020 r., dyrektorowała Elżbieta Jędrzejak z Rawicza.
W międzyczasie modernizacji poddano budynek Przed-
szkola w Pakosławiu (lata 1992-1993) oraz zwolnione po-
mieszczenia mieszkalne w budynku w Sowach przezna-
czono na oddział przedszkola.
Reforma systemu oświaty w 1999 r. zburzyła dobrze fun-
kcjonujący model oświaty w Pakosławiu. Reforma zmu-
siła gminy do nowego systemu – przedszkole, oddział „0”, 
6-letnia szkoła podstawowa i 3-letnie gimnazjum. Po bu-
rzliwej dyskusji Rada Gminy uchwałą nr VI/28/99 z dniem 
12 marca 1999 r. o ustaleniu planu sieci Gimnazjum Gmin-
nego w Pakosławiu wprowadziła nową sieć – obwody 
szkolne: Chojno, Sowy i Pakosław oraz podjęła decyzję 
o budowie Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu. GIMNA-
ZJA MUSIAŁY POWSTAĆ JUŻ OD 1999 r.!
Dlatego w budynku Szkoły Podstawowej w Chojnie przy-
gotowano 3 klasy szkolne dla pierwszego rocznika gimna-
zjalnego, zagęszczając co roku szkołę o kolejne 3 klasy 
gimnazjalne. Trudno sobie dziś to wyobrazić! Pod jednym 
dachem – przedszkole (wtedy 2-oddziałowe), szkoła pod-
stawowa (6 oddziałów) i gimnazjum gminne (9 oddzia-
łów). Uroczystością, która przeszła do historii było poże-
gnanie w dniu 21 czerwca 2002 r. absolwentów pierw-
szego rocznika gimnazjum.
W Chojnie było tak ciasno i niebezpiecznie przy głównej 
drodze powiatowej, że Rada Gminy podjęła decyzję o bu-
dowie nowego Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu. 
W grudniu 2000 r. rozpoczęto największą inwestycję bu-
dowlaną (w tamtym czasie największą w gminie). Dziś 
wiemy, że był to też początek budowy kompleksu oświa-

towo-sportowego w Pakosławiu, na tak zwanym z piosen-
ki Golców „ściernisku”. Po 4 latach budowy, przerwanej 
z powodu braku środków finansowych i zmiany wykona-
wcy (wtedy gmina po raz pierwszy musiała sięgnąć do kre-
dytów i obligacji komunalnych) udało się wybudować gim-
nazjum. W dniu 1 września 2004 r. oddano do użytku no-
woczesny budynek Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu – 
jednego z najładniejszych w regionie leszczyńskim. Wtedy 
też zaczął powstawać kompleks sportowy dla szkoły pod-
stawowej, gimnazjum gminnego i sportu klubowego.
Inwestorem, a jednocześnie dyrektorem gimnazjum od 
początku powstania (Chojno i Pakosław) był Tadeusz Go-
spodarek z Pakosławia, który inwestycję prowadził przy 
pomocy pracowników finansowych oświaty.
Obok w Szkole Podstawowej w Pakosławiu przez długie lata 
dyrektorowała Dorota Maćkowiak z Pomocna /Rawicza, 
a ostatnią inwestycją oświatową w gminie (lata 2017-2018) 
była kosztowna wymiana dachu budynku Szkoły Podstawo-
wej w Pakosławiu. Gotowa też jest dokumentacja technicz-
na i pozwolenie budowlane na zabudowę poddasza tego 
budynku na schronisko młodzieżowe i tzw. „zieloną szkołę”. 
W rankingach poziomu nauczania szkoły naszej gminy osią-
gały wysokie oceny, a Gimnazjum Gminne w Pakosławiu 
notowane było w czołówce powiatowej, stąd do gimna-
zjum uczęszczali również uczniowie spoza Gminy Pakosław, 
a w ostatnich latach uczniowie ze Słupi Kapitulnej.
Prowadzimy też w gminie edukację w zakresie bezpiecznej 
komunikacji, zajęcia praktyczne i egzaminy odbywają się 
w wybudowanym przy Szkole Podstawowej w Chojnie 
„miasteczku ruchu drogowego”, wybudowanego za pienią-
dze budżetowe gminy i pochodzące z dotacji Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie. W podpiwni-
czeniu Szkoły Podstawowej w Chojnie obejrzeć można sta-
re sprzęty i przedmioty w „regionalnej izbie historycznej”. 
Podobna „izba” urządzona została przy bibliotece szkolnej 
w gimnazjum (obecnie Szkoła Podstawowa w Pakosławiu).
Ciekawostką jest też kino szkolne w podpiwniczeniach 
Szkoły Podstawowej w Chojnie, a motorem jego urządze-
nia byli Piotr Wolski z Miejskiej Górki – nauczyciel i Fran-
ciszek Szkaradek z Sów – konserwator szkolny.
Placówki oświatowe w Pakosławiu i Chojnie wyposażone są 
w nowoczesny sprzęt komputerowy i posiadają pracownie 
do nauki języków obcych. Nieocenionym sukcesem eduka-
cyjnym była też nauka języka francuskiego i kursy językowe, 
finansowane przez budżet gminy i coroczną dotację z par-
tnerskiego MOULT. Dzięki zaangażowaniu nauczycielek ro-
manistek, szczególnie Danuty Pietruszki – Orozco i emerytki 
Galiny Kulki z Osieka (zmarłej w roku 2021) język francuski 
poznało kilkuset mieszkańców z naszej gminy, kilkudziesię-
ciu wyjechało na obozy językowe do Francji, a studia języ-
kowe ukończyło kilkunastu romanistów.  
Takie to są atuty wysokiego poziomu oświaty w naszej gminie.
Bardzo ciekawa jest też historia kompleksu sportowego 
obok szkoły podstawowej i gimnazjum, ocenianego przez 
znawców jako wzorzec kompleksu oświatowo-sportowe-
go. To już temat następnego artykułu.
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PRZESKOK Z PUSTYNI SPORTOWEJ W NOWOCZESNĄ 
INFRASTRUKTURĘ (cz.6)

W poprzednich relacjach z rozwoju gminy po jej 

reaktywowaniu (od 1982 r.) opisałem nadrabianie za-

ległości kolejno w: wodociągowaniu, gazyfikacji, bu-

dowie dróg i ulic wiejskich, zapewnieniu wysokiego po-

ziomu oświaty gminnej.

Teraz o sporcie. Gmina Pakosław była dosłownie „pu-

stynią sportową”, nie posiadała żadnego obiektu. Do-

piero w roku 1986 w Golejewku zorganizowane zostały 

przez Stadninę Koni ogólnopolskie zawody w skokach 

przez przeszkody (15-17 sierpnia), a po zawodach przy-

stąpiono do budowy hipodromu jeździeckiego. Dzie-

sięć lat później (lata 1995-2000) urządzono pierwsze 

boisko do piłki nożnej w Sowach (teren wydzierżawio-

ny od Lasów Państwowych), następnie wykupiono plac 

pod budowę boiska piłkarskiego w Pomocnie, a także 

przystąpiono do budowy małych boisk przy Szkole Pod-

stawowej w Chojnie i na nieużytku w Sworowie. O obie-

kty sportowe systematycznie i głośnio upominał się 

radny gminy – Ryszard Samól z Pakosławia. Zielone 

światło dla sportu zapaliło się w 2004 r., po wykupieniu 

terenu pod budowę pełnowymiarowej sali sportowej, 

pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, kortu teniso-

wego i boiska „Orlik” – wszystkich obiektów w jednym 

kompleksie. Posiadanie gminnego terenu było podsta-

wą do pozyskania znaczącego dofinansowania na ko-

lejno budowane obiekty – boisko piłkarskie, salę spor-

tową, boiska ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem 

„Orlik”, kort tenisowy. Jako drudzy w Wielkopolsce wy-

korzystaliśmy płytę poliuretanowego boiska do budo-

wy sztucznego lodowiska, z fundamentami do przykry-

cia w przyszłości lodowiska i boisk z zadaszeniem.

W kronikach odnotowane są dwa wydarzenia – odda-

nie do użytku pełnowymiarowej sali sportowej i uro-

czyste otwarcie lodowiska, z udziałem Marszałka Woje-

wództwa Wielkopolskiego – Marka Woźniaka. To wte-

dy Marszałek powiedział: „Pakosław należy do ekstra 

klasy sportowej, otwiera drugie tego typu lodowisko 

w Wielkopolskie – na „Orliku”. Jeśli dodamy planowaną 

budowę zadaszenia to będzie to absolutna pierwsza li-

ga w Polsce”. Nie ziściła się zapowiedź budowy zada-

szenia! Wprawdzie przygotowano 3 wersje przykrycia 

małego „Orlika”, gotowe są fundamenty i podziemna 

infrastruktura, a Urząd Marszałkowski w Poznaniu za-

pewnił dotację w kwocie 1,5 mln zł, radni gminy je-

dnakże odrzucili projekt udziału budżetu gminy w tej 

inwestycji w wysokości 250 tys zł. Jak dotąd, druga taka 

okazja już się nie powtórzyła.

Lodowisko na „Orliku” wraz z wypożyczalnią łyżew cie-

szyło się ogromną popularnością. W pierwszym sezo-

nie zimowym mrożenie rozpoczęto dnia 28 stycznia 

2012 r., a uruchomienie nastąpiło dnia 31 stycznia. 

Dnia 11 lutego odnotowano już tysięczne wypożycze-

nie łyżew. W kolejnych sezonach na lodowisku organi-

zowano nawet ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Przy 

dzisiejszych ciepłych i mokrych zimach nie warto uru-

chamiać lodowisk odkrytych, zupełnie inaczej jest np. 

w Gostyniu, Kościanie i Lesznie, gdzie każdego roku 

czynne są lodowiska zadaszone.

Za to od rana do wieczora „obłożona” jest pakosławska 

sala sportowa, a coroczny „Turniej Halowy Piłki Noż-

nej”, zainaugurowany dnia 25 lutego 2012 r., z udzia-

łem posła Łukasza Borowiaka, obecnie Prezydenta 

Leszna, cieszy się wielkim zainteresowaniem drużyn 

piłkarskich i kibiców. Motorem rozwoju piłki nożnej jest 

klub „Awdaniec” kie-rowany przez prezesa Jacka Haj-

duka, z drużyną piłkarską ligi lokalnej oraz kilkoma sek-

cjami piłkarzy. Do rozwoju piłki koszykowej dołączył od-

dział klubu „Rawia” z Rawicza. Ponadto w sali sporto-

wej zajęcia taneczne prowadzi Zespół taneczny „Paka”. 

To ona zdobywa liczne wyróżnienia, a także wspólnie 

z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, była or-

ganizatorem w roku 2019 „Ogólno-polskiego Turnieju 

Tańca Nowoczesnego”.

Z kortu tenisowego od lat korzystają miłośnicy tenisa 

ziemnego, a latem nad zalewem odbywają się turnieje 

piłki plażowej, zaś zimą w wodzie zalewu kąpią się mor-

sy (kobiety, mężczyźni i dzieci). Niezmienną popularnoś-

cią cieszy się ścieżka rowerowa wokół zalewu (2,5km).

Obok piłkarzy „Awdańca” rozgrywki prowadzi liga „LZS” 

z wykorzystaniem boisk piłkarskich w Pomocnie, So-

wach i Chojnie.

Wszystkie sołectwa posiadają place zabaw. Największą 

popularnością cieszy się plac zabaw nad zalewem. W po-

przednich latach czynne było kąpielisko strzeżone. Wo-

kół zalewu odbywają się biegi na różnych dystansach.

Gminne Koło „LOK” Pakosław modernizuje strzelnicę 

sportową w lesie na Górach Pakosławskich i organizuje 

często zawody strzeleckie. NIE JESTEŚMY JUŻ SPOR-

TOWĄ PUSTYNIĄ!

Kazimierz Chudy
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Z ŻYCIA SENIORA
FILCOWANIE NA SUCHO

W dniach 15 i 21 września 2021r. w Sowach odbyły 
się warsztaty rękodzieła dla seniorów pn. „Filcowanie 
na sucho”, które poprowadziła Pani Alicja Gniazdowska 
z Chojna.
Filcowanie to hobby, które cieszy się coraz większą popu-
larnością wśród miłośników rękodzielnictwa. Umożliwia 
ono stworzenie figurek, biżuterii, dodatków, akcesoriów, 
a nawet dużych elementów odzieży, takich jak: szale czy 
sukienki.
Wiele osób w różnym wieku coraz chętniej zajmuje się 
rękodziełem. Robótki ręczne nie tylko rozwijają kreatyw-
ność, ale także działają terapeutycznie. Obecnie coraz 
większą popularnością cieszy się filcowanie. Podczas fil-
cowania wykorzystuje się wełnę czesankową, która pod 
wpływem nakłuwania igłą zbija się i formuje się w różno-
rodne kształty. Co ważne, jest ono stosunkowo tanim 
hobby – nie wymaga dużego budżetu, jak ma to miejsce 
na przykład w przypadku nauki malowania czy fotografii.
Filcowanie na sucho polega na nakłuwaniu igłą włókien 
i nadawaniu im pożądanego kształtu. Końcowy efekt po-
trafi być naprawdę niesamowity. Tak powstała figurka do-
skonale nadaje się na prezent. Warto jednak pamiętać, że 
służy ona jako element dekoracyjny pomieszczenia i ra-
czej nie sprawdzi się jako zabawka dla dziecka. Akcesoria 
do filcowania są stosunkowo tanie, dlatego to hobby 

sprawdzi się nawet w przypadku osób, które nie mogą 
pozwolić sobie na duże wydatki. Zestaw startowy do filco-
wania na sucho można skomponować samodzielnie lub 
zakupić już gotowy. Powinny znaleźć się w nim: wełna 
czesankowa, igły i podkład ( gąbka, itp).
Warsztaty filcowania są najlepszym rozwiązaniem dla 
tych osób, które wolą uczyć się pod okiem doświadczo-
nych prowadzących. Seniorzy uczestniczący w zajęciach 
byli bardzo zadowoleni z wykonanych prac i wyrazili chęć 
kontynuacji warsztatów. 

� � Agnieszka Jakubowska

Archiwum Pani Agnieszki Jakubowskiej

BEZPIECZNY SENIOR
� Dnia 29 września 2021 roku w Sowach odbyło się 
spotkanie z seniorami. Jego motywem przewodnim 
było bezpieczeństwo.
Na spotkanie zaproszono przedstawicieli Rewiru Dziel-
nicowych w Pakosławiu, którzy opowiedzieli o działaniach 
i zagrożeniach, czyhających na osoby starsze ze strony oszu-
stów. Policjanci poruszali również tematy innych niebezpie-
czeństw, z którymi możemy spotkać się na co dzień, zarów-
no w domu, jak i na ulicy. Nadal najczęściej stosowane są 
metody: „na wnuczka", „na policjanta CBŚ", „na pracowni-
ka banku” oraz innych przedstawicieli różnego rodzaju in-
stytucji. Policjanci opowiadali o metodach socjotechniki 
używanych przez przestępców, aby oszukać osoby starsze 
i samotne. 
Ostrzegali również, że nie należy oddzwaniać na numery 
nieznane, wyświetlające się na telefonie, lub z innym niż 
48 (ten jest z Polski) numerem kierunkowym, które mogą 
wskazywać na połączenie z zagranicy, na które nie czeka-
my. Takie połączenie może słono nas kosztować. 
Poprzez propagowanie bezpiecznych zachowań i zapozna-
nie z mechanizmami działania przestępców funkcjona-
riusze podnoszą poziom bezpieczeństwa oraz świadomość 
seniorów w zakresie zagrożeń, z którymi mogą się spotkać. 
Policjanci podkreślali, że nigdy nie angażują obywateli 

w swoje działania i nie proszą ich o przekazanie pieniędzy – 
np. wyrzucenie przez okno lub pozostawienie gotówki 
w umówionym miejscu.

� Dzielnicowi kolejny raz zwracają się z apelem do 
osób, które mają w swoim otoczeniu seniorów, aby włą-
czyły się w ich edukację i podczas spotkań z nimi upomi-
nali ich, że nie każdy, kto puka do drzwi, jest uczciwy, 
a ten, co do nas dzwoni i mówi, że jest wnuczkiem, wcale 
nim nie musi być. Dlatego funkcjonariusze cały czas spo-
tykają się z seniorami i opowiadają o oszustwach i kra-
dzieżach, które odnotowali w naszym powiecie. Wszystko 
po to by nasi seniorzy byli bezpieczni. Dziękujemy za miłe i 
pouczające spotkanie.

� � � � Dorota Matuszak

Archiwum Pani Doroty Matuszak



www.pakoslaw.com12 PAKOSŁAW I OKOLICENr 254/2021

WARSZTATY PN. „MALUJEMY SWOJĄ FILIŻANKĘ DO KAWKI”

Dnia 6 października 2021 r. w Sowach, odbyły się 
warsztaty rękodzieła dla seniorów, które poprowadziła 
Pani Alicja Gniazdowska z Chojna.
Na spotkaniu każdy otrzymał : filiżankę, podstawek, wzo-
ry do malowania, szkicowniki, farby ceramiczne. Ucze-
stnicy pod nadzorem pani Alicji, najpierw szkicowali, a na-
stępnie malowali na porcelanie wybrane przez siebie 
wzory. Była to bardzo delikatna i precyzyjna praca, a jej 
efekt okazał się niezwykle imponujący. Powstały pięknie 
ozdobione kubeczki z podstawkami. Każdy udekorował je 
wg swojego gustu. Były kompleciki: kolorowe i czarne, 
w kwiatuszki, w gwiazdeczki, w szlaczki i w kropeczki. Fili-
żanki prezentują się niezwykle pięknie, tym bardziej, że 
część osób malowała na porcelanie po raz pierwszy. Pani 
Alicja, aby zachować wykonane na filiżankach wzory, po 
zajęciach utrwaliła je w piecu, w odpowiedniej tempera-
turze. Na następnych zajęciach seniorzy zabrali sobie pra-
ce do domu. Były to ciekawe i relaksujące zajęcia. Gdy 
można coś zrobić osobiście, to wówczas satysfakcja jest 
bardziej gwarantowana.
Dziękujemy Pani Alicji Gniazdowskiej za miłą atmosferę.

 Dorota Matuszak Archiwum Pani Doroty Matuszak      

Dnia 20 października 2021 r. w Chojnie spotkali-
śmy się kolejny, ósmy już raz, aby uroczyście świętować 
Gminny Dzień Seniora. 
Po uroczystym powitaniu wszystkich przybyłych, minutą 
ciszy uczczono pamięć o tych seniorach, których nie ma 
już wśród nas.
Następnie część artystyczną wykonały dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Chojnie. Piękna akademia wprowadziła 
wszystkich w znakomity nastrój. Dzieci przygotowały 
upominki, które wręczyły osobiście seniorom. Po części 

artystycznej Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pa-
kosławiu – Pani Dorota Matuszak przedstawiła podsumo-
wanie działań dla seniorów minionym roku. Poniżej frag-
ment tego podsumowania :
Gminny Dzień Seniora – to wspaniały zwyczaj w naszej 
gminie, który stał się już tradycją.
Życie przynosi wiele kłopotów i trosk, z którymi niekiedy 
musieliście się zmierzyć. Być może z tego powodu czasem 
po policzku spłynęła łza, być może niejednokrotnie Wasze 
spracowane ręce czy obolałe nogi odmawiały posłuszeń-

stwa. Wasza wiara i mądrość nie pozwoliły 
się poddać, bo życie to także dużo powo-
dów do radości. Każdy etap naszego życia 
jest inny. Po marzeniach młodości przycho-
dzi okres dojrzały, a potem czas, aby dzięki 
nabytej Waszej życiowej mądrości i do-
świadczeniu, bez pośpiechu smakować 
piękno tego świata. To Wy seniorzy jesteś-
cie właścicielami wartości bezcennych – 
wiedzy, szacunku i pracowitości. Dzielcie 
się nimi z nami, abyśmy umieli służyć lu-
dziom oraz niech będą one wzorcem dla 
młodego pokolenia. W nowej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Pakosław na lata 2021-2031 wpi-
sane są działania w kierunku zachowania 
wysokiej aktywności fizycznej, umysłowej 
i społecznej, które mają przyczynić się do 

GMINNY DZIEŃ SENIORA

Zdjęcie dzięki uprzejmości „Życia Rawicza”
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poprawy jakości życia seniorów, umożliwiając im jedno-
cześnie zachowanie autonomii i niezależności. Dzięki 
przychylności władz Gminy Pakosław stworzone zostały – 
na miarę możliwości – warunki oraz zabezpieczone środki 
finansowe na spełnianie oczekiwań seniorów. Klub senio-
ra pozyskał nową siedzibę w Sowach – większe pomiesz-
czenia i możliwości organizacji różnych warsztatów, po-
gadanek, spotkań. Co roku organizowane są wycieczki, 
spotkania integracyjne, wyjazdy w ramach projektów. 
Mimo problemów z dojazdem cieszy nas to, że jest wśród 
Was nieustanna chęć spotkań, wymiany po-glądów, 
odkrywania i odnajdywania siebie, ale przede wszystkim 
radość i optymizm, jakie nosicie w sobie, gdyż doskonale 
wiemy, że najważniejsze jest zdrowie, radość i pogoda 
ducha, a wówczas wiek się nie liczy. Apeluję do wszystkich 
seniorów – nie siedźcie w domu, bo dookoła Was coś 
dobrego się dzieje, a Wasza aktywność jest wszystkim po-
trzebna. Jest tyle jeszcze do zrobienia w różnych sferach 
naszego życia, a Wasz udział jest nieodzowny. Jesteście 
ludźmi, którym wiek i życiowe doświadczenie wystawił – 
tak jak złotu – jubilerską próbę najwyższej jakości. Chcia-
łabym, abyście zawsze czuli się silni i młodzi, byli radośni, 
dbali o siebie i zawsze byli otoczeni życzliwością. Bądźcie 
odporni na zmartwienia i troski, bo życie cudem jest – 
więc kochajcie życie. W dalszej części uroczystości Wójt 
Gminy Pakosław – Pan Piotr Skrzypek przedstawił, co 
zmieniło się w Gminie Pakosław od ostatniego spotkania 

z seniorami, zapewnił także o wsparciu działań Klubu 
seniora oraz złożył wszystkim serdeczne życzenia. Życze-
nia i ciepłe słowa przekazał także Pan Paweł Kląskała – 
Radny Rady Gminy Pakosław. Następnie uhonorowano 
najstarszych seniorów oraz najstarszą parę jubilatów 
obecnych na uroczystości. Byli to :
1. Pani Janina Dąbrowicz z Golejewka.
2. Pan Franciszek Antkowiak z Góreczek Wielkich.
3. Pan Antoni Pyszniak z Chojna.
4. Państwo Teresa i Kazimierz Chudy z Osieka (13 czerwca 
2021 r. obchodzili 60 rocznicę ślubu). 
Życzenia złożyli i kwiaty wręczyli także :
1. Pani Elżbieta Łakoma – Przewodnicząca Rady Gminy 
Pakosław ,
2. Pan Piotr Skrzypek – Wójt Gminy Pakosław,
3. Pani Halina Kusz – Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji 
w Pakosławiu,
4. Pan Jarosław Dróżniewicz – Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Chojnie. 
Na uroczystość przygotowano wystawę przepięknych 
obrazów malowanych igłą. Były to dzieła Pani Kazimiery 
Staśkiewicz z Pakosławia, która jest członkiem Klubu Se-
niora. Po poczęstunku Zespół muzyczny REVERSE – Kaja 
i Przemek – zaprosili do śpiewania piosenek biesiadnych 
oraz wspólnego tańca.

Dorota Matuszak

„Las w słoiku"  - to tytuł warsztatów dla seniorów, 
które odbyły się dnia 27 października 2021 r. O tym, że 
jesień bogata jest w piękne dary natury, nie trzeba niko-
go przekonywać. Szyszki, mech, kolorowe liście, kwiaty 
nawłoci, jarzębina, kasztany czy gałązki sosny znalazły 
swoje miejsce w słoikach, tworząc piękne kompozycje.
Panie obecne na warsztatach z wielką radością i staran-
nością wykonały te leśne dekoracje. Podczas tego spotka-
nia toczyły się rozmowy o jesieni, o jej walorach, wido-

kach, którymi się nasycamy, o pięknej kolorowej przyro-
dzie, która podczas tej pory roku jest wyjątkowa. Jak to 
bywa w kobiecym światku, były pogaduszki o jesiennych 
przepisach kulinarnych. Jak się okazuje panie bardzo chę-
tnie robią jesienne zaprawy, takie jak: powidła, maryno-
wane grzybki, dżem z dyni i pomarańczy oraz kiszą kapu-
stę. Oj przez moment zrobiło się smacznie. Te jesienne 
warsztaty przeplatały się także z odrobiną poezji. Mogłyś-
my wysłuchać takich wierszy jak: „Astry”, „Jak nie kochać 

jesieni”, „Jesienne wino” czy „Zaduma”. 
Jedna z pań przepięknie wyrecytowała 
jesienny wiersz, za co otrzymała wielkie 
brawa. Bardzo dziękuję za ten miły czas 
spędzony z Wami. Wasza aktywność 
i uśmiech na twarzy powinny być dla nas 
wzorem do naśladowania. I jak pisała 
Agnieszka Osiecka w wierszu pt. „Zaszu-
miało jesienią” – „...tylko od nas zależy ile 
będzie jesieni w tym roku...”

                      Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Pakosławiu

„LAS W SŁOIKU” – WARSZTATY Z SENIORAMI
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SYSTEM WSPARCIA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach cyklicznych warsztatów dla seniorów 
o wygłoszenie wykładu poproszono Panią Ewę Szczepa-
niak – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Rawiczu.
Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom infor-
macji na temat systemu wsparcia osób starszych i niepeł-
nosprawnych. Często słyszymy o różnych możliwościach 
i uprawnieniach dla tej grupy osób, ale nie wiemy, kto tak 
naprawdę może korzystać z tych przywilejów. Niepełno-
sprawność ogranicza funkcjonowanie zarówno w domu, 
jak i w środowisku. Można korzystać z różnego rodzaju 
dofinansowania, jednak trzeba spełniać odpowiednie 
warunki: złożyć wniosek i ewentualnie zabezpieczyć środ-
ki na wkład własny.
Ze względu na ograniczone środki, przesłanie wniosku nie 
jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Wniosków jest 
bardzo dużo, dlatego np. z dofinansowania do turnusu 
rehabilitacyjnego można korzystać nie częściej, niż jeden 
raz na pięć lat. Pani Kierownik PCPR-u w Rawiczu, infor-
mowała także seniorów o zasadach korzystania z miejsc 
parkingowych dla niepełnosprawnych. Z postoju na par-

kingu, w miejscu oznaczonym dla niepełnosprawnych mo-
żne korzystać osoba, która uczestniczy osobiście w tym 
wyjeździe. Inny kierowca samochodu, który posiada tylko 
legitymację osoby uprawnionej do takiego parkowania, 
mimo tego, że załatwia sprawę dotyczącą niepełnospraw-
nego uprawnionego (bez jego osobistego udziału), nie 
może stanąć na miejscu oznaczonym dla niepełnospraw-
nych, (w razie kontroli otrzyma mandat). Spotkanie było 
bardzo ciekawe.

Dorota Matuszak

Archiwum Pani Doroty Matuszak

Z NOTATNIKA KOMISARIATU POLICJI W PAKOSAWIU

ZIMOWE OBOWIĄZKI.
Padający śnieg pojawił się wszędzie, również na chod-
nikach, dachach, jak i zasypuje nasze samochody. Zimowa 
aura niesie za sobą nie tylko zabawę na śniegu i piękne 
widoki, ale i obowiązki dla właścicieli pojazdów, jak i nie-
ruchomości. Przypominamy, jakich musimy przestrzegać 
przepisów, by nie stwarzać realnego zagrożenia dla sa-
mych siebie, jak i otaczających nas osób.
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
zobowiązuje właścicieli nieruchomości. Dotyczy to chod-
ników położonych wzdłuż ich nieruchomości.
Właściciele nieruchomości zgodnie z brzmieniem art. 5 
ust. 1 pkt 4 ustawy są zobowiązani do utrzymania czy-
stości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
ich nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną 
część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, która 
jest położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprząt-
nięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny po-
stój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
Właściciel nieruchomości nie musi usuwać śniegu i lodu 
z przystanków komunikacyjnych.
Jeżeli między chodnikiem, a granicą działki jest pas ziele-
ni, tam odśnieżyć powinna już gmina.
Śnieg, który uprzątnie z chodnika właściciel, powinien zo-
stać usunięty przez zarządcę drogi.
Przypominamy również o obowiązku usuwania z dachów 

sopli lodu, które stanowią realne zagrożenie bezpieczeń-
stwa dla przechodzących osób.
DLA KIEROWCÓW.
Zanim ruszymy w drogę, zwracajmy uwagę, w jakim sta-
nie znajduje się nasz pojazd. Jest to obowiązek niezależ-
nie od tego, czy podróżujemy samochodem osobowym, 
czy ciężarowym. Odśnieżyć należy nie tylko szyby, ale też 
reflektory i dach. Spadający lód w szczególności z samo-
chodów ciężarowych i ich naczep, stanowi poważne za-
grożenie w ruchu drogowym. Wyczyścić musimy też lu-
sterka wsteczne oraz tablice rejestracyjne.
Trzeba pamiętać nie tylko o takich elementach jak: ogu-
mienie, oświetlenie, układ kierowniczy, ale także o odpo-
wiednim oczyszczeniu i przygotowanie pojazdu do jazdy. 
Szczególnie ważne jest to w takich warunkach atmosfe-
rycznych,  jakie panują obecnie.
Pamiętajmy, że na kierujących spoczywa powinność 
przygotowania do jazdy pojazdu w taki sposób, aby nie 
stwarzał on zagrożenia dla innych użytkowników dróg 
i dla niego samego. Taki obowiązek wynika, m.in. z Usta-
wy Prawo o Ruchu Drogowym i art. 66, którego pierwszy 
punkt stanowi: ,,Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak 
zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie 
z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących 
lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku 
ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.

Rewir Dzielnicowych w Pakosławiu
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OŚWIATA
PRZEDSZKOLE W CHOJNIE  

(Artykuły i fotografie otrzymane z przedszkola)

W toku zajęć w przedszkolu dzieci zapoznawane są 
z wybranymi zawodami w celu pobudzania oraz rozwi-
jania ich zainteresowań i uzdolnień. 
W Przedszkolu w Chojnie od września do listopada odbyły 
się spotkania z osobami pracującymi w różnych zawo-
dach. Pani policjant przeprowadziła ze wszystkimi przed-
szkolakami zajęcia na świeżym powietrzu w „miasteczku 
drogowym”. Dzieci w sposób praktyczny poznały zasady 
bezpiecznego poruszania się na drodze. Następnie Pani 
Kasia opowiedziała o swoim zawodzie. Omówiła wygląd 
policyjnego munduru. Kolejnym gościem był ratownik 
medyczny. Pan Rafał rozmawiał z dziećmi o tym, na czym 
polega jego praca, co należy zrobić jeżeli np. ktoś straci 
przytomność. Opowiedział również, co zawiera torba, 
którą ma przy sobie każdy ratownik, gdy jest na służbie. 
Na koniec chętne przedszkolaki mogły zrobić opatrunek 
koledze z wykorzystaniem bandaży. Pani Ela przybliżyła 
nam pracę w bibliotece. Przeczytała interesujące książki 
z literatury dziecięcej. Zachęcała do odwiedzania biblio-
teki i wypożyczania ciekawych lektur. Najmłodsza grupa 
z okazji urodzin Kubusia Puchatka poznała wnętrze 
biblioteki, która znajduje się obok przedszkola. W czasie 
odwiedzin dzieci usłyszały kilka opowiadań o Puchatku. 
Układały puzzle oraz nazywały postacie z bajek. Na zakoń-
czenie każdy maluszek otrzymał pamiątkowy obrazek od 
pani bibliotekarki. Kolejnym ciekawym spotkaniem, 
w którym uczestniczyła grupa Puchatków była wizyta 
w pobliskiej lecznicy zwierząt. Pan Bartek pokazał jak wy-
gląda jego gabinet, sprzęt jakiego używa do swojej pracy. 

Dzieci mogły doświadczyć na czym polega badanie pieska 
oraz oglądały pod mikroskopem pchłę. Zobaczyły również 
obraz z badania usg zwierzątka. Ostatnim gościem był 
pan Michał. Zaprezentował dzieciom swój mundur oraz 
podstawowy ekwipunek, który jest na wyposażeniu żoł-
nierza. Najstarsza grupa, wspólnie z wojskowym, na placu 
przedszkolnym, przygotowała obiad w warunkach polo-
wych – fasolkę po bretońsku. Przedszkolacy poznali różne 
zawody, zadawali dociekliwe pytania i aktywnie uczestni-
czyli w zajęciach. Wszystkim przedstawicielom wyżej 
wymienionych zawodów zostały wręczone własnorę-
cznie wykonane laurki – podziękowania. Każde spotkanie 
zostało uwieńczone pamiątkowym zdjęciem.

Katarzyna Kędzia

 PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ RÓŻNE ZAWODY

Na początku października 2021 roku w Przedszkolu 
w Chojnie został zorganizowany konkurs dla dzieci i ich 
rodziców pn. „Wesoła dynia”. 
Konkurs polegał na wykonaniu ozdoby z dyni i dostarcze-
niu jej do przedszkola. Rodzice i dzieci podjęli wyzwanie 
„na wesoło”. W konkursie wzięło udział aż 40 dyń, a każda 
była wyjątkowa i zupełnie inna. Prace  były bardzo cieka-
we i pomysłowe. Wszyscy wykazali się dużą kreatywnoś-
cią. Na dyniach zawarto: humor, jesienny klimat, a przy 
tym wykazano się dużymi umiejętnościami plastycznymi. 
Bardzo trudno było wybrać najweselszą dynię. Poziom 
konkursu był niezwykle wysoki. Decyzją jury każdy z ucze-
stników otrzymał dyplom oraz drobny upominek. Gratu-
lujemy pomysłowości wszystkim dzieciom i ich rodzicom 
uczestniczących w tym konkursie. 

 Judyta Cichowlas

KONKURS PN. „WESOŁA DYNIA”
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SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOJNIE   

(Artykuły i fotografie otrzymane ze szkoły)

Dnia 24 września 2021 r. odbyła się w naszej szkole siódma edycja EUROPEJSKIEGO DNIA SPORTU SZKOLNEGO 
(ESSD) w Polsce.
Było to wielkie, międzynarodowe święto ruchu, w którym biorą udział szkoły z całej Europy, a nawet Ameryki Południowej 
i Azji! W tym roku Szkolny Związek Sportowy dołączył jako partner tego wydarzenia, aby wspierać aktywność sportową 
w szkołach! W Polsce to wydarzenie organizowane jest przez Fundację V4Sport przy aktywnym udziale AKADEMII KRO-
KIETA I LAMY, której misją jest tworzenie EDUKACJI W RUCHU. W naszej szkole został zorganizowany bieg sztafetowy od 
klasy 1 do klasy 8 po-łączony z rajdem rowerowym. Łącznie uczestnicy przebiegli 8 km i przejechali na rowerze 22 km. Do-
datkowo klasy I-III ćwiczyły w klasach według przygotowanego planu ruchowego z Akademią Krokieta i Lamy. Główną ideą 
naszej akcji było zachęcenie jak największej liczby uczniów do bycia aktywnym sportowo w dobie postępującej „epidemii 
siedzenia”. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia były nieoczywiste przestrzenie do ruchu. 

EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU

UCZYMY SIĘ OSZCZĘDZAĆ
� Dnia 12 października 2021 r., w ramach projektu 
pn. „Uczymy się oszczędzać”, klasa III gościła na zaję-
ciach Panią Teresę Stachowską. Uczniowie mogli zada-
wać pytania dotyczące pracy księgowego, bo właśnie 
taki zawód wykonuje zaproszony gość.
Pani Teresa Stachowska - główna księgowa Szkoły Podsta-
wowej i Przedszkola w Chojnie przeszła na emeryturę 
w sierpniu 2020 r. z 40 - letnim stażem pracy zawodowej. 
W samym Chojnie na stanowisku głównej księgowej pra-
cowała przez 30 lat. Obecnie wspiera swoją zastępczynię, 
która wkrótce będzie główną księgową Szkoły Podstawo-
wej w Chojnie. Pani Teresa z zawodu jest technikiem eko-
nomistą o specjalności finanse i rachunkowość. Do naj-
ważniejszych obowiązków księgowego należy kontrola 
nad zestawieniami finansowymi i bieżące nadzorowanie 
całej rachunkowości w firmie. Księgowy jest także po-
średnikiem w kontaktach z wszelkimi instytucjami skar-
bowymi i prawnymi, dlatego musi być kulturalny, komuni-
katywny i otwarty na ludzi. W tym zawodzie liczą się: skru-
pulatność, rzetelność, dobra pamięć i umiejętność radze-
nia sobie z kilkoma sprawami jednocześnie Księgowy nie 
musi odznaczać się wybitnym talentem matematycznym, 
ale biegłość w liczeniu i operowaniu cyframi jest bardzo 
przydatna. Obecnie jest to praca polegająca na obsłudze 

pla�orm cyfrowych i styczności z takimi narzędziami jak 
arkusze kalkulacyjne oraz programy fakturowe, rozlicze-
niowe czy podatkowe. Wbrew obiegowej opinii, nikt 
w tym zawodzie się nie nudzi. Predyspozycje do wykony-
wania zawodu muszą iść w parze z kierunkowym wy-
kształceniem średnim lub wyższym o profilu rachunko-
wym. Na zakończenie spotkania podziękowaliśmy Pani  
Teresie Stachowskiej za przyjęcie zaproszenia oraz 
wyczerpujące i ciekawe odpowiedzi na nasze pytania.
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DAR SERCA DLA MICHAŁA

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie i ro-
dzice kochani, taką propozycje dla Was mamy: zamiast 
kwiatka dla Pana lub Pani, pieniążki do puszki na rzecz 
Michała wrzucamy…

W ramach Dnia Edukacji Narodowej czyli w dniach 13 i 14 
października br. na terenie naszej szkoły został zorganizo-
wany kiermasz ciast, z którego dochód przeznaczono na 
pomoc w leczeniu Michała, ucznia naszej szkoły. Szkolną 
akcję charytatywną wsparli rodzice naszych uczniów. Za 
pomoc i otwarte serce należą się wszystkim serdeczne 
podziękowania.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Nauczyciela to jeden z tych dni 
w roku, w którym uczniowie wyrażają 
wdzięczność i uznanie dla pięknej, choć 
niełatwej pracy pedagogów.

Dnia 14 października 2021 r. święto-
waliśmy z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Nie mogło zabraknąć w tym dniu życzeń 
płynących od uczniów. Uczniowie klas 
pierwszej i drugiej przygotowali dla wszy-
stkich nauczycieli i pracowników szkoły 
piękną akademię. Zebrani goście usłyszeli 
wspaniałe życzenia, wysłuchali kilku piose-
nek, obejrzeli taniec, a na koniec otrzymali 
pamiątkową kartkę z życzeniami.

POWIATOWY JESIENNY RAJD ROWEROWY
Dnia 16 października br. sekcja rowerowa działają-

ca w naszej szkole, wzięła udział w Powiatowym Jesien-
nym Rajdzie Rowerowym, którego organizatorem było 
PTTK ,,RAWICZ” wraz z sołectwem Dąbrówka. 
Celem rajdu była integracja międzypokoleniowa społe-
czeństwa oraz propagowanie turystyki rowerowej jako 
formy spędzania czasu wolnego. W rajdzie wzięło udział 
dziewięcioro członków sekcji wraz z opiekunami. Trasa li-
czyła ok. 48 km i prowadziła przez następujące miejsco-
wości: Chojno (start) – Miejska Górka (postój pierwszy) – 
Annopol – Zakrzewo – Kawcze (lasy-postój drugi) – Kona-
rzewo – Dąbrówka (meta). Uczestnicy rajdu po dotarciu 
na metę mogli pokrzepić się ciepłym i smacznym posił-
kiem oraz pysznym ciastem. Niektórzy chętni wzięli udział 
w przygotowanych dla nich konkursach, m.in.: w grzybiar-
skim (zbieranie grzybów w lesie po trasie), w zadaniu pn. 
,,celna ręka”(rzut lotką do tarczy) oraz rowerowym torze 
przeszkód. W tym ostatnim członkowie naszej sekcji wy-
walczyli dobry czas i otrzymali nagrody przydatne pod-
czas jazdy rowerem, takie jak : bidon czy oświetlenie 

rowerowe. Na  pamiątkę uczestnictwa w rajdzie wszyscy 
rowerzyści otrzymali specjalny znaczek rajdowy. Członko-
wie naszej sekcji mogą być w pełni usatysfakcjonowani 
z przejechanej trasy, jak i z atrakcji, które na nich czekały.
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ZBIÓRKA KASZTANÓW I ŻOŁĘDZI

Na przełomie września i października uczniowie 
naszej szkoły w ramach programu pn. „Cztery pory roku 
w lesie” przystąpili do akcji „Kasztany i żołędzie 2021”. 
Celem akcji było zebranie jak największej ilości kasztanów 
i żołędzi, które przeznaczone będą na karmę dla zwierząt 
leśnych w okresie zimy. Dzięki zaangażowaniu uczniów 
i ich rodziców udało się zebrać 1240 kilogramów kaszta-
nów i żołędzi, które zostały przekazane dla Koła Łowiec-
kiego „Safari”. Zebrane kasztany i żołędzie, będą w sezo-
nie zimowym przysmakiem dzików, saren, jeleni, danieli, 
a także ptaków: sójek i bażantów. Dzięki temu, że są boga-
te w witaminy i inne substancje odżywcze, pozwolą zwie-
rzynie leśnej lepiej przetrwać zimę.

PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH
Uczniowie klasy III sprzątali zapomniane groby.

Dnia 18 października 2021 r. uczniowie klasy III 
Szkoły Podstawowej w Chojnie udali się na cmentarz 
parafialny w Golejewku, aby uporządkować zapomnia-
ne groby. 

Wszyscy z zaangażowaniem wykonywali powierzo-
ne im zadania. Trzeba przyznać, że mieliśmy bardzo dużo 
do zrobienia, lecz wspólnymi siłami podołaliśmy wszelkim 
trudnościom. Aby uczcić pamięć zmarłych, zapaliliśmy zni-
cze. W ciszy opuściliśmy cmentarz i wróciliśmy do szkoły. 

Zbigniew Herbert napisał:  „Naród, który traci pa-
mięć, traci sumienie”. O pamięć, ale i sumienie uczniów 
naszej szkoły, póki co możemy być spokojni.

APEL Z OKAZJI XXI DNIA PAPIESKIEGO

Dnia 19 października 2021 roku 
odbył się w naszej szkole apel z okazji 
XXI Dnia Papieskiego pod hasłem: 
,,Nie lękajcie się”.

Członkowie Szkolnego Kola „Cari-
tas” przygotowali montaż słowno – 
muzyczny poświęcony osobie Święte-
go Jana Pawła II. Przesłanie ukryte 
w słowach ,,Nie lękajcie się” wzywa nas 
do zaufania Chrystusowi w tak trud-
nym dla nas czasie i daje nadzieję na 
lepsze jutro.
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GMINNY DZIEŃ SENIORA

Dnia 20 października 2021 r., uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli w Gminnym Dniu Seniora. 
Zebrani goście mieli przyjemność usłyszeć piosenki i wier-
sze przygotowane przez klasę II  oraz szkolny chór. Klasa I 
zaprezentowała układ taneczny, a na koniec seniorzy usły-
szeli gorące życzenia i otrzymali słodkie upominki przygo-
towane przez dzieci. Nasi uczniowie zaprezentowali się 
przed około dwustoma zaproszonymi gości, co było du-
żym wyzwaniem. Gratulujemy dzieciom ich postawy, ta-
lentu i wrażliwości na drugiego człowieka.  

DZIEŃ KREDKI
Dnia 22 października 2021 r. obchodziliśmy Dzień 

Kredki. Do czego służą kredki, nie trzeba dzieciom tłu-
maczyć, korzystają z nich niemalże codziennie. 
Kredki towarzyszą nam od najmłodszych lat naszego ży-
cia. Są z nami kiedy stawiamy pierwsze kroki w malo-
waniu w domowym zaciszu i później w okresie przed-
szkolnym i szkolnym. Za pomocą kredki wyrażamy nasze 
uczucia i marzenia. Dodatkowo rozwijamy wyobraźnię 
i kreatywność – a gdy jesteśmy dorośli, kredki pozwalają 
nam uciec od codziennych problemów, dając chwile rela-
ksu i wyciszenia. Z tej okazji uczniowie klasy II gościli w Fi-
lii Bibliotecznej w Chojnie. Pani bibliotekarka przygoto-
wała wiele niespodzianek. Dzieci wysłuchały wiersza 
o kredkach, a następnie wpadły w wir kolorowania ilu-
stracji o kredkach. Uczniowie świetnie się bawili, a wspól-

WYCIECZKA KLASY III DO WROCŁAWIA
Dnia 25 października 2021 r. uczniowie klasy III 

pojechali do Wrocławia.
Pierwszym punktem programu wycieczki było zwiedzanie 
Rodzinnego Centrum Rozrywki Loopy's World na Biela-
nach Wrocławskich. W sali zabaw, na ogromnej powierz-
chni, w licznych zabawowych strefach tematycznych, nie 
sposób było się nudzić. Kilka rodzajów zjeżdżalni, tram-
poliny oraz tor saneczkowy cieszyły się ogromnym zainte-
resowaniem u dzieci. Aury tajemniczości dodawały kolo-
rowe tunele i tajemnicze przejścia. Zarówno chłopcy, jak 
i dziewczynki chętnie próbowali swoich sił w roli kierowcy 
na torze dla elektrycznych samochodzików. Wizyta w cen-
trum dostarczyła wszystkim wielu niezapomnianych wra-
żeń. Drugim punktem naszej wycieczki było zwiedzanie 
„Kolejkowa” – największej makiety kolejowej w Polsce. 
Na miejscu dzieci uczestniczyły w warsztatach artystycz-
nych, tworząc własne kompozycje plastyczne. Następnie 
nasi uczniowie mogli zobaczyć w miniaturowym świecie 
życie na wsi, potowarzyszyć turystom podczas górskich 
wypraw, czy wziąć udział w akcji ratunkowej. Dzieci zoba-
czyły również poruszające się po „Kolejkowie” pociągi 
oraz samochody, a także jedyną w Polsce makietę, na któ-
rej pływa statek. Na makiecie umieszczono takie perełki 
architektoniczne jak: Dworzec Świebodzki, ratusz oraz ka-

mienice wrocławskiego rynku, hotel Monopol, ul. Piłsud-
skiego, Solpol, charakterystyczne bloki mieszkalne, 
obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce czy Schroni-
sko „Szwajcarka” w Sudetach Zachodnich. Ostatnim eta-
pem wycieczki był wrocławski drapacz chmur – najwyżej 
położony punkt widokowy w Polsce – SKY TOWER (200 
metrów nad ziemią), z którego widać zachód, północ oraz 
częściowo wschód i południe Wrocławia. Z jego szczytu 
można zobaczyć Górę Ślężę, a przy dobrej widoczności 
także Chełmiec i Śnieżkę. Wjazd na punkt widokowy od-
był się szybkobieżną windą (pięćdziesiąt sekund i byliśmy 
na 49. piętrze).

na lekcja przyniosła wiele niezapomnianych wrażeń. Bez 
wątpienia kredka jest jednym z naszych najlepszych przy-
jaciół i zasługuje na swoje święto. 



SZKÓŁKA WĘDKARSKA DZIAŁAJĄCA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W CHOJNIE

Podstawowym celem działania szkółki jest zapoznawanie młodzieży szkolnej z zagadnieniami wędkarstwa rekre-
acyjnego, propagowanie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu, rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą 
oraz wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna. 
Działalność szkółki rozpoczęto w nowym roku szkolnym od zapisania nowych członków. W tym roku zgłosiło się 13 uczniów 
z klas od IV do VIII. Następnie każdy został przeszkolony z zakresu bezpiecznego zachowywania się nad wodą. Omówione 
zostały zasady udzielania pierwszej pomocy. Zapoznano również uczniów z zasadami i regulaminem obowiązującym 
członków szkółki. W I półroczu odbyło się 5 zajęć (warsztatów) nad zbiornikiem wodnym w Golejewku. W trakcie zajęć 
uczniowie uczyli się montażu zestawów do wędki, sposobów przygotowania i podawania przynęty, gruntowania i prawi-
dłowego zacinania oraz wyjmowania ryb z wody. Doskonalili również umiejętność wyjmowania podbierakiem większych 
sztuk. Prowadzona jest również klasyfikacja zawodników walczących o „Puchar Szkoły Podstawowej w Chojnie w Wędkar-
stwie Spławikowym”. Po pięciu wędkowaniach najlepszy w tym półroczu jest Franciszek Wojtyczka, drugi jest Kamil Kroma, 
a trzecie miejsce zajmuje Remigiusz Plewa.

NIESAMOWITA PRZYGODA 
Z EUROPEJSKIM TYGODNIEM KODOWANIA

Uczniowie klasy pierwszej i drugiej wy-
konywali wiele ciekawych zadań związanych 
z nauką programowania. 
Podczas zajęć informatycznych uczniowie ko-
rzystali z programów: Scratch, Code.org. Na-
bywali umiejętność układania kodu przypisa-
nego określonemu obiektowi, a nawet tworzy-
li własne gry. Wiele radości sprawił im „Ozo-
bot” – mały, sprytny robot edukacyjny. Wyko-
nywał on polecenia wydawane przez uczniów 
rysujących kolorowe kody. Dzięki lekcjom z wy-
korzystaniem „Ozobota” dzieci oswajały się 
z nowoczesną edukacją i w praktyczny sposób 
doświadczały powiązania pomiędzy teorią, 
a praktyką, ćwiczyły tym samym myślenie przy-
czynowo – skutkowe i rozwijały kreatywność. Tydzień z kodowaniem dobiegł końca, ale nauka z wykorzystaniem pro-
fesjonalnych pomocy dydaktycznych będzie oczywiście kontynuowana.

POTRAWY Z KRAJÓW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH
Ostatnie lekcje języka niemieckiego dla uczniów klas ósmych były wyjątkowo „smakowite”. Uczniowie bowiem 

poznawali potrawy z krajów niemieckojęzycznych. 
Podsumowaniem tego tematu było stworzenie przez uczniów pla-
katów przedstawiających różne potrawy i sposoby ich przygoto-
wania. Praca grupowa przebiegała bardzo owocnie i każdy miał 
w niej swój udział. Na koniec ósmoklasiści przedstawiali efekty 
swoich działań. Była to dla nich okazja, by jak najwięcej rozmawiać 
w języku niemieckim. Mogliśmy posłuchać i zobaczyć, jak wykonać 
np.: Apfelstrudel, czyli szarlotkę, Linsensuppe, czyli zupę z socze-
wicy, Currywurst, czyli kiełbasę w sosie curry i wiele innych po-
traw. Ciekawą i wyjątkową w smaku potrawą jest Labskaus, czyli 
buraczki na ciepło z jajkiem sadzonym i rolmopsem. Danie to po-
pularne jest na północy Niemiec. Zadowalający jest fakt, że 
uczniowie z pełnym zaangażowaniem pracowali na lekcjach. Kto 
wie, czy wśród nich nie znajduje się jakiś przyszły Meisterkoch?
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
Kaczor Donald, Myszka Miki, Smerfy, Kubuś Puchatek, Bolek i Lolek i wiele innych postaci bajkowych obchodziło 

swoje święto.
 W dzieciństwie, dzięki tym bohaterom, poznawaliśmy świat, śmialiśmy się i wzruszaliśmy. Międzynarodowy Dzień Postaci 
z Bajek to święto, które przypada dnia 5 listopada, w rocznicę urodzin Walta Disney'a. Jest to wspaniała inicjatywa 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych – bajki bowiem są świetnym pomostem do wspólnej zabawy między pokoleniami. Z tej 
okazji klasa III  gościła w Filii Bibliotecznej w Chojnie. Pani bibliotekarka przygotowała dla nas wiele niespodzianek. Dzieci 
brały udział w quizie. Była to też świetna okazja, aby przypomnieć sobie bajki, takie jak : Czerwony Kapturek, Kot w butach, 
Śpiąca Królewna, Jaś i Małgosia  i wiele innych. Dzieci rozwiązywały także zagadki dotyczące postaci z bajek i słuchały ich 
fragmentów. Uczniowie świetnie radzili sobie z zadaniami, a wspólna lekcja przyniosła wiele niezapomnianych wrażeń.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Nasza szkoła dba o rozwój 
świadomości narodowej oraz po-
głębianie wiedzy historycznej 
wśród młodego pokolenia.
Dlatego też dnia 10 listopada 2021 r., 
uczniowie na pamiątkę wydarzeń 
sprzed 103 lat, by uczcić wybitną po-
stać marszałka Józefa Piłsudskiego 
oraz w ramach akcji „#Szkoła do 
hymnu” odśpiewali Mazurka Dąbro-
wskiego. Korytarze szkoły zostały od-
świętnie udekorowane, a uczniowie 
przybyli do szkoły w galowym stroju, 
ozdobionym kotylionem. Podczas te-
go dnia wspominano, że: 11 listopa-
da – Narodowe Święto Niepodległoś-
ci, dla Polaków jest jednym z najważ-
niejszych świąt państwowych. Upa-
dek Polski w 1795 roku zapoczątko-
wał 123-letni okres zaborów i niewoli. 
Droga do wolnej Polski była nazna-
czona walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń. Polacy walczyli o swój kraj zarówno pod bokiem Napoleona Bonaparte, 
jak również w powstaniach – listo-padowym i styczniowym. Dopiero światowy konflikt, jakim z czasem okazała się Wielka 
Wojna 1914-1918, zaktualizował tzw. sprawę polską w Europie i stał się szansą na odzyskanie upragnionej wolności.
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Dnia 25 listopada 2021 r., z okazji Dnia Pluszowego Misia, 

uczniowie klasy II wybrali się do Filii Bibliotecznej w Chojnie, by 
radośnie uczestniczyć we wspólnej zabawie.
Celem spotkania było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 
zapoznanie dzieci z historią pluszowego misia oraz wspólna zaba-
wa. Uczniowie z ogromnym zapałem uczestniczyli w przygoto-
wanych zabawach. Podczas warsztatów dzieci przystąpiły do kil-
ku zadań. Najpierw wysłuchały historii dotyczącej powstania te-
go święta, a następnie usłyszały fragment książki o rodzinie mi-
siów czytaną przez panią Elę – bibliotekarkę. Następnie ucze-
stnicy spotkania podzielili się na dwie grupy, a zabawa polegała 
na narysowaniu misia według wzoru – w określonym czasie. Ko-
lejne, niełatwe zadanie, to przekładanie wykałaczek „łapką mi-
sia”. Odbył się także test ze znajomości życia misiów. Ostatnie za-
danie polegało na wykonaniu papierowego misia. 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SOWACH  (Artykuł i fotografia otrzymane z przedszkola)

„SŁUCHEJCIE WIARA, TO JEST NASZO GWARA”
W Oddziale Przedszkolnym w Sowach, by zaakcentować nasze Święto Narodowe, odbył się II Gwarowy Konkurs 

pn. ,,Słuchejcie wiara, to jest naszo gwara”. 
Do konkursu przystąpiło 22 dzieci, w dwóch kategoriach wiekowych : 3-4 latki oraz 5-6 latki. Do każdej z grup przypisane 
były inne wiersze. Dzieci zaprezentowały się bardzo odważnie i 
pewnie. Pod uwagę jury brało: dykcję, poprawność i swobodę 
gwarową oraz sposób prezentacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy i nagrody. Lista zwycięzców ogłoszona jest na stronie 
przedszkola. Oto jeden z wierszy:

Godej po naszymu
„Dzisiaj każdy bejmy liczy
i w Krakowie i w stolicy.
Poznaniaku Ty bądź w formie
i zapomnij o reformie.
Ćpnij na sznytkę szczyptę dżymu,
jedz i godej po naszymu".

Bogumiła Głowacz

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

O ZDROWYM ŚNIADANIU DUŻO WIEMY, 
KOLOROWE WARZYWKA I OWOCE 

ZE SMAKIEM JEMY!
Dnia 17 listopada 2021 r. gościliśmy w naszej szkole panią dietetyk – Agatę 

Szalewską.
Wykład poświęcony był temu, jak wielką i znaczącą rolę w życiu każdego człowieka 
ma zdrowe śniadanie. Pani dietetyk  zwróciła uwagę na zdrowy styl życia oraz na pra-
widłową dietę dostosowaną dla dzieci w wieku szkolnym. Uczniowie uzyskali infor-
macje, jakie produkty warto zabierać ze sobą do szkoły na drugie śniadanie oraz jakie 
produkty należy ograniczyć, by cieszyć się dobrym zdrowiem i samopoczuciem.
W ramach akcji zdrowego śniadania, uczniowie co poniedziałek, przynosili zdrowe 
smakołyki w  różnych kolorach (czerwonym, zielonym, żółtym, białym).

� � � � Anna Werno, Sylwia Basty



SPORTOWE PODSUMOWANIE

„MIMOZAMI JESIEŃ SIĘ ZACZYNA…”

Zakończyły się finały powiatu rawickiego w unihokeju. 
W zawodach Igrzysk Dzieci, zarówno dziewczęta, jak i chłop-
cy zajęli miejsce na podium! 
Dziewczęta stanęły na najwyższym stopniu podium zdobywa-
jąc złoty medal, chłopcy natomiast wywalczyli brąz. W Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej dziewczęta zajęły 4. miejsce.
W październiku odbyły się również Drużynowe Biegi Przełajo-
we. Chłopcy z rocznika 2009 i młodsi zajęli 3. miejsce. Dziew-
częta z roczników 2007-2008 uplasowały się na 2. miejscu. 
Drużyny dziewcząt i chłopców z rocznika 2011 zajęły miejsce 
tuż za podium, zdobywając 4. miejsce.
Indywidualnie miejsce 4. zajął Igor Kaczmarek (Igrzyska Dzie-
ci), natomiast Jędrzej Glapiak przybiegł jako 5.
Wszystkim naszym sportowcom gratulujemy sportowej posta-
wy i osiągnięć! Życzymy dalszych sukcesów!

� � � � � � Hanna Sierpowska

KULTURA

Jesień to przepiękny czas zmian w przyrodzie. 
Spadające i szeleszczące pod butami liście, bogactwo da-
rów natury i kolorów w przyrodzie sprawia, że niejedno-
krotnie zadajemy sobie pytanie : Jak nie kochać jesieni? 
Oj można ją polubić, co udowodnili uczestnicy zadania 
pn. „Jesienny pejzaż w mojej miejscowości”, którzy wy-
konali piękne jesienne fotografie lub namalowali śliczne 
pejzaże pokazujące oblicze tej pory roku. Sami zobaczcie, 
jakie jesienne krajobrazy można dostrzec w naszej oko-
licy. Czy już pokochałaś lub pokochałeś jesień?

Agnieszka Jeziorska

Gadu, gadu, (…) nocą…

VII WYDANIE NOCY 
BIBLIOTEK POD HASŁEM 
„CZYTANIE WZMACNIA”.
Dnia 8 października 2021 r., w Centrum Kultury 

Chazackiej w Chojnie, miało miejsce siódme wydanie 
Nocy Bibliotek pod hasłem „Czytanie wzmacnia”. 
Wydarzenie to wzbogacone zostało o przepiękny koncert 
pt. „Gadu, gadu, (…) nocą” w wykonaniu Zespołu MUS 
TRIO. Mogliśmy tego wieczoru usłyszeć cudowny głos i po-
dziwiać talent muzyczny Pani Magdy Zamoroki, która ocza-
rowała publiczność wykonując kilka utworów, do których 
teksty napisała Agnieszka Osiecka. To właśnie Agnieszce 
Osieckiej poświęcony był ten wspaniały koncert. Data na-
szego spotkania nie była przypadkowa, ponieważ dnia 
9 października 2021 r., przypadała 85. rocznica urodzin tej 
wybitnej artystki. Podczas wieczornego spotkania wspo-

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

minaliśmy jej biografię oraz przywołanych zostało kilka 
wierszy tej znakomitej poetki, które wykonała obecna 
wśród nas poetka – Pani Sabina Klak. Bardzo dziękujemy 
wszystkim, którzy skorzystali z naszego zaproszenia i wzięli 
udział w kolejnej odsłonie Nocy Bibliotek. Mamy nadzieję, 
że każdy, kto uczestniczył w tym wydarzeniu, został wzmo-
cniony czytaniem i muzyką, która rozbrzmiewała tego wie-
czoru.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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95. URODZINY KUBUSIA PUCHATKA

Wiwat  Misiu, łakomczuszku,
niech nie burczy Ci już w brzuszku.
My życzenia Ci składamy,
byś był jak najdłużej z nami.
Miodku zawsze miej w dostatku,
żyj nam 100 lat nasz Puchatku!

Urodziny Kubusia Puchatka – tradycyjnie w paździer-
niku, świętują tysiące dzieci na całym świecie. Dnia 14 
października, w rocznicę wydania pierwszej książki o Ku-
busiu Puchatku autorstwa A.A. Milne`a, Filię Biblioteczną 
w Chojnie odwiedziły dzieci z grupy „Puchatki” z Przed-
szkola w Chojnie.
Po wysłuchaniu bajki o jesiennych przygodach Kubusia 
Puchatka i jego przyjaciół, przedszkolaki odgadywały Kubu-
siowe zagadki. Dzieci doskonale radziły sobie także z ukła-
daniem puzzli z postaciami przyjaciół Kubusia Puchatka.
„Kubuś Puchatek” to książka, która uczy i bawi. Szalone 
przygody Puchatka potrafią rozbawić do łez nie tylko mło-

dego, ale i dorosłego czytelnika. Puchatek uczy dzieci wła-
ściwego zachowania poprzez swoje przygody. A czasem 
poprzez porażki, pokazuje dzieciom, jak należy właściwie 
zachowywać się, jak traktować przyjaciół i bliskie osoby.

Elżbieta Hauza

BAJKA O JASZCZURCE CZICZI…

W jesienny dzień, uczniowie klasy III Szkoły Pod-
stawowej w Pakosławiu wraz z wychowawcą przybyli do 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu. 
Nasi goście swoją wizytą w bibliotece rozpoczęli cykl 
spotkań w ramach przypadającego dnia 5 listopada 2021 
roku – Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Chyba się 
tego nie spodziewali, a jednak tak się stało. Podczas spot-
kania z bajkami, uczniowie poznali fragment historii o „Ja-
szczurce Cziczi z Karaibów”, która jest bohaterką bajek 
Ewy Kołodziejczyk. Wspólne – głośne czytanie tej bajki 
miało na celu przybliżenie dzieciom historii jaszczurki 
o imieniu Cziczi. A dlaczego właśnie wybrana została ta 
bajka? Otóż ogłoszony został przez Fundację pn. „Żar Ser-
ca” konkurs plastyczno-literacki o tym stworzonku. Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Pakosławiu starała się w ten 
sposób zachęcić dzieci do czytania oraz do udziału w tym 
konkursie. Być może ktoś z obecnych na spotkaniu wziął 
później w nim udział. Czytelnicze warsztaty wzbogacone 
zostały o kreatywne zadanie, polegające na stworzeniu 
mapy słów kojarzących się z bajką. Misja została wykona-
na. Mamy nadzieję, że historia „Jaszczurki Cziczi z Karai-

bów” to początek naszych bibliotecznych spotkań, ponie-
waż w swoich zbiorach posiadamy jeszcze dwie bajki z 
udziałem tej bohaterki. Dziękujemy Wam za to, że jesteś-
cie przyjaciółmi postaci z bajek.

Agnieszka Jeziorska

DZIEŃ JAK Z BAJKI
W dniach 4 i 5 listopada 2021 r. w Gminnej Bi-

bliotece Publicznej w Pakosławiu świętowaliśmy z przed-
szkolakami z Pakosławia z okazji Międzynarodowego 
Dnia Postaci z Bajek.
Były to wspaniałe chwile z małymi przyjaciółmi postaci 
z bajek. Grupy: „Pieski” i „Pszczółki ” sprawiły, że czas spę-
dzony na czytaniu bajek i pogawędce o bajkowych boha-
terach mijał w sympatycznej atmosferze. Jak się okazuje 

dzieci doskonale znają wiele bajek, z łatwością je opowia-
dają, nawet z najdrobniejszymi szczegółami. Podczas po-
bytu w bibliotece dzieci poznały historię: Jadzi Pętelki, któ-
ra wybrała się na piknik, usłyszały bajkę pt. „Psia szkoła” 
oraz wysłuchały przygód „Żółwia i Zająca”, „Misia Maćka” 
i „Psa Piotrusia”. Z okazji tego bajkowego święta dzieci 
z grupy „Pszczółki” wraz z wychowawcami przygotowały 
niezwykłą niespodziankę. Przybyły do biblioteki przebrane 

Archiwum Filii Bibliotecznej w Chojnie

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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za postacie z bajek. Było pięknie, kolorowo i bajkowo. Cie-
szymy się bardzo, że tego dnia w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Pakosławiu, można było spotkać : Myszkę Miki, 
Pszczółkę, Biedronkę, Królewnę Śnieżkę, Elsę, Księżniczkę 
Zosię, Batmana i innych bohaterów. Podczas tego święta 
w bibliotece rozbrzmiewały piosenki w wykonaniu przed-
szkolaków. Każda grupa z okazji Dnia Postaci z Bajek otrzy-
mała pamiątkowy dyplom i słodycze.
W dniu, kiedy postacie bajkowe miały swoje świę-
to, do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu 
przybyła Nikola przebrana za Królewnę Śnieżkę. 
Bardzo chciała wziąć udział w kampanii pn. „Mała 
Książka – Wielki Człowiek”, dlatego zapisała się do 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu. Otrzy-
mała wyprawkę czytelniczą i wypożyczyła bajeczki. 
A jakie? Wśród wypożyczonych bajeczek znalazła 
się m. in. bajka o Królewnie Śnieżce. Tym samym, 
odwiedzając bibliotekę, Nikola otrzymała Dyplom 
Przyjaciela Bajek, z czego się bardzo ucieszyła. Nie 
minęła chwila, kiedy Królewna Śnieżka opuściła bi-
bliotekę, a zawitał do nas Czerwony Kapturek w 
przepięknym stroju. W jego koszyczku znalazły się 
słodkości oraz przyjacielski dyplom. Nadia i Marcel 
to także prawdziwi przyjaciele bajek, chętnie wypo-

życzają bajki i są naszymi wspaniałymi czytelnikami. W na-
grodę otrzymali bajkowe dyplomy i słodycze. Dziękujemy 
za Wasz udział w tym wydarzeniu. Życzymy wszystkim 
dzieciom z okazji tego święta, by bohaterowie bajek byli 
Waszymi przyjaciółmi. Pamiętajcie, że na bibliotecznych 
regałach możecie spotkać  bajkowe postacie i zaprosić je 
do swoich domów wypożyczając bajkę z biblioteki.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

Bajki i baśnie towarzyszą nam od najmłodszych lat, 
rozweselają i bawią, ale też wychowują. Bajki i barwne 
postacie z bajek odgrywają ważną rolę w życiu dziecka, 
dlatego bajkowi bohaterowie doczekali się swojego 
święta. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek przypa-
da na dzień 5 listopada i jest to jednocześnie dzień uro-
dzin Walta Disney'a. 
Celem tego święta jest popularyzowanie tradycyjnych ba-
jek bez przemocy, takich, gdzie dobro wygrywa, a zło zo-
staje ukarane. W dniu tego święta do Filii Bibliotecznej 
w Chojnie zawitali uczniowie kl. III Szkoły Podstawowej 
w Chojnie oraz dzieci z grupy „Smerfy” z Przedszkola 
w Chojnie. Dzieci wysłuchały wybranych przez siebie ba-
jek, rozpoznawały bajkowe postacie i tytuły bajek, z któ-
rych one pochodzą. Uczniowie klasy trzeciej oprócz roz-
wiązywania bajkowych zagadek, wzięli udział w zabawie 
na czas, pn. „Jak Kopciuszek” – rozdzielając ziarna grochu 
i fasoli. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest dosko-

nałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych 
wśród dzieci. Książki kształcą w dzieciach odpowiednie 
postawy moralne, rozwijają dziecięcą fantazję, pamięć 
oraz wzbogacają słownictwo. Wszystkich małych i wię-
kszych czytelników zapraszam do biblioteki.

Elżbieta Hauza

BAJKOWY ŚWIAT

Archiwum Filii Bibliotecznej w Chojnie

2. MIEJSCE DLA CHÓRU „MODERATO”
Dnia 6 listopada 2021 r. Chór „Moderato” działający przy Szkole Podstawowej w Pakosławiu wziął udział w III 

Wielkopolskim Konkursie Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich w Rawiczu zdobywając II miejsce! 
Tego samego dnia w Przeglądzie Chórów Zachodniej Wielkopolski Programu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, 
w Rawiczu, wziął udział Chór „Śpiewające Skrzaty” działający przy Przedszkolu w Pakosławiu.
Obydwa chórki: „Moderato” pod dyrygenturą p. Reginy Dybowskiej oraz „Śpiewające Skrzaty” pod dyrygenturą p. Bogu-
miły Głowacz funkcjonują w ramach Programu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska, współfinansowanego ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego organizatorem jest Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu.
Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Blanka Pazoła

www.pakoslaw.com 25PAKOSŁAW I OKOLICENr 254/2021



KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY…

„Kto Ty jesteś? Polak mały. Jaki znak Twój? Orzeł 
biały” – taki tytuł nosiła wystawa, którą można było 
oglądać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu.
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, przedszko-
laki z grupy „Pszczółki” z Przedszkola w Pakosławiu, wy-
konały przepiękne orły, które przekazały do biblioteki. 
Bardzo dziękujemy za ten piękny gest. Jesteśmy dumni, że 
miłość do Ojczyzny ma miejsce w sercach małych Polek i 
Polaków. Wyrecytowany przez dzieci z przedszkola „Kate-
chizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy poruszył na-
sze serca. W czasach pokoju przesłanie wiersza z pewnoś-
cią nie jest tak silne. Należy jednak pamiętać, że przy-
szłość jest niepewna. Kolejne pokolenia Polaków powin-
ny zdawać sobie sprawę, jak wielką wartością jest ojczy-
sty kraj. Szacunek do kultury i historii Polski to podstawa 
patriotyzmu, który rodzice i nauczyciele starają się kształ-
tować już u najmłodszych. 

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

OBCHODY NARODOWEGO 
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto 
Niepodległości, dla upamiętnienia odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach 
zaborów. 
Z tej okazji, w kościołach parafialnych naszej gminy, 
odbyły się uroczyste Msze święte w intencji Ojczyzny. 
W kościele w Pakosławiu dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Pakosławiu, zaprezentowały montaż słowno – muzycz-
ny pt. „Uwierz, Polsko!”, przygotowany na tę okoliczność. 
Po zakończonych Mszach św. odśpiewano Hymn Polski, 
a przedstawiciele władz samorządowych, delegacje oraz 
uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikami 
upamiętniającymi walczących o niepodległą Polskę.

Blanka Pazoła

Archiwum Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu
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MALI WIELCY CZYTELNICY 
FILII BIBLIOTECZNEJ W CHOJNIE

Kampania MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK to dla dzieci i ich rodziców 
zaproszenie do świata literatury z pięknie wydaną i mądrą książką, to także okazja do 
odwiedzenia biblioteki i zapoznania się z jej ofertą, po to, by wracać tam jak najczęś-
ciej. Marcelina, Ania, Marcel, Miłosz i Bartosz rozpoczęli już swoją przygodę z książką 
i wytrwale zbierają kolorowe naklejki na swoich kartach Małego Czytelnika. Natomiast 
po uzbieraniu kompletu naklejek, imienne dyplomy odebrali: Krzysiu, Wiktor, Zosia oraz 
siostry – Ewa i Alicja. Gratuluję!

Elżbieta Hauza

DOFINANSOWANIE DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
W PAKOSŁAWIU

Agnieszka Jeziorska

KSIĄŻKĄ POŁĄCZENI CZYLI PRZEDSZKOLAK
 IDZIE DO BIBLIOTEKI!

MAŁA KSIĄŻKA-WIELKI CZŁOWIEK,
SUPER TO PROJEKT - KAŻDY WAM TO POWIE.
WYPRAWKA CZYTELNICZA I KARTA NA WAS CZEKA
I NAJCENNIEJSZY JEST UŚMIECH MAŁEGO CZŁOWIEKA.
DO NASZEJ DRUŻYNY SERDECZNIE ZAPRASZAMY
I W BIBLIOTECE NA WAS Z RADOŚCIĄ CZEKAMY

W ciągu kilku ostatnich dni  do drużyny Małych Czytelników dołączyli: Miłosz, Felicjan, 
Natalia oraz Nikola. Dzieci otrzymały wyprawkę czytelniczą oraz Kartę Małego Czytel-
nika, na której za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem książeczki, 
przyklejają kolorowe naklejki. Do uzbierania Mali Czytelnicy mają 10 naklejek. W nagro-
dę dzieci otrzymują dyplom oraz słodkie co nieco.  Zachęcamy do udziału w kampanii 
pn. „Mała Książka-Wielki Człowiek”.

Agnieszka Jeziorska
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DZIEŃ KREDKI
Kolorowe kredki w pudełeczku noszę,
kolorowe kredki bardzo lubią mnie .
Kolorowe kredki kiedy je poproszę,
namalują wszystko to co chcę…

Kredka, mały niepozorny przedmiot, ale kryjący 
w sobie bardzo dużo możliwości, dostępny dla każdego, 
pozwalający wyrazić swoje myśli i uczucia poprzez tworze-
nie fantazyjnych, kolorowych obrazków. Przyjaciółka wszy-
stkich dzieci obchodziła swoje święto dnia 22 listopada.
Podczas naszego świętowania uczniowie kl. II Szkoły Pod-
stawowej w Chojnie poznali rodzaje kredek i różne inne 
możliwości ich wykorzystania, np. do nauki liczenia. Dzie-
ci miały także za zadanie pokolorować rysunek przedsta-
wiający kredki. Ponadto kolorowały i tworzyły własne 
obrazy z wykorzystaniem ulubionych kolorów. 

Archiwum Filii Bibliotecznej w Chojnie
Elżbieta Hauza

POKOCHAJ PLUSZOWEGO MISIA
Jedna łapka, druga łapka,
ja jestem niedźwiadek.
Jedna nóżka, druga nóżka,
Oto jest mój zadek. 
Lubię miodzik, kocham miodzik,
Podkradam go pszczółkom. 
Jedną łapką, drugą łapką,
albo piję rurką.

To słowa jednej z piosenek, która rozbrzmiewała 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu. Zapytacie, 
a dlaczego właśnie taki utwór o misiu? Otóż 25 listopada 
2021 r. przypadało bardzo miłe święto – był to Dzień Plu-
szowego Misia. Grupa „Biedronki” z Przedszkola w Pako-
sławiu odwiedziła misie w bibliotece, by wspólnie ucze-
stniczyć w spotkaniu pn. „Na misiowych urodzinach naj-
ważniejsza jest rodzina”. Oj ale się działo tego dnia. Dla 
„Biedronek” oraz dla innych gości przygotowałyśmy kilka 
zabaw. Były to: „Misie skaczą” z wykorzystaniem chusty 
animacyjnej, zabawa ruchowa pn. „Jedna łapka…” oraz 
„Jadą, jadą misie” – pokaz mody misiów wykonanych na 
papierowych kartkach. Jak na misiowe urodziny przystało 
były balony, kolorowe czapeczki dla wszystkich gości oraz 
doskonała muzyka. Oczywiście przeczytaliśmy dla misia 
kilka bajeczek, takich jak: „Miś Maciek”, „Miś Pracuś w pi-
zzerii” oraz „Cześć! Jestem miś Olo”. Zamiast tortu miś czę-
stował swoich ulubieńców pysznymi cukierkami. Pozosta-
wił też dla dzieci Dyplom Przyjaciela Pluszowego Misia, na 
który z pewnością zasłużyły. Na tę okazję została przygo-
towana specjalna misiowa ramka na zdjęcia, która cieszyła 
się dużym powodzeniem. Fotografie są prześliczne. To by-
ło wspaniałe świętowanie. Z okazji Dnia Pluszowego Misia 
także uczniowie klasy II a wraz z wychowawczynią przybyli 
do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu, by wspól-
nie świętować. Uczniowie przynieśli ze sobą swoje uko-
chane pluszaki, które w czasie, gdy dzieci wykonywały za-
dania, bacznie im się przyglądały. Przybyły misie: małe, 

duże, białe, wprost bajecznie kolorowe, a każdy był piękny 
i wyjątkowy. Tego dnia, podczas kreatywnych warsztatów, 
dzieci przystąpiły do dwóch zadań. Pierwsze nosiło nazwę: 
„Rozsypało mi się”. Dzieci z puzzli układały wizerunek mi-
sia, następnie go dekorowały, ubierały. Oj uczniowie klasy 
II a to prawdziwi projektanci mody. Misie otrzymały: bere-
cik, czapkę, szalik, sukienkę, buty, a nawet okulary. Drugie 
zadanie polegało na wykonaniu maski misia na podstawie 
otrzymanego szablonu. Wykonując maseczki przyświecało 
nam hasło: „Maseczki covidowe, zmieniamy na misio-
we!!! ”. Było bardzo wesoło i twórczo. Punktem kulmina-
cyjnym było wspólne zdjęcie i wręczenie Dyplomu Przy-
jaciela Pluszowego Misia. Bardzo dziękujemy za przemiłe 
spotkanie. Jak dobrze, że w listopadzie mamy takie rado-
sne święto. Bo któż z nas nie kochał lub nie kocha pluszo-
wego misia???

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

www.pakoslaw.com28 PAKOSŁAW I OKOLICENr 254/2021



DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W FILII BIBLIOTECZNEJ W CHOJNIE

Miś jest mały i puchaty,
miś jest fajny i kudłaty,
miś jest gruby jak ta kula,
misia zawsze się przytula.

Dnia 25 listopada swoje święto obchodzi najmilszy 
i najprawdziwszy przyjaciel dzieci – pluszowy miś.
Ta data nie jest zupełnie przypadkowa, ponieważ właśnie 
wtedy przypada rocznica stworzenia pluszowej zabawki. 
Tego dnia Filię Biblioteczną w Chojnie odwiedziły dzieci 
z klasy II Szkoły Podstawowej w Chojnie, aby wspólnie 
świętować urodziny pluszowej maskotki. Dzieciom towa-
rzyszyły ich własne przytulanki. Można było zobaczyć mi-
sie małe, duże, bardzo duże, białe, różowe, zielone, bru-
natne, z kokardką czy w kubraczku, a każdy był piękny 
i wspaniały. W bibliotece zrobiło się bajecznie kolorowo 
i przytulnie. Zanim na dobre rozpoczęła się urodzinowa 
zabawa, dzieci poznały historię powstania mięciutkiej 
przytulanki. Wysłuchały kilku opowiadań o przygodach 
misiowej rodziny z książki pt. „Kocham Cię najbardziej na 
świecie”. Następnie opowiadały o swoich misiach: jak się 
nazywają, jak to się stało, że do nich trafiły, jaką rolę peł-
nią w ich życiu i za co kochają je najbardziej.W ramach 
wspólnego świętowania dzieci wzięły udział w licznych 
zabawach konkursowych, ściśle związanych tematycznie 
z tą właśnie zabawką. Były zatem misiowe zagadki, z któ-

rymi poradziły sobie znakomicie. Następnie dzieci, które 
podzieliły się na dwie grupy, rysowały portrety pluszowe-
go misia – powstały dwa piękne misiowe portrety.
W trakcie zabawy pn.„Niedźwiedzie łapy” – każdy miał za 
zadanie zebrać ze stolika wykałaczki „łapką misia” i umie-
ścić je w koszyczku. Dzieci mogły poczuć jak niezgrabne 
bywają czasem misiowe łapki
Na koniec każdy wykonywał misia z rolki po papierze – 
powstały piękne i kolorowe miśki, które obecnie zdobią 
bibliotekę. 
Serdecznie dziękuję za współpracę Pani Danucie Smek-
tale, a w szczególności Wam drogie dzieci za wspólną 
zabawę i mile spędzony czas na urodzinach Jubilata.

 Elżbieta Hauza

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

NOWOŚCI W BIBLIOTECE
Bannister George Denise, Tomlin Carolyn, Bannister John – „Sekretny dziennik 
Holokaustu. Nieznana historia Nonny Bannister”
Sekretny dziennik Holokaustu to historia Nonny Bannister, pochodzącej z bogatej rosyj-skiej 
rodziny. Podczas wojny, kiedy wojska niemieckie powoli zbliżały się do Rosji i Ukrainy, 
zaczęła się wielka ewakuacja. Wiele rodzin wyjechało, ale niektórzy, tak jak rodzina Nony 
zostali, próbując żyć wśród niemieckich żołnierzy. Dzielili z nimi pokoje i ostatnie kawałki 
chleba. Po śmierci ojca, Nona wraz z matką, trafiają do niemieckiego obozu pracy. Tylko 
dzięki znajomości języków i pomocy innych Nonnie udaje się przeżyć. Jej matka kilka dni 
przed końcem wojny zostaje posłana do komory gazowej. 
Nonna Bannister ukrywała swoją historię przed najbliższymi. Dopiero krótko przed śmier-
cią opowiedziała o wszystkim mężowi i pokazała dzienniki, które pisała w tamtym czasie. To 
niebywałe, że przez kilkadziesiąt lat ukrywała swoje zapiski. 
Historia Nonny i jej rodziny jest niezwykle poruszająca.

Kris�n Hannah – „Pozwól odejść”
Kate i Tully były przyjaciółkami na zawsze. Życie jest jednak nieprzewidywalne. Śmierć Kate 
jest bolesnym ciosem dla jej bliskich. Tully obiecała przed śmiercią przyjaciółce, że zaopie-
kuje się jej dziećmi i będzie wspierać jej męża. Jak ma tego dokonać, skoro nic nie wie o ma-
cierzyństwie? Sama wychowała się praktycznie bez matki, a kiedy już ją odzyskała, to ona 
wolała alkohol i narkotyki zamiast niej. Tully mimo starań nie potrafi pomóc córce Kate. 
Marah po śmierci matki popada w depresję. Ulgę w cierpieniu przynosi jej samookaleczanie 
się. W końcu Marah ucieka z domu zrywając kontakt z ojcem i Tully.
Powieść mocna i poruszająca. Zmuszająca do refleksji. Do zatrzymania się i zastanowienia 
nad własnym życiem. Jest to książka mówiąca o tym, że nie ważne jest to, kogo tracimy. 
Strata kogoś bliskiego boli tak samo. Kwes�ą indywidualną jest natomiast to, jak przeży-
wamy żałobę.
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Tomasz Kieres – „Wybieram siebie, wybieram Ciebie”
Wybieram siebie, wybieram Ciebie to historia dwojga ludzi. Historia, którą wielu z nas mo-
głoby opisać jako swoją. Główni bohaterowie to Sary i Maks, dwoje zupełnie obcych sobie 
ludzi. Sara całe swoje życie poświęciła dla innych. Teraz pragnie zawalczyć o siebie, uciec i za-
cząć wszystko od nowa. Maks spełnił swoje marzenia, jednak to za mało, by mógł cieszyć się 
pełnią szczęścia. Każde z nich szuka czegoś innego. Pewnego dnia los łączy ich drogi. Spoty-
kają się w małym miasteczku nieopodal norweskiego Bergen. I choć ich życiowe plany i cele 
są zupełnie inne, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ich serca znalazły wspólną drogę. Historia 
Sary i Maksa może być dla nas motorem do zmian, akumulatorem dającym odwagę w podej-
mowaniu ważnych życiowych wyborów.
Wybieram siebie, wybieram Ciebie to już siódma powieść Tomasza Kieresa. Każda z nich nie-
sie mocny ładunek emocjonalny, a autor każdą z nich rozpala nasze czytelnicze serca.

Katarzyna Misiołek – „Śnieg otulił cię bielą”
Emocjonująca powieść o siostrzanej miłości, skrzętnie skrywanych rodzinnych tajemnicach, 
niszczącej namiętności i zbrodni.
Martyna po latach odkrywa rodzinną tajemnicę. Kiedy była małą dziewczynką, zmarła jej sio-
stra. Rodzice utrzymywali ją w przeświadczeniu, że to z powodu tętniaka i w to Martyna przez 
te wszystkie lata wierzyła. Kiedy zmarła jej matka, na jaw wyszła przytłaczająca prawda. Z wy-
cinków gazet, które przechowywała matka, Martyna dowiedziała się, że Ewelina padła ofiarą 
morderstwa, a jej zabójcy do tej pory nie osądzono. Aby rozwikłać tajemnicę śmierci siostry, 
Martyna wyjeżdża w Bieszczady. Tam, wśród surowego piękna zaśnieżonych bieszczadzkich 
krajobrazów, usiłuje odkryć prawdę o tym, co lata temu przytrafiło się jej zmarłej w niewyja-
śnionych okolicznościach starszej siostrze. Czy jej się uda? I komu może zaufać?
Śnieg otulił cię bielą to poruszająca, wnikliwa, zaskakująca powieść obyczajowa z intrygują-
cym wątkiem kryminalnym.

Harlan Coben – „Mów mi Win”
Bohaterem powieści jest Win - obrzydliwie bogaty, przystojny i zarozumiały, a do tego pie-
kielnie inteligentny i biegły w sztukach walki były agent FBI. Pewnego dnia zostaje wezwany 
do morderstwa w ekskluzywnym apartamencie na Manhatanie. Przy ofierze znaleziono rze-
czy, które Win doskonale zna - obraz Vermeera, niezwykle cenny dla jego rodziny i skórzaną 
walizkę z jego inicjałami. Bohater rozpoczyna własne śledztwo i sobie znanymi sposobami, 
niekoniecznie zgodnymi z prawem, próbuje rozwiązać zagadkę, która ma związek z jego 
rodziną i tajemnicami z przeszłości. To książka dla tych, którzy uwielbiają szybką akcję, 
poplątane intrygi, tajemnice i mocnych bohaterów.
Jednym słowem Harlan Coben w swojej najlepszej odsłonie. Mów mi Win to fantastyczny 
thriller, który trzyma w napięciu od pierwszej strony.

� � � � � � �

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

Elżbieta Hauza

STOWARZYSZENIE PN. „CO SIE TO POROBI”

Stowarzyszenie pn. „CO SIE TO POROBI” rozpoczęło działalność w październiku 2020 roku. Mimo tak krótkiego 
okresu istnienia Stowarzyszenia, udało się w 2021 roku zrealizować kilka ciekawych przedsięwzięć. 
Oprócz realizacji zadania w ramach „EtnoPolska 2021” oraz uczestniczeniu w Narodowym Czytaniu „Moralności Pani 
Dulskiej” w Filii Bibliotecznej w Chojnie, Stowarzyszenie przystąpiło do zadania pn. „Aktywnie na ludowo”, na które dofi-
nansowanie otrzymano z Gminy Pakosław.  W ramach tego projektu zrealizowano następujące działania:
1. „Lotać każdy może” - czyli nauka podstaw tradycyjnych tańców regionu chazackiego i Wielkopolski. Zajęcia odbywały się 
na sali wiejskiej w Chojnie, w każdy wtorek, od 6 lipca do 3 sierpnia 2021 r. i były prowadzone przez Panią Karolinę Łukowiak. 
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PROGRAM „ETNOPOLSKA2021”
Stowarzyszenie pn. „CO SIE TO POROBI” z Chojna przystąpiło do programu Narodowego Centrum Kultury 

EtnoPolska 2021, w ramach którego złożono projekt pn.: „CHAZOKI NIE ŁATUSY – stroje dla Regionalnego Zespołu 
Chojnioki”.
W wyniku rozstrzygniętego konkursu, NCK przyznało Stowarzyszeniu 54.000,00 zł, co pozwoliło zakupić i uszyć 16 kom-
pletów strojów (9 damskich i 7 męskich), charakterystycznych dla Chazów Późnych*) z końca XIX i początku XX wieku. 
Partnerami w realizacji zadania byli:
- Gmina Pakosław, która zapewniła wsparcie finansowe realizowanego projektu w wysokości 5.000,00 zł, a także pro-
mowanie projektu, 
- Muzeum Okręgowe w Lesznie,

Uczestnicy tych warsztatów poznali podstawy takich 
tańców jak: wiwat, oberek, walczyk, poleczka, a także pol-
ka pisana. Zabawa była przednia i wszystkim uczestni-
czącym bardzo spodobały się te zajęcia.
2. „Edukacja na ludowo dla młodszych i starszych” – w ra-
mach tego działania zorganizowano wyjazd w dniu 
18 sierpnia 2021 r. dla członków Zespołu „Chojnioki” na 
„Tabor Wielkopolski” do Starej Krobi, który jest corocznie 
organizowany przez Biskupiański Zespół Folklorystyczny 
z Domachowa. W ramach pobytu na Taborze młodzież 
z grupy „Młode Chojniki” mogła uczestniczyć w warszta-
tach tańców wielkopolskich z regionu Kozła, prowadzo-
nych przez instruktora Grzegorza Ajdackiego. Udział w 
tych warsztatach, a także w całotygodniowych warszta-
tach gry na skrzypcach, w których uczestniczyła Stella 
Majerowicz, sfinansowany został przez Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Pakosławiu. Podczas pobytu na Taborze od-
była się potańcówka, na której przygrywała m.in. nasza 
Kapela Dudziarska z Chojna.
3. W ramach działania pn. „Edukacja na ludowo dla młod-
szych i starszych” zorganizowano w dniu 13 września 
2021 r. wyjazd dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chojnie 
do Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie, gdzie dzieci 
zapoznały się z folklorem biskupiańskim, a także wzięły 

czynny udział w zajęciach manualnych, ruchowych i mu-
zycznych związanych z regionem Biskupiańskim. Na za-
kończenie pobytu w Domachowie dzieci przy ognisku 
mogły zjeść kiełbaski.
W imieniu Stowarzyszenia „CO SIE TO POROBI”, a także 
Regionalnego Zespołu „Chojnioki” pragnę podziękować 
Gminie Pakosław oraz Dyrektorowi Ośrodka Kultury i Re-
kreacji w Pakosławiu – Pani Halinie Kusz za wsparcie 
finansowe naszych działań i przedsięwzięć w 2021 roku.

Kamila Majerowicz

Archiwum Stowarzyszenia „CO SIE TO POROBI”

ZAPROŚ ANIOŁA NA ŚWIĘTA 
BOŻEGO NARODZENIA DO SWOJEGO DOMU

Anioły są przy nas od zawsze. Czuwają nad nami we dnie i w nocy, cze-
kają na nasze prośby o pomoc. 
Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Magia tych dni towarzyszy każdemu 
z nas. Zrodził się więc pomysł, aby z okazji Bożego Narodzenia zaprosić anioły 
do naszych domów. Podczas warsztatów malarskich, które odbyły się w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu, powstawały przepiękne portrety 
aniołów. Na przygotowanych deseczkach, za pomocą szablonów, z użyciem 
farb akrylowych, uczestnicy warsztatów tworzyli prawdziwe dzieła sztuki. Każ-
dy z nich był piękny i wy-jątkowy. Bardzo dziękujemy Pani 
Kasi, która przeprowadziła dla nas te zajęcia. Mogliśmy doświadczyć czegoś 
nowego i odkryć w sobie kolejny talent. Jak pisał Phil Bosmans: „Ciągle jesz-
cze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich 
serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie”. Waż-
ne, abyśmy chcieli zaprosić je do swoich domów.

Agnieszka JeziorskaArchiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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- Muzeum Ziemi Rawickiej,
- Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział PTL w Poz-
naniu.
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby Regionalnego Ze-
społu „Chojnioki” z Chojna, który poprzez swoją działal-
ność kultywuje i promuje folklor chazacki.
W pierwszym etapie projektu pani dr hab. Joanna Min-
ksztym (etnograf, starszy kustosz Kolekcji Tkanin i Ubio-
rów Ludowych Muzeum Etnograficznego Oddziału Mu-
zeum Narodowego w Poznaniu) przeprowadziła badania 
dokumentacji źródłowej – fotografii, materiałów teksto-
wych oraz zachowanych oryginalnych elementów stro-
jów z regionu Chazów Późnych, znajdujących się w zbio-
rach prywatnych (na terenie powiatu rawickiego) oraz 
w zbiorach muzealnych - w Muzeum Ziemi Rawickiej
 i w Muzeum Okręgowym w Lesznie. Na podstawie tych 
badań i kwerend pani dr J. Minksztym stworzyła opis me-
rytoryczny poszczególnych części strojów charaktery-
stycznych dla Chazów Późnych z końca XIX wieku oraz 
z pierwszej połowy XX wieku, jako podstawy do rekon-
strukcji tradycyjnego ubioru chazackiego, typowego dla 
mieszkańców wsi z terenu obecnej Gminy Pakosław.

Na podstawie opisu opracowanego przez dr Joannę 
Minksztym, zlecono wykonanie 16 kompletów strojów 
dla Zespołu „Chojnioki”, w tym 1 strój męski, 1 strój dla 
dudziarza, 5 strojów dla młodzieży męskiej, 2 stroje ko-
biece i 7 strojów dziewczęcych. Poszczególne elementy 
strojów zostały wykonane przez:
- panią Ewę Filipiak – Pracownia Krawiecka „WALD” w 
Piaskach,
- panią Alicję Gniazdowską – twórczyni regionalna z Choj-
na, która wykonała elementy strojów kobiecych z ha�ami 
chazackimi (ha�y na czepkach, bandki, kryzy, fartuchy),
- panią Izabelę Gbór – twórczyni regionalna z Bukówca 
Górnego, która ułożyła i uszyła czepki.
Niektóre stroje zostały już zaprezentowane na występach 
Regionalnego Zespołu „Chojnioki”:
- 14 sierpnia na Dożynkach Wiejskich w Chojnie,

- 15 sierpnia na Dożynkach Parafialnych podczas mszy św. 
w kościele w Golejewku,
- 19 września na występach w Domachowie na spotkaniu 
pt. „WIEŚ Z TRADYCJĄ”, zorganizowanym przez Bisku-
piański Zespół Folklorystyczny,
- 6 listopada na XXX Konkursie Kapel Dudziarskich im. 
Floriana i Piotra Ratajczaków w Bukówcu Górnym,
- 11 listopada podczas ogólnopolskiego śpiewania hymnu 
narodowego w Chojnie wraz z wykonaniem przez zespół 
pieśni patriotycznych,
- 19 listopada na „Koncercie Myśliwskim” w kościele w Sar-
nowie.
W najbliższym czasie zespół planuje występ związany ze 
śpiewaniem kolęd, na którym zostaną zaprezentowane 
wszystkie nowe stroje. W imieniu Stowarzyszenia „CO SIE 
TO POROBI”, a także Regionalnego Zespołu „Chojnioki” 
pragnę podziękować Wójtowi Gminy Pakosław – Panu 
Piotrowi Skrzypkowi za poparcie naszego projektu i przy-
znanie dofinansowania oraz za wsparcie jakie zespół i Ka-
pela Dudziarska z Chojna otrzymują przy okazji wszystkich 
występów. 

*) Wyjaśnienie – Chazy Późne to wyodrębniony obszar wsi leżą-
cych na wschód od Hazów (Chazów) Właściwych (inaczej Cen-
tralnych).
Hazy, pisane również jako Chazy, stanowią mikroregion połu-
dniowo-zachodniej wielkopolski w powiecie rawickim. Miesz-
kańcy tego regionu byli opisywani przez róż-nych badaczy (m.in. 
przez Oskara Kolberga) i już w XIX wieku stwierdzono ich odrę-
bność kulturową przejawiającą się szczególnie w noszonych 
strojach oraz w mazurzeniu. Dostępna literatura dotycząca Ha-
zów (Chazów) – m.in. opracowanie Stanisława Jędrasia „O Cha-
zach i Chazakach” (wydane nakładem Urzędu Miejskiego Gminy 
Rawicz w 2017 roku), wyróżnia wsie centralnochazackie (m.in. 
Zielona Wieś, Łąkta, Ugoda, Wydawy, Zawady) oraz wsie pó-
źnochazackie, do których należy m.in. Chojno, Podborowo, 
Golejewo, Sworowo. Obecnie wsie centralno-chazackie należą 
do Gminy Rawicz i preferują pisownię „Hazy”. Są to wsie Hazów 
Właściwych, które powstały w XVI wieku przez przybycie na te 
tereny ludności napływowej z pobliskiego Śląska. Dawniej nazy-
wano ich „Leśniokami”, gdyż karczując puszczę nad rzeką Orlą, 
budowali swoje osady pośród borów i lasów.
Pochodzenie nazwy Hazy (Chazy) mimo szeregu prób nie zosta-
ło ostatecznie wyjaśnione, co uwidacznia się w dwojakiej pi-
sowni: Hazy lub Chazy. Dla odróżnienia od Hazów Właściwych, 
region leżący na wschód od nich, na którym znajduje się Chojno 
i inne wsie Gminy Pakosław, nazywamy Chazami Późnymi, z ce-
lowo zachowaną pisownią przez „ch”. Wsie te przez stulecia 
były pod wpływem kultury wsi centralnohazackich. Poprzez 
małżeństwa, rodzinne koligacje oraz migrację ludności, nastą-
piło przenikanie kultury i tradycji typowych dla Hazaków, prze-
jawiające się w strojach, tradycjach czy wymowie. Niewątpli-
wie przyczynkiem do wchłonięcia pewnych cech kulturowych 
charakterystycznych dla mieszkańców Hazów Właściwych, 
była wspólna parafia pw. Wszystkich Świętych w Golejewku, do 
której należały, aż do początku XX wieku wsie zarówno central-
nohazackie, jaki i wsie późnochazackie.

Kamila Majerowicz
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WYSTĘPY KAPELI DUDZIARSKIEJ Z CHOJNA W 2021 ROKU

W mijającym roku Kapela Dudziarska z Chojna, któ-
ra działa przy Regionalnym Zespole „Chojnioki” miała 
okazję wiele razy zaprezentować się na różnych scenach 
i imprezach. 

Pragniemy przypomnieć, że Kapela Dudziarska powstała 
w 1988 roku. W pierwszym jej składzie był Jan Turbański, 

grający na dudach wielkopolskich i Tadeusz Dudziak, gra-
jący na skrzypcach podwiązanych. Kapela nie tylko przy-
grywa zespołowi, ale także bierze udział w różnych turnie-
jach i przeglądach dudziarskich, występując na scenach 
w kraju i za granicą. Kapela w swoim repertuarze ma ludo-
we przyśpiewki z Wielkopolski, a szczególnie z regionu 
chazackiego. 
W obecnym składzie - Jan Turbański (dudy wielkopolskie) 
i jego wnuczka – Stella Majerowicz (skrzypce podwiąza-
ne), kapela gra od pięciu lat.
Występy kapeli w 2021r. : 
- 14 sierpnia na Dożynkach Wiejskich w Chojnie,
- 18 sierpnia na Taborze Wielkopolskim w Starej Krobi,
- 9 września w Filharmonii Narodowej z okazji 25-lecia po-
wstania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajeta-
nach (Jan Turbański jest pacjentem tego Instytutu) – wy-
stęp można zobaczyć na stronie FB Stowarzyszenia „CO 
SIE TO POROBI”,
- 19 września na występach w Domachowie na spotkaniu 
pt.„WIEŚ Z TRADYCJĄ”, zorganizowanym przez Bisku-
piański Zespół Folklorystyczny,
- 14 października w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mi-
kołaja Kopernika w Lesznie z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej,
- 6 listopada na XXX Konkursie Kapel Dudziarskich im. Flo-
riana i Piotra Ratajczaków w Bukówcu Górnym, gdzie ka-
pela otrzymała nagrodę specjalną,
- 19 listopada na „Koncercie Myśliwskim” w kościele w Sar-
nowie.

Kamila Majerowicz

Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH „ALEBABKI” 
Z POMOCNA

Koło Gospodyń Wiejskich „AleBabki 
z Pomocna” zajęło II miejsce w powiecie 
rawickim, w konkursie pn. „Skarby Wielko-
polskiej Spiżarni” organizowanym przez 
Wielkopolski Oddział ARiMR w Poznaniu.
Podczas konkursu panie wystawiły dwa pro-
dukty – konfiturę po anielsku i drugą – po 
diabelsku. Ci z Państwa, którzy brali udział 
w Festynie Rodzinnym organizowanym przy 
Pałacu w Pakosławiu, mieli okazję skoszto-
wać wyroby przygotowane przez panie z koła.

Małgorzata Łakomy

Archiwum Stowarzyszenia „CO SIE TO POROBI”

Archiwum Koła Gospodyń Wiejskich „AleBabki” z Pomocna
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SPORT
Z DZIAŁALNOŚCI „WŁÓCZYKIJÓW ZNAD ORLI”

Podczas tegorocznej jesieni, „Włóczykije znad Orli” 
wzięli udział w :

- warsztatach organizowanych przez Pałac w Pakosławiu 

pn. „Akademia Kobiecego Rozwoju", (wykłady psycholo-

ga oraz spotkanie i trening z dziennikarzem Radia RMF 

FM - Kamilem Baleją),

- Festynie Charytatywnym w Szkaradowie oraz w Je-

siennym Festynie Rodzinnym na Zawadach;

- imprezie biegowo-kijkowej pn. „Zawsze Pier(w)si" – zwią-

zanej z ideą profilaktyki przeciwko nowotworom piersi.

- wyjeździe do Wałbrzycha i Wrocławia,

- w „Biegach nad zalewem”,

- „Marszu z okazji Święta Niepodległości” – trasą po osiec-

kich lasach

Zapraszamy na spotkania z kijami, na naszą stronę na FB. 
Do zobaczenia na szlakach! 

 Małgorzata Łakomy

Archiwum „Włóczykijów znad Orli”

KRZYSZTOF JAKUBIAK MISTRZEM KOŁA „LOK” PAKOSŁAW W 2021r.
W październiku na Strzelnicy Sportowej w Pakosła-

wiu odbyły się zawody strzeleckie, które miały wyłonić 
Mistrza Koła Ligi Obrony Kraju w Pakosławiu na rok 2021. 
Ostatni raz zawody o tytuł mistrzowski odbyły się w 2019 
roku. W 2020 roku z powodu stanu epidemiologicznego 
zawody się nie odbyły. 

W zawodach mogli uczestniczyć członkowie Koła 
„LOK” Pakosław, a także młodzież i kobiety z Gminy Pa-
kosław. Zawody składały się z dwóch etapów. W pierwszej 
części zawodnicy musieli wystrzelić dwie serie z pozycji 
leżącej do tarczy oddalonej na 50 metrów. Do drugiej czę-
ści zawodów przechodziło dziesięciu uczestników, którzy 
uzyskali najlepsze wyniki w pierwszej części. To właśnie 
w drugim etapie, zawodnicy bezpośrednio walczyli o mi-
strzowski tytuł i z pozycji stojącej, oddali trzy strzały z ka-
rabinka sportowego do tarczy herbowej na odległość 50 
metrów. W tym roku na tarczy herbowej umieszczono 
grafikę, która przedstawiała jeden z zabytków Gminy 
Pakosław – Pałac w Golejewku. Pomysł z umieszczeniem 
zabytków z naszej gminy na tarczy herbowej bardzo się 
spodobał uczestnikom i będzie kontynuowany w kolej-
nych latach. We wszystkie przestrzeliny powstałe na tar-
czy herbowej, były wbijane kolorowe, drewniane kołecz-
ki, a każdy osobny kolor należał do danego zawodnika. 
Pierwszy etap zawodów wygrał Pan Maciej Hałas z wyni-
kiem 81 pkt., ale to druga część zawodów miała wyłonić 
zwycięzcę. Po konkurencji finałowej okazało się, że no-
wym Mistrzem Koła Ligi Obrony Kraju Pakosław na rok 
2021 został Pan Krzysztof Jakubiak z wynikiem 14 pkt. (na 
30 pkt. możliwych). Jest to drugi tytuł mistrzowski Pana 
Krzysztofa Jakubiaka w Kole „LOK” Pakosław, gdyż już raz, 
w 2018 roku, zdobył tarczę. Drugie miejsce i tytuł wice-
mistrza zdobył Pan Maciej Hałas, a trzecie miejsce i tytuł II 
wicemistrza zdobył Pan Waldemar Jackowski. Wszyscy 
zawodnicy, którzy strzelali do tarczy herbowej, otrzymali 

dyplomy, a zawodnicy na podium medale. Tegoroczny 
Mistrz Koła „LOK” Pakosław 2021 tradycyjnie już otrzy-
mał tarczę herbową, do której strzelało dziesięciu najle-
pszych finalistów. Dekoracji najlepszej dziesiątki zawodni-
ków dokonali: Prezes Koła „LOK” Pakosław – Pan Maciej 
Hałas i Wójt Gminy Pakosław – Pan Piotr Skrzypek. 
Klasyfikacja końcowa zawodów:
1. Krzysztof Jakubiak – 14 pkt.
2. Maciej Hałas– 11 pkt.
3. Waldemar Jackowski  – 10 pkt.
4. Marcin Mierzejek – 9 pkt.
5. Piotr Skrzypek– 8 pkt.
6. Andrzej Domagała– 7 pkt.
7. Andrzej Lorek – 6 pkt.
8. Maciej Jackowski– 1 pkt.
9. Anna  Duda - 0 pkt.
10. Henryk Kędzia - 0 pkt.

Maciej Hałas

Archiwum Koła „LOK” w Pakosławiu
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ZAWODY STRZELECKIE Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 21 listopada Koło Liga Obrony Kraju Pakosław, 
na Strzelnicy Sportowej w Pakosławiu, zorganizowała 
zawody strzeleckie z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. 
W ten sposób, osoby startujące w tych zawodach, oddały 
hołd wdzięczności Polakom, którzy ponad 100 lat temu, 
dzięki swojej odwadze, niezłomności, patriotyzmowi i bo-
haterstwu, wywalczyli upragnioną wolność. Po raz trzeci 
w Pakosławiu przeprowadzono strzelanie z pistoletów 
sportowych. Mimo przepowiadanej złej pogody na czas 
zawodów okazało się, że nie było tak źle z warunkami 
atmosferycznymi, a frekwencja miło nas zaskoczyła. We 
wszystkich kategoriach wystartowało razem 30 zawodni-
ków, a naszą strzelnicę odwiedziło dużo osób spoza Gminy 
Pakosław. Walka o podium we wszystkich kategoriach by-
ła bardzo zacięta. Ogólnie zawodnicy wystrzelali 76 serii, 
co daje 912 strzałów, po których wyłoniono najlepszych 
pistoleciarzy. Zawodnicy na podium w poszczególnych ka-
tegoriach otrzymali puchary i medale. Organizatorzy, by 
rozgrzać ręce zmarzniętych strzelców, postarali się o kawę 
i herbatę, a także można było ogrzać się przy ognisku 
i zjeść kiełbasę z „kija”. Niestety były to już ostatnie zawo-
dy strzeleckie na Strzelnicy Sportowej w Pakosławiu w tym 
roku, kolejne odbędą się dopiero w maju w 2022 roku. 
W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce wywalczył Pan 
Waldemar Jackowski z Pakosławia. W kategorii kobiet 
zwyciężyła Pani Justyna Naskręt ze Żmigrodu. Wśród mło-
dzieży najwyższe miejsce na podium zajął Korneliusz 
Jackowski z Pakosławia. Wszystkim zwycięzcom gratuluje-
my celnego oka i życzymy dalszych sukcesów w strzele-
ctwie sportowym.  

Klasyfikacja końcowa kształtowała się następująco:  

1. Kategoria mężczyzn:
1. Waldemar Jackowski – 86 pkt.
2. Maciej Jackowski– 84 pkt.
3. Henryk Kędzia – 83 pkt.
4. Marcin Mierzejek – 82 pkt.
5. Jakub Pyczak– 82 pkt.

2. Kategoria kobiet:
1. Justyna Naskręt– 61 pkt.
2. Beata Dmyterko– 60 pkt.
3. Anna Duda - 59 pkt. 

3. Kategoria młodzież do 18 lat:
1. Korneliusz Jackowski – 51 pkt.
2. Błażej Sipurzyński - 31 pkt.
3. Adam Dmyterko - 23 pkt.

Maciej Hałas

Archiwum Koła „LOK” Pakosław

XIV SEZON PAKOSŁAWSKIEJ LIGI TENISA ZIEMNEGO  - 2021 ROK
Rok 2021 był już czternastym sezonem działalności 

i istnienia Pakosławskiej Ligi Tenisa Ziemnego. 

Ten rok był rekordowy pod względem uczestnictwa za-

równo kobiet ,jak i mężczyzn. Wśród kobiet do ligi zgłosiły 

się mieszkanki z gmin: Pakosław, Rawicz i Miejska Górka. 

Do sezonu XIV zgłosiło się 9 zawodniczek. Były to : 

1. ALICJA BOHM

2. BARBARA BOHM

3. PAULINA WAWRZYNIAK

4. ANNA LOKŚ

5. KATARZYNA ENGLERT

6. BARBARA BINKOWSKA

7. WIKTORIA MILER

8. KINGA MILEWSKA - KAJAK

LIGA KOBIET: 

  

1. K. Milewska-Kajak 40 14 27:3 

2. B. Bohm 37 14 26:6

3. A. Bohm

TABELA KOŃCOWA 

Miejsce Zawodniczka Punkty Mecze Sety 

   

     

 

 29 14 20:12 

Mistrzynią ligi została Kinga Milewska – Kajak wyprzedzając 
siostry Bohm.



 

Miejsce Zawodnik  PunktyMecze Sety 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród mężczyzn  pojawiło się dużo nowych zawodników 
reprezentujących nie tylko powiat rawicki, ale także powiat 
gostyński. Ogółem w sezonie XIV zagrało 33 mężczyzn. 
Oto wyniki rywalizacji, która trwała od 1 maja 2021 r. do 
30 września 2021 r.

   

TABELA KOŃCOWA LIGA 1

1. B.
 

Kajak 16 48  

2. A.
 

Bohm 16 40  27:7  

3. P.
 

Ryś 16 35 25:10 

4. R.
 

Ryś 16 31 21:15

5. 
 

M. Matysiak 16 29 20:18

6. A.
 

Walczak 16 21 15:21

7.  W. Piotrowski 16 17 12:23

8. 
 

M.  Wlekliński
 

16
 

 

6 4:28

 

Miejsce Zawodnik  PunktyMecze Sety 
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Miejsce Zawodnik  PunktyMecze Sety 

     

 

 

 

 

 

 

 

9. R.

 

Michalak 16 0 2:32  

TABELA KOŃCOWA LIGA 2
TABELA KOŃCOWA

1. A. Dubicki 15 45 30:2 

2. S. 
 

Kozal 16 42 29:4 

3. K.
 

Klarek 15 31 21:11 

4. M.
 

Uram 16 26 18:16 

5. R.
 

Jamroży 16 21 14:15 

6. 16 19 11:24 

7. 

OlejniczakA.
 
 

 M. Urban 14 14 10:20 

8. 
 

K. Jakubiak 16 14 10:23  

9. T.
 

Kozica 16 9 6:27 

Adam Dubicki awansował do l ligi, Sebas�an Kozal wywal-
czył baraż o awans z Marcinem Wleklińskim. Krzysztof 
Jakubiak zagrał baraż o utrzymanie z Marcinem Nowa-
kiem, a Tomasz Kozica spadł do lll ligi.

TABELA KOŃCOWA LIGA 3
TABELA KOŃCOWA

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 21 14:1

7 18 12:2

7 16 11:4

7 12 8:6 

6 6 4:9 

6 6 4:9 

J.  Kalecki
 

M.  Nowak 
 

J. Jamroży  

T. Poprawa  

J. Jarmużek 

 M. Jamroży

 

 

 

7. 

8

7 4 3:12  

7 1 1:14

  

 F. Klarek 

A. Suchodolski.    

Archiwum Pana Marcina Wleklińskiego

Podsumowaniem rozgrywek było spotkanie w Pałacu 
w Pakosławiu połączone z wręczeniem nagród. Sponsora-
mi nagród w XIV sezonie rozgrywek byli: OKiR w Pakosła-
wiu, Gmina Pakosław, „Sontech” – firma Pana Marcina 
Sierpowskiego, Pan Paweł Rosolski, „Robotech” – firma 
Pana Roberta Jamrożego. Sponsorom bardzo dziękuję za 
pomoc i wsparcie. Dziękuję także za obecność podczas 
spotkania Wójtowi Gminy Pakosław – Panu Piotrowi 
Skrzypkowi i przedstawicielce OKiR-u – Pani Blance 
Pazoła.  Rywalizacja tenisowa od lat cieszy się dużym 
powodze-niem. Co roku zgłaszają się nowi zawodnicy, 
którzy chcą podjąć rywalizację i sprawdzić się w tym 
pięknym sporcie. Już teraz zapraszamy na następny 
jubileuszowy XV sezon. Czując wsparcie Gminy Pakosław i 
OKiR-u, liczę, że ten nadchodzący sezon znowu będzie 
rekordowy. Zapisy roz-poczną się w marcu 2022 r.

Marcin Wlekliński

Janusz Kalecki awansował do ll ligi, a Marcin Nowak zagrał  
baraż o ll ligę

TABELA KOŃCOWA GRUPY POCIESZENIA 3 LIGI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

M. Maćkowiak

P. Winny

M. Kozica

T. Juskowiak

M. Łapawa

J. Hajduk 

P. Rosolski

4

3

2

1

2

2

0

10

6

4

1

0

0

0

7:2

4:2

3:3

1:2

0:4

0:4

0:0
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AWDANIEC PAKOSŁAW - 2021 ROK
Nawiązując do słów Pepa Guardiolii – „Najbardziej ryzykowną rzeczą w futbolu jest brak podjęcia jakiegokolwiek 

ryzyka”.
Chciałbym serdecznie podziękować każdemu zawodnikowi drużyny seniorów Awdańca Pakosław: kapitanowi – Panu 
Hubertowi Pankowi, kierownikom drużyny – Panu Adamowi Wojtyczce i Panu Marcinowi Pankowi, zarządowi „LUKS” 
Awdaniec Pakosław - Panu Jackowi Hajdukowi, Panu Tadeuszowi Łapawie oraz Panu Marcinowi Wleklińskiemu za okazane 
zaufanie, poświęcenie i pracę na rzecz tworzenia całej sportowej społeczności Awdańca. Dziękuję wszystkim za wy-
trwałość, cierpliwość i wiarę do samego końca w czasie, kiedy walczyliśmy o utrzymanie w lidze. Dziękuję przede wszy-
stkim za pracę, zaangażowanie oraz inteligentne postrzeganie piłki nożnej, co przełożyło się na dobry wynik sportowy 
w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022.
Pamiętajmy, że: „Futbol jest prostą grą‚ pogmatwaną przez ludzi‚ którzy zawsze wiedzą lepiej” (Bill Shankly).

� � � � � � � � Adam Waresiak

Z ŻYCIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK 
W PAKOSŁAWIU

Dnia 2 października 2021 r. UKS Olimpijczyk z Pa-
kosławia zorganizował „Turniej Tenisa Stołowego o Pu-
char Wójta Gminy Pakosław”.
Zawody były skierowane głównie dla dzieci i młodzieży 
z Gminy Pakosław. Turniej zorganizowano w dwóch kate-
goriach: dziewcząt oraz chłopców. Najlepsi zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz puchary ufundowa-
ne przez Wójta Gminy Pakosławia - Pana Piotra Skrzypka.

Klasyfikacja końcowa zawodów:

Kategoria chłopców :
1. Igor Lewek
2. Kamil Łysikowski
3. Hubert Jakubiak
4. Bartosz Bzdęga, Tomasz Dybowski, Robert Wojtyczka, 
Antoni Karkosz, Igor Wierzchowski i Juliusz Jackowski.

Kategoria dziewcząt :
1. Klaudia Łakoma
2. Aleksandra Jakubiak
3. Patrycja Klejewska
4.Magdalena Stachowska , Lena Jakubiak.

Archiwum Klubu UKS OLIMPIJCZYK

LIGA OKRĘGOWA O „MISTRZOSTWO W TENISIE STOŁOWYM 
- SEZON 2021/2022 ROK”

Ruszyła 5. liga okręgowa o „Mistrzostwo w Tenisie 
Stołowym – Sezon 2021/2022 rok”, w którym drużyna 
UKS Pakosław będzie brała udział.
Dnia 14 listopada 2021 r. nasza drużyna UKS Pakosław 
udała się na wyjazdowe spotkanie do Wijewa. Po raz pierw-
szy, w krótkiej historii, nasza sekcja zdobyła dwa punkty do 
ligowej tabeli, wygrywając 13:5. W tym meczu naszą dru-
żynę reprezentowali: Przemysław Matuszak, Robert 
Poniecki, Łukasz Głowacz i Krzysztof Jakubiak. Mam nadzie-
ję, iż to nie będzie jedyny sukces na naszym koncie. Kolejne 
rozgrywki z naszym udziałem odbyły się w grudniu 2021 r. 
Wyruszyliśmy wtedy do Drzeczkowa oraz podjęliśmy u sie-
bie drużynę z Niechłodu. Dnia 28 listopada 2021 r. dwóch 
naszych zawodników: Przemysław Matuszak i Franciszek 
Łysikowski, reprezentowali naszą sekcję UKS OLIMPIJ-
CZYK Pakosław w „Turnieju Tenisa Sto-łowego o Puchar Wsi 

Kawcze”. Zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy, gdzie 
rywalizowano ,,każdy z każdym”. Przemysław Matuszak 
wygrał wszystkie swoje pojedynki zwyciężając w turnieju. 
Drugiemu z naszych młodych zawodników – Franciszkowi 
Łysikowskiemu, udało się wygrać dwa pojedynki i zająć 6. 
lokatę. Gratulujemy i dziękujemy za reprezentowanie UKS 
OLIMPIJCZYK Pakosław. Takie turnieje niewątpliwie są 
okazją do sprawdzenia swoich umiejętności, jak również 
zdobycia cennego doświadczenia, które może procento-
wać w przyszłości. 
Zarząd Klubu UKS OLIMPIJCZYK Pakosław, składa ser-
deczne podziękowanie Firmie KA4 z Kołaczkowic za 
wsparcie finansowe .Dzięki Państwa wsparciu zostały 
zakupione stroje, w których nasi zawodnicy będą godnie 
reprezentować nasz Klub UKS OLIMPIJCZYK Pakosław.

Krzysztof Jakubiak
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KOMUNIKAT KOŃCOWY
Z OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT

O PUCHAR WÓJTA GMINY PAKOSŁAW
- 03.10.2021 R.

Dnia trzeciego października 2021 r. odbył się Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt o PUCHAR WÓJTA 
GMINY PAKOSŁAW W turniej uczestniczyły 3 drużyny. Rozgrywki były w systemie każdy z każdym. W drużynie RKKSA . 
RAWIA RAWICZ grało kilka zawodniczek z Gminy Pakosław.
Organizatorem turnieju był RKKS Rawia Rawicz.
W turnieju udział wzięły następujące drużyny:
1.  WSTK WSCHOWA
2.  AZS AJP GORZÓW WIELKOPOLSKI
3.  RKKS RAWIA  RAWICZ

Wyniki:

Klasyfikacja Końcowa:
1. MIEJSCE – AZS AJP GORZÓW WIELKOPOLSKI
2. MIEJSCE – WSTK WSCHOWA
3. MIEJSCE – RKKS RAWIA RAWICZ

Najlepsze zawodniczki w drużynach (wybrane przez trenerów): 
AZS AJP GORZÓW WIELKOPOLSKI – Gabrysia Garncarek 
WSTK WSCHOWA – Angela Foterek
RKKS RAWIA RAWICZ – Zosia Mikołajczyk.

Organizatorzy serdecznie dziękują uczestniczkom za wspaniałą postawę 
fair play.Podziękowania dla: sędziów, obsługi sali, obsługi medycznej oraz 
dla rodziców za prze-pyszne słodkości.
 Zapraszamy po-nownie do Pakosławia.

Robert Jamroży

mecz 
nr 

03-10-2021r. 03-10-2021r. - - 

1 RKKS RAWIA RAWICZ WSTK WSCHOWA 47 45 

2
 

RKKS RAWIA RAWICZ
 

AZS AJP GORZÓW WIELKOPOLSKI
 

22
 

46
 

3
 

WSTK WSCHOWA
 

AZS AJP GORZÓW WIELKOPOLSKI
 

31
 

39
 

4
 

RKKS RAWIA RAWICZ
 

WSTK WSCHOWA
 

43
 

46
 

5

 

RKKS RAWIA RAWICZ

 

AZS AJP GORZÓW WIELKOPOLSKI

 

22

 

49

 

6

 

WSTK WSCHOWA

 

AZS AJP GORZÓW WIELKOPOLSKI

 

23

 

26
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OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI



REHABILITACJA POCOVIDOWA

PROJEKT SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

 PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POKOCHAJ PLUSZOWEGO MISIA
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