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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

W marcu 2020 r. Gmina Pakosław złożyła do Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska” 
wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Zacho-
wanie unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na terenie 
Gminy Pakosław poprzez renowację zbiornika wodnego 
oraz wykonanie nasadzeń”. Dofinansowanie miało zostać 
udzielone w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” będącego częścią Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Wniosek zawierał zadania związane z:

1. odtworzeniem i odnowieniem stawu na terenie 
Parku w Pakosławiu;

2. odmuleniem rowu melioracyjnego na terenie 
Parku w Pakosławiu;

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

Po przeprowadzonej ocenie wniosków w dniu 26 lutego 
2021 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy pomię-
dzy Gminą Pakosław, a Województwem Wielkopolskim. 
Wartość złożonego projektu wyniosła 108.239,55 zł, z te-
go dofinansowanie 68.872,00 zł. Pozostała część pokryta 
została z budżetu Gminy Pakosław.
Wykonawcą robót w zakresie odtwarzania i odnowienia 
stawu dolnego w Parku w Pakosławiu było Przedsiębior-
stwo Inżynieryjno-Budowlane Maria Gawrońska z Jaracze-
wa. Wartość wykonanych prac wynosiła 138.669,46 zł. 

Zakres zadań obejmował roboty ziemne na stawie: wyko-
szenie z dna stawu porostów i trzciny, wykonanie opasek, 
obsianie skarp. To samo przedsiębiorstwo było odpowie-
dzialne za odmulenie rowu melioracyjnego w Parku w Pa-
kosławiu. Wartość wykonanych prac wynosiła 2.072,85 zł. 
Prace polegały na odmuleniu cieku oraz na wyrównaniu 
skarp. Zadania zostały zakończone z końcem sierpnia bie-
żącego roku.
Jako ostatnie w ramach projektu zostały wykonane na-
sadzenia przydrożne i śródpolne w Chojnie. Ich koszt wy-
niósł łącznie 15.744,00 zł i zostały wykonane one przez 
Firmę Rekultywacja Terenów Zieleni „EKO-GREEN-GLOB” 
Henryk Kędzia. Prace obejmowały wykonanie nasadzeń 
na dwóch drogach polnych. Zasadzone zostały 22 sztuki 
lipy oraz 22 sztuki klonu. Prace zostały zakończone z dniem 
28 października 2022 roku.

Projekt pn. „Zachowanie unikalnego dziedzictwa przy-
rodniczego na terenie Gminy Pakosław poprzez renowa-
cję zbiornika wodnego oraz wykonanie nasadzeń” był 
współfinansowany z budżetu Strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy 
Działania „Gościnna Wielkopolska” w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER”.

Krzysztofa Wawrzyniak

RENOWACJA ZBIORNIKA WODNEGO ORAZ WYKONANIE 
NASADZEŃ  

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław
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WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI W OSIEKU I PODBOROWIE

W październiku 2022 r., na terenie sołectw Osiek i Podbo-

rowo, zakończono realizację zadań współfinansowanych 

przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ra-

mach programu pn. „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

Na początku bieżącego roku Gmina Pakosław złożyła dwa 

wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wiel-

kopolskiego o dofinansowanie w ramach XII edycji kon-

kursu pt. „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, które zostały po-

zytywnie ocenione i uplasowały się na 9. oraz 67. miejscu 

listy rankingowej. Jest to sporym sukcesem, szczególnie 

zważywszy, że w konkursie zgłoszono 252 projekty, a do-

finansowanie objęło około 170 zadań.

Umowy o dofinansowanie zostały podpisane dnia 27 

czerwca 2022 r., natomiast realizacja obydwu zadań roz-

poczęła się pod koniec września 2022r.

W Osieku, w ramach zadania pn. „Osiek odnowiony – 

teren wokół świetlicy polepszony”, została odnowiona 

elewacja świetlicy wiejskiej, wybudowano boisko do ko-

szykówki, zakupiono konstrukcję stalową do koszykówki 

oraz piłkochwyty, zakupiono i zamontowano 3 urządzenia 

siłowni zewnętrznej, a także zakupiono 4 ławki, 2 kosze na 

śmieci oraz tablicę z regulaminem. Dzięki zaangażowaniu 

mieszkańców sołectwa udało się uporządkować teren 

wokół świetlicy, przygotować teren i podłoże pod montaż 

urządzeń, zamontować ławki, kosze na śmieci oraz regu-

lamin, a także wybudować grill i ułożyć nawierzchnię 

z kostki betonowej do budowy boiska. Koszt całego 

przedsięwzięcia (razem z pracą i wkładem rzeczowym 

mieszkańców) wyniósł 234.013,51 zł, natomiast koszty 

kwalifikowalne projektu wyniosły 175.913,51 zł, w tym: 

z dotacji Województwa Wielkopolskiego – 50.000,00 zł, 

z wkładu finansowego gminy - 106.413,51 zł i z funduszu 

sołeckiego – 19.500,00 zł. Praca własna mieszkańców 

wyceniona została na kwotę 58.100,00 zł.

Z kolei w Podborowie, w ramach zadania pn. „Podbo-

rowo – wioska mała placu zabaw by chciała” powstała 

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wymurowa-

no grilla z kostki granitowej, zakupiono i zamontowano 3 

urządzenia siłowni zewnętrznej, 3 ławki, 2 kosze na śmieci 

i tablicę z regulaminem placu zabaw. Dzięki dużej aktyw-

ności mieszkańców sołectwa, uporządkowano i przygoto-

wano teren pod budowę chodnika i urządzeń siłowni ze-

wnętrznej oraz odmalowano urządzenia placu zabaw, 

ławki i stoły, a także wiatę rekreacyjną. Koszt całego pro-

jektu (razem z pracą i wkładem rzeczowym mieszkańców) 

wyniósł 73.618,50 zł, natomiast wartość kosztów kwali-

fikowalnych wyniosła 53.198,50 zł, w tym: z dotacji Wo-

jewództwa Wielkopolskiego – 32.500,00 zł, z wkładu 

finansowego gminy – 12.263,50 zł i z funduszu sołeckiego 

– 8.435,00 zł. Praca własna mieszkańców wyceniona 

została na kwotę 20.420,00 zł.

Realizacja obu zadań pozwoliła zagospodarować cen-

tralne punkty miejscowości oraz stworzyć w nich miejsca, 

w których mieszkańcy wraz z dziećmi będą mogli spędzać 

czas wolny. Jesteśmy przekonani, że inwestycje zrealizo-

wane przy pomocy środków Województwa Wielkopol-

skiego przyczynią się do zwiększania poziomu życia i za-

dowolenia mieszkańców Gminy Pakosław.

Krzysztofa Wawrzyniak

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław
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Archiwum Urzędu Gminy Pakosław

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

„GRANTY PPGR” ZREALIZOWANE W GMINIE PAKOSŁAW

W październiku i listopadzie br. rodzice/opiekunowie 
prawni dzieci bądź wnuków byłych pracowników PGR 
z terenu Gminy Pakosław odebrali laptopy, o które wcześ-
niej wnioskowali. W ramach naboru do udziału w projek-
cie zakwalifikowano 124 uczniów uczęszczających do szkół 
podstawowych lub ponadpodstawowych.

124 laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem umo-
żliwiającym naukę zdalną wszystkich uczniów ogółem ko-
sztowały 274.078,44 zł. Sprzęt w całości został sfinanso-
wany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19.

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu grantowego 
pn.„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2022, Osi 
Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 
5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej od-
porności na zagrożenia. 

W najbliższym czasie Gmina Pakosław przystąpi do roz-
liczenia realizowanego projektu.
Informujemy, iż efekty projektu grantowego muszą być 
utrzymywane przez Gminę Pakosław w okresie minimum 
dwóch lat od daty zaakceptowania przez grantodawcę 
rozliczenia końcowego.

Krzysztofa Wawrzyniak

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław

MASZT Z PROJEKTU PN. „POD BIAŁO – CZERWONĄ”

Gmina Pakosław wzięła udział w akcji „Pod biało-czerwoną”, w ramach której gminy 
w całej Polsce mogły składać wnioski o zakup i montaż masztu z biało-czerwoną flagą.
Celem realizowanego projektu, jak piszą pomysłodawcy, jest godne upamiętnienie 
zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 
1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie, w wyjątkowym miejscu, to dowód na to, 
jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wol-
ność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.
Na skwerku przy budynku Urzędu Gminy Pakosław, obok głazu upamiętniającego 
Powstańców Wielkopolskich, Bohaterów Bitwy Warszawskiej, postawiony został 
8 -metrowy maszt, na którym powiewa biało-czerwona flaga.
Projekt pn. „Pod biało-czerwoną” został w całości sfinansowanie przez Rząd Rzeczy-
pospolitej Polskiej - z dotacji celowej z budżetu państwa.
Wartość zrealizowanego zadania (uzyskanie pozwoleń – uzgodnień, mapki, projekt, 
wykonanie i posadowienie masztu) wyniosła 7.500,00 zł.

Wojciech Walkowiak
Archiwum Urzędu Gminy Pakosław
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Z MROKÓW HISTORII
BLISKO PÓŁ WIEKU SAMODZIELNIE....

Dnia 1 października 2022 r. minęło czterdzieści lat od 

przywrócenia samodzielności administracyjnej Gminy 

Pakosław, od odłączenia się od Gminy Miejska Górka. 

Niewielu już żyje działaczy, którzy toczyli boje o reaktywo-

wanie Gminy Pakosław i instytucji z nią związanych. Spo-

śród żyjących są to: Edward Talaga z Sów, Antoni Sędłak 

z Sów, Marian Szponik z Pakosławia, Czesława Nowaczyk 

z Pakosławia, Jan Barteczka z Pakosławia, Józef Chudy 

z Golejewka, Marian Małecki z Góreczek Wielkich, Elżbie-

ta Turbańska z Chojna, Kazimierz Chudy z Pakosławia. 

Przez pierwsze 9 miesięcy, czyli od dnia 1 października 

1982 r., siedziba gminy znajdowała się w Domu Strażaka, 

natomiast od dnia 1 maja 1983 r. siedzibę gminy przenie-

siono do zmodernizowanego budynku przy ul. Kolejowej 

2. Następnie, w krótkim czasie, dobudowano piętrowe 

skrzydło do budynku głównego i tak jest do dzisiaj.

W minionych 40 latach, Gmina Pakosław odrobiła nie tyl-

ko zapóźnienia cywilizacyjne i ekonomiczne, lecz jak zapi-

sano w Biuletynie wydanym przez „Życie Rawicza”, z oka-

zji „25-lecia Małych Ojczyzn. Historia i pres�ż”: „Gmina 

Pakosław zapracowała na miano gminy dobrze zarządza-

nej, gminy rolniczo-turystycznej, nazywanej też często 

'zieloną gminą', z bogactwem przyrody”. Gminie Pako-

sław przypisuje się też określenie gminy innowacyjnej, 

nadaje jej się miano prekursora nowoczesnych rozwią-

zań. Na naszej gminie wzorują się inne samorządy, ale 

zdarzało się też, że na początku byliśmy krytykowani za 

pionierskie decyzje.

Oto przykłady nowatorskich rozwiązań: 

- pierwsi w powiecie rawickim zbudowaliśmy oczyszczal-

nię ścieków dla terenów wiejskich (Chojno),

- pierwsi podjęliśmy budowę kanalizacji sanitarnych, gdyż 

już tylko Sworowo i Góreczki Wielkie zostały do skanalizo-

wania (rok 2015),

- pierwsi utworzyliśmy zbiornik retencyjny w Pakosławiu, 

który stał się wzorem zagospodarowania turystycznego 

dla innych akwenów, tj.: w Jutrosinie, Rydzynie i planowa-

nych w Rokosowie i Miejskiej Górce.

Po 2015 r. Gmina Pakosław, jako pierwsza w powiecie ra-

wickim, została objęta siecią światłowodową, a ostatnio 

do największej inwestycji należą ścieżki rowerowe z Ra-

wicza do Osieka i z Pakosławia do zalewu i dalej do Sów. 

Zakończono także kanalizowanie gminy, poprzez zbudo-

wanie sieci sanitarnej w Sworowie i Góreczkach Wielkich. 

Jak stwierdził burmistrz Miejskiej Górki – Karol Skrzypczak, 

podczas obchodów 760-lecia Sarnowy: „Na rozejściu się 

Miejskiej Górki i Pakosławia nie straciła ani Miejska Górka, 

ani Pakosław, obydwie gminy świetnie się rozwijają”.

Poniżej zdjęcia: 

1. siedziba Urzędu Gminy w Domu Strażaka

2. w obecnym budynku przy ul. Kolejowej 2 

3. fragment ścieżki rowerowej z Rawicza do Osieka i Pako-

sławia do Sów 

Kazimierz Chudy

Archiwum Pana Kazimierza Chudego
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KTO STAŁ ZA ODŁĄCZENIEM GMINY PAKOSŁAW 
OD GMINY MIEJSKA GÓRKA?

Pakosław i okoliczne miejscowości traciły na znaczeniu 
i rosło niezadowolenie społeczne. W 1980 r., zespół spo-
łeczników, zorganizował się spontanicznie po to, by dzia-
łać w celu przywrócenia Gminy Pakosław (podobnie, jak w 
Wijewie). Słano petycje do władz wojewódzkich i cen-
tralnych, podejmowano uchwały na zebraniach sołeckich i 
spotkaniach organizacji społecznych, zbierano podpisy 
pod wnioskiem, organizowano wyjazdy „grupy inicjatyw-
nej” do Leszna i Warszawy. „Grupę inicjatywną” tworzyli: 
Bronisław Sierpowski z Pakosławia – autorytet wszelkich 
inicjatyw społecznych, Wojciech Skrzypczak z Pakosławia – 
ludowiec, później internowany w ramach „Solidarności 
Rolniczej”, Edward Talaga z Sów – radny wojewódzki w Le-
sznie, Lech Dworniczak z Pakosławia – delegat na Zjazd 
PZPR w Warszawie, Maria Żyto z Pakosławia – nauczy-
cielka, Marian Szponik z Pakosławia – sołtys, Hieronim 
Kuźnia z Pakosławia – naczelnik OSP, Czesława Nowaczyk 
z Pakosławia – nauczycielka, Antoni Sędłak z Sów – jeden 
z inicjatorów przywrócenia Gminnej Spółdzielni w Pako-
sławiu. Z działaczami „grupy inicjatywnej” współpracowali 
radni z obszaru zlikwidowanej w 1976r. Gminy Pakosław, 
a byli to: Kazimierz Andrzejewski – Sworowo, Jan Bartecz-
ka – Pakosław, Józef Barteczka – Osiek, Stanisław Bartecz-
ka – Zaorle, Kazimierz Bandura – Pakosław, Józef Chudy – 
Golejewko, Jan Grembowski – Pomocno, Czesław Gandec-
ki – Sowy, Cecylia Hantkiewicz – Dębionka, Leon Juskowiak 
– Golejewko, Marian Małecki – Góreczki Wielkie, Czesława 
Nowaczyk – Pakosław, Zygmunt Sierpowski – Osiek, Antoni 
Sobota – Niedźwiadki, Edward Talaga – Sowy, Elżbieta 
Turbańska – Chojno, Stanisław Tyczyński – Podborowo. 
W dniu 26 października 1981 r., we wszystkich wioskach 
gminy, zorganizowano zebrania z mieszkańcami. Wtedy to 
decydenci wojewódzcy i ministerialni przekonani zostali 
o: „ekonomicznym uzasadnieniu i możliwościach zapew-
nienia gospodarczych i organizacyjno-technicznych wa-
runków do reaktywowania gminy”, a poparciem był zde-
cydowany głos mieszkańców, gdyż na 14 zebrań, za reak-
tywowaniem gminy, opowiedziało się 11 sołectw. Wobec 
takiej postawy społeczeństwa, wojewoda leszczyński, pi-
smem z dnia 26 listopada 1981 r., wystąpił do ministra 
administracji o utworzenie Gminy Pakosław. Do wniosku 
dołączona została uchwała nr XIX/63/81 Rady Narodowej 
Miasta i Gminy Miejska Górka, z pozytywną opinią w spra-
wie utworzenia Gminy Pakosław oraz wycinek mapy wo-
jewództwa z projektowanymi granicami gminy. 
Przypuszczać należy, że gdyby nie stan wojenny, który 
ogłoszono dnia 13 grudnia 1981 r., powołanie gminy na-
stąpiłoby z dniem 1 stycznia 1982 r. Świadczą o tym doku-
menty z tamtego okresu! 
Moje kontakty w województwie i sprawność organiza-
cyjną dostrzegli działacze pakosławscy z „grupy inicja-
tywnej”, gdyż zaproponowali mi wsparcie dla ich działań 
w walce o samodzielność Gminy Pakosław. We wszystkich 

działaniach wspierał nas w Lesznie sekretarz wojewódzki 
z ZSL – p. Wojciech Niedźwiedziński. Później, zawsze 
uczestniczył on w uroczystościach w Pakosławiu, „kibico-
wał” naszej gminie w okresie swojej  pracy zawodowej 
i na emeryturze. Podobnie, późniejszy wojewoda lesz-
czyński – p. Józef Poniecki.
Podczas sierpniowego spotkania z władzami wojewódz-
kimi w 1982 r., w Domu Strażaka w Pakosławiu, ogłoszona 
została decyzja o reaktywowaniu Gminy Pakosław z 
dniem 1 października 1982 r. Według dziennikarzy „Głosu 
Wielkopolskiego” skończył się wspólny czas: „niechciane-
go małżeństwa”. Podczas sierpniowego spotkania w Do-
mu Strażaka najwięcej emocji budziła siedziba Urzędu 
Gminy Pakosław. Pojawiło się pytanie – wrócić do: „sta-
rego budynku w parku”, zajętego przez przedszkole, czy 
też urządzić siedzibę w innym obiekcie? Ze względu na 
dobro dzieci wybrano drugie rozwiązanie. Podjęto roz-
mowy z Zarządem Gminnej Spółdzielni w Miejskiej Górce 
na temat wykupu budynku dawnej restauracji przy ul. Ko-
lejowej w Pakosławiu, a jednocześnie poszukiwano po-
mieszczeń na czasową siedzibę urzędu. Wyszukano 
niezamieszkały budynek na ul. Strażackiej i niewielkim 
nakładem pracy, można go było adoptować na okres kilku 
miesięcy na potrzeby urzędu. Po kilku dniach właściciel 
wycofał się z uzgodnień. 
Dnia 29 sierpnia 1982 r., podczas spotkania z zarządem 
OSP w Pakosławiu, wynegocjowano warunki urządzenia 
siedziby Urzędu Gminy Pakosław w Domu Strażaka. 
Zgoda warunkowana była taką adaptacją, by w przyszłoś-
ci opuszczone pomieszczenia służyły strażakom i miesz-
kańcom. Tylko jak to zrobić?
W trzy tygodnie przebudowano korytarze i dwie sale par-
teru Domu Strażaka w Pakosławiu na potrzeby urzędu: 
doprowadzono wodę, kanalizację, wymieniono instalacje 
elektryczne, ogrzewanie, założono podłogi, pomalowano 
pomieszczenia. Był to dziwny urząd, nie mający podobne-
go układu w województwie, z boksem kasowym na kory-
tarzu i wspólnym biurem sekretarza i naczelnika gminy. Za 
salę narad służyła duża sala widowiskowa na piętrze, 
z kiepskim piecowym ogrzewaniem. A zima w sezonie 
1982-1983 r. była bardzo surowa! 
Dnia 1 października 1982 r., rozpoczęto urzędowanie w 
Domu Strażaka w Pakosławiu. Kilka miesięcy później, czyli 
dnia 1 maja 1983 r., pracownicy urzędu zamiast święto-
wać, przewozili meble i dokumenty do nowej siedziby – 
budynku przy ul. Kolejowej 2 (wtedy jeszcze bez bocznego 
skrzydła). Jednocześnie, po rozbiórce starej salki restau-
racyjnej, dobudowywane już było dwukondygnacyjne 
skrzydło z biurami dla urzędu, z biurami dla weterynarii 
i mieszkaniem dla lekarza weterynarii. Wykonawcą skrzy-
dła był rzemieślnik z Chojna, a tempo budowy było wręcz 
ekspresowe. Za „pakosławskie tempo” gmina otrzymała 
nagrodę finansową od wojewody leszczyńskiego.
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Inauguracyjna sesja Gminnej Rady Narodowej odbyła się 
dnia 13 października 1982 r., w Domu Strażaka w Pakosła-
wiu. W sesji uczestniczył wojewoda leszczyński – Bernard 
Wawrzyniak i wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Lesznie – Zbigniew Forecki. Dokonano wy-
boru władz gminy: na przewodniczącego GRN wybrano 
Edwarda Talagę z Sów, na zastępcę przewodniczącego – 
Jana Barteczkę z Pakosławia oraz członków Prezydium 
GRN – Czesławę Nowaczyk z Pakosławia i Kazimierza 
Bandurę z Pakosławia.
Moim zadaniem, poza zorganizowaniem gminy, było sku-
teczne zarządzanie odłączoną od Gminy Miejska Górka 
jednostką administracyjną. Od dnia 1 września 1982 r. 
pełniłem obowiązki pełnomocnika wojewody leszczyń-
skiego do zorganizowania gminy, a od dnia 13 paździer-
nika 1982 r. wybrany zostałem przez Gminną Radę Na-
rodową, w tajnym głosowaniu naczelnikiem gminy. I tak 
przez 36 lat dane mi było zarządzać Gminą Pakosław, tj. do 
przejścia w 2018 r. na emeryturę.
Odłączenie Gminy Pakosław i jej instytucji od Gminy Miej-
ska Górka odbyło się pokojowo. Do dziś z Gminą Miejska 
Górka, mamy poprawne i koleżeńskie relacje, podobne 
w powiecie, a w ostatniej kadencji, przed emeryturą, wy-
brano mnie „dziekanem rawickich samorządowców”. 
Zbudowane 40 lat temu więzi pomiędzy mieszkańcami 
i działaczami procentują do dziś. Są trwałe i stanowią silny 
fundament samorządności gminnej.
Pierwszym sekretarzem gminy, przez długie lata, była 
Krystyna Marszałek z Rawicza. Po niej stanowisko objęła 
Maria Kalicińska z Pakosławia. 
Skarbnikiem gminy, od początku, do przejścia na emery-
turę w 2020 r. była Teresa Miernik z Rawicza. 
Pierwszym, długoletnim kierownikiem Urzędu Stanu Cy-
wilnego do przejścia na emeryturę był Zenon Piotrkowski 
z Pakosławia. 
Długoletnimi kierownikami w Urzędzie Gminy Pakosław 
byli: Zenon Rataj z Pakosławia, a następnie Stanisław Stel-
mach z Pakosławia. 

W ciągu pierwszego półrocza 1983 r. rozpoczęły działal-
ność wszystkie instytucje gminne i podmioty gospodar-
cze, za wyjątkiem Gminnej Szkoły Zbiorczej, która 
samodzielność uzyskała od dnia 1 września 1983 r. 
Z dniem 1 listopada 1982 r. powołano Posterunek Milicji 
Obywatelskiej w Pakosławiu, którego komendantem zo-
stał Marian Jernaś z Golejewka. Dziś kierownikiem Re-
wiru Dzielnicowych, wspólnym dla gmin: Pakosław i Jutro-
sin, jest Paweł Jernaś z Miejskiej Górki. 
Z dniem 1 stycznia 1983 r. przywrócono Gminną Spół-
dzielnię „Samopomoc Chłopska” w Pakosławiu. Do władz 
spółdzielni wybrano: przewodniczącego Rady Nadzorczej 
– Stefana Nieboraka z Chojna, prezesem zarządu – Anto-
niego Sędłaka z Sów oraz wiceprezesów: Kazimierę Staś-
kiewicz z Pakosławia i Floriana Dąbrowicza z Pakosławia.
Z dniem 1 stycznia 1983 r. przywrócono Bank Spółdzielczy 
w Pakosławiu, do władz banku wybrano: przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej – Bronisława Sierpowskiego z Pa-
kosławia, prezesa zarządu – Bronisława Radojewskiego 

z Zielonej Wsi, wiceprezesa Wojciecha Skrzypczaka z Pa-
kosławia oraz członka zarządu – Edwarda Dworniczaka 
z Pakosławia. 
Z dniem 1 kwietnia 1983 r. samodzielność uzyskała Spół-
dzielnia Kółek Rolniczych w Pakosławiu, a do jej władz 
wybrano: przewodniczącego Rady Nadzorczej – Klemen-
sa Pieprzyka ze Sworowa, prezesa zarządu – Jerzego 
Maćkowiaka z Rawicza, wiceprezesa – Ryszarda Staśkie-
wicza z Pakosławia oraz członka zarządu – Genowefę 
Śmigielską z Pakosławia. 
Z dniem 1 września 1983 r. powołaną Zbiorczą Szkołę 
Gminną w Pakosławiu. Gminnym dyrektorem został Jan 
Dalibor z Pakosławia. Dyrektorem Szkoły Podstawowej 
w Pakosławiu została Maria Żyto z Pakosławia, Dyrektorem 
Szkoły Podstawowej w Chojnie – Edward Kowalski z Ra-
wicza, a Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Sowach – 
Czesława Nowaczyk z Pakosławia. 
Z dniem 1 stycznia 1984 r. powołano Urząd Stanu Cywil-
nego w Pakosławiu. Jego kierownikiem został Zenon Pio-
trowski z Pakosławia.
Z dniem 1 września 1984 r. przywrócono Szkołę Podsta-
wową w Pomocnie, której dyrektorem została Barbara 
Kapała z Pomocna. 
Od początku reaktywowania gminy, za najważniejsze 
zadanie, uznano zaopatrzenie mieszkańców w wodę pit-
ną. Potrzebne było 10 lat na zbudowanie stacji wodocią-
gowej w Białymkale i doprowadzenie sieci wodociągowej 
do największych miejscowości gminy oraz budowa magi-
strali wodnej na teren Gminy Miejska Górka. Mało kto 
dziś pamięta, że w 1983 r. uruchomiono dwa tymczasowe 
punkty poboru wody – „w starej mleczarni” przy kościele 
w Pakosławiu i w Sowach, koło mostu drewnianego (Kąty 
Sowskie), skąd rolnicy beczkami dowozili wodę do swoich 
zagród. Łącznie w ciągu 10 lat wybudowano 94 km sieci 
rozdzielczej, którą doprowadzono wodę do blisko 900 od-
biorców. 
W Pakosławiu, w tym samym czasie, zbudowano siedzibę 
(zaplecze biurowo – socjalno - magazynowo - techniczne) 
Spółki „Wodociągi Gminne” – firmy komunalnej powoła-
nej przez 3 gminy, tj.: Pakosław, Jutrosin, Miejska Górka. 
Partnerzy – Jutrosin i Miejska Górka, nie podjęli się u sie-
bie trudu budowy siedziby firmy komunalnej (obecnie 
wodociągowo-kanalizacyjnej). Ponadto, za lokalizacją 
w Pakosławiu, przemawiało centralne położenie siedziby 
pomiędzy Jutrosinem, a Miejską Górką. Uroczyste prze-
kazanie do użytku obiektu Spółki „Wodociągi Gminne” 
w Pakosławiu nastąpiło w dniu 27 maja 1997 r., a preze-
sem spółki od początku jej powołania jest Michał Doliński 
z Rawicza, wybrany przez Radę Nadzorczą spółki, w ra-
mach ogłoszonego konkursu, w dniu 27 grudnia 1995 r. 
Wtedy to główną księgową została Mariola z Pa- Krügier 
kosławia, a po niej Agnieszka Olszak z Jutrosina.

Obok zaopatrzenia mieszkańców w wodę z sieci wodocią-
gowej, drugim problemem były trudności komunikacyjne 
pomiędzy sołectwami, a siedzibą gminy oraz nieprzejezd-
ne drogi i ulice wiosną oraz jesienią. Ogromnym wysił-
kiem dla budżetu gminy, przy znaczącym zaangażowaniu 
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mieszkańców, w ciągu 15 lat (1982-1997) wybudowanych 
zostało od podstaw, zmodernizowanych lub wyremonto-
wanych 21,5 km dróg, między innymi wszystkie po wbu-
dowaniu 94 km sieci wodociągowej. 
Ponadto w latach 1985 – 1997 wspólnym wysiłkiem gmi-
ny i sołectw zbudowano 11,7 km ulic wiejskich, przeważ-
nie z kanalizacją deszczową, krawężnikami i jezdnią asfal-
tową. Nastąpiło to w sołectwach tj.: Chojno, Golejewko, 
Osiek, Pakosław, Sowy oraz w 2005 r. w Góreczkach Wiel-
kich (główna ulica zwartej zabudowy wsi).
Jednocześnie, dla bezpieczeństwa podróżnych, przenie-
siono w inne miejsca zatoki autobusowe w Pakosławiu 
(z ul. 22 Stycznia na ul. Kolejową) oraz postawiano este-
tyczne wiaty autobusowe w pozostałych miejscowościach. 
Był to ogromny wysiłek. 

W gminie trwała nie budowa nie tylko sieci wodociągo-
wej. W dniu 30 września 1986 r., podczas zebrania wiej-
skiego w Pakosławiu, zawiązał się Społeczny Komitet Ga-
zyfikacji, którego pracami z wielkim oddaniem kierował 
Kazimierz Czwojda z Pakosławia, wspierany przez kilkuna-
sto-osobową grupę społeczników, między innymi przez: 
Kazimierę Staśkiewicz z Pakosławia, Aleksandra Naglika 
z Pakosławia i Bronisława Radojewskiego z Pakosławia. 
W ślad za Pakosławiem gazyfikację podjęły: Golejewko, 
Golejewo, Chojno, Góreczki Wielkie, Ostrobudki, Pomoc-
no, Osiek, Sowy, Białykał, Sworowo i Zaorle. W gazyfikację 
w kierunku: Golejewa, Golejewka i Chojna, najbardziej 
zaangażowani byli: Józef Mosiek z Golejewa, Antoni Rojda 
z Chojna, Józef Chudy z Golejewka i Edward Kowalski z Ra-
wicza. Wydarzeniem był rok 1993, wtedy to, oddano do 
użytku stację redukcyjno – pomiarową gazu o przepusto-

3wości 1600 m /godz. na Górach Pakosławskich. Łącznie, 
w Gminie Pakosław, od 1993 r. do 1999 r. - wybudowano 
62,5 km sieci gazowej. Od 1993 r. rozpoczęła się wymiana 
kotłowni węglowej na ogrzewanie gazowe niemal we 
wszystkich budynkach publicznych i podmiotach gospo-
darczych.
Po wodzie, gazie i telefonii do zakopania pod ziemię po-
została jeszcze sieć kanalizacji sanitarnych.
Najpierw problem likwidacji ścieków podjęto w Chojnie, 
w ramach Spółki Wodno -Ściekowej, która przygotowała 
dokumentację techniczną oczyszczalni i głównych kolek-
torów sanitarnych. Budowę oczyszczalni o przepustowoś-

3ci 200 m /dobę, w latach 1992-1996, powiązano z odda-
niem do użytku szkoły podstawowej, a w latach 1996-
1997 oczyszczalnie dozbrojono w dodatkowe urządzenia. 
Do oczyszczalni doprowadzono etapami odcinki kanaliza-
cji sanitarnej z Chojna (lata 1994-1997, w VI etapach), 
Golejewka (lata 1994-1995) i Golejewa (1996-1997). Od 
1997 roku eksploatację oczyszczalni ścieków w Chojnie, 
przepompowni oraz kanalizacji sanitarnych powierzono 
Spółce „Wodociągi Gminne”.
W porozumieniu z Gminą Miejska Górka, w latach 2003-
2004, oczyszczalnię ścieków w Chojnie zmodernizowano 

3i rozbudowano do wydajności 400 m  ścieków/dobę, przy-
gotowując ją do przyjmowania ścieków z Konar i przy-
legających do nich miejscowości. Wcześniej, w latach 

2001-2002, zbudowano kolektor tłoczny pomiędzy Kona-
rami i Chojnem. 
Największą inwestycją gminną z lat 1999-2000, była bu-
dowa oczyszczalni ścieków w Pakosławiu, o przepusto-

3wości 360 m /dobę wraz z przepompowaniami ścieków 
i kolektorami sanitarnymi w Pakosławiu i Osieku.

Od początku reaktywowania gminy (rok 1982), po wodo-
ciągowaniu i budowie dróg oraz ulic wiejskich, troską 
władz gminy stał się dobry standard bazy oświatowej oraz 
wysoki poziom nauczania. 
Już dnia 1 września 1984 r., uruchomiono w budynku 
szkolnym w Pomocnie, szkołę 5-klasową, a jej dyrektorką 
została Barbara Kapała z Pomocna. Uczniowie tej szkoły 
na poziomie klas 6-8 naukę kontynuowali w Szkole Pod-
stawowej w Sowach. 
W roku 1986 rozpoczęto realizację największej w tamtym 
czasie inwestycji kubaturowej w gminie – budowę 8 – 
klasowej Szkoły Podstawowej w Chojnie i 3 – oddziało-
wego przedszkola. Budowę rozpoczął Społeczny Komitet 
kierowany przez Stefana Nieboraka z Chojna. Inwestorem 
był najpierw Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół 
z Pakosławia, kierowany przez Jana Dalibora z Pakosławia 
(gminnego inspektora oświaty) oraz Aleksandrę Talagę 
z Góreczek Wielkich (kierownika ZEAS-u). Następnie 
inwestorem został Edward Kowalski – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Chojnie, ze specjalnie powołanym zespo-
łem technicznym.
Po 10 latach budowy – od dnia 1 września 1997 r., naukę 
w Chojnie, przeniesiono ze starych budynków w Chojnie i 
Golejewku do nowego obiektu. Od dnia 1 września 1999 r. 
wyprowadzono przedszkole z budynków parafialnych w Go-
lejewku do pięknie urządzonych pomieszczeń Przedszkola 
w Chojnie. W przedszkolu długie lata, do sierpnia 2020 r., 
funkcję dyrektora pełniła Elżbieta Jędrzejak z Rawicza.
W międzyczasie modernizacji poddano budynek Przed-
szkola w Pakosławiu (lata 1992-1993) oraz zwolnione 
pomieszczenia mieszkalne w budynku w Sowach przez-
naczono na oddział przedszkola.
Reforma systemu oświaty w 1999 r. zburzyła dobrze funk-
cjonujący model oświaty w Pakosławiu. Zmusiła ona gmi-
ny do wdrożenia nowego systemu – przedszkole, oddział 
„0”, 6 – letnia szkoła podstawowa i 3- letnie gimnazjum. 
Po burzliwej dyskusji, Rada Gminy Pakosław, uchwałą nr 
VI/28/99 z dniem 12 marca 1999 r. o ustaleniu planu sieci 
Gimnazjum Gminnego wprowadziła nową sieć obwodów 
szkolnych: Chojno, Sowy i Pakosław oraz podjęła decyzję 
o budowie Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu.
W budynku Szkoły Podstawowej w Chojnie przygotowano 
3 klasy szkolne dla pierwszego rocznika gimnazjalnego, 
zagęszczając co roku szkołę o kolejne 3 klasy gimnazjalne. 
Trudno sobie to dziś wyobrazić! Pod jednym dachem 
funkcjonowały: przedszkole (2 oddziały), szkoła podsta-
wowa (6 oddziałów) i gimnazjum gminne (9 oddziałów). 
Uroczystością, która przeszła do historii było pożegnanie 
w dniu 21 czerwca 2002 r. absolwentów pierwszego rocz-
nika Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu.
W Chojnie było tak ciasno i niebezpiecznie przy głównej 
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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 tzw. z piosenki Gol-
ców „ściernisku”. Po 4 latach budowy, przerwanej z braku 
środków finansowych i zmiany wykonawcy, gmina po raz 
pierwszy musiała sięgnąć po kredyty i obligacje komunal-
ne. W dniu 1 września 2004 r. oddano do użytku nowo-
czesny budynek gimnazjum, jednego z najładniejszych 
w regionie leszczyńskim. Wtedy też zaczął powstawać 
kompleks sportowy dla szkoły podstawowej, gimnazjum 
i sportu klubowego. 
Inwestorem, a jednocześnie dyrektorem gimnazjum od 
początku powstania był Tadeusz Gospodarek z Pakosławia. 
Inwestycję prowadził przy pomocy pracowników 
finansowych oświaty.
Obok, w Szkole Podstawowej w Pakosławiu, przez długie 
lata dyrektorem była Dorota Maćkowiak z Pomocna. 
Ostatnią inwestycją oświatową w gminie (lata 2017-
2018) była kosztowna wymiana dachu budynku Szkoły 
Podstawowej w Pakosławiu. Gotowa też jest dokumen-
tacja techniczna i pozwolenie budowlane na zabudowę 
poddasza tego budynku na schronisko młodzieżowe i tzw. 
„zieloną szkołę”. W rankingach poziomu nauczania szkoły 
naszej gminy osiągały wysokie oceny, a Gimnazjum Gmin-
ne w Pakosławiu notowane było w czołówce powiatowej, 
stąd do gimnazjum uczęszczali również uczniowie spoza 
Gminy Pakosław.
Placówki oświatowe w Pakosławiu i Chojnie wyposażone 
są w nowoczesny sprzęt komputerowy i posiadają praco-
wnie do nauki języków obcych. Nieocenionym sukcesem 
edukacyjnym była też nauka języka francuskiego i kursy 
językowe, finansowane przez budżet gminy i coroczną 
dotację z partnerskiego MOULT. Dzięki zaangażowaniu 
nauczycielek-romanistek, szczególnie Danuty Pietruszka 
– Orozco i Galiny Kukla z Osieka, język francuski poznało 
kilkuset mieszkańców z naszej gminy, kilkudziesięciu wy-
jechało na obozy językowe do Francji, a studia romani-
styczne ukończyło kilkunastu studentów. 

Kilka lat wcześniej, Gmina Pakosław, była dosłownie „pu-
stynią sportową”, nie posiadała żadnego obiektu. Dopie-
ro w roku 1986, w Golejewku, zorganizowane zostały 
przez Stadninę Koni – ogólnopolskie zawody w skokach 
przez przeszkody (15-17 sierpnia) i po nich przystąpiono 
do budowy hipodromu jeździeckiego. 10 lat później (lata 
1995-2000) urządzono pierwsze boisko do piłki nożnej 
w Sowach (teren wydzierżawiony od Lasów Państwo-
wych), następnie wykupiono plac pod budowę boiska pił-
karskiego w Pomocnie, a także przystąpiono do budowy 
małych boisk przy Szkole Podstawowej w Chojnie i na nie-
użytku w Sworowie. O obiekty sportowe systematycznie 
i głośnio upominał się Radny Gminy Pakosław – Ryszard 
Samól z Pakosławia. Zielone światło dla sportu zapaliło się 
w 2004 r., po wykupieniu terenu pod budowę pełnowy-
miarowej sali sportowej, pełnowymiarowego boiska pił-

karskiego, kortu tenisowego i kompleksu boisk „Orlik 
2012”. Posiadanie gminnego terenu było podstawą do 
pozyskania znaczącego dofinansowania na kolejno budo-
wane obiekty, tj. boisko piłkarskie, sala sportowa, boiska 
ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem „Orlik 2012” 
i kort tenisowy. Jako drudzy w Wielkopolsce wykorzysta-
liśmy płytę poliuretanowego boiska do budowy sztuczne-
go lodowiska, z fundamentami do przykrycia w przyszłoś-
ci lodowiska i boisk zadaszeniem. 
W kronikach odnotowane są dwa wydarzenia – oddanie 
do użytku pełnowymiarowej sali sportowej i uroczyste 
otwarcie lodowiska, z udziałem Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego – Marka Woźniaka. Wtedy to marszałek 
powiedział: „Pakosław należy do ekstra klasy sportowej, 
otwiera drugie tego typu lodowisko w Wielkopolsce – na 
„Orliku”. Jeśli dodamy planowaną budowę zadaszenia, to 
będzie to absolutna pierwsza liga w Polsce”. Nie ziściła się 
zapowiedź budowy zadaszenia. Wprawdzie przygotowa-
no trzy wersje przykrycia małego „Orlika”. Gotowe są fun-
damenty i podziemna infrastruktura, a Urząd Marszałkow-
ski w Poznaniu zapewnił dotację w kwocie 1,5 mln zł. Nie-
stety Radni Gminy Pakosław odrzucili projekt udziału bu-
dżetu gminy w tej inwestycji w wysokości 250.000,00 zł. 
Jak dotąd, druga taka okazja, już się nie powtórzyła. 
Lodowisko na „Orliku” wraz z wypożyczalnią łyżew cieszy-
ło się ogromną popularnością. W pierwszym sezonie zimo-
wym, mrożenie rozpoczęto dnia 28 stycznia 2012 r., nato-
miast lodowisko zostało uruchomione dnia 31 stycznia 
2012 r. Dnia 11 lutego odnotowano tysięczne już wypoży-
czenie łyżew. W kolejnych sezonach na lodowisku organi-
zowano ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Przy dzisiej-
szych ciepłych i mokrych zimach, nie warto uruchamiać lo-
dowisk odkrytych, zupełnie inaczej jest np.: w Gostyniu, 
Kościanie i Lesznie, gdzie każdego roku czynne są lodowi-
ska zadaszone.
Popularna jest w naszej gminie sala sportowa. Coroczny 
Turniej Halowy Piłki Nożnej, zainaugurowany dnia 25 lu-
tego 2012 r., z udziałem posła Łukasza Borowiaka, obec-
nie Prezydenta Leszna, cieszy się wielkim zainteresowa-
niem drużyn piłkarskich i kibiców. Motorem rozwoju piłki 
nożnej jest LUKS „Awdaniec” Pakosław, kierowany przez 
prezesa Jacka Hajduka, z drużyną piłkarską ligi lokalnej 
oraz kilkoma sekcjami młodych adeptów piki nożnej. Do 
rozwoju piłki koszykowej dołączył oddział RKKS „Rawia” 
RAWAG Rawicz. Ponadto w sali sportowej odbywają się 
zajęcia taneczne Zespołu „Paka”. Zespół ten zdobywa mi-
strzowskie tytuły na zawodach krajowych, a wraz z Ośrod-
kiem Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, w roku 2019, był 
organizatorem „I Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowo-
czesnego w Pakosławiu”.
Z kortu tenisowego, od lat, korzystają miłośnicy tenisa 
ziemnego. Latem, nad zalewem, odbywają się turnieje pił-
ki plażowej, zaś zimą w wodzie zalewu kąpią się morsy. 
Niezmienną popularnością cieszy się ścieżka rowerowa 
wokół zalewu.
Obok piłkarzy „Awdańca” rozgrywki prowadzi Liga LZS, 
z wykorzystaniem boisk piłkarskich w: Pomocnie, Sowach 
i Chojnie. 
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Wszystkie sołectwa posiadają place zabaw. Dużą popu-
larnością cieszy się również plac zabaw nad zalewem. 
W poprzednich latach czynne było miejsce okazjonalnie 
wykorzystywane do kąpieli. Nad zalewem odbywają się 
imprezy o charakterze sportowo - rekreacyjnym. 
Gminne Koło LOK Pakosław systematycznie modernizuje 
strzelnicę sportową w lesie na Górach Pakosławskich i or-
ganizuje często zawody strzeleckie. 

Od 1997 r., w Gminie Pakosław, bardzo aktywnie zaczęło 
działać Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich „Go-
spodarstwa Gościnne”. Gmina Pakosław przystąpiła do 
Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska 
Gościnna” w Pępowie, a później do Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Gościnna Wielkopolska w Pępowie”. Na terenie 
gminy powstały gospodarstwa agroturystyczne i szlaki tu-
rystyczne tj.: „Ziemiański szlak rowerowy”, „Szlak Miodo-
wy” oraz wytyczony i oznakowany międzynarodowy szlak 
rowerowy „Eurovelo” R-9. 
W Pakosławiu, na nowo urządzonym hipodromie, co roku 
organizowane są od kilkunastu lat zawody konne w po-
wożeniu oraz cieszący się wielką popularnością tzw. „Hu-
bertus”. 
Jeśli chodzi o rozwój kultury, to bardzo ważna jest moder-
nizacja lub rozbudowa wszystkich obiektów świetlico-
wych. Zbudowano nowe świetlice w: Ostrobudkach – ini-
cjatorem Marian Maćkowiak z Ostrobudek, Góreczkach 
Wielkich – inicjatorem sołtys Franciszek Antkowiak z Gó-
reczek Wielkich i Białymkale – inicjatorka sołtys Elżbieta 

Głowacz z Białegokału. W ciągu 15 lat odbudowano z ruin 
Pałac w Pakosławiu. 
Gmina Pakosław to także zespoły folklorystyczne, tj.: Re-
gionalny Zespół „Chojnioki” prowadzony przez Elżbietę 
Turbańską, kapela dudziarska z Chojna (Jan Turbański, 
Stella Majerowicz) oraz Zespół „Mali Słowianie”, działa-
jący przy Szkole Podstawowej w Pakosławiu. Ważną rolę, 
w naszej gminie, pełnią chóry kościelne, tj. „Czestram” 
z Golejewka (dyrygent – Katarzyna Gorszka), „Magnifi-
cat” z Pakosławia (dyrygent – Regina Dybowska) oraz 
„Signum Dei” z Pakosławia (kierownik – Andrzej Szczer-
bak). Działają również w naszej gminie chóry szkolne, tj. 
„Śpiewające skrzaty”, działający przy Przedszkolu w Pako-
sławiu (dyrygent – Bogumiła Głowacz), „Moderato”, dzia-
łający przy Szkole Podstawowej w Pakosławiu (dyrygent – 
Regina Dybowska). 

Dzięki wybudowanemu w latach 2000-2001 zbiornikowi 
retencyjnemu nad Orlą, pogłębionemu w latach 2010-
2011 oraz regulacji rzeki Orli, nie niszczą nas już groźne 
powodzie, a zalew stał się dodatkowo miejscem cało-
rocznej rekreacji. Zbiornik nad Orlą gromadzi też wodę 
w okresie suszy, a susze klimatyczne doskwierają coraz 
silniej Polsce. 

PAKOSŁAW – TO STAROSŁOWIAŃSKIE OKREŚLENIE:
TEN, KTÓRY CIĄGLE STARA SIĘ O SŁAWĘ.

Kazimierz Chudy

SPRAWY SPOŁECZNE
INWESTUJEMY W MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY POŻARNICZE

W dniu 3 listopada 2022 r, w sali sportowej w Szkara-
dowie, odbyła się uroczystość wręczenia promes na do-
finansowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 43 
jednostki OSP z terenu powiatu rawickiego odebrały pro-
mesy na zakup sprzętu i umundurowania dla MDP. W tym 
gronie znalazło się również 6 jednostek z Gminy Pa-
kosław:�
- OSP Chojno – 7.992,00 zł,� �
- OSP Golejewo – 5.328,00 zł,�
- OSP Pakosław – 5.328,00 zł,�
- OSP Sworowo – 5.328,00 zł,�
- OSP Osiek - 2.664,00 zł,�
- OSP Góreczki Wielkie – 2.664,00 zł.
Promesy na zakup sprzętu i wyposażenia dla członków 
MDP wręczyły: Minister Marlena Maląg oraz przedsta-
wicielka Ministra Jana Dziedziczaka – Ewa Rosik. Panie 
złożyły także gratulacje i skierowały do wszystkich straża-
ków słowa podziękowania za pełną poświęcenia społecz-
ną służbę dla dobra Ojczyzny i jej mieszkańców.�

Warto podkreślić, że w Wielkopolsce funkcjonuje najwię-
cej w kraju, bo aż 848 Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych.

Adam Hauza

Archiwum Pana Rafała Spychalskiego
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Z ŻYCIA SENIORA
BEZPIECZNY SENIOR

� Dnia 6 października 2022 roku, w Sowach, odbyło się  
kolejne spotkanie z seniorami.
Jego motywem przewodnim było bezpieczeństwo. Za-
proszono przedstawiciela Rewiru Dzielnicowych w Pa-
kosławiu – Starszego Aspiranta Karola Wieczorka, który 
opowiedział o działaniach i zagrożeniach, czyhających na 
osoby starsze ze strony oszustów. Policjant poruszył rów-
nież temat innych niebezpieczeństw, z którymi możemy 
spotkać się na co dzień, zarówno w domu, jak i na ulicy.
� Nadal najczęściej stosowane są metody: „na wnucz-
ka”, „na policjanta CBŚ", „na pracownika banku” oraz in-
nych przedstawicieli różnego rodzaju instytucji. Policjant 
ostrzegał również, że nie należy oddzwaniać na numery 
nieznane, wyświetlające się w telefonie. Poprzez propa-

gowanie bezpiecznych zachowań i zapoznanie z mecha-
nizmami działania przestępców, funkcjonariusze podno-
szą poziom bezpieczeństwa oraz świadomość seniorów 
w zakresie tych zagrożeń. W ramach poprawy bezpie-
czeństwa na drodze i nie tylko, seniorzy otrzymali kami-
zelki odblaskowe.
� Dzielnicowy kolejny raz zwracał się z apelem do osób, 
które mają w swoim otoczeniu seniorów, aby nie zostawiać 
ich samych, lecz wspierać i edukować. Funkcjonariusze cały 
czas spotykają się z seniorami i opowiadają o oszustwach 
i kradzieżach, które odnotowali w naszym powiecie. Wszy-
stko po to, by nasi seniorzy byli bezpieczni.
Dziękujemy za poświęcony czas i przekazane informacje.

Agnieszka Jakubowska

Archiwum Pani Agnieszki Jakubowskiej

Archiwum Pani Agnieszki Jakubowskiej

Z REFLEKSOLOGIĄ W PAKOSŁAWIU
W dniu 13 października 2022r., na zaproszenie Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pakosławiu, mie-
liśmy ogromną przyjemność gościć Panią Wiole�ę No-
wacką z Dubina.
Tematem spotkania było budowanie zdrowia oraz wzma-
cnianie odporności naturalnymi metodami.
Pani Wiole�a zaprezentowała kilka metod, przy pomocy 
których sama pracuje, czyli: refleksologia stóp, głowy, twa-
rzy oraz muzykoterapia dogłębno – komórkowa (terapia 
kamertonami).
Zaproszony gość przedstawił mapę refleksologiczną stóp 
oraz wskazał, jak można wykonać samemu automasaż stóp 
w celu wzmocnienia organizmu, dodania energii, oczysz-
czenia ciała z toksyn oraz poprawy koncentracji i pamięci.
Uczestnicy spotkania wykonali też automasaż twarzy, 
który jest jednym z elementów refleksologii głowy i twa-
rzy, przy użyciu pięknie pachnącego olejku różanego.

Dziękujemy za przeprowadzone warsztaty i miłą atmo-
sferę.
Spotkanie było możliwe dzięki dofinansowaniu z Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu, za co 
serdecznie dziękujemy.

Agnieszka Jakubowska
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GMINNY DZIEŃ SENIORA
W dniu 20 października 2022 r., w świetlicy wiejskiej 
w Góreczkach Wielkich, odbył się Gminny Dzień Seniora. 
Uroczystość została zorganizowana przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu.
W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu  seniorów oraz 
zaproszeni goście – m.in.: samorządowcy, przedstawicie-
le policji i oświaty oraz proboszczowie pobliskich parafii. 
Po rozpoczęciu spotkania i przemówieniach zaproszo-
nych gości, tradycyjnie już wręczono kwiaty najstarszym 
osobom obecnym na sali. W tym roku najstarszą panią 
okazała się Helena Basińska, a wśród panów najstarszy był 
Jan Zakrzewski, który jest także najstarszym miesz-
kańcem Góreczek Wielkich. Kwiaty i życzenia otrzymały 
również dwie pary obecne na spotkaniu, które w bie-
żącym roku obchodzą jubileusz 60-lecia ślubu. Byli to: 
Państwo Halina i Stanisław Sierpowscy oraz Państwo 
Krystyna i Marian Bartkowiak.�

Podczas uroczystości wystąpiły dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Pakosławiu, a przedstawiciele Policji wygłosili 
prelekcję na temat bezpieczeństwa seniorów. Podczas 
spotkania wręczono pamiątkowe upominki i życzenia dla 
wszystkich seniorów. W ramach profilaktyki rozdano ulot-
ki profilaktyczne, odblaskowe opaski oraz kamizelki.
Tradycyjnie po części oficjalnej nastąpiła wspólna 
biesiada.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które pomo-
gły w przygotowaniach uroczystości i przyczyniły się do 
uświetnienia obchodów Gminnego Dnia Seniora.

W dniu 24 października br. Wójt Gminy Pakosław oraz 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pa-

kosławiu, udali się z ży-
czeniami i bukietem 
kwiatów, do najstarszej 
mieszkanki Gminy Pa-
kosław – Pani Józefy 
Naskręt, która nie była 
obecna na uroczystości 
Gminnego Dnia Seniora.

Agnieszka Zyber

Archiwum Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Z WIZYTĄ W JUTROSINIE
Śpiew, tańce i pokaz mody w Jutrosinie.

Dnia 22 października 2022r., delegacja Klubu Seniora „Jawor” z Pakosławia, na zaproszenie Klubu Seniora + z Jutrosina, 

uczestniczyła w obchodach Dnia Seniora.

Najbardziej widowiskowym elementem spotkania był pokaz mody wykonany przez panie należące do klubu seniora oraz 

wolontariuszki z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i życzymy kolejnych sukcesów .

Agnieszka Jakubowska

Archiwum Pani Agnieszki Jakubowskiej
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Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 
GMINY PAKOSŁAW

W ostatnim czasie Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Pako-
sław brały udział:
- w Konkursie Bitwa Regionów na szczeblu wojewódzkim 
zaprezentowały się KGW „AleBabki z Pomocna”. 
Panie przygotowały zupę „parzybrodę na żeberkach z ka-
pusty włoskiej z chipsami z boczku”.
Brawo dla Was Drogie Panie. Gratulujemy zaangażowania 
i podjęcia wyzwania.
W konkursie brało udział 28 kół z całego województwa 
wielkopolskiego, niestety zupa z Pomocna tym razem nie 
została nagrodzona. Bitwa odbywała się na bardzo wyso-
kim poziomie. „AleBabki” wróciły bardzo zadowolone, 
z nowymi doświadczeniami, poznały ludzi z pasją. Jak sa-
me mówią: „była to super kulinarna przygoda”.

- w targach pn. „Wielkopolska Wieś Zaprasza” w Goła-
szynie.
Podczas odbywających się targów w Gołaszynie KGW 
„Czestramówki" z Golejewka wzięły udział w dwóch kon-
kursach: konkursie na kompozycję kwiatową z wykorzy-
staniem ziół i suszu oraz konkursie na potrawę z kurczaka 
z dodatkiem ziół.
Było zarówno pięknie, jak i smacznie!
Na targach, które odbyły się dnia 10 września 2022 r. wy-
stąpił również Regionalny Zespół „Chojnioki”.

- w jesiennych wycieczkach, panie z KGW: Ostrobudki, 
Golejewko i Pomocno były ich organizatorkami. Pojecha-
łyśmy do: leszczyńskiego teatru, Trzebnicy, Lubiąża, 

Muzeum p. Kowalskich w Marcinowie oraz zwiedziłyśmy 
„Dyniowy Zakątek” w Olszanach.

- dnia 4 grudnia 2022 r. w Świątecznym Zjeździe KGW 
Gminy Pakosław, który odbył się w Osieku. Podczas zjaz-
du, ze świątecznym repertuarem wystąpiła grupa przed-
szkolna „Śpiewające Skrzaty” z Przedszkola w Pakosławiu 
pod opieką p. Bogumiły Głowacz oraz wokalistka Joanna 
Kryś. Można było wziąć udział w panelu prezentującym 
Koła Gospodyń Wiejskich oraz odwiedzić stoiska z pa-
chnącymi wypiekami. Podczas imprezy trwała zbiórka „na 
serduszko Tosi”. 

Małgorzata Łakomy

Archiwum Pani Małgorzaty Łakomy

Archiwum Pani Małgorzaty Łakomy

Archiwum Pani Małgorzaty Łakomy

Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU 
„WŁÓCZYKIJE ZNAD ORLI”

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, tradycyjnie 

już dnia 11 listopada, Włóczykije pomaszerowali z kijami. 

Spotkaliśmy się, by uczcić w aktywny sposób to święto. 

Marsz obejmował: wizytę w osieckich lasach, spacer z pa-

nem leśniczym, który przekazał nam wiele ciekawostek. 

Odwiedziliśmy ciekawe miejsca na ścieżce edukacyjnej 

pn. „Cztery pory roku w lesie”. Zwieńczeniem spotkania 

na kijach była wizyta przy tablicy pamiątkowej i zapalenie 

znicza za zmarłych myśliwych oraz wspólne ognisko.

Do zobaczenia na szlakach!

Małgorzata Łakomy

Archiwum Pani Małgorzaty Łakomy
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Z NOTATNIKA REWIRU DZIELNICOWYCH W PAKOSŁAWIU

- asp. sztab. Konrad Zaremba 
(tel. 786 936 470)

- st. asp. Karol Wieczorek 
(tel. 516 953 685)

„WALKĘ” Z OSZUSTAMI OBEJMUJE 
PLAN PRIORYTETOWY KAŻDEGO 
Z RAWICKICH DZIELNICOWYCH

Kolejny plan priorytetowy, jaki będzie realizowany przez 
wszystkich dzielnicowych naszego powiatu ma przeciw-
działać oszustom. W ostatnim czasie, na terenie naszego 
powiatu, odnotowaliśmy wzrost tego typu przestępstw. 
Oszuści nie ustają w poszukiwaniu swoich ofiar, wymy-
ślają coraz to nowsze metody działania, chcąc wyłudzić 
pieniądze. Wdrożony plan ma pozwolić na pogłębienie 
wiedzy związanej z mechanizmami działania sprawców 
tak, by mieszkańcy naszego powiatu nie stali się pokrzyw-
dzonymi.

Oszuści nie ustają w poszukiwaniu swoich ofiar. W ostat-
nim okresie zauważyliśmy, że na terenie naszego powiatu 
pojawiła się spora liczba osób pokrzywdzonych. Rawiccy 
funkcjonariusze w tym roku wszczęli 106 postępowań 
polegających na różnego rodzaju oszustwach. Znaczna 
część z tych przestępstw występuje w sferze wirtualnej, 
pozostała – to metody działania sprawców na różnego 
rodzaju „legendę”. Dlatego apelujemy! Każdy, kto dzwoni 
i prosi o pieniądze lub dostęp do naszego konta bankowe-
go – to oszust! Bądźmy rozważni i ostrożni wpuszczając 
nieznajomych do swojego domu.

- Przestępstwa, tzw. internetowe 
Policjanci ostrzegają przede wszystkim osoby sprzedające 
na portalach internetowych (typu: olx.pl, Vinted.pl). Mu-
simy uważać na oszustów wysyłających poprzez aplikację 
WhatsApp linki do fałszywych stron w celu otrzymania 
płatności. Mechanizm działania w tym przypadku jest 
następujący. Sprawca oszustwa podający się za potencjal-
nego kupującego, za pomocą komunikatora WhatsApp, 
nawiązuje kontakt z osobą sprzedającą. Kupiec zapewnia 
sprzedawcę, że już dokonał zapłaty i wysyła mu link do 
strony „pozwalającej na finalizację transakcji” i otrzyma-
nie płatności. Tymczasem to spreparowana witryna (np.: 
OLX, VINTED), gdzie następnie „w celu otrzymania pie-
niędzy za wystawiony przedmiot z ogłoszenia” w panelu 
(fałszywym – udającym, np. operatora transakcyjnego 
PayU) sprzedawca ma podać m.in.: dane karty lub login 
i hasło dostępowe do bankowości internetowej swojego 
rachunku. Pod żadnym pozorem nie należy tego robić!

Blik to często używana forma płatności. W tym przypadku 
oszuści również znaleźli mechanizm pozwalający na szyb-
kie „zdobycie” pieniędzy. Najczęściej zakładają fałszywe 
konta na FB (podszywają się pod naszych znajomych), ko-
munikują się z nami i proszą o szybką pożyczkę, np. tłuma-
cząc, że wszystko wyjaśnią potem, a teraz pilnie proszą 
o pomoc finansową i pożyczoną kwotę oddadzą z nawiąz-
ką. Często, chcąc nieść pomoc, nie weryfikujemy ani osoby, 

ani wiadomości, a należy to koniecznie zrobić. Skontak-
tujmy się, np. telefonicznie i przekonajmy się, czy osoba, 
która do nas napisała, to nasz faktyczny znajomy. Bardzo 
często okazuje się, że mamy do czynienia z oszustem.

- Akcje i krypto waluty 
W tym przypadku osoby tracą pokaźne kwoty. Przypomi-
namy, że jeden z mieszkańców naszego powiatu w tym 
roku stracił około 170.000,00 zł. Pokrzywdzonemu obie-
cywano szybki i duży zarobek, a prawda okazała się bar-
dzo bolesna.

Kolejna z metod to taka, którą sprawcy oszukują od daw-
na. Polega ona na zaoferowaniu produktu, czy usługi 
w atrakcyjnej cenie, a po wpłaceniu zaliczki przez zainte-
resowanego – oszust znika w przestrzeni wirtualnej. Dla-
tego zalecamy sprawdzić wiarygodność sprzedającego, 
chociażby przez ilość pozytywnych opinii.

Przestrzeń wirtualna nie jest jedyną, w jakiej możemy 
stać się ofiarami. Często na naszej drodze stają oszuści 
„działający pod różnego rodzaju, tzw. legendą”. Przestęp-
cy podają się za lekarzy, pracowników administracji, 
wnuczków, uzdrowicieli, a nawet policjantów! Apeluje-
my, żeby: nie wpuszczać do domu nieznajomych osób, nie 
przekazywać obcym pieniędzy, nie instalować żadnych 
aplikacji do zdalnego kierowania pulpitem, nie udostęp-
niać swoich danych, a przede wszystkim WERYFIKOWAĆ 
INFORMACJE, KTÓRE SĄ NAM PRZEKAZYWANE. 

Ostrzegamy! Każdy, kto dzwoni i prosi o przekazanie obcej 
osobie pieniędzy lub przelanie ich na „bezpieczne” konto 
– TO OSZUST! 
Wystarczy, że każdy z nas zadzwoni do osoby starszej, człon-
ka swojej rodziny i ostrzeże ją przed sposobem działania 
oszustów. Niech każdy senior powie o tym swojej sąsiadce 
lub sąsiadowi. W ten sposób błyskawicznie możemy 
przyczynić się do zwiększenia świadomości osób, w szcze-
gólności starszych, o istniejącym zagrożeniu. Wiedząc, jak 
działają przestępcy, seniorzy nie dadzą się oszukać!

Pamiętajmy! W przypadku otrzymania telefonu z prośbą 
o przekazanie pieniędzy od osoby podającej się za poli-
cjanta, możemy być pewni – rozmawiamy z oszustem! 
W takiej sytuacji należy jak najszybciej się rozłączyć i skon-
taktować z Policją, dzwoniąc na numer 112. Jeden telefon 
wystarczy, by uchronić się przed utratą oszczędności ca-
łego swojego życia.

asp. sztab. Konrad Zaremba, st. asp. Karol Wieczorek
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KORZYSTANIE ZE ŚCIEŻEK PIESZO – ROWEROWYCH
W związku ze zwiększającą się ilością 

zgłoszeń odnośnie naruszenia prze-

pisów dotyczących korzystania ze 

ścieżek pieszo – rowerowych oraz 

chodników, Rewir Dzielnicowych 

w Pakosławiu, zwraca uwagę na to, 

aby osoby poruszające się rowerami, 

korzystały ze ścieżek tylko i wyłącznie pieszo – rowero-

wych. Zgodnie ze znakiem c-16 (przedstawionym poni-

żej), droga (ciąg), na której początku on się znajduje, prze-

znaczona jest wyłącznie dla pieszych. Niestosowanie się 

do tego znaku jest wykroczeniem zgodnie z art. 86b § 2 

Kodeksu Wykroczeń. Przypominamy, że przy Urzędzie 

Gminy Pakosław, zmienia swój kierunek ścieżka pieszo-

-rowerowa, dalsza jazda po chodniku jest zabroniona. Ko-

lejne, takie miejsce, znajduje się przy sklepie ogrodniczym 

„Agro – Centrum” na ul. 22 Stycznia.

asp. sztab. Konrad Zaremba, st. asp. Karol Wieczorek

OŚWIATA
PRZEDSZKOLE W CHOJNIE  (Artykuł i fotografia otrzymane ze szkoły)

OTWARCIE PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W CHOJNIE

Konkurs pt. „Mój wymarzony plac zabaw”, był zaląż-

kiem do powstania nowego placu zabaw przy Przedszkolu 

w Chojnie. Zadanie konkursowe polegało na przygotowa-

niu makiety placu zabaw. Każda z przygotowanych prac 

była wyjątkowa i pomysłowa. Dzieci wspólnie z rodzicami 

wykazali się kreatywnością. 

Następnym krokiem było zorganizowanie dwóch 

kiermaszów, na których były sprzedawane babeczki i sza-

szłyki owocowe, przygotowane przez dzieci oraz słodkie 

wypieki ich rodziców. 

Kolejnym działaniem podjętym przez nas było napi-

sanie listu do Wójta Gminy Pakosław oraz Skarbnik Gminy 

Pako-sław o pozyskanie funduszy na nasz wspólny cel, 

jakim był udział w projekcie 

pn. „Szkoła 1:1” Fundacji Ro-

dziny im. Maksymiliana Du-

da. Aktywny udział rodziców 

w przygotowaniu terenu pod 

nowy plac zabaw, jak i osób 

spoza przedszkola, to kolejne 

podejmowane przez naszą 

przedszkolną społeczność 

działania w celu realizacji na-

szego przedsięwzięcia.

Zwieńczeniem wszy-

stkich tych działań była uro-

czystość oficjalnego otwar-

cia placu przedszkolnego, 

w której uczestniczyli za-

proszeni goście związani 

z powstaniem nowego miejsca zabaw dla dzieci. 

Otwarcie placu zabaw odbyło się dnia 28 września 

2022 r., podczas którego najstarsza grupa przedszkolaków 

zaprezentowała krótką część artystyczną. Następnie Wójt 

Gminy Pako-sław – Pan Piotr Skrzypek, Skarbnik Gminy Pa-

kosław – Pani Lilianna Sobota, Przewodnicząca Rady Rodzi-

ców z Przedszkola w Chojnie – Pani Ewa Skrzypek oraz 

przedstawiciel Fundacji Rodziny im. Maksymiliana Duda – 

Pani Andżelika Talaga, po-przez przecięcie wstęgi oficjalnie 

otworzyli nowy plac zabaw. 

Katarzyna Żyto
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PRZEDSZKOLE W PAKOSŁAWIU – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SOWACH  

(Artykuły i fotografie otrzymane z przedszkola)

POLICJANT W PRZEDSZKOLU
Nasze przedszkole odwiedził asp. sztab. Konrad Zaremba z 

Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu, który swoją pracą 

obejmuje całą wieś Pakosław wraz z sołectwami: Ostro-

budki, Góreczki Wielkie i Osiek. Na pogadance uwrażliwił 

nas i zachęcał do przestrzegania przepisów ruchu drogo-

wego oraz dbania o własne bezpieczeństwo w domu. Na 

zakończenie przeczytał nam książeczkę dla dzieci pt. ,,Poli-

cja” oraz wręczył nam małe odblaski i notesiki ufundowane 

przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych w Pakosławiu. Bardzo dziękujemy.

Julita Barteczka

GWAROWO W PRZEDSZKOLU

Dnia 3 listopada 2022 r., w Przedszkolu w Sowach, 
odbył się III Konkurs Gwarowy pt. ,,Słuchejcie wiara to jest 
naszo gwara”. Zgłosiło się do niego 23 uczestników, w wie-
ku od 2,5 do 6 lat. Wszystkie wiersze wcześniej zostały 
umieszczone na stronie internetowej przedszkola i kandy-
daci sami wybierali wiersz wg kategorii wiekowej. Komisja, 
której przewodniczącą była Pani Alicja Gniazdowska, miała 
niemały kłopot z ustaleniem wyników konkursu. Dzieci za-
prezentowały się, tak jak przystało na Wielkopolan. Ucze-
stnicy dostali dyplomy i nagrody. Oto jeden z wierszy:
„Gwara”
Dzisiej wiara bydzie gwara: 
Niech wam świyci co dziyń klara,
Niech wam szczyńście dopisuje
i niczego nie brakuje! 
Niech wam bejmy lecą z nieba, 
ździebko wiyncy niż potrzeba, 
byście zawdy sie kochali 
i po nocach nie dudlali! 
Byście zawdy sie kielczyli 
i nigdy markotni nie byli.

Bogumiła Głowacz

„PŁYNIE WISŁA, PŁYNIE...”

Jak co roku, w listopadzie, przedszkolaki w Sowach 
obchodzą Święto Rogala. Tradycja imprezy otwartej na Sali 
Wiejskiej w Sowach nie zginęła. Dzieci, poubierane na 
ludowo, zaprezentowały się licznemu gronu mieszkańców, 
nie tylko z Sów. Trzech narratorów, ubranych w stare mun-
durki harcerskie, czuwało nad częścią artystyczną. „Pociąg” 
zawiózł wszystkich do Polski. Przedstawiono w piosenkach 
i wierszach historię Ojczyzny. Można było usłyszeć m.in.: 
,,Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani”, ,,O mój rozmarynie”, 
itp. Odśpiewaliśmy również ,,Rotę”. Przypomnieliśmy 
piosenki takie jak: ,,Krakowiaczek jeden” i ,,Krakowskie hej-
nały”. Podczas imprezy, którą uważamy za udaną, odbyła 
się również sprzedaż rogali.

Bogumiła Głowacz
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Z WIZYTĄ W MUZEUM
Muzeum Ziemi Rawickiej zawsze chętnie przyjmuje 
przedszkolaków. Tym razem Biedronki i Krasnale 
miały możliwość poznania sal muzealnych w  
rawickim Ratuszu, jak również zgromadzonych w 
nich wszelkich eksponatów. Zaciekawiła ich 
,,Legenda o herbie Rawicza” i z wielką radością 
szukały niedźwiedzia obok ratusza i na plantach. 
Przedszkolaki zapamiętały też co to jest ratusz. 

Bogumiła Głowacz

„DYLU, DYLU …” W PRZEDSZKOLU
Przedszkole w Sowach miało niezwykłego gościa. Odwiedziła nas Pani Alicja Gniazdowska w ramach projektu pn. ,,Dylu, 
dylu na badylu”. Wizytę zaczęła od prezentacji swojego stroju. Dzieci, szczególnie dziewczynki, pilnie słuchały, co to jest: 
spódnica, halka, piekielnica i ciasnota. Potem potańczyliśmy w zabawach ludowych, wielkopolskich (pani Alicja to dobra 
tancerka). Na koniec zrobiliśmy śliczne torby z ha�em hazackim. Dziękujemy za wzbogacenie wiedzy przedszkolaków 
o naszym regionie.

Bogumiła Głowacz

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

SZKÓŁKA WĘDKARSKA
W bieżącym roku szkolnym Szkółka Wędkarska rozpoczę-
ła działalność od organizacji i startu uczniów w zawodach 
wędkarskich o „Puchar Lata” w Golejewku. Tego dnia naj-
lepszy okazał się Franciszek Wojtyczka, drugie miejsce 
wywalczył Kamil Kroma, a trzecie miejsce zajął Jan Kukla. 
W zawodach tych startowały dwie uczennice. Na zakoń-
czenie zawodów przybył do nas p. Piotr Skrzypek – Wójt 
naszej gminy, aby podziwiać złowione przez uczestników 
okazy. Po poczęstunku wręczył zwycięzcom puchary i na-
grody rzeczowe. Puchary i poczęstunek dla uczestników 
sfinansowało Koło PZW „Balaton” Miejska Górka, a na-
grody rzeczowe Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Chojnie. Przez ten cały okres uczniowie spotykali się 
jeszcze sześć razy nad  wodą w celu podnoszenia swoich 
umiejętności w wędkowaniu, kończąc całą rundę jesien-
ną wyjazdowymi zawodami wędkarskimi o „Puchar Jesie-
ni”, które odbyły się nad zbiornikiem „Balaton” w Miej-
skiej Górce. Tylko dzięki zaangażowaniu osobistym rodzi-
ców takie zawody mogły się odbyć. Nie tylko dowieźli oni 
uczestników na miejsce zawodów, ale i cały czas dopingo-
wali ich do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Obec-
ność rodziców jest nieoceniona przy rozwijaniu pasji i za-
miłowań uczniów. Przy podsumowaniu był z nami dyre-
ktor naszej placówki - p. Jarosław Dróżniewicz. Jak zazwy-
czaj uczniowie i opiekunowie otrzymali ciepły posiłek, 

a najlepsi wędkarze tego dnia dostali pamiątkowe pu-
chary ufundowane przez Koło „Balaton” w Miejskiej Gór-
ce i nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Rejonu 
VIII Polskiego Związku Wędkarskiego. Zdobywcą „Pucha-
ru Lata” został Kamil Kroma, drugie miejsce zdobył Franci-
szek Wojtyczka, a trzeci był Szymon Tyczyński. Puchary 
i nagrody wręczył uczniom dyrektor szkoły – p. Jarosław 
Dróżniewicz. W naszych zajęciach uczestniczy zawsze 
i pomaga uczniom skarbnik Koła PZW nr 199 „Balaton” 
Miejska Górka – p. Stefan Janik. Bez jego pomocy nasz 
zbiornik w Golejewku nie wyglądałby tak przepięknie, 
a młodzi wędkarze nie otrzymywaliby ciepłego posiłku na 
zawodach oraz bardzo przydatnych porad doświadczo-
nego wędkarza.
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RAJD ROWEROWY 2022 R.
Dnia 15 września br. odbył się rajd rowerowy członków Szkolnej Sekcji Rowerowej. Celem rajdu było odświeżenie 

Rowerowego Szlaku Miodowego w Gminie Pakosław – prowadzącego do pasiek pszczelich i mini skansenu pszczelarstwa 
w Ostrobudkach. Trasa rajdu liczyła ok. 15 km i prowadziła przez następujące miejscowości: Chojno, Golejewko, Golejewo, 
Sworowo, Sowy, Zaorle, Pomocno, Osiek, Pakosław i Ostrobudki. Po drodze członkowie sekcji odświeżali znaki na drze-
wach, które zatarły się po kilkunastu latach od wytyczenia i oznakowania szlaku. W Pakosławiu, w Pasiece Smakulskich, 
uczestnicy rajdu zregenerowali swoje siły pieczoną kiełbaską prosto z ogniska. Każdy z uczestników od gospodarzy otrzy-
mał pamiątkową naszywkę ,,Przyjaciel pszczół” oraz lizaka.

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Sprawozdanie z wyborów do Samorządu Uczniow-
skiego na rok szkolny 2022 / 2023.

Jak co roku, we wrześniu, odbyła się kampania wy-
borcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Były 
plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoro-
nowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowa-
niu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły sa-
morządową radę szkoły.    �      
Dnia 22 września 2022 r. odbyły się wybory. Każdy uczeń 
oddał swój głos na karcie wyborczej na jednego z kan-
dydatów, a byli nimi:          �           
- Magdalena Turbańska,�          
- Julia Małecka,  �                     
- Błażej Wojciechowski,  �                    
- Oliwia Jarus,    �                               
- Zofia Hankiewicz,     �            
- Martyna Samol,     �           
- Maja Walczak,        �              
- Adam Robakowski,      �               
- Jakub Czepik,     �                         
- Aleksandra Pedryc.

Po szóstej godzinie lekcyjnej nastąpiło otwarcie urny 
i przeliczenie głosów. W wyniku głosowania wyłonił się 
skład Samorządu Uczniowskiego, który wygląda następu-
jąco:
- Jakub Czepik – przewodniczący,
- Julia Małecka - zastępca przewodniczącego,
- Magdalena Turbańska - sekretarz i łącznik z klasami 1-3.

W skład Rady SU wchodzą: pozostałe osoby startu-
jące w wyborach. W drugim głosowaniu uczniowie wy-
bierali opiekuna i zastępcę SU. Opiekunem została Pani 
Kinga Zmuda, a zastępcą Pan Piotr Wolski.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania  nadzór 
sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza oraz 
opiekun Samorządu Szkolnego.

Nowej radzie i opiekunom Samorządu Uczniowskie-
go serdecznie gratulujemy!
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SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022 R.
Głównym celem tej akcji było rozbudzenie świado-

mości ekologicznej uczniów dpowiedzialności za środo-
wisko naturalne.           
Akcja miała również na celu ukazanie uczniom, że rozwią-
zaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko  
coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków 
w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodaro-
wanie odpadami. Dnia 22 września 2022 r. uczniowie klas 
1- 8 zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki, po raz 
kolejny, uczestniczyli w akcji ekologicznej. Rozpoczęto ją 
pogadanką na temat segregacji śmieci oraz bezpieczeń-
stwa i celów głównych akcji. Dzieci sprzątały teren wokół 
szkoły, park przy stadninie, okolice cmentarza, muszli, 
drogę w kierunku: Podborowa, Ostrobudek, Sworowa 
i część lasu. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja 
przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były 
zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał 

uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środo-
wisko oraz czystość otoczenia. Na zakończenie dla uczest-
ników akcji czekała bułeczka i gorąca kiełbaska przygoto-
wane przez pana woźnego.

Opiekun akcji dziękuje wszystkim za zaangażowanie.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA W KLASIE 1

„Książki kochają każdego, kto je otwiera, 
dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń, niczego 

w zamian nie żądając…”
Cornelia Funke

Dnia 29 września 2022 r. obchodziliśmy w naszej 
szkole Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Dzień ten 
został wprowadzony w 2001 r. przez Polską Izbę Książki. 
W tym dniu urodziła się również Janina Porazińska, 
autorka książek dla dzieci. Święto ma na celu promocję 
książek i głośnego czytania.

Zaproszenie do udziału w obchodach Dnia Głośnego 
Czytania przyjęli rodzice. Uczniowie wysłuchali wiersza 
pt. „Rzepka” Juliana Tuwima w języku polskim, francus-
kim i ukraińskim.

Książka to jedno z najlepszych źródeł wiedzy dla dzie-
ci, a jej głośne czytanie jest dobrą okazją do budowania 
więzi i wspólnego spędzania czasu. Warto to święto ob-
chodzić każdego dnia.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
Dnia 28. Września 2022r., klasy 4 - 8 obchodziły Europejski Dzień Języków Obcych. W ramach obchodów tego święta, 

każda klasa zabrała nas w podróż do wcześniej wylosowanego kraju. Klasa 4 zauroczyła nas francuskim szykiem, klasa 5 
smaczną włoską pizzą, klasa 6 poczęstowała angielską herbatką, klasa 7 przeniosła nas do gorącej Hiszpanii, a uczniowie 
z klasy 8 zachęcili nas do odwiedzenia Niemiec.

Wszystkie klasy wykazały się wielką kreatywnością oraz 
starannością podczas tworzenia wystroju klas.

Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie podczas 
przyznawania punktów. Ostateczny werdykt przedstawiał się 
następująco:

1. miejsce - kl. 7,
2. miejsce - kl. 6,
3. miejsce - kl. 8.
Nagrody dla uczniów ufundowane zostały przez Radę 

Rodziców.
Gratulujemy inwencji twórczej.
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NOC W SZKOLE Z KSIĄŻKĄ I FILMEM
Noc z 30 września na 1 października 2022 r. spę-

dziliśmy w naszej placówce.
Była to akcja pod hasłem „Noc w szkole z książką i fil-

mem”, w której mogli wziąć udział uczniowie klas 4-8. 
Impreza rozpoczęła się o godzinie 19:00. Rodzice odebrali 
dzieci następnego dnia rano między godziną 7:00 a 8:00. 
W programie imprezy były między innymi: przygotowa-
nie kolacji, spotkanie i wspólne czytanie książek z Wójtem 
Gminy Pakosław – p. Piotrem Skrzypkiem oraz dyrekto-
rem naszej szkoły, gry planszowe, oglądanie filmów, czy-
tanie wybranej książki, piżama party z ulubioną maskot-
ką. Wszyscy uczestnicy zmęczeni, ale zadowoleni wrócili 
do domów.

„OBUDŹ W SOBIE PASJĘ”
„Obudź w sobie pasję” – czyli spotkanie z Pawłem 

Skórą – Mistrzem Świata, Mistrzem Europy i Mistrzem 
Polski we freestyle football.

Z inicjatywy klubu KS Futsal Rawicz gościliśmy w na-
szej szkole Mistrza Świata w Freestylu. Paweł Skóra w po-
nad godzinnym spotkaniu zaprezentował triki piłkarskie 
oraz opowiadał o swoich sukcesach sportowych i przed-
stawił młodzieży drogę do realizowania swoich marzeń 
i rozwijania pasji. Radość dzieci była bezcenna.

DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY!

Dzień 2 października to Międzynarodowy Dzień Bez 
Przemocy. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ w dniu 15 czerwca 2007 r. Celem inicjatywy 
jest szerzenie idei życia bez przemocy oraz upowszech-
nianie tolerancji międzyludzkiej.

Dzień szkoły bez przemocy to święto wszystkich tych, 
którzy nie zgadzają się na przemoc i nie zamierzają pozo-
stawać wobec niej obojętni. Uczniowie klasy 2 wraz z wy-
chowawczynią – organizatorzy wydarzenia, zwrócili się 
do całej społeczności szkolnej z apelem „Bądźmy solidar-
ni i przeciwstawmy się złu, jakim jest przemoc”. Dnia 
2 października wiele organizacji na całym świecie pochyla 
się nad zjawiskiem przemocy, zastanawiając się nad jej 
źródłami, metodami powstrzymywania, sposobami po-
mocy osobom doświadczającym tej formy poniżenia. 
Szkoły też nie są miejscem wolnym od przemocy, o czym 
niektórzy z Was być może mieli okazję się przekonać. 
Przemoc to nie tylko ataki fizyczne na drugą osobę (bicie, 
kopanie, plucie, szarpanie, niszczenie cudzych rzeczy), to 
także wyśmiewanie się z kogoś, słowne obrażanie, nieu-
stanne krytykowanie kogoś, straszenie, wymuszanie ule-
głości czy pieniędzy. To także ujawnianie kogoś tajemnic, 
rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o kimś, 

wykluczenie z aktywności grupy rówieśniczej, ośmiesza-
nie przez wysyłanie obraźliwych smsów, e-maili. Każda 
forma przemocy niesie za sobą negatywne skutki, zwłasz-
cza dla osoby, która jest jej obiektem. Są nimi m.in.: po-
czucie krzywdy, mniejszej wartości, osamotnienia, nie-
sprawiedliwości, czasem bezradność, strach przed po-
wtórzeniem się przykrej sytuacji, złość, żal do samego 
siebie, że nie potrafiło się przeciwstawić. Groźne są skutki 
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Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

doznawania długotrwałej przemocy, należą do nich: wy-
stępowanie lęków, niechęć do szkoły, a nawet wagary, 
znaczne obniżenie samooceny i poczucia własnej wartoś-
ci, depresje, różnego rodzaju dolegliwości somatyczne,  
a w skrajnych przypadkach nawet samookaleczenia, czy 
próby samobójcze. Wiele mówi się o zapobieganiu agre-
sji, przemocy, w tym przemocy rówieśniczej, a tak na-
prawdę bezpieczny klimat w szkole zależy od nas wszyst-

kich – od tego jak będziemy traktowali drugiego człowie-
ka, jak będziemy wyrażali swoje negatywne emocje, swo-
je potrzeby, z jaką empa�ą będziemy podchodzili do pro-
blemów kolegi, koleżanki, jak zareagujemy w obliczu 
przemocy stosowanej wobec innych.

Pamiętajcie!
Traktujcie innych tak, jakbyście sami chcieli być 

traktowani.

ZAJĘCIA Z GENIBOTEM
Podczas zajęć z zakresu kodowania i programowania, 

które odbyły się dnia 13 października 2022r., w klasie 3 
wykorzystaliśmy również Genibota. Zajęcia z  tym robo-
tem pomagają rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową 
i manualną maluchów, tym samym polepszają ich orien-
tację przestrzenną. Dzieci uczą się planowania, przewidy-
wania oraz rozumienia logiki zdarzeń. Genibot to niezwy-
kle uniwersalny, wyposażony w wiele funkcji robot edu-
kacyjny do nauki programowania. Otwiera dzieciom 
drzwi do świata nowoczesnej technologii w nurcie 
STEAM. Zachęca do eksperymentowania i poszukiwania 
kreatywnych rozwiązań. Praca z robotem to ogromne ko-
rzyści dla dziecka oraz świetna zabawa, która rozwija ta-
kie kompetencje jak: logiczne, algorytmiczne myślenie 
czy zadaniowe podejście do stawianych problemów. Jest 
to innowacyjny sposób programowania, niewymagający 
dostępu do sprzętu komputerowego. Ułożony przy po-
mocy kart do kodowania program pozwala wprowadzić 
robota w ruch i sprawić, żeby wykonał wybraną sekwen-
cję poleceń.

Dzieci układały karty do kodowania, następnie  robot 
kodował komendy do wykonania, a uczniowie wprowa-

dzali robota w ruch, zmieniali barwę diod, programowali 
wydawanie dźwięków, a nawet sprawiali, że Genibot po-
ruszał się po narysowanej linii. Podczas zajęć dzieci chęt-
nie, przy pomocy Genibota, tworzyły muzykę dzięki zako-
dowanym nutom na wybranych instrumentach muzycz-
nych. Dzieci już potrafią zaprogramować drogę Genibota 
i sprawia  im to wielką frajdę i przyjemność.  

PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE UCZNIÓW Z KAMERUNU
Społeczność Szkoły Podstawowej w Chojnie otrzy-

mała list od siostry Alicji Adamskiej, Dyrektorki Szkoły 
Podstawowej w Abong-Mbang w Kamerunie oraz film 
nagrany przez polskie i afrykańskie dzieci.
Oto treść tego listu:
„Kochani Przyjaciele! 
Z ogromną radością witamy Was u progu nowego roku 
szkolnego. Naukę rozpoczęliśmy 6 września. Już w pierw-
szym dniu szkoły było około 300 uczniów, którzy ocze-
kiwali od rana na wejście do klas. Po kilku dniach mieliśmy 
uroczystą Mszę Świętą na terenie szkoły oraz poświęce-
nie klas i wszystkich pomieszczeń. Obecnie lekcje podsta-
wowych przedmiotów obowiązkowych mamy w poszcze-
gólnych salach, z wyjątkiem informatyki, która odbywa 
się w sali odpowiednio przygotowanej. Z pomocą przy-
jaciół szkoły mamy do dyspozycji kilka komputerów. Uczy-
my się również języka angielskiego jako drugiego, który 
obowiązuje w naszym kraju poza językiem francuskim. 
W tym miejscu pragniemy z całego serca podziękować 
Wam za udzieloną pomoc, dzięki której można było na-

prawić system słoneczny w szkole. Zatem lekcje odbywają 
się bez przeszkód.
Obecnie jest pora deszczowa. Codziennie pada deszcz. 
Niemniej jednak lekcje odbywają się regularnie.

Serdecznie po-
zdrawiamy za-
pewniając pamięć 
modlitewną. 

Sr. Alicja 
Adamska, 

Abong Mbang”
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XXII DZIEŃ PAPIESKI W NASZEJ SZKOLE
Verita�s splendor („Blask prawdy”) – to dziesiąta 

encyklika papieża – św. Jana Pawła II, mówiąca o nie-
których podstawowych problemach nauczania moralne-
go Kościoła. Ogłoszona została 6 sierpnia 1993 r. Podsta-
wowym celem encykliki było przypomnienie fundamen-
talnych prawd doktryny katolickiej z zakresu moralności, 
odnoszących się do różnych dziedzin ludzkiego życia, 
w odniesieniu do współczesnych prób ich podważania 
i zniekształcania. Tegoroczne hasło XXII Dnia Papieskiego 
nawołuje do nowego spojrzenia na sens i istotę prawdy 
w kontekście chrześcijańskim. Wzorcem, z którego po-
winni czerpać ludzie wiary, jest przede wszystkim Jezus 
Chrystus oraz nauczanie naszego ukochanego Ojca Świę-
tego – Jana Pawła II. Dzień Papieski w naszej szkole prze-
biegał bardzo uroczyście. Uczniowie przygotowali mon-
taż słowno – muzyczny poświęcony nauczaniu papieża – 
Polaka.

Niech dorobek i pamięć o tym wielkim Polaku z rodu 
Słowian zachowa się w pamięci kolejnych młodych poko-
leń Polaków. Ojcze Święty – dziękujemy!!!

NATALKA I ANTEK W KRAINIE WIELKIEJ MATEMATYKI

Uczniowie klasy 3 w październiku br. rozpoczęli swoją 
przygodę z matematyką, realizując I moduł projektu pn. 
„Matematyka na drodze”.

W ramach tego modułu dzieci obejrzały film o przy-
godach Natalii i Antka, poszukały liczb i kształtów na po-
bliskiej drodze, wykonały w czasie spaceru notatki z za-
znaczeniem elementów znalezionych w otoczeniu, a tak-
że rozwiązały zadania z treścią, dotyczące obliczania odle-
głości między miejscowościami.

Uczniowie klasy 1 otrzymały Dzienniczek Wielkiego 
Matematyka, w którym po wykonaniu każdego zadania 
wklejają naklejkę potwierdzającą realizację tematu.

W ramach projektu opracowanego przez wydawni-
ctwo MAC, dzieci zrealizują 8 bloków tematycznych, w ra-
mach których realizować będą kompetencje kluczowe.

LEKCJE PROGRAMOWANIA Z OZOBOTEM

Na zajęciach rozwijających, w dniach 6 i 27 paździer-
nika 2022 r., uczniowie klasy 3 mieli okazję pracować 
z wykorzystaniem Ozobotów. 

Ozobot to jeden z najmniejszych robotów, który za-
biera uczniów w niesamowitą przygodę rysowania lub 
układania drogi z puzzli, rozwiązywania problemów i pra-
cy grupowej. Za pomocą kolorowych kodów lub puzzli 
dzieci programują zadania, które wykonuje robot. Dzięki 
wbudowanym czujnikom światła i koloru Ozobot rozpoz-
naje odpowiednie sekwencje kolorowych linii i podąża 
ich śladem. Uczniowie klasy 3 budowali z puzzli drogę dla 
Ozobota, aby mógł dotrzeć do wszystkich wyznaczonych 
miejsc.
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dzień 14 października to szczególne święto, podczas 

którego dziękujemy nauczycielom i pracownikom oświaty. 
W tym właśnie dniu świętowaliśmy. Nie mogło oczy-

wiście zabraknąć życzeń płynących od uczniów. Ucznio-
wie naszej szkoły przygotowali dla wszystkich nauczycieli 
i pracowników szkoły akademię. Zebrani goście usłyszeli 
gorące życzenia, wysłuchali piosenek, obejrzeli żartobli-
we scenki i otrzymali pamiątkowe kartki z życzeniami. 

W trakcie wydarzenia nie zabrakło też wzruszających 
momentów. Za wieloletnią pracę na rzecz Szkoły Podsta-
wowej w Chojnie podziękowanie otrzymała odchodząca 
na zasłużoną emeryturę Pani Elżbieta Lewandowska. Pani 
Eli życzymy dużo zdrowia, wielu chwil wytchnienia oraz, 
aby ten wolny czas mogła spędzić z rodziną. 

Wszystkim pracownikom szkoły jeszcze raz życzymy 
dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych – jak również 
uśmiechu każdego dnia. 

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie 
nas pozbawić. Dziękujemy za trudną pracę i wskazanie 
właściwej drogi, za wszystkie starania, wkładane w nasze 

wychowanie i edukację. Za pielęgnowanie w nas podsta-
wowych wartości ludzkich: dobra, prawdy i piękna. Wie-
rzymy, że włożony w nas wysiłek uczyni nas ludźmi mądry-
mi i szlachetnymi.” – tak brzmiały życzenia od uczniów.

Akademię przygotowały: p. Kinga Zmuda, p. Joanna 
Krenc, kartki z życzeniami wykonała p. Danuta Smektała, 
a oprawę muzyczną zapewnił p. Piotr Wolski.

„SZKOŁA PAMIĘTA”
Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w akcję 

pn.„Szkoła pamięta”.
„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i 

Nauki. Odbywa się ona w okresie, w którym wspominamy 
zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się 
w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób 
inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji Zaduszek.

Nasza szkoła również wzięła udział w tej akcji. Ucznio-
wie klasy 3, pod opieką wychowawczyni, jak co roku, 
zapalili znicze: pod pomnikiem „Ku czci ofiar I wojny świa-
towej i osób poległych w latach 1918-20”, na wspólnej 
mogile Powstańców Wielkopolskich – strzelców z 6. kom-
panii 11. pułku piechoty, poległych 4 lutego 1919 r. w wal-
kach o Rawicz oraz ofiarom II wojny światowej rozstrze-
lanym we wrześniu 1939 r.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na 
potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach, którzy 

walczyli o naszą wolności, a szczególnie docenienie tych, 
którzy są związani z historią danego miejsca, regionu 
i lokalnej społeczności.

DYPLOM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ZA UDZIAŁ W AKCJI
 PN. „SZKOŁA PAMIĘTA”

„Szkoła pamięta” to akcja MEiN odbywająca się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno 

naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej.

Jako szkoła szanująca tradycję i pamięć zgłosiliśmy się do akcji i wykonaliśmy wiele działań uczących młode pokolenie 

szacunku dla tych, których już nie ma wśród nas.

W trosce o pamięć dla tego historycznego wydarzenia oraz kształtując patriotyczne postawy młodego pokolenia, 

uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami:

- odwiedzili lokalne miejsca pamięci i poznali związane z nimi historie,

- uporządkowali bezimienne i opuszczone groby,
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- odwiedzili groby nauczycieli,

- przygotowali prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji 

Zaduszek,

- odszukali pamiątki rodzinne przekazywane z pokolenia na pokolenie,

- przygotowali montaż słowno-muzyczny, który został zaprezentowany 

po uroczystej Mszy św. za Ojczyznę w kościele parafialnym w Gole-

jewku.

Pamiętamy, aby o nas także pamiętano. Uczymy się szacunku do prze-

szłości, mądrości w teraźniejszości i nadziei na przyszłość.

W ramach podziękowania za udział w akcji i przeprowadzone działania 

szkoła otrzymała pamiątkowy dyplom, w którym Minister Edukacji i Nauki - 

Przemysław Czarnek wyraża wdzięczność za pielęgnowanie pamięci o na-

szych przodkach i pogłębianie wiedzy o polskiej historii.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
Dnia 5 listopada obchodzone jest jedno z najsympatyczniejszych świąt .

Bajki i  baśnie zarówno te czytane, jak i oglądane, odgrywają ważną rolę w życiu dziecka, dlatego bajkowi bohaterowie 

doczekali się swojego święta. Wybrana data nie jest przypadkowa – jest to dzień urodzin Walta Disney'a.�
Święto stało się okazją, aby przypomnieć ulubionych bajkowych bohaterów, zanurzyć się w świat magicznych historii 

i zainspirować do wspólnej zabawy w „bajkowym wymiarze”. Uczniowie i nauczyciele, poprzebierani za postacie z wcześ-

niej wylosowanych bajek, przez cały dzień tworzyli baśniową szkołę. Przedstawiciele każdej klasy wzięli udział w zgady-

wankach. Najlepsze klasy otrzymały słodkości. Zwieńczeniem całego dnia była prezentacja bajkowych kos�umów. 

Najlepszy, wytypowany w drodze losowania  kos�um, z każdej klasy, otrzymał nagrodę. Warto pamiętać, że bajki są nie 

tylko rozrywką, ale niosą ze sobą również głębokie przesłanie.
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EUROPEJSKI DZIEŃ ZDROWEGO JEDZENIA I GOTOWANIA
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania, obchodzony dnia 8 listopada, był okazją do promowania wśród 

uczniów zdrowego jedzenia i kształtowania dobrych nawyków żywieniowych oraz informowania o konsekwencjach złej 
diety. Uczniowie klasy 1 uczestniczyli w przygotowaniu pysznych przekąsek. Z entuzjazmem angażowali się w przy-
rządzanie kolorowych kanapek. Działo się! Było pysznie, zdrowo, kolorowo i radośnie!

Mamy nadzieję, że zdrowe odżywianie stanie się dobrym nawykiem!

WIZYTA W CENTRUM KREATYWNEJ ZABAWY
Dnia 8 listopada 2022 r. odbyła się wycieczka do Centrum Kreatywnej Zabawy w Rydzynie.

W wycieczce udział wzięli uczniowie klasy 2 i 3. Celem wycieczki było 
rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności, orientacji 
w przestrzeni, pobudzanie u dzieci ciekawości oraz integracja i możliwość 
radosnego spędzania czasu. Niezwykłą frajdą okazała się ogromna kon-
strukcja składająca się z labiryntu, rur, przejść, zjeżdżalni i basenów z pi-
łeczkami. Wysoka zjeżdżalnia znajdowała się na samym szczycie konstruk-
cji. Eksperymenty chemiczne wprowadziły dzieci w magiczny świat rea-
kcji i nowych doświadczeń – bez nudy! Samodzielne wykonywanie wido-
wiskowych eksperymentów to coś, co zostanie w pamięci dzieci na długo!  
Oprócz wspaniałych wspomnień i wielu wrażeń pozostanie także wiedza 
(mamy nadzieję)!

DZIEŃ JEŻA
Jeż to zwierzę, które wzbudza wśród ludzi sympa�ę i wiele pozytywnych emocji. Listopad to miesiąc, kiedy wię-

kszość jeży już zapadła w sen zimowy. Jednak dnia 10 listopada obchodzone jest ich święto.

Jeże w poszukiwaniu pokarmu, co noc pokonują odległość ok. 2-3 km. 
Wydawać by się mogło, że jako gatunek miewa się dobrze, skoro tak często 
można je spotkać. W rzeczywistości jednak jeże są gatunkiem zagrożonym 
i bez odpowiedniej ochrony w ciągu kilkunastu lat wyginą. Niestety naj-
większym zagrożeniem dla jeży jest człowiek, dlatego tak ważne jest to, 
aby poznać zwyczaje i potrzeby jeży.

Uczniowie klasy 3 świętowali z okazji Dnia Jeża czytając o nich, ogląda-
jąc ilustracje i bawiąc się. Nie zabrakło bogatych w szczegóły i kolorowych 
prac plastycznych oraz „jeżowej” sesji zdjęciowej. 
Spotkanie odbyło się w Filii Bibliotecznej w Chojnie. Dziękujemy pani 
Elżbiecie Hauza za wspaniałe zajęcia.
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11 LISTOPADA  - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone dnia 11 listopada to ważne i piękne święto – święto każdego Polaka…
W trosce o pamięć dla tego historycznego wydarzenia oraz kształtując patriotyczne postawy młodego pokolenia, 

uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami, przygotowali montaż słowno-muzyczny, który został zaprezentowany po 
uroczystej Mszy św. za Ojczyznę w kościele parafialnym w Golejewku. Po obejrzeniu okolicznościowego występu wszyscy 
zebrani w kościele, w tym władze naszej Gminy, na czele z Panem Wójtem – Piotrem Skrzypkiem, udali się na cmentarz pod 
Pomnik poległych w I wojnie światowej i Powstaniu Wielkopolskim. Tam nastąpiło wspólne odśpiewanie hymnu oraz 
złożenie wiązanek przez delegacje obecne na uroczystości, zorganizowanej przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Chojnie oraz Przedszkole w Chojnie włączyli się do ogólnopolskiej akcji z okazji 
Święta Niepodległości i zaśpiewali wspólnie „Jeszcze Polska nie zginęła..."

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

EKOLOGIA W SZKOLE
Dbałość o własne środowisko jest nie tylko sprawą ludzi 
dorosłych. Już od najmłodszych lat człowiek jest związany 
z przyrodą, ma  więc wpływ na jej funkcjonowanie oraz 
jest od niej uzależniony.
Rozbudzanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży 
w Szkole Podstawowej w Pakosławiu możliwe jest po-
przez wczesną edukację i konkretne działania w środo-
wisku i dla środowiska. Uczniowie na lekcjach przyrody 
i biologii poznają: podstawowe pojęcia ekologiczne, róż-
norodność form ochrony przyrody, zasady zachowania się 
na obszarach chronionych. Uczą się mądrego korzystania 
z zasobów przyrody (wody, ciepła, energii), oszczędzania 
surowców i segregacji odpadów. Otaczają opieką faunę 
żyjącą na wolności. Podejmują różnorodne działania eko-
logiczne.
Jak co roku, we wrześniu, młodzież uczestniczyła w akcji 
sprzątania świata pod hasłem: „Wszystkie śmieci są na-
sze”. Posprzątaliśmy otoczenie szkoły w Pakosławiu, So-
wach, Park w Pakosławiu, pobocza dróg w kierunku: Gole-
jewka, Góreczek Wielkich, Białegokału i Sworowa.
W dniach 14 i 15 września 2022 r., w szkole odbyły się tur-
nieje odpadowe dla klas IV i V oraz pogadanki ekologiczne 
dla pozostałych klas, przeprowadzone przez pracowni-
ków Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskie-
go. Podsumowanie tegorocznej akcji odbyło się przy 
wspólnym smażeniu kiełbasek, które zasponsorowała 
nam Gmina Pakosław oraz Rada Rodziców.

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pa-
kosławiu bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edu-
kacyjnym dla Szkół pn. „ZBIERAJ! BATERIE I TELEFONY.”

Nasi uczniowie w bieżącym roku szkolnym biorą udział 
w konkursie pt. „Mój Las”, organizowanym przez Ligę 
Ochrony Przyrody w Lesznie, w 3 kategoriach wiekowych:
- I kategoria (klasy 1-3): Moja wycieczka do lasu,
- II kategoria (klasy 4-6): Leśna spiżarnia – jak z niej korzy-
stać?,
- III kategoria (klasy 7-8): Drewno – czy jest nam potrzebne?.

Nasze działania, przedsięwzięcia zostały zrealizowane 
dzięki organizacjom i instytucjom wspierającym ekologię. 
Pragniemy podziękować wszystkim sponsorom oraz 
ludziom, którym zależy, aby nasz region był ekologiczny.

DZIĘKUJEMY:
- Komunalnemu Związkowi Gmin Regionu Leszczyńskiego 
za przeprowadzenie pogadanek ekologicznych i turnie-
jów odpadowych,
- Urzędowi Gminy Pakosław za zasponsorowanie kiełba-
sek na ognisko i zaopatrzenie w worki do sprzątania,
- Radzie Rodziców za zasponsorowanie pieczywa, przy-
praw i tacek jednorazowego użytku.

JESTEŚMY OSTATNIM POKOLENIEM Z PRAWDZIWĄ 
SZANSĄ NA URATOWANIE ŚWIATA!

Społeczność Uczniowska Szkoły Podstawowej w Pakosławiu
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WARSZTATY WOKALNE
Dnia 7 października 2022 r., w Szkole Podstawowej im. 

Marii Skłodowskiej – Curie w Pakosławiu, zagościła Pani 
Małgorzata Podzielny – polska dyrygentka, dr hab. sztuki, 
wykładowczyni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskie-
go we Wrocławiu. Pani Małgorzata poprowadziła warszta-
ty chórmistrzowskie projektu Akademia Chórlana – „Śpie-
wająca Polska”. Tematyką warsztatów była: „Praca nad 
techniką wokalną w chórze dziecięcym”. W wydarzeniu 
uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z różnych szkół. Było 
bardzo energicznie, wesoło i fachowo.

Anna Szulc

WYCIECZKA INTEGRACYJNA
Dnia 9 października 2022 roku klasy: VA, VB i VIA wybrały się 

na wycieczkę autokarową do Leszna do Euro Jump. Celem wycieczki 

było propagowanie różnych form rekreacji i wypoczynku, zaintere-

sowanie uczniów ciekawą i nietypową dyscypliną sportu, integracja 

zespołów klasowych oraz zacieśnianie relacji koleżeńskich. Pobyt 

w Euro Jump dostarczył wszystkim uczestnikom wielu niezapomnia-

nych wrażeń. Uczniowie wrócili do szkoły zmęczeni, ale zadowoleni 

i z uśmiechami  na twarzach.
Anna Szulc

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dnia 14 paździer-

nika 2022 r., w Szkole Podstawowej w Pakosławiu odbył 
się apel. Podczas uroczystości, uczniowie, w krótki i hu-
morystyczny sposób, przeprowadzili KURSOKONFEREN-
CJĘ EDUKACYJNĄ, czyli co się myśli o nauczycielach. 
Zwieńczeniem przedstawienia było wykonanie piosenki 
pt. „Bukiet serc” przez uczennice tejże szkoły.

Anna Szulc

WARSZTATY „DYLU, DYLU NA BADYLU”

W dniach 27 i 28 października 2022 r., Pani Alicja Gniazdowska ze Stowarzyszenia „CO SIE TO POROBI” z Chojna, 
przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Pakosławiu zajęcia warsztatowe w klasach I-III, w ramach projektu pn. „Dylu, 
dylu na badylu”. Uczniowie poznali elementy kobiecego 
stroju chazackiego, instrumenty charakterystyczne dla 
naszego regionu, bawili się i tańczyli przy tradycyjnej mu-
zyce, obejrzeli i wysłuchali legendę pt. „O dudziarzu Szu-
migale”. Rysowali również strój chazacki, kolorowali in-
strumenty muzyczne, a na zakończenie uczniowie klas III 
sami rysowali na torbach wzory chazackie. 
Były to dni pełne wrażeń, ciekawych informacji i dobrej 
zabawy. 

Anna Fogel
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MŁODZIEŻOWI LIDERZY ZDROWIA – KONTRA TYTOŃ

      W dniu 4 listopada 2022 r., 16-osobowa 
grupa uczniów Szkoły Podstawowej w Pa-
kosławiu, uczestniczyła w projekcie eduka-
cyjnym pn. „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – 
kontra tytoń". �
Młodzież wzięła udział w szkoleniu, którego 

głównym celem było przekazanie wiedzy na temat szkodliwości 
palenia tytoniu oraz wskazanie przyczyn sięgania po papierosy. 
W czasie zajęć poruszono zagadnienia mające na celu wykształ-
cenie umiejętności asertywnego zachowania, wykorzystywania 
zdobytej wiedzy do podejmowania racjonalnych decyzji oraz promowania postaw szacunku wobec siebie i innych, a także 
odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich. Uczestnicy szkolenia otrzymali dyplomy „Młodzieżowego Lidera Zdrowia 
kontra tytoń”. Projekt realizowany jest od kilku lat przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawiczu. Zada-
niem młodzieży jest dalsza edukacja rówieśnicza w zakresie profilaktyki palenia tytoniu, która odbywać się może zarówno 
w oficjalnych sytuacjach szkolnych, jak również podczas spotkań nieformalnych. 

Anna Werno

ZAŚPIEWAJMY NIEPODLEGŁEJ!
 Dnia 10 listopada 2022 roku w szkolne obchody kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości włączyli się wszyscy 
uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Szkoły Podstawowej w Pakosławiu. Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem „Mazurka Dą-
browskiego” w ramach ogólnopolskiego konkursu pn. „Do hymnu” dla szkół podstawowych, organizowanego przez Narodowe Cen-
trum Kultury z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pamięć o poległych za wolną Polskę uczciliśmy śpiewając pio-
senki patriotyczne o charakterze narodowo – wyzwoleńczym oraz recytując wiersze przepełnione miłością do Ojczyzny. Część 
artystyczna wprowadziła wszystkich w atmosferę zadumy i refleksji nad znaczeniem takich słów jak: pamięć, szacunek, przywiązanie, 
ofiara czy miłość.
Świeto Niepodległości zostało połączone ze świętem rogali marcińskich. Na podkreślenie tradycji najsłodszego symbolu Poznania, 
Rada Rodziców obdarowała wszystkich tym przysmakiem.

          Anna Werno
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Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

Archiwum Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu

KULTURA
ODZNACZENIA

Dnia 12 czerwca 2022 r., podczas XLV Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki, na wnio-
sek Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie, wyróżniono Odznaką 
Honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” m. in.: Panią Reginę Dybowską 
i Panią Bogumiłę Głowacz, za całokształt twórczości artystycznej, kultywowanie tradycji 
śpiewaczych i folkloru wielkopolskiego oraz animację życia kulturalnego w Regionie.
Wręczenia odznaczeń, w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, dokonała Rad-
na Sejmiku Wielkopolskiego – Pani Ewa Panowicz i prezes WZCHiO w Lesznie – Pan Tadeusz 
Paprocki.
 
Archiwum Pani Bogumiły Głowacz

PROJEKT AKDAEMIA CHÓRALNA – „ŚPIEWAJĄCA POLSKA”

Akademia Chóralna to projekt, którego celem jest dba-

łość o obecność śpiewu w życiu każdego człowieka od naj-

młodszych lat, ponadto także dbałość o poziom artystycz-

ny zespołów, umożliwienie chórom wymiany doświad-

czeń podczas wspólnych występów młodych śpiewaków, 

organizowanie warsztatów i szkoleń dla dyrygentów.

W naszej gminie tym projektem objęte się dwa chóry: 

„Śpiewające Skrzaty” oraz „Moderato”.

„Śpiewające Skrzaty” to chór działający w Przedszkolu 

w Pakosławiu, pod dyrekcją Pani Bogumiły Głowacz. Swój 

talent rozwija w nim 33 dzieci (21 w Przedszkolu w Pako-

sławiu, 12 w Oddziale Przedszkolnym w Sowach). W tym 

roku oprócz cyklicznych imprez tj. Dzień Matki, chór przy-

gotował koncert z okazji Jubileuszu 15-lecia swojej dzia-

łalności. 

Chór „Moderato”, który prowadzi Pani Regina Dybowska 

zrzesza niemal 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Pako-

sławiu. Chór przygotowuje oprawę muzyczną uroczystoś-

ci szkolnych, m.in.: Święta Konstytucji 3 Maja, czy Święta 

Niepodległości. Brał także udział w koncercie pn. „Wielko-

polska Śpiewa Niepodległej” w Czempiniu. 

Chóry brały w tym roku udział w imprezach zewnętrz-

nych. Były to:

- „Wielkopolski Turniej Śpiewaczy” – 45. Wielkopolskie 

Święto Pieśni i Muzyki – Leszno, 12 czerwca 2022 r.,

- Piknik z Produktem Polskim w Gminie Pakosław – VII 

edycji konkursu „Bitwa Regionów”,

 - IV Wielkopolskim Konkursie Pieśni Patriotycznej i Żoł-

nierskiej – Rawicz, 19 listopada 2022 r.

Projekt Akademia Chóralna Narodowego Forum Muzyki 

finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego oraz Ośrodka Kultury i Rekreacji 

w Pakosławiu.

Regina Dybowska, Bogumiła Głowacz

Archiwum Pani Reginy Dybowskiej i Pani Bogumiły Głowacz
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ODWIEDZINY W PRZEDSZKOLU 
W CHOJNIE Z OKAZJI 

DNIA PRZEDSZKOLAKA

Dnia 20 września swoje święto obchodzą przedszkolaki, do 

których wybrałam się z życzeniami, słodkim poczęstunkiem 

i specjalnie przygotowanymi zakładkami do książek. Wyjąt-

kowo w tym dniu nie czytaliśmy bajek, ale już umówiliśmy się 

na spotkania w bibliotece.
Elżbieta Hauza

Z WIZYTĄ U PUCHATKÓW

Pierwsze w tym roku szkolno-przedszkolnym spotkanie z cyklu pn. „Czytanie na dywa-
nie” odbyło się w Filii Bibliotecznej w Chojnie. Tym razem, wyjątkowo, spotkaliśmy się 
na przedszkolnym dywanie w grupie „Puchatków”. Najmłodsza grupa z uwagą wysłu-
chała bajki o pierwszym dniu w przedszkolu Tosi i Julka, którzy jak każdy maluszek 
przeżywają rozstania z mamą. 

Elżbieta Hauza

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

WYBRALIŚMY „KRÓLOWĄ JESIENI” SPOŚRÓD WIELU 
DYNIOWYCH KANDYDATEK DO TEGO TYTUŁU

Pierwszego dnia kalendarzowej jesieni, czyli 23 

września, komisja oceniła i wybrała najpiękniejsze dy-

nie, przyznając im tytuł „KRÓLOWEJ JESIENI”. 

Nagrodzono dwie dynie do tego tytułu. Pierwsza – w ka-

tegorii „DYNIE NATURALNE” i tutaj tytuł „KRÓLOWEJ 

JESIENI” otrzymała dynia przyniesiona do Gminnej Bi-

blioteki Publicznej w Pakosławiu przez rodzeństwo: Ana-

stazję i Sebas�ana. Druga – w kategorii „DYNIE OZDO-

BIONE PRZEZ WAS” i w tej kategorii zwyciężyła dynia 

Marysi. W naszej bibliotece nastąpiła uroczysta korona-

cja „KRÓLOWYCH JESIENI” i przekazanie upominków 

dzieciom. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom tej dy-

niowej zabawy. Wasze dynie ozdabiały bibliotekę i przy-

pominały nam o tym, jaka jesień potrafi być piękna i bo-

gata w dary natury. Po ilości przyniesionych dyni, jestem 

przekonana, że lubicie takie wyzwania. 
Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 
– ŚWIĘTO PRZYJEMNE I POŻYTECZNE POŁĄCZONE 

Z 50. URODZINAMI SERII PT. „KAJKO I KOKOSZ”

Dnia 29 września przypada bardzo rozczytane świę-

to. Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu wraz 

z uczniami Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, z wielką 

radością, świętowała z tej okazji. �
Nasza czytelnicza akcja pt. „PAKOSŁAWSKI GANG CZY-

TAKÓW” miała miejsce w szkole, gdzie uczniowie klas 1-3, 

w pięknych strojach, przeczytali fragment książki pt. „KAJ-

KO I KOKOSZ. SZKOŁA LATANIA”. Nie był to przypadek, że 

wybraliśmy właśnie tę książkę do wspólnej lektury. W ro-

ku 2022, a dokładnie w październiku, przypadały 50. uro-

dziny serii pt. „Kajko i Kokosz”. Dobrze, że mogliśmy się 

spotkać na wspólnym czytaniu. Ogólnopolski Dzień Głoś-

nego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby 

Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do uro-

dzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i mło-

dzieży. Dziękuję dyrekcji szkoły, nauczycielom i uczniom za 

kolejną wspaniałą czytelniczą akcję. Miłośnicy książek wie-

dzą, że: „CZYTAĆ NIE ZASZKODZI, BO TO NA DOBRE WY-

CHODZI”!!!
Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

NOC BIBLIOTEK PEŁNA MAGII

Dnia 30 września 2022 r., w siedzibie Fundacji Mapa 
w Pakosławiu, miała miejsce Noc Bibliotek pełna magii. �
W tym roku odbyła się już 8.edycja tej ogólnopolskiej 
akcji. Podczas tego wydarzenia towarzyszyło nam hasło: 

„TO SIĘ MUSI POWIEŚĆ”. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Pakosławiu zaprosiła na to wieczorno-nocne spotkanie 
wyjątkowego gościa. Był nim Pan Piotr Szumny. „Pan Piotr 
należy do ścisłej czołówki zawodowych iluzjonistów pol-
skich. Niebanalny styl i doświadczenie sceniczne przekła-
dają się na jakość jego pokazów sprawiając, że stają się 
one magiczną perełką sztuki iluzji i są marką samą w so-
bie”. Podczas pokazu iluzji pan Piotr pokazał wiele ma-
gicznych sztuczek, które oglądaliśmy z niedowierzaniem. 
Iluzjonista, angażując publiczność podczas spotkania, 
sprawił, że niejednokrotnie mieliśmy uśmiechy na twa-
rzach i biliśmy gromkie brawa. Żal było się rozstawać. Na 
zakończenie spotkania wspólnie przeczytaliśmy „Loko-
motywę” w gwarze poznańskiej. Oj było to dla nas małe 
wyzwanie, jednak daliśmy radę! Złożyliśmy także życzenia 
wszystkim chłopcom, małym i dużym, z okazji ich święta – 
Dnia Chłopca. Chyba byli zaskoczeni. Dziękuję wszystkim 
za udział w tym wydarzeniu. Dziękuję Państwu Smakul-
skim za gościnę i wspaniałą atmosferę. Smak baklawy, 
którą poczęstowali nas gospodarze, pozostanie z nami na 
długo. Mam nadzieję, że wróciliście Państwo do swoich 
domów z poczuciem, że świat iluzji potrafi być naprawdę 
magiczny, oryginalny i zagadkowy. Wierzę, że miło spędzi-
liście ten czas i będziecie chętnie uczestniczyć w wydarze-
niach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Pakosławiu, ponieważ tylko z Wami: „TO SIĘ MUSI PO-
WIEŚĆ”. Tym razem tak było!!!

Agnieszka JeziorskaArchiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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„MOC AMELKI" - UKRAIŃSKIEJ BOHATERKI 
I ŚWIĘTO WSZYSTKICH DZIEWCZYNEK

Dzień 11 października został ustanowiony Między-
narodowym Dniem Dziewczynek. 
Tak dobrze, że możemy wspólnie świętować. Z okazji tego 
minionego święta, zrodziła się we mnie myśl, by napisać 
kilka słów o dziewczynce, jaką jest Amelka – mała Ukrain-
ka, którą wszyscy mieliśmy okazje poznać, gdy śpiewała 
w schronie piosenkę pt. „Mam tę moc”. Sytuacja wojenna 
zmusiła Amelkę do ucieczki ze swojego kraju, gdzie jej 
dzieciństwo zamieniło się w prawdziwy koszmar. Zamiast 
bajek i zabawek, dziewczynka musiała zmierzyć się z wy-
buchami bomb, czołgami obecnymi w jej miasteczku oraz 
obecnym złem. Znalazła na szczęście przytulne miejsce 
w Polsce. Chodzi do szkoły, rozwija swoje pasje, a przede 
wszystkim śpiew. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pa-
kosławiu dostępna jest książka o tej niezwykłej dziew-
czynce. Napisała ją Barbara Gawryluk i nosi ona tytuł 
„Moc Amelki”. Bardzo zachęcam do jej przeczytania. Ja 
już to zrobiłam i jestem poruszona losem tej ukraińskiej 
bohaterki. Życzę wszystkim dziewczynkom, by każdy 
dzień był dla Was radosny, by Wasze dzieciństwo było 
pełne miłości, uśmiechu i spokoju.

Agnieszka Jeziorska Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

CZYTANKI I ZABAWY TO NIEZŁA GRATKA, ZWŁASZCZA 
W URODZINY KUBUSIA PUCHATKA !!!

„Tego ranka Kubuś obudził się i od razu pomyślał 
o torcie, prezentach i balonikach. A przecież nie każdego 
dnia misie budzą się, myśląc o torcie, prezentach i balo-
nikach! Ale dzisiaj były urodziny Kubusia i przyjaciele 
obiecali urządzić mu przyjęcie. – Moje urodzinowe przy-
jęcie! – rozmarzył się. – Już nie mogę się doczekać”.�
Tak zaczyna się opowiadanie pt. „Cierpliwości, Kubusiu!”, 
którym rozpoczęliśmy urodzinowe przyjęcie u Kubusia 
Puchatka. Znany za sprawą ukochanego miodku i licznych 
mądrości, legendarny Kubuś Puchatek, świętuje dnia 14 
października swoje urodziny. Pierwsza powieść o Kubusiu 
Puchatku ukazała się właśnie tego dnia 1926 roku w Lon-
dynie. Autorem historii jest Alexandre Alan Milne. Z okazji 
święta Kubusia Puchatka, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Pakosławiu zamieniła się w Stumilowy Las, a wszystko 
po to, by spędzić z dziećmi radosne chwile na urodzinach 
kochanego przez wszystkich Kubusia Puchatka. Jakie to 
było magiczne spotkanie. Tak jak na urodzinach przystało, 
dzieci otrzymały kolorowe czapeczki, by elegancko zapre-
zentować się przed Puchatkiem. Zgodnie uznaliśmy, że 
przychodząc do niego na urodziny, wypadałoby podaro-
wać Kubusiowi piękne prezenty. Tak się też stało. Kubuś 
otrzymał wspaniałe podarunki, z czego bardzo się ucie-
szył. Kłapouszek, obecny na urodzinach, zgubił swój cha-
rakterystyczny ogon i chodził po bibliotece zmartwiony. 

Jednak udało nam się go odnaleźć i mogliśmy troszkę po-
bawić się z osiołkiem. Dla naszego Solenizanta przygoto-
waliśmy także bajkową kartkę urodzinową, na której goś-
cie narysowali serduszka. Podczas urodzin Kubusia Pu-
chatka można było poczytać bajki, które znalazły się na 
wyjątkowym regale. Radości i uśmiechów nie było końca. 
Solenizant był przeszczęśliwy. Obdarował dzieci słodkim 
miodkiem (chyba ma znajomości w Pasiece Państwa 
Smakulskich) i zestawem Kubusiowych kolorowanek. To 
urodzinowe przyjęcie mogłoby się nigdy nie skończyć, 

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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jednak zapadał już zmrok i trzeba było wracać do swoich 
domków. A tak kończy się bajka, która towarzyszyła nam 
podczas urodzinowego przyjęcia:�  
„W środku Kubuś zobaczył piękny urodzinowy tort z ró-
życzkami, garnuszki miodu, opakowane w kolorowe bi-
bułki, mnóstwo baloników i serpentyn oraz gromadkę 
przyjaciół w kolorowych kapeluszach. Wszyscy na jego 
widok zaśpiewali STO LAT. – Och! – zawołał wzruszony. – 

Jak ja kocham przyjęcia!. Miś uścisnął Prosiaczka i Krzysia. 
– Dzięki Wam czekanie na przyjęcie było dla mnie świetną 
zabawą! – szepnął ”.�
A może o nas była ta bajka?�
Dziękuję z całego serca za Waszą obecność ! To było nie-
zwykłe urodzinowe przyjęcie! Czarku dziękujemy za mas-
kotkę Kubusia Puchatka.

Agnieszka Jeziorska

PRZEDSZKOLAKI PAMIĘTAŁY
Bardzo dziękuję dzieciom z grupy „Krasnale” z Przed-
szkola w Chojnie za: pamięć, życzenia i ciepłe słowa 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Wszystkim nauczycielom i wychowawcom, z okazji ich 
minionego święta, życzę wielu sukcesów zawodowych 
oraz pomyślności w życiu osobistym.

Elżbieta Hauza

Archiwum Filii Bibliotecznej w Chojnie

PODZIĘKOWANIE DLA GMINNEJ 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAKOSŁAWIU

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu otrzymała podziękowanie od 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za udział w Narodowym Czytaniu „Ballad 
i romansów” Adama Mickiewicza. Podziękowania należą się wszystkim uczes-
tnikom tego wydarzenia. Państwa obecność na tegorocznej edycji Narodowego 
Czytania, połączonej z koncertem pt. „Miej serce i patrzaj w serce”, dowodzi, że 
pielęgnowanie literatury polskiej jest bardzo istotne i ważne w naszej kulturze

.
Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

„KAJKO I KOKOSZ. SZKOŁA KOLOROWANIA” - WYSTAWA 
KOLOROWANEK W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 

W PAKOSŁAWIU
Kajko i Kokosz kończą 50 lat !!!

Kajko i Kokosz w październiku obchodzili swoje 50. urodziny!!! Aż trudno uwierzyć, 
że nadal ci fantastyczni bohaterowie bawią kolejne pokolenia Polek i Polaków. 
Pokochaliśmy tych dwóch słowiańskich wojowników za niebanalne przygody. Wie-
lu czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu, czytając komiksy Janu-
sza Christy, przeżywa razem z tymi postaciami niezwykle radosne chwile. Z okazji 
tych wspaniałych urodzin, w Szkole Podstawowej w Pakosławiu, odbyło się głośne 
czytanie z podziałem na role fragmentu utworu pt. „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”. 
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu można było podziwiać wystawę 
kolorowanek pt. „Kajko i Kokosz. Szkoła kolorowania”, które wykonali uczniowie. 

Agnieszka Jeziorska
Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu



JESIENNY SPACER Z POSTACIAMI Z BAJEK
„Jesienią jest niesamowicie. Stella zbiera kolorowe 

liście. Często podrywa je wiatr, a Pikuś uwielbia je gonić. 
Czasem wiatr tańczy z liśćmi. To teatrzyk zupełnie za 
darmo…” – to fragment bajki, którą przeczytaliśmy 
w parku.�
Pewnego jesiennego poranka, w towarzystwie Grupy 
„Pszczółki” z Przedszkola w Pakosławiu, wybraliśmy się na 
jesienny spacer. Uwaga! Były z nami także postacie z ba-
jek, ponieważ dnia 5 listopada 2022 r. obchodziły swoje 
święto i z tej okazji postanowiliśmy zrobić im niespodzian-
kę. Podczas spaceru spotkaliśmy srokę i przeczytaliśmy 
bajkę pt. „Bogactwo natury”. Bawiliśmy się wspólnie na-
śladując drzewa, zbieraliśmy liście, które następnie zatań-
czyły na chuście. Na świeżym powietrzu czuliśmy się do-
skonale i radości nie było końca. Towarzyszył nam nie-
zwykły kot – fakt nie był on w butach, ale nie opuszczał nas 
na krok. Nazwaliśmy go Leoś, jednak będące na spacerze 
dzieci ze szkoły, poznały tego kotka i dowiedzieliśmy się, 
że to szkolny Gustaw. Postacie z bajek, które zabraliśmy ze 
sobą na spacer w książkach, także były bardzo szczęśliwe. 
Na jesiennych liściach stworzyliśmy piękną wystawę 
w plenerze. Na pamiątkę dzieci otrzymały mini koloro-
wanki z bajkowymi bohaterami i zestaw jesiennych zwie-

rzątek. Bardzo dziękuję za taki wspaniały początek dnia. 
Było cudownie i bajkowo. Jak się okazuje, jesień potrafi 
być tak barwna i kolorowa, jak występujące w bajkach po-
stacie. Dziękuję za zdjęcia nadesłane z przedszkola i Wa-
sze pięknie pokolorowane obrazki. Zobaczcie, jak radoś-
nie można spędzać jesienny czas z bajką.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

JESIENNE OKŁADKI KSIĄŻEK ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE
Jesienne okładki książek zostały zaprojektowane. Ania, 
Odeta, Marysia oraz Wiktoria wykonały przepiękne prace 
w ramach zadania ogłoszonego przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Pakosławiu. Z pewnością takie śliczne okładki 
książek sprawiają, że ich czytanie staje się jeszcze bardziej 
przyjemne. Dziękuję naszym czytelniczkom i gratuluję 
pomysłowości i talentu. 

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

MALI WIELBICIELE KUBUSIA PUCHATKA
Dzieci odwiedzające Filię Biblioteczną w Chojnie przez ty-
dzień mogły świętować urodziny sympatycznego misia. 
W przygotowanej strefie Kubusia Puchatka czekały na 
nich książki, kolorowanki, krzyżówki i zagadki o sympa-
tycznym łakomczuchu.

Elżbieta Hauza

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie
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DZIEŃ MIŁOŚNIKÓW PLUSZAKÓW W BIBLIOTECE
W Dniu Miłośników Pluszaków – 28 października – Filię 
Biblioteczną w Chojnie, odwiedzili uczniowie klasy I szkoły 
podstawowej. Dzieci przyniosły ze sobą ulubione pluszaki, 
o których chętnie opowiadały, bo pluszak to nie tylko za-
bawka, ale i przyjaciel w trudnych chwilach, który pomaga, 
gdy dzieci nie mogą zasnąć lub jest im smutno. Po przedsta-
wieniu swoich maskotek, pluszaki trafiły do specjalnej ga-
lerii, a dzieci z uwagą wysłuchały bajki o trzech sympatycz-
nych misiach. Przygody Czytusia, Urwisia i Muzysia bardzo 
się dzieciom spodobały. Był też czas na układanie puzzli i po-
kolorowanie wybranego pluszaka. W czasie spotkania nie 
zabrakło też ruchu, ponieważ każdy spróbował swoich sił na 
macie edukacyjnej „dłonie i stopy”. Spotkanie upłynęło 
w atmosferze radości i dobrej zabawy. Na zakończenie każdy 
miłośnik pluszaków otrzymał kolorową zakładkę do książki. 

Elżbieta Hauza

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

WIELKA UCZTA Z BAJKOWYMI POSTACIAMI W GMINNEJ 
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PAKOSŁAWIU

Dnia 4 listopada 2022 r., uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły 
Podstawowej w Pakosławiu, wraz z nauczycielkami, przybyli do 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu na bajkową ucztę. 
Dzieci przebrane były za fantastyczne bajkowe postacie: barwne, 
kolorowe i radosne. Wśród bajek nauczyliśmy się małego zaklęcia 
i w towarzystwie Harrego Po�era, który był moim asystentem, 
znajdowaliśmy w magicznym kuferku różne symbole pochodzące 
z danej bajki. Następnie do naszej biblioteki zawitał smutny Kła-
pouchy, który zgubił ogon i pomagaliśmy mu go odnaleźć. Bajko-
we mini kolorowanki, które dzieci cudownie ozdobiły, zamieszkały 
w domku z klocków, który zbudowaliśmy wspólnie. Zabawa nosiła 
tytuł „Jak Bob Budowniczy”. Oczywiście podczas bajkowej uczty 
czytaliśmy bajki. Bardzo dziękuję Wam kochane postacie z bajek. 
Bez Was świat byłby smutny. Wasze uśmiechy i energia są niesa-
mowite. Dziękuję za piękny upominek. Dzięki Wam ten dzień był 
jak z bajki!!! Pamiętacie nasze zaklęcie? Przypomnę, że brzmiało 
ono tak: „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, dzisiaj coś w kufer-
ku będzie. Ja to dziś odnajdę sam. Przecież zwinne ręce mam!” 
Dziękuję rodzicom i wychowawcom za wkład włożony w przebra-
nie dzieci.

Agnieszka Jeziorska Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

JESIENNE CZYTANIE NA DYWANIE
W ramach spotkań z cyklu pn. „Czytanie na dywanie”, 
w jesienny poranek, Filię Biblioteczną w Chojnie odwie-
dziły dzieci z grupy „Smerfy” z Przedszkola w Chojnie. 
Jesienne spotkanie rozpoczęliśmy czytaniem opowiada-
nia pt.: „Bogactwo natury”, z którego dzieci dowiedziały 
się, jakie skarby ofiaruje nam las jesienią. Pory roku i mie-
siące przedszkolaki poznały słuchając bajki pt.: „Z czego 
składa się rok”. Dużo radości sprawiła dzieciom zabawa na 
macie edukacyjnej „dłonie i stopy”. Dzieci miały też czas, 

aby w księgozbiorze biblioteki poszukać swojej ulubionej 
bajki i pooglądać ją na bibliotecznym dywanie. Na zakoń-
czenie każdy przedszkolak otrzymał zakładkę do książki 
oraz jesienną kolorowankę.

W Dniu Miłośników Pluszaków, „Krasnale” z Przedszkola w 
Chojnie, zasiadły na dywanie w Filii Bibliotecznej w Choj-
nie. Mali wielbiciele wszelakich pluszaków opowiadali 
o swoich maskotkach: jak się nazywają, jak to się stało, że 
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do nich trafiły, jaką rolę pełnią w ich życiu i za co kochają je 
najbardziej. Nasze spotkanie na bibliotecznym dywanie to 
jednak głównie czas spędzony na czytaniu. Dzieci wysłu-
chały jesiennych bajek pt.: „Jesień Jeżyka” i „Deszcz i bo-
rowik”.

Dzieci z grupy „Puchatki”, jesienny spacer, w dniu 7 listo-
pada 2022 r. zakończyły w Filii Bibliotecznej w Chojnie, 
aby zasiąść na bibliotecznym dywanie i porozmawiać 
o ulubionych bajkach. Odwiedziny były okazją do wysłu-
chania także bajki o jeżyku, który dnia 10 listopada miał 
swoje święto.

Elżbieta Hauza Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

JESIENNO - BAJKOWY ZAWRÓT GŁOWY!!!
O tym, że postacie z bajek kochają jesień, przeko-

nały się dzieci i dorośli ze Stowarzyszenia „Wsparcie dla 
Każdego” w Pakosławiu, których zaprosiłam dnia 8 li-
stopada 2022 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pa-
kosławiu, na kolorowe warsztaty w towarzystwie po-
staci z bajek.  
Przywitały nas bajki i ukryci w nich bohaterowie. Następ-
nie przystąpiliśmy do wykonywania pięknej jesiennej suk-
ni dla Pani Jesieni. Każde dziecko otrzymało listek, który 
ozdobiło wg uznania. Następnie listki przyklejaliśmy na 
planszę tworząc suknię. Wśród nas były obecne także 
bajkowe postacie, które dzieci narysowały na jesiennych 
wianuszkach. Mogły je zabrać i powiesić w swoim pokoju. 
Oczywiście była także zabawa z Kłapouszkiem, którego 
kochają dzieci i dorośli. Spotkanie zakończyliśmy czyta-
niem listów do postaci z bajek, które ukryły się w magicz-
nym kuferku. Dzieci otrzymały małe upominki. Bardzo 
dziękuję za Waszą obecność, upominek i miłe słowa. 
W naszej bibliotece, w takiej grupie, spotkaliśmy się 
pierwszy raz, ale będą to dla nas niezapomniane chwile. 
Wasz dziecięcy uśmiech dodaje sił i zaraża wszystkich do-
okoła. Tworzycie wspaniałą grupę i wierzę, że na jednym 
spotkaniu nasza współpraca się nie zakończy. Tak miło 

było Was gościć. Życzę Wam samych pięknych dni. Niech 
uśmiech nie znika z Waszych twarzy. Przyznajcie, że był to 
jesienno-bajkowy zawrót głowy!

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem�
– staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.”�
                                                                                                         Józef Piłsudski

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE PAKOSŁAW

Narodowe Święto Niepodległości, czyli dzień 11 listopa-
da, przypomina nam o walecznych losach naszej Ojczyz-
ny. W celu upamiętnienia powrotu Polski po 123 latach 
zaborów na mapy świata symbolicznie wywieszamy flagi 
na naszych domach, włączamy się w inicjatywy podej-
mowane z tej okazji, a także dziękujemy Bohaterom za 
wolność.  

W Gminie Pakosław również uczciliśmy ten dzień. W Koś-
ciele pw. Wszystkich Świętych w Golejewku, w intencji 
Ojczyzny, ks. Stanisław Czubak odprawił Mszę świętą 
z udziałem Chóru Parafialnego „CZESTRAM”. Po Mszy 
świętej zebrani mogli wsłuchać się w piękny montaż słow-
no-muzyczny przygotowany przez uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Chojnie, pod kierownictwem nauczycieli: 
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p. Moniki Rybackiej – Grześkowiak, p. Kingi Zmudy, 
p. Agnieszki Kowal i p. Piotra Wolskiego. Uczniowie wy-
recytowali tematyczne utwory oraz zaśpiewali pieśni, 
które kiedyś zagrzewały społeczeństwo do walki, a dziś 
przypominają nam o bohaterskich czynach. Następnie 
wspólnie odśpiewano hymn oraz delegacje: samorządo-
we i Szkoły Podstawowej w Chojnie złożyły znicze oraz 
wiązanki pod pomnikiem.

Uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny została rów-
nież odprawiona przez ks. Piotra Derdę w Kościele pw. św. 
Walentego i Macierzyństwa Bożego Maryi Dziewicy w Pa-
kosławiu. Delegacje: samorządowe, Szkoły Podstawowej 
w Pakosławiu oraz OSP Gminy Pakosław złożyły kwiaty 
pod pomnikiem, a także odśpiewano hymn.

Biorąc udział w tych inicjatywach podkreślamy, jak ważna 
jest dla nas historia Ojczyzny. Pamiętajmy o tych, którzy 
oddali życie za nas i naszą wolność nie tylko dnia 11 listo-
pada, ale każdego dnia w roku. Dziękujmy im za to rze-
telnie wykonując codzienne czynności, obowiązki służbo-
we. Podkreślają to słowa Józefa Piłsudskiego: „Naród, 
który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się 
jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane teryto-
rium.” Zawołajmy więc głośno „Wiwat Niepodległa!” i cie-
szmy się z wolnej Ojczyzny, bądźmy dumni z tego, że 
jesteśmy Polakami i mieszkamy w Polsce.

Joanna Kuźnia

Archiwum Ośrodka Kultury i Rekreacji w PakosławiuArchiwum OSP Gminy Pakosław

WIELKOPOLSKA ŚPIEWA NIEPODLEGŁEJ
„Wielkopolska Śpiewa Niepodległej” to tytuł koncertu, 
jaki organizowany jest już od kilku lat podczas Narodo-
wego Święta Niepodleglości, w różnych miastach Wielko-
polski. W tym roku koncert odbył się w Czempiniu, w CAS 
Tlenownia. Wśród kilkudziesięciu wykonawców, Gminę 
Pakosław reprezentował Chór „Moderato” – działający 
przy Szkole Podstawowej w Pakosławiu, przy wsparciu 
finansowym i merytorycznym Ośrodka Kultury i Rekreacji 
w Pakosławiu.

Chóry i orkiestry wykonywały pieśni, przeplatane wier-
szami patriotycznymi, a całość zakończono wspólnym 
odśpiewaniem wiązanki najbardziej znanych pieśni żoł-
nierskich. We wspólny śpiew włączyła się cała publicz-
ność, zgromadzona na sali w Czempiniu.
Przed koncertem mogliśmy obejrzeć eksponaty zgroma-
dzone w CAS Tlenownia oraz wystawę zdjęć i dokumen-
tów pt. „Tradycje śpiewacze w Czempiniu”.

Regina Dybowska

„O NIEPODLEGŁEJ POLSCE” – WARSZTATY W GMINNEJ 
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PAKOSŁAWIU

„Twój dom” – Wanda Chotomska

„Jest w każdym naszym słowie,
a słowa są najprostsze –
chleb, mama, dom gościnny,
i Wisła, i Mazowsze.
I jest w czerwieni maków,
i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich ptaków
i w każdej naszej myśli.
W mazurku chopinowskim,

i w czarnym węglu Śląska,
i tu, gdzie serce mówi,
że to jest właśnie Polska”.

Za nami Narodowe Święto Niepodległości. Postanowiliś-
my uczcić je w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pako-
sławiu podczas warsztatów pt. „O niepodległej Polsce”. 
Uczniowie klasy V a ze Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, 
wraz z wychowawcą, przybyli do naszej biblioteki, by 
wspólnie porozmawiać o tym, jak ważna jest dla nas nie-
podległość. Uczniowie przeczytali kilka informacji doty-
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czących odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 
latach niewoli. Wspominaliśmy Ojców Niepodległości 
oraz słynne nazwiska polskich: pisarek, pisarzy, sportow-
ców, władców, laureatów Nagrody Nobla. Wśród wy-
mienionych osób znalazła się Maria Skłodowska-Curie, 
która w tym roku obchodziła 155. rocznicę urodzin. Ucz-
niowie podali kilka faktów z jej życia, ponieważ to patron-
ka ich szkoły. Podczas warsztatów wykonaliśmy białe 
i czerwone serduszka, które umieszczone zostały na drze-
wie z papieru, tworząc tym samym Pomnik Pamięci dla 
tych, którzy o naszą wolność walczyli. Uczniowie wzięli 
także udział w grze pt. „Poznaję Polskę” i odpowiadali na 
pytania od Orła Mieszka. Recytowaliśmy także znany 
wszystkim wiersz pt. „Katechizm małego Polaka”. Towa-
rzyszyła nam wystawa pt. „Ojcowie Niepodległości”. 
Dziękuję za piękne warsztaty, było bardzo patriotycznie 
i z uśmiechem na twarzach. Dobrze, że mogliśmy się spot-

kać. Doceniajmy to, że żyjemy w wolnym kraju, że może-
my mówić w ojczystym języku. 

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

W Filii Bibliotecznej w Chojnie były już żółwie, myszki i różne owady, 
a z okazji Dnia Jeża, za sprawą uczniów klasy I i III Szkoły Podstawowej 
w Chojnie, zagościły w niej jeże. Obydwa jeżowe spotkania rozpoczę-
liśmy rozmową o tych pożytecznych zwierzątkach, dowiedzieliśmy się, 
gdzie możemy spotkać jeże, czym się one żywią oraz jak można im po-
móc przetrwać zimę. Nie zabrakło również czytania książek o jeżowych 
przygodach. Dzieci z chęcią „przeszły” labirynt, w którym głodne jeże 
poszukiwały jedzenia oraz mogły sprawdzić się „jeżowo”, rozwiązując 
test wiedzy na temat jeży. Podczas zajęć plastycznych uczniowie poko-
lorowali, a następnie wykonali przestrzenne jeże, które powędrowały 
z dziećmi do ich domów. Uczniowie kl. III wykonali też piękne jeże z wy-
suszonych liści, które można podziwiać w bibliotece.
Na zakończenie spotkania każde dziecko przeszło matę edukacyjną 
„dłonie i stopy”.

Elżbieta Hauza
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Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

JA JESTEM MAŁA KSIĄŻKA, A TY JESTEŚ WIELKI CZŁOWIEK

„Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery 
wskażą ślad…”.

Powyższe słowa pio-
senki, promującej Kam-
p a n i ę  p n .  „ M A Ł A 
K S I Ą Ż K A  –  W I E L K I 
CZŁOWIEK”, są bardzo 
wymowne i zachęcają 
przedszko laków  do 
udziału w tym projek-
cie. Grono Małych-Wiel-
kich Czytelników jest 
coraz większe i bardzo 
roześmiane. W ostat-
nim czasie do rozczyta-

nej akcji dołączyli:
- Paulinka, która rośnie razem z książką,�

- Szymon i Kuba – dwaj bracia, którzy wiedzą, że czytanie 
bajek to przyjemna zabawa,�
- Franek i Wojtek – mali poszukiwacze bajkowych przygód,�
- Olek, który poznaje biblioteczną krainę bajek,�
- Lena – radosna dziewczynka, która zaprzyjaźnia się 
z bajkami,�
- Sebas�an, który wie, że bajki dają moc,�
- Marysia – mały krasnal w krzywej czapce,�
- Marysia – rozczytany krasnal w bajkowej bibliotece,�
- Mikołaj – radosny i kochający bajki chłopiec.�
Dyplomy za aktywny udział w kampanii otrzymali : Alicja – 
Mała – Wielka Czytelniczka oraz Nikodem, któremu dy-
plom wręczyły postacie z bajek.�
Dziękuję bardzo za Wasz dotychczasowy udział w projek-
cie i zachęcam do uczestnictwa w nowej jego odsłonie.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Pakosławiu
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KTO CZYTA KSIĄŻKI, TEN NIGDY SIĘ NIE NUDZI!
Wojtek, Lena, Jakub, Leon, Dawid, Wojtek, Piotrek i Kalina już wiedzą, że książki są 
najlepsze na nudę i dlatego, w drodze powrotnej z przedszkola, wstępują do Filii 
Bibliotecznej w Chojnie, aby wypożyczać ulubione bajeczki. 
Wszyscy oni z radością przystąpili też do kampanii „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI 
CZŁOWIEK”, odebrali wyprawki czytelnicze i już wytrwale zbierają naklejki na 
swoich kartach Małego Czytelnika.
Nadia, która jest niemal codziennym gościem biblioteki, już cieszy się ze swojego 
Dyplomu Małego Czytelnika.

Elżbieta Hauza

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

Z CYKLU PN. „SYLWETKI LITERACKIE”

W ramach cyklu pn. „Sylwetki literackie” w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Pakosławiu, miały miejsce nastę-

pujące wystawki książek, promujące ludzi ze świata lite-

ratury, kultury, muzyki, sztuki czy religii :�
- Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko – Męczennik 

w sutannie,�
- Annie Ernaux – Laureatka Literackiej Nagrody Nobla,�
- Giuseppe Fortunino Francesco Verdi i jego muzyka na 

jesienne wieczory,�
- Halina Poświatowska i odrobina jej poezji miłosnej,�
- Jan Kanty Pawluśkiewicz – wolna artystyczna dusza,�
- Władysław Bełza i jego wiersz o małym Polaku,�
- Magdalena Samozwaniec – pisarka finezyjna.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

BIBLIOTEKA - TAJEMNICZY OGRÓD

Biblioteka to wszechobecne regały z książkami. 
I temu się absolutnie nikt nie dziwi. Ważny jest także jej 
wystrój, na który składają się m.in. kwiaty. �
Jedna z czytelniczek podarowała nam dwa przepiękne 
okazy. Uznała, że w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pa-
kosławiu : „Będzie im po prostu dobrze”. Pani Wandziu 
bardzo dziękujemy za tę zieloną energię ukrytą w tych 
kwiatach. Obiecujemy dbać o nie. Czytelnicy, odwiedza-
jący naszą bibliotekę, już nie przechodzą obok nich obo-
jętnie. A może uda nam się stworzyć w naszej bibliotece 
„Tajemniczy ogród”, tak jak w powieści Frances Hodgson 
Burne�?

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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„STAŃCZYK” WYKONANY HAFTEM KRZYŻYKOWYM TRAFIŁ
DO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAKOSŁAWIU

„Postać Stańczyka to wyjątkowe zjawisko w pol-

skiej historii i kulturze. Nieczęsto zdarza się, aby w na-

rodowej świadomości na trwałe zaistniał ktoś, kto nie 

piastował żadnego ważnego urzędu, nie sprawował 

władzy, nie odznaczył się w wojnach czy powstaniach.”

Myślę, że każdy z nas kojarzy tę postać. Kim był Stańczyk? 

Zapisał się jako błazen króla Zygmunta I Starego i mimo 

niezbyt pres�żowej profesji - znalazł miejsce w zbiorowej 

pamięci Polaków. „Niewątpliwie stało się tak dzięki temu, 

że znana z renesansowych źródeł postać Stańczyka zafas-

cynowała w wieku XIX pisarzy i artystów. Rozwinięto 

wówczas jego legendę, która funkcjonuje w polskiej kul-

turze do dziś”. Bardzo dziękuję czytelniczce za wspaniały 

obraz Stańczyka, który wykonała techniką ha�u krzyżyko-

wego i podarowała go w darze naszej bibliotece oraz jed-

nocześnie gratuluję talentu! Obraz można podziwiać 

odwiedzając Gminną Bibliotekę Publiczną w Pakosławiu.

Agnieszka Jeziorska Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

„Z BAJKĄ MI PO DRODZE”, CZYLI CYKL KSIĄŻKOWYCH 
PREZENTACJI I DOBRA ZABAWA DLA DZIECI I RODZICÓW

Z wielką radością ogłaszam cykl książkowych pre-

zentacji pt. „Z bajką mi po drodze”. 

Tym razem jest on przeznaczony dla dzieci i ma na celu 

promowanie czytelnictwa i uświadomienie najmłodszym 

i ich rodzicom tego, że z książką można się także dobrze 

bawić. W ramach cyklu, w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Pakosławiu, będziemy prezentować bajeczki do 

poczytania wg określonych motywów – tematów. Wśród 

mnóstwa bajek, które znajdują się w naszej bibliotece, 

z pewnością takich prezentacji będzie sporo. Postaramy 

się pokazać takie bajki, które być może są już troszkę za-

pomniane. Nie zabraknie oczywiście nowości dla dzieci. 

A na czym będzie polegała zabawa z bajką, o której 

wspomniałam? Po przeczytaniu bajki z danego tematu 

(którą wypożyczycie z naszej biblioteki), będziemy prosić 

dzieci i rodziców o stworzenie do niej ilustracji. W ten 

sposób pobudzimy wyobraźnię i sprawimy, że każda 

przygoda z bajką, będzie dla wszystkich niezapomnianym 

przeżyciem. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten cykl 

bajkowych „spotkań” i życzę wszystkim, by z bajką było 

Wam zawsze po drodze. Pierwszy temat brzmiał: „Zwie-

rzątka kochamy i bajki o nich czytamy ”.

Agnieszka Jeziorska Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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NOWOŚCI W BIBLIOTECE !
„Książki nie gryzą, ale pochłaniają w całości”

Merek Stelar – „Krzywda” 
„Krzywda” to znakomita powieść z aspirantem Dominikiem Przeworskim, który przenosi nas do 
Nowego Warpna - miejscowości, która skrywa mroczne tajemnice. 
Marek Stelar porywa czytelnika w wir zdarzeń związanych ze śledztwem w sprawie zabójstwa 
zgorzkniałej, starszej kobiety, ale i funduje podróż w czasie, sięgającą końca II wojny światowej i po-
łowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jest to podróż dość makabryczna, usłana szczątkami 
ofiar, skrytymi w zbiorowej mogile i pełna ludzkiej nienawiści, uprzedzeń i okrucieństwa.

Agnieszka Jeż – „W cieniu góry” 
W Krempnej - małej wsi w okolicach Magurskiego Parku Narodowego, zbrodnie rzadko się zdarzają. 
Były w czasie wojny i tuż po niej, bo to tereny, które historia mocno naznaczyła. Kiedyś tętniło tu ży-
cie, teraz trawy zarastają pordzewiałe krzyże i fundamenty domów. Piękne górzyste i zalesione oko-
lice przyciągają jednak turystów, którzy w potoku, u stóp góry, znajdują okaleczone zwłoki młodej ko-
biety. Podkomisarz Piotr Durlik, prowadzący śledztwo, nie zdążył jeszcze dobrze zapoznać się ze spra-
wą, kiedy okazuje się, że znaleziono następną ofiarę, zamordowaną w ten sam sposób. Policja nie ma 
łatwego zadania, gdyż główni podejrzani mają alibi na ten czas. Sprawa jest bardziej zagmatwana, bo 
okazuje się, że wcześniej, w podobny sposób, została zamordowana jeszcze inna kobieta. Chociaż 
ludzie tu znają się dobrze, to jednak nikt nie chce dzielić się skrywanymi tajemnicami. Czy uda się 
rozwikłać tę z pozoru niezbyt trudną zagadkę?

Naval – „Afganistan na kołach”
Książka pt. „Afganistan na kołach” jest pewnego rodzaju skarbnicą wiedzy, w której znajdują się 
informacje dotyczące nie tylko tego, jak wyglądał wojenny front i życie żołnierzy, ale i GROM-u, 
w którym służył autor. W swojej książce opisuje on także afgańskie krajobrazy, dzięki temu łatwo jest 
czytelnikowi przenieść się na pustynny, wiecznie zakurzony front. Łatwiej jest zrozumieć to, co mogą 
w tych warunkach przeżywać żołnierze. Nawal, uświadamia czytelnika, czego doświadczają żołnie-
rze, pokazując ich codzienne życie i problemy związane z odcięciem od polskiej rzeczywistości. Książ-
ka przedstawia sylwetki napotkanych osób, opisując w skrócie ich historie. Jest ona czym więcej, niż 
tylko opisami walk wśród afgańskich bezdroży.

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

SPORT
ZAWODY STRZELECKIE „PAMIĘCI BOHATERÓW WRZEŚNIA 

1939 ROKU”
Dnia 25 września 2022 r., na strzelnicy sportowej 

w Pakosławiu, odbyły się otwarte zawody strzeleckie ku 
„Pamięci Bohaterów Września 1939 roku”. Z pozycji leżą-
cej, strzelano z karabinków sportowych do tarczy oddalo-
nych o 50m. Słońce, które tego dnia świeciło zachęcało do 
uczestnictwa w zawodach, ale niektórym strzelcom utru-

dniało też prawidłowe celowanie do tarczy. Tak jak zaw-
sze, w kategorii mężczyzn, wystartowało najwięcej 
uczestników. Bardzo cieszy nas rosnąca liczba startują-
cych w kategorii młodzieży i kobiet. Warto dodać, że 
w tych zawodach brała udział spora liczba osób spoza 
Gminy Pakosław, które w ten sposób oddały hołd żoł-
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nierzom walczącym we wrześniu 1939 roku. Zawody 
trwały ponad trzy godziny i przez ten czas oddano ponad 
1000 strzałów do tarcz. �
Zanim udekorowano najlepszych strzelców w swoich 
kategoriach, uczestnicy, którzy wytrwali do końca zawo-
dów, oddali symboliczną minutą ciszy hołd zmarłym oso-
bom z września 1939 roku. Zawodnicy, którzy stanęli na 
podium otrzymali puchary, medale, dyplomy, a dekoracji 
zwycięzców dokonał Wójt Gminy Pakosław – Pan Piotr 
Skrzypek.
Klasyfikacja końcowa zawodów:

 Kategoria mężczyzn:

1. Hałas Maciej  - 85 pkt.

2. Mierzejek Marcin - 81 pkt.

3. Kędzia Henryk - 80 pkt.

4. Jakubiak Krzysztof - 79 pkt.

5. Domagała Andrzej - 76 pkt.

 Kategoria kobiet:

1. Nowak Anita - 74 pkt.

2. Tatarek Małgorzata - 62 pkt.

3. Wojtyczka Martyna - 59 pkt.

 Kategoria młodzieży:

1. Małyga Jakub - 69 pkt.

2. Dmyterko Adam - 50 pkt.

3. Łagódka Hanna - 46 pkt.
Maciej Hałas

Archiwum Koła LOK Pakosław

PODSUMOWANIE XV EDYCJI PAKOSŁAWSKIEJ LIGI TENISA 
ZIEMNEGO

Formuła ligowa, jak co roku, toczyła się na trzech pozio-
mach. Liga I liczyła 9 zawodników, Liga II - 7 zawodników, a 
Liga III - 15 zawodników, którzy zostali podzieleni na dwie 
grupy. Do Ligi Kobiet, w tym roku, zgłosiły się dwie panie, 
które po rozegraniu dwóch meczów, wyłoniły zwy-
ciężczynię.
Rywalizacja toczyła się systemem dwurundowym – mecz 
i rewanż, natomiast zawodnicy III Ligi, po pierwszej run-
dzie, przystąpili do gry w grupie mistrzowskiej i grupie 
pocieszenia.
Podsumowanie jubileuszowej edycji nastąpiło dnia 7 paź-
dziernika 2022r. w Piwnicy Pałacu w Pakosławiu.
Mistrzowie Lig:
I Liga – PIOTR RYŚ,
II Liga – KACPER KLAREK,
III Liga – BARBARA BOHM,
LIGA KOBIET – KINGA MI-
LEWSKA-KAJAK.
Barbara Bohm skorzystała 
z możliwości i zgłosiła się tak-
że do rywalizacji z mężczyz-
nami, czego efektem było wy-
granie III Ligi. Uczestnicy na 
podsumowaniu otrzymali 
puchary, nagrody rzeczowe 
oraz jubileuszowe kubki.
Sponsorami tegorocznej 
edycji byli: „SONTECH” Pa-
kosław, Ośrodek Kultury i Re-
kreacji w Pakosławiu, Urząd 
Gminy Pakosław, FIB - RA.

Tegoroczne rozgrywki były już XV edycją i potwierdziły, że 
tenis ziemny w naszym środowisku rozwija się i skupia 
coraz większe grono pasjonatów tej dyscypliny.
XV edycja Pakosławskiej Ligi Tenisa Ziemnego była też 
ostatnią, która była prowadzona przeze mnie. Podjąłem 
decyzję o rezygnacji z prowadzenia Ligi i oddałem jej pro-
wadzenie koledze – Mateuszowi Uramowi, któremu dzię-
kuję za współpracę w ostatnich latach. Podziękowania 
kieruję także do wszystkich osób, które służyły mi 
pomocą przez te lata. Dokładne wyniki na stronie: 
www.pakoslawtenis.pl.tl

Marcin Wlekliński

Archiwum Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu
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W październiku 2022 r., na strzelnicy sportowej w Pa-
kosławiu, odbyły się zawody strzeleckie, które wyłoniły 
nowego Mistrza Koła Ligi Obrony Kraju Pakosław na rok 
2022. Zawody, o ten szczególny dla nas tytuł, trwają co ro-
ku, począwszy od 2017 roku i budzą wiele emocji wśród 
startujących.

W zawodach mogli uczestniczyć członkowie LOK Pa-
kosław, a także młodzież i kobiety z Gminy Pakosław. Za-
wody składały się z dwóch etapów. W pierwszej części 
zawodnicy musieli wystrzelić dwie serie z pozycji leżącej 
do tarczy oddalonej na 50 metrów. Do drugiej części za-
wodów przechodziło dziesięciu uczestników, którzy uzys-
kali najlepsze wyniki w pierwszej części. To właśnie w dru-
gim etapie zawodnicy bezpośrednio walczyli o mistrzow-
ski tytuł i z pozycji stojącej oddali trzy strzały z karabinka 
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 Pakosławiu. We wszystkie przestrzeliny powstałe 
na tarczy herbowej były wbijane kolorowe, drewniane ko-
łeczki, a każdy osobny kolor należał do danego zawodnika.

Tego dnia na nowego mistrza nie było mocnych. Naj-
lepszy z pozycji leżącej i najlepszy w decydującym etapie 
z pozycji stojącej okazał się Szafraniak Krzysztof, który 
w trzech strzałach zdobył 24 pkt. i został nowym Mistrzem 
Koła LOK Pakosław. Drugie miejsce i tytuł wicemistrza 
zdobył Jackowski Maciej (16 pkt.), a trzecie miejsce i tytuł 
II wicemistrza – Mierzejek Marcin (16 pkt.). Wszyscy za-
wodnicy, którzy strzelali do tarczy herbowej, otrzymali 

dyplomy, a zawodnicy na podium – medale. Tegoroczny 
Mistrz Koła LOK Pakosław tradycyjnie już otrzymał tarczę 
herbową, do której strzelało dziesięciu najlepszych final-
istów. Dodatkowo cieszy fakt, że z roku na rok, walka o ty-
tuł mistrza, jest coraz bardziej zacięta i stoi na coraz wyż-
szym poziomie. 
Klasyfikacja końcowa zawodów:

1. Szafraniak Krzysztof – 24 pkt.
2. Jackowski Maciej – 16 pkt.
3. Mierzejek Marcin  – 16 pkt.
4. Jakubiak Krzysztof – 16 pkt.
5. Duda Piotr – 14 pkt.
6. Hałas Maciej – 13 pkt.
7. Jackowski Waldemar – 13 pkt.
8. Wybierała Mikołaj – 12 pkt.
9. Śledzianowski Kamil – 11 pkt.
10. Domagała Andrzej - 3 pkt.

Maciej Hałas

SZAFRANIAK KRZYSZTOF MISTRZEM KOŁA LOK PAKOSŁAW 
W 2022 R.

ZAWODY STRZELECKIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 6 listopada 2022r., Liga Obrony Kraju Pakosław, zor-
ganizowała na strzelnicy sportowej zawody strzeleckie 
z okazji Święta Niepodległości. Osoby startujące w tych 
zawodach, w ten sposób, oddały hołd wdzięczności Pola-
kom, którzy ponad 100 lat temu dzięki swojej odwadze, 
niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli 
upragnioną wolność. Po raz czwarty w Pakosławiu strze-
lanie przeprowadzono z pistoletów sportowych. Pogoda 
tego dnia sprzyjała strzelcom, a frekwencja miło nas zas-
koczyła. We wszystkich kategoriach wystartowało razem 
ponad 30 zawodników, a naszą strzelnicę odwiedziły rów-
nież osoby spoza Gminy Pakosław. Walka o podium była 
bardzo zacięta. Ogólnie wystrzelano 79 serii, co daje 948 
strzałów, po których wyłoniono najlepszych pistoleciarzy. 
Zawodnicy na podium w poszczególnych kategoriach 
otrzymali puchary i medale. Niestety były to już ostatnie 
zawody strzeleckie otwarte na strzelnicy sportowej w Pa-
kosławiu w tym roku, kolejne odbędą się dopiero w maju 
2023 roku. W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce wy-
walczył Jakubiak Krzysztof. W kategorii kobiet zwyciężyła 

Wojtyczka Martyna, a wśród młodzieży najwyższe miejs-
ce na podium zajęła Hądzlik Magdalena. Wszystkim zwy-
cięzcom gratulujemy celnego oka i życzymy dalszych suk-
cesów w strzelectwie sportowym.  
Klasyfikacja końcowa kształtowała się następująco:  

Archiwum Koła LOK Pakosław

Archiwum Koła LOK Pakosław
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I TURNIEJ STRZELECKI STRAŻAKÓW

W dniu 20 listopada 2022 r., na strzelnicy sportowej 
w Pakosławiu, odbył się I Turniej Strzelecki Strażaków, 
zorganizowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Rawiczu. W rywalizacji udział wzięło 56 dru-
hen i druhów z terenu powiatu rawickiego oraz 1 członek 
OSP Godurowo (powiat gostyński). Z terenu Gminy 
Pakosław swoich przedstawicieli wystawiły jednostki z: 
Pakosławia, Sów, Góreczek Wielkich, 
Osieka i Ostrobudek. Najlepszymi strzel-
cami wśród strażaków zostali:
- I miejsce – dh Henryk Kędzia (OSP 

Pakosław),�
- II miejsce – dh Kacper Andrzejewski 

(OSP Golina Wielka),�
- III miejsce – dh Andrzej Lorek (OSP 

Góreczki Wielkie).�
Wśród druhen klasyfikacja końcowa 
wyglądała następująco:�

- I miejsce – dh Magdalena Korfanty (OSP Zielona Wieś),�
- II miejsce – dh Weronika Zawodna (OSP Sowy),�
- III miejsce – dh Anna Hamrol (OSP Rawicz). 
Organizatorzy dziękują za bardzo liczny udział strażaków 
i już planują następne zawody strzeleckie strażaków.

Adam Hauza

ROZGRYWKI POWIATOWEJ LIGI LZS W RAWICZU

Zakończyły się Rozgrywki Powiatowej Ligi LZS w Rawiczu. 
Z naszej gminy, w lidze, biorą udział trzy zespoły LZS. 
Liderem jest LZS Pomocno, które nie zaznało goryczy po-
rażki. Tuż za nimi uplasowało się LZS Pakosław – z mini-
malną stratą punktową, a na końcu tabeli znajduje się LZS 
Sowy. Tabela wyników przedstawia się następująco:

Jakub Piechocki�

 

 

 

 

 

 

 

1.  LZS Pomocno   24 pkt.  

2.
 

LZS Pakosław 
  

21 pkt.
  

3.
 

LZS Słupia Kapitulna 
  

12 pkt.
   

4.

 

LZS Rawicz 

  

9 pkt.

   

5. 

 

LZS Sobiałkowo 

  

3 pkt.

   

6. 

 

LZS Sowy 

  

3 pkt.

   

Archiwum Pana Jakuba Piechockiego

Archiwum portalu rawicz24.pl

 Kategoria mężczyzn:

1. Jakubiak Krzysztof – 83 pkt.

2. Eling Artur – 83 pkt.

3. Lorek Andrzej – 80 pkt.

4. Hałas Maciej – 76 pkt.

5. Jackowski Waldemar – 75 pkt.

 Kategoria kobiet:

1. Wojtyczka Martyna– 78 pkt.

2. Dmyterko Beata – 59 pkt.

3. Sordon Halina - 40 pkt. 

 Kategoria młodzież do 18 lat:

1. Hądzlik Magdalena– 64 pkt.

2. Łagódka Hanna - 50 pkt.

3. Jakubiak Hubert - 48 pkt.
Maciej Hałas
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