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Rok to oczywiście nie jubile-
usz, ale skłania do przedstawienia
pewnych statystyk. Przede
wszystkim powiedzmy, że wy-
dawcą miesięcznika jest Samo-
rządowy Ośrodek Kultury i że co
miesiąc sprzedajemy około 1200
egzemplarzy „Kuriera Święcie-
chowskiego”. Od początku
uczestniczą w tym uczniowie
szkół. Około stu uczniów co mie-
siąc przynosi naszą gazetkę bez-

pośrednio do domów mieszkań-
ców gminy. W kolportażu poma-
gają im nauczyciele. Zawsze
oczywiście miesięcznik kupić też
można u wydawcy i w bibliotece. 

Po roku możemy już powie-
dzieć, że „Kurier…” zadomowił się
w naszym środowisku. Na pewno
spełnia swoją podstawową funk-
cję, a więc informuje. Przez ten
rok zamieściliśmy na łamach 517
artykułów i informacji oraz 538

zdjęć. Odwiedziliśmy wszystkich
sołtysów, byliśmy u jubilatów i
osób obchodzących imieniny,
zdawaliśmy relacje z imprez kul-
turalnych i sportowych. Gazeta
pokazywała również trudną co-
dzienność osób chorych, ale
także pasje plastyków, biegaczy,
miłośników starych samochodów,
motocykli. Dużą część informacji
poświęciliśmy pracy samorządu.
Czytelnicy dowiedzieli się więc o
sesjach Rady, inwestycjach pro-
wadzonych na terenie gminy, bu-
dżecie, podatkach, o sprawach,
które można załatwić w Urzędzie.
Była też historia, relacje z pobytu
naszych zespołów za granicą, na-
grody w konkursach i krzyżów-
kach. 

Po roku pracy wiemy już, że
mamy w gminie przyjaciół. Wiele
informacji przekazują nam szkoły
i przedszkola oraz organizacje
działające na wsiach. Dlatego mo-
żemy relacjonować wszystkie im-
prezy w placówkach oświatowych,

a także jubileusze straży, kół gos-
podyń, zespołów artystycznych
itp. Odbieramy sporo zaproszeń,
z których oczywiście zawsze ko-
rzystamy. Dzięki nim możemy być
tam, gdzie coś się dzieje i gdzie
mieszkańcy chcą podzielić się
swoimi dokonaniami. Nie ukry-
wamy, że liczymy również na
uwagi krytyczne, na zgłaszanie
tematów, które powinniśmy pod-
jąć, na sygnały o sprawach trud-
nych. Gazeta ma bowiem być
naszą wspólną własnością. Tak
obiecywaliśmy przed rokiem i
chcemy, by tak właśnie powstawał
nasz miesięcznik. 

Można powiedzieć, że okres
niemowlęcy mamy już za sobą.
„Kurier...” ma stałych czytelników,
a ich grono zamierzamy ciągle po-
większać. Liczymy na to, że przez
kolejne lata spotykać się bę-
dziemy na łamach i poza nimi. 

ReDAKcJA

Dzisiejsze wydanie „Kuriera” ma numer 12, a to znaczy, że
właśnie kończymy rok. Jak na pierwsze urodziny przystało,
zamierzamy postawić w redakcji tort z jedną świeczką i po-
dzielić się nim z naszymi czytelnikami. Najchętniej zaprosili-
byśmy wszystkich czytelników, bo to przecież głównie ich
święto. Niestety, nie da się usiąść przy stole z kilkoma tysią-
cami osób. A tyle pozostaje z nami od roku i czyta nas każ-
dego miesiąca. 

Mamy już rok!

Wszystkim mieszkańcom gminy Święciechowa 
życzymy

zdrowych, radosnych i pełnych miłości
Świąt Bożego Narodzenia

oraz 
szczęścia w Nowym 2013 Roku

Wójt Gminy
Marek Lorych

Przewodniczący Rady
Jan Dutka 

Redakcja
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Dziewczynka brała udział w
Międzynarodowym Konkursie Pla-
stycznym dla Dzieci i Młodzieży
pn. „Moja przygoda w muzeum”.
Organizatorami konkursu byli: Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Muzeum Okręgowe
w Toruniu oraz Muzeum Pałac w
Wilanowie. Marianna została wy-
różniona, a jej praca znalazła się
na wystawie pokonkursowej w Ra-
tuszu Staromiejskim w Toruniu. A
jury miało z czego wybierać, bo-
wiem do konkursu zgłoszono 2100

Przygoda w muzeum

Uczestniczka sekcji plastycznej działającej przy Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Święciechowie Marianna Sylwoniuk
ma duży sukces na swoim koncie. 

prac plastycznych. 
– To było wielkie przeżycie es-

tetyczne, wynikające z podziwu i
zachwytu nad zgłoszonymi dzie-
łami – mówi Antoni Michalak,
prezes Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum Okręgowego w Toru-
niu. – Urzekły mnie prace dzieci i
to szczególnie tych najmłodszych.
Doceniam również ogrom pracy,
którą włożyli w organizację tego
przedsięwzięcia nauczyciele, pra-
cownicy muzeów, galerii, a także
ośrodków kultury. 

W piątek, 23 listopada, grupa Pszczółek z Przedszkola w Świę-
ciechowie wystąpiła w przedstawieniu pt: „Jesień i jej synowie”.
Dzieci prezentowały swoje umiejętności przed kolegami i kole-
żankami z grup Misiów, Puchatków i Biedronek. Pszczółki dobrze
się bawiły i świetnie czuły w roli małych aktorów. Publiczność z
zainteresowaniem oglądała przedstawienie, a nawet spontanicz-
nie włączała się do wspólnego śpiewu.

Na początku listopada uczniowie klasy III Gimnazjum z Długiego
Starego wystąpili w mickiewiczowskich "Dziadach". W celu wy-
wołania dreszczyku emocji spektakl odbył się po wieczornej mszy
świętej w miejscowym kościele. Czy można wymarzyć sobie lep-
szą scenę, by przedstawić ten dramat? Minispektakl z pewnością
można uznać za bardzo udany. 

Pod koniec listopada dzieci z grup Puchatki i Misie zaprosiły do święciechowskiego przedszkola swoje ulubione pluszaki. Wszyscy do-
skonale się bawili. Były tańce, zagadki i zabawy. W ramach przerwy był czas na małe co nieco – dzieci jadły kanapki z miodem, czyli
to, co misie lubią najbardziej. Na koniec maluchy zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia. Już w swoich salach pokolorowały obrazki z mi-
siem w roli głównej, a następnie zrobiły z nich puzzle. Każde dziecko dostało dyplom uczestnika zabawy. 

www.przedszkole.swieciechowa.pl
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z ę D Z I e  G M I N y ?

Szanowni Państwo,
nieodzowną częścią naszego życia, która należy do tych mniej lubianych,

jest płacenie podatków. Niektóre z nich wpłaca się do gmin i stanowią one
źródła ich dochodu. W dzisiejszym numerze naszego miesięcznika przed-
stawię podstawowe informacje o jednym z takich podatków, jakim jest po-
datek rolny. 

Obowiązek podatkowy spoczywa na osobach fizycznych, osobach praw-
nych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
które są właścicielami lub współwłaścicielami oraz samoistnymi posiada-
czami gospodarstw rolnych. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym
są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i użytków jako użytki rolne lub
jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem
gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż dzia-
łalność rolnicza.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub objęcie
gruntów w posiadanie. Podatnicy, którzy są osobami fizycznymi są obowią-
zani składać do Urzędu Gminy informacje o gruntach w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie
obowiązku podatkowego. Natomiast podatnicy, którzy są osobami prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi, w tym spółki nieposiadające osobowości
prawnej, składają deklaracje na podatek rolny w terminie do dnia 15 stycz-
nia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu,
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających po-
wstanie tego obowiązku. Zarówno druk: informacja w sprawie podatku rol-
nego, jak i druk: deklaracja na podatek rolny dostępne są na stronie
internetowej gminy. Można je pobrać również osobiście w Urzędzie (pokój nr
1).

Terminy płatności podatku rolnego zostały określone: do 15 marca (I
rata), do 30 maja (II rata), do 15 września (III rata) i do 15 listopada (IV rata).

Stawka podatku dla gruntów gospodarstwa rolnego to równowartość pie-
niężna 2, 5 q żyta – od 1 ha przeliczeniowego, a dla pozostałych gruntów rol-
nych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta -
od 1 ha. Co roku obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego publikowana jest średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów danego roku. W roku 2012 cena ta wyniosła 75, 86 zł za 1 q i to
ona jest podstawą do ustalenia wysokości podatku na rok 2013. Rada Gminy
może tę stawkę obniżyć, uchwalając w ten sposób wysokość podatku rol-
nego obowiązującego na terenie poszczególnej gminy. W naszej gminie
Uchwałą Nr XVIII/149/2012 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 paździer-
nika 2012 r. stawka ta została obniżona do kwoty 50 zł za 1 q. Oznacza to,
że wysokość podatku rolnego na rok 2013 w naszej gminie w stosunku do
roku 2012 nie ulegnie zmianie.

Jeden z rozdziałów ustawy o podatku rolnym stanowi o ulgach i zwol-
nieniach. Udzielane są one na wniosek rolnika i stosowane od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. Naj-
częściej udzielane ulgi to m. in.: ulga z tytułu wydatków poniesionych na bu-
dowę lub modernizację budynków inwentarskich oraz obiektów służących
ochronie środowiska - 25% poniesionych nakładów udokumentowanych ra-
chunkami VAT oraz ulga z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub po-
większenie gospodarstwa rolnego, zagospodarowanie nieużytków - przez 5
lat nabyte grunty są zwolnione z podatku. 

O szczegółach związanych z powyższym tematem można porozmawiać
z Ewą Zawadzką – tel. 65 5333 525, adres e-mail: wymiar@swieciechowa.
pl, pokój nr 1 (parter).

SeRDecZNIe ZAPRASZAMy!
ZASTęPcA WóJTA - PATRyK TOMcZAK

Zapraszamy czytelników na jarmark świąteczny pt. "Potrawy
wigilijne i słodkości w naszej gminie". Impreza odbędzie się
16 grudnia o godz. 15. 00 w Sali Wiejskiej w Święciechowie.
W programie: konkurs na najsmaczniejsze potrawy i ciasta,
degustacja potraw, sprzedaż stroików świątecznych oraz
pierników. Wystawią się wszystkie koła gospodyń wiejskich
z gminy. Przewidziany jest także koncert kolęd w wykonaniu
Zespołów Śpiewaczych cecylia i Wiola, a także Zespołu cla-
winuta. Organizatorem jarmarku jest Koło Gospodyń Wiej-
skich Włościanki pod patronatem wójta gminy. 

Zakończono budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Lipowej i
Rzemieślniczej w Święciechowie. Obie inwestycje są przygoto-
waniem przyszłego budownictwa jednorodzinnego. Wykonawcą
robót przy ul. Lipowej był Zakład Sprzętowo – Transportowy Hen-
ryk Stróżyk z Leszna. Tu powstało 124,5 metrów bieżących sieci.
Wartość inwestycji przekroczyła 18.000 złotych i finansowana
została z budżetu gminy. Wykonawcą robót przy ul. Rzemieślni-
czej było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Grzegorz Polny
z Leszna. Na tej ulicy położono 143 metry bieżące sieci. Wartość
inwestycji to ponad 23.000 złotych, które także przekazano z bu-
dżetu gminy.

Rada Gminy podjęła uchwałę dotyczącą nazewnictwa ulic w północno
– wschodniej części wsi Henrykowo. W tym rejonie bardzo prężnie rozwija
się budownictwo mieszkaniowe. Powstały domy, które wymagały nada-
nia im numeracji. Rada na posiedzeniu w dniu 30 października zdecydo-
wała, że wprowadzi nazwy dla dwóch ulic. Obie wychodzą od ulicy
Zaborowskiej. I tak: w kierunku południowym będzie teraz ul. Srebrna, a
w kierunku zachodnim – ulica Złota. Proponowane nazwy związane są z
charakterem terenu, na którym są zlokalizowane. Obie ulice znajdują się
na granicy z miastem Lesznem. 

Nowe ulice w Henrykowie

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami
smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli 

we mszy św. i ceremonii pogrzebowej
+

śp. Łukasza Mrozińskiego 
Księdzu proboszczowi Grzegorzowi Czubak, rodzinie, sąsiadom,
przyjaciołom, znajomym, młodzieży, delegacjom, firmie "Brimat" z

Rzeszowa oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim pożegna-
niu, za modlitwę, wieńce, kwiaty. 

podziękowania składają 
rodzice i siostry 

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w tak bolesnych dla
nas chwilach dzielili z nami smutek i żal oraz uczestniczyli 

we mszy św. i ceremonii pogrzebowej
+

śp. Wiktora ciesielskiego
Księdzu dziekanowi, organiście, ministrantom, delegacjom, rodzinie,
przyjaciołom, sąsiadom, strażakom za wspólną modlitwę, kondolen-

cje i udział w ostatniej drodze naszego kochanego ojca, dziadka i
pradziadka.

składają
żona z córką, synem i rodzinami
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imieniny obchodzą
W grudniu

EWA- 24 XII
To pierwsza kobieta, stworzona

z żebra Adama. Imię wywodzi się
z hebrajskiego słowa „żyć”. A więc
Ewa to patronka ludzkiego rodu,
ta, która dała życie. Niestety, Ewie
często pamięta się, że została wy-
gnana z raju. Tak czy inaczej,
dziewczynkom urodzonym w Wigi-
lię rodzice często dają to imię.
Modne ono było zwłaszcza w la-
tach 30. i 40. XX wieku. Ewa jest
kobietą niezależną i nie ogranicza
swobody innym. Ma wielkie poczu-
cie odpowiedzialności. Jej tempe-
rament sprawia, że wobec
swojego wybranka bywa zaborcza
i władcza. Jak wszyscy lubi wy-
godę, ładne ciuchy, uwielbia być w
centrum uwagi. Jej kolorem jest
niebieski, rośliną lilia, zwierzęciem
gołębica, liczbą dwójka, a znakiem
zodiaku Panna. Ewa obchodzi
imieniny również: 14 marca, 23
kwietnia, 25 lipca i 6 września. 

W gminie Święciechowa
mieszka 77 pań o imieniu Ewa.
Najwięcej jest ich w Świeciechowie
– 34 i Lasocicach – 10. Mieszkają

także w Długiem Starem i Krzycku
Małym – po 8 oraz w Przybysze-
wie i Strzyżewicach – po 4. Ewę
można spotkać także w Długiem
Nowem – 3 oraz w Piotrowicach i
Henrykowie – po 2. Najmniej pań
o tym imieniu jest w Niechłodzie i
Trzebinach – po jednej. Najstarsza
Ewa liczy sobie 73 lata i żyje w
Niechłodzie, a najmłodsza ma dwa
latka i mieszka w Przybyszewie.
Wszystkim paniom życzymy dużo
zdrowia i spełnienia marzeń. 

Ewa Dutkiewicz
Długie Stare

ADAM  - 24  XII
W języku hebrajskim znaczy

"człowiek z ziemi". Zwyczajowo
imię to nadawano chłopcom uro-
dzonym w Wigilię Bożego Naro-
dzenia, a także synowi z bliźniąt
różnej płci. Imię to jest symbolem
długowieczności i siły. Adam jest
bardzo inteligentny, o analitycznym
i niezależnym umyśle. Obowiąz-
kowy i pracowity. Lubi majsterko-
wanie i spotkania z przyjaciółmi.
Jego kolorem jest czerwony, ro-
śliną gruszka, zwierzęciem leo-
pard, liczbą jedynka, znakiem
zodiaku Byk. Imieniny obchodzi
również: 6 kwietnia, 16 maja i 9
września. 

W naszej gminie mieszka 66
panów o imieniu Adam. Najstarszy
mieszka w Przybyszewie i ma 96
lat, natomiast najmłodszy jest
mieszkańcem Święciechowy i ma
zaledwie dwa miesiące. Najwięcej
Adamów mieszka w Święciecho-
wie – 20, Przybyszewie – 10, Dłu-
giem Starem – 8 i Lasocicach – 7.

Mieszkają także w Gołanicach – 5,
Strzyżewicach i Długiem Nowem –
po 4 oraz w Trzebinach i Krzycku
Małym – po 2. Po jednym Adamie
jest w Ogrodach, Niechłodzie,
Piotrowicach i Henrykowie. Małym
i dużym Adamom życzymy pogody
ducha na co dzień.  

POŻeGNANIe
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

10. 11  - Łukasz Mroziński (1992), Gołanice
14. 11 -  Wiktor ciesielski (1937), Święciechowa
28. 11 -  Jan Kaczmarek (1915), Przybyszewo
28. 11 -  Józef Kowalik (1950), Święciechowa

Adam Krzykała
Gołanice

Podatki 2013
Podatek rolny

Podstawą obliczenia podatku rol-
nego jest oficjalna cena skupu żyta
ogłoszona przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego. Komunikat
prezesa określa, że cena kwintala
żyta aktualnie wynosi 75, 86 zł.

Aby obliczyć podatek rolny, cenę
skupu za kwintal żyta mnoży się razy
2, 5. 

Radni naszej gminy podjęli
uchwałę, która obniża kwotę średniej
ceny skupu żyta, będącą podstawą
do obliczania podatku rolnego. Otóż
decyzją Rady na terenie gminy Świę-
ciechowa cena za jeden kwintal żyta
wynosić będzie 50 zł. A zatem poda-
tek rolny od hektara przeliczenio-
wego na rok 2013 wyniesie 125 zł.
Podatek rolny można zapłacić ma-
ksymalnie w czterech ratach. Termin
pierwszej raty mija 15 marca 2013
roku. Kolejne raty przypadają na 15
maja, 15 września oraz 15 listopada. 

Podatek od nieruchomości
W tej kategorii podatków uchwa-

lono kilka stawek. I tak:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej bez
względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków -
0,68 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elek-
trownie wodne - 4, 51 zł od 1 ha po-
wierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicz-
nego - 0, 17 zł od 1m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0, 57 zł od 

1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich czę-
ści zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej - 19, 30 zł od 1
m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 10, 65 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem

świadczeń zdrowotnych w rozumie-
niu przepisów o działalności leczni-
czej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń - 4, 63 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicz-
nego - 4, 82 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej. 

3. Od budowli - 2% ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych.

Decyzją Rady zwalnia się od po-
datku od nieruchomości budynki i
grunty zajęte na potrzeby kultury,
straży pożarnej, sportu, biblioteki i
gospodarki odpadami, z wyjątkiem
części wykorzystywanych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości
mieszkańcy zobowiązani są zapłacić
w czterech ratach - do połowy
marca, maja, września i listopada.

Opłaty targowe
Ustala się wysokość stawki

opłaty targowej od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek orga-
nizacyjnych niemających osobowo-
ści prawnej, dokonujących
sprzedaży na terenie gminy na
kwotę 40 zł dziennie. Opłata targowa
płatna jest u inkasenta w dniu, w któ-
rym dokonywana jest sprzedaż. In-
kasentami są sołtysi i osoby
wyznaczone przez Radę Gminy.

Podatek od środków transporto-
wych

Dotyczy właścicieli samochodów
ciężarowych, ciągników, przyczep i
naczep oraz autobusów. Ze szcze-
gółową tabelą tych opłat można za-
poznać się w siedzibie Urzędu lub na
stronie internetowej Urzędu. Podatek
od środków transportowych płatny
jest w dwóch ratach, w terminie do
15 lutego i 15 września. Należy go
uiścić bez wezwania w kasie Urzędu
Gminy, w kasie banku lub przez in-
ternet.

Rada Gminy Święciechowa podjęła uchwałę dotyczącą po-
datków na rok 2013. Sesja poświęcona tej sprawie odbyła się
30 października. Radni uchwalili wysokość podatku rolnego,
podatku od nieruchomości oraz podatku od środków trans-
portowych. Ustalili też wysokość opłaty targowej.
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Święto Niepodległości
W niedzielę, 11 listopada, odbyły się Gminne Obchody Święta Niepodległości. Jak co roku, zorganizowane one zostały w Dłu-
giem Starem przez wójta gminy Święciechowa, miejscowy Zespół Szkół oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciecho-
wie. W kościele parafialnym odprawiono uroczystą mszę św. w intencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy obchodów przeszli
do Sali Wiejskiej, aby wysłuchać części artystycznej przygotowanej przez dzieci i młodzież szkolną. Kulminacyjnym punktem
części oficjalnej było złożenie kwiatów przez delegacje i przedstawicieli władz gminy, powiatu, młodzieży oraz sołectw pod
obeliskiem Walczącym o Niepodległość. W uroczystościach udział wzięły poczty sztandarowe z terenu gminy. 

Podczas obchodów Święta Niepodległości w Długiem Starem po raz
XIX zorganizowano Gminny Bieg Niepodległości. W biegu pod hasłem
STANĄŁEŚ NA STARCIE – ZWYCIĘŻYŁEŚ udział wzięło 140 zawodni-
ków. Organizatorzy wyróżnili trzy osoby, które jako pierwsze dobiegły do
mety. I miejsce zajął - Sebastian Zajdel z Przybyszewa, II miejsce - Adrian
Kurpisz z Niechłodu, a III – Kamil Małkowski z Bydgoszczy. Upominki
otrzymali także najstarsi i najmłodsi uczestnicy biegu. Najstarszym był
Czesław Górniak, a najmłodsze uczestniczki to: Magdalena Muenzberg,
Łucja Chodorkowska i Anna Grabowska. Ponadto po raz drugi zorgani-
zowano Marsz Nordic Walking. Na trasie Długie Nowe – Długie Stare
wspólnie maszerowało 40 osób. Organizatorzy wręczyli nagrody najlep-
szym uczestnikom. Przyznano następujące miejsca: I – Dawid Maćkowiak
z Długiego Starego, II – Szymon Stachowski z Długiego Nowego i III –
Paweł Szubert z Długiego Starego. 

Uczniowie Zespołu Szkół w Długiem Starem do obchodów Święta Nie-
podległości przygotowywali się już dużo wcześniej. Dzieci i młodzież
szkolna uczestniczyli w zajęciach, podczas których wykonywano kotyliony
w biało - czerwonych barwach. Uczniowie zadbali o to, aby uczestnikom
obchodów 11 Listopada towarzyszyły barwy narodowe. Obchody Święta
Niepodległości w Długiem Starem stały się okazją do wspólnego wyraże-
nia patriotyzmu i radości. 

W Zespole Szkół w Lasocicach 12 listopada odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległo-
ści. Przygotowali go uczniowie z klas IV i V szkoły podstawowej oraz II klasy gimnazjum pod kierun-
kiem Magdaleny Szymanek. Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11
listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jednak największy nacisk po-
łożono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli stale wychodził z inicjatywą
walki za Ojczyznę. W tym celu wątkiem głównym apelu było opowiadanie dziadka, który tłumaczył
swojemu wnuczkowi, z czym wiązała się utrata niepodległości przez Polaków. W te role wcielili się
gimnazjaliści Piotr Gross i Andrzej Krajewski. Natomiast interpretacje muzyczne i recytatorskie utwo-
rów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Na zakończenie
wszyscy obecni odśpiewali hymn Polski i nagrodzili występujących brawami. Było to najlepszą na-
grodą i uznaniem dla kółka historycznego, które przygotowało apel, gazetkę tematyczną i dekoracje.

Tego samego dnia apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości zorganizowali uczniowie Ze-
społu Szkół w Święciechowie. Młodzież z klas Ia i Ib gimnazjum przygotowała program artystyczny. Re-
cytację wierszy przeplatały pieśni patriotyczne. Wśród uczniów panował nastrój zadumy nad losami
Ojczyzny.

U R O C Z Y S T E   A P E L E   W  S Z K O Ł A C H
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Z wizytą u sołtysa

Pani Dorota urodziła się i
szkolne lata spędziła w Przysusze
– powiatowym miasteczku w cen-
tralnej Polsce, na pograniczu
obecnych województw: mazo-
wieckiego, łódzkiego i świętokrzy-
skiego. Mieszkała w miasteczku,
gdzie przez wieki funkcjonowały
obok siebie trzy społeczności –
polska, żydowska i niemiecka, i
gdzie do dzisiaj ten trójpodział jest
czytelny. Mieszkała w miasteczku,
gdzie urodził się i dziecięce lata
spędził Oskar Kolberg – najwięk-
szy polski etnograf i gdzie ro-
krocznie na początku czerwca
podczas Dni Kolbergowskich pre-
zentują się autentyczne zespoły
śpiewacze i kapele.

W szkole podstawowej i liceum
pani Dorota śpiewała w chórze
szkolnym, uczyła się grać na for-
tepianie i gitarze oraz uczestni-
czyła w zajęciach Państwowego
Ogniska Plastycznego w Rado-
miu. Zamierzała podjąć studia ar-
tystyczne o profilu konserwacja
dzieł sztuki. W tamtych czasach
dostać się i studiować na takim
kierunku było niezwykle ciężko.
Aby nabyć stosownej praktyki,
pani Dorota podjęła pracę w Mu-
zeum Historycznym Miasta Wroc-
ławia. Jak to z młodymi ludźmi
bywa, zainteresowania i zamiary
się zmieniły, wróciła więc do Przy-
suchy i rozpoczęła pracę jako in-
struktor do spraw folkloru,
początkowo w Gminnym Ośrodku

Kultury w Wieniawie koło Przysu-
chy, a potem w Domu Kultury w
Przysusze. Podjęła również studia
w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Po ślubie wraz z mężem Markiem
przeprowadzili się do Leszna i od
października 1983 r. przez 10 lat
pracowała w Gminnym Ośrodku
Kultury w Święciechowie jako dy-
rektorka placówki, następnie do
dzisiaj w Zespołach Szkół w Dłu-
giem Starem i Lasocicach jako
nauczycielka plastyki i geografii.

W Trzebinach mieszka od
1985 roku, w tym 23 lata w pa-
łacu. Przez blisko 20 lat współ-
pracowała ze ś.p. Wacławem
Rybarczykiem – poprzednim soł-
tysem, współorganizując imprezy
wiejskie. Należy tutaj przypo-
mnieć, że Trzebiny do roku 2003
nie posiadały Sali Wiejskiej i ze-
brania oraz imprezy odbywały się
gościnnie w biurze Zakładu Rol-
nego lub w bibliotece pałacowej.
W roku 2002 władze gminy pod-
jęły decyzję o budowie w Trzebi-
nach sali tzw. kontenerowej. W
tym samym roku po raz pierwszy
od wielu lat organizowano we wsi
dożynki parafialne. W 2003 roku
podczas wyborów sołtysa i Rady
Sołeckiej młodzież wysunęła kan-
dydaturę Doroty Wróbel na soł-
tysa, a ona przyjęła tę funkcję.

Przez minione dziewięć lat
otworzyła i wyposażyła Salę Wiej-
ską, plac zabaw, dba o ubiór i wy-
posażenie strażaków i piłkarzy,
jest opiekunką Szlaku Jakubo-
wego. Oczywiście pani sołtys bez
współpracy z Urzędem i Radą
Gminy niewiele mogłaby zdziałać.
Również współpraca ze szkołami,
Samorządowym Ośrodkiem Kul-
tury, Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej pozwala działać dla
mieszkańców i załatwiać najpot-
rzebniejsze sprawy. Na miejscu
nieodzowną pomocą służą człon-
kowie Rady Sołeckiej: Józefa Dę-
bska, Lucyna Klatka, Agnieszka
Hrankowska oraz radny RG Zbig-
niew Drobiński. Przy większych
zadaniach – takich jak np. reno-
wacja zabytkowej kapliczki NMP i
odbudowa krzyża przydrożnego -
nieocenioną pomocą służyli stra-
żacy, szczególnie: Szymon Toboła
i Andrzej Linka.

Pani Dorota ma jedną siostrę i
rodziców, którzy mieszkają w Kiel-
cach. Dwóch siostrzeńców z przy-
chówkiem mieszka w Krakowie.
Wszyscy myślą o spotkaniu latem
w Trzebinach i świętowaniu 30-
lecia małżeństwa państwa Wrób-
lów. 

Dorota Wróbel jest sołtysem Trzebin trzecią kadencję. Z uro-
dzenia Mazowszanka, miastowa – choć z małego miasteczka,
jest sołtysem już dziewięć lat.

Pasowanie na ucznia to bardzo ważna chwila w życiu każdego
dziecka. Na początku listopada dzieci klasy I Zespołu Szkół w
Święciechowie w obecności swoich najbliższych, zaproszonych
gości oraz starszych kolegów i koleżanek zaprezentowały pro-
gram artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń
Elżbiety Skorupińskiej i Aliny Bugajewskiej. Z ogromnym przeję-
ciem recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz tańczyły. Po czę-
ści artystycznej uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Aktu
pasowania pierwszoklasistów na uczniów dokonała dyrektorka
Danuta Harasim, dotykając ramienia każdego dziecka symbo-
licznym ołówkiem. Dla upamiętnienia tego wydarzenia pierwszaki
otrzymały pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne oraz upo-
minki od koleżanek i kolegów z klas II i III. Po części oficjalnej
dzieci udały się na poczęstunek przygotowany przez rodziców i
opiekunów.

Tegoroczny Konkurs Jesiennych Konfrontacji Artystycznych pt.
„Muzyka i obraz” zorganizowany w Warszawie cieszył się dużym
powodzeniem. Zgłoszono do niego 459 prac wykonanych przez
388 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz
uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych. Konfrontacje Ar-
tystyczne to cykl prezentacji teatralnych, plastycznych, literackich
i muzycznych, podsumowujący ostatnie miesiące pracy dzieci i
młodzieży oraz ich instruktorów. Jury postanowiło przyznać 4 rów-
norzędne nagrody główne oraz wyróżnić 50 uczniów udziałem w
wystawie. Wśród osób wyróżnionych znaleźli się uczestnicy sek-
cji plastycznej działającej przy Samorządowym Ośrodku Kultury w
Święciechowie. A byli to: Nikola Dąbrowska, Ignacy Pietrucha,
Martyna Błażejczak, Marta Lorych oraz Bogna Mazurek. Do kon-
kursu przygotowała małych plastyków opiekunka grupy Mirosława
Wojciechowska. 
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- Nigdy wcześniej nie byłem w
gminie Święciechowa – mówi
ksiądz czubak. – W pewnym więc
sensie przyjechałem w nieznane.
Dlatego cieszę się, że wierni przy-
witali mnie tak życzliwie. Wiem, że
są otwarci i sympatyczni. Bę-
dziemy się oczywiście wzajemnie
poznawać. Najważniejsze, byśmy
razem tworzyli katolicką rodzinę. 

Ksiądz Grzegorz Czubak po-
chodzi z małej miejscowości Oło-
bok koło Ostrowa Wielkopolskiego.
Tato był hydraulikiem, a mama pro-
wadziła dom. Rodzice mieli też tro-
chę ziemi, więc cała rodzina
pracowała również w polu. A była
ich piątka, bo ksiądz Grzegorz ma
dwie siostry. Wspomina, że atmo-
sfera rodzinnego domu zawsze
była religijna. Modlitwa towarzy-
szyła im każdego dnia. Razem
uczestniczyli w mszach świętych i
innych nabożeństwach, on był mi-
nistrantem, wiele rozmów przepro-
wadził ze swoim proboszczem. A
warto jeszcze powiedzieć, że mała
parafia Ołobok znana jest z licz-
nych powołań kapłańskich. W tym
samym czasie, co ksiądz Grzegorz
drogę duszpasterza wybrało czte-
rech innych kolegów. Z tej parafii
pochodzi też błogosławiony ksiądz
Józef Kut. Dziś ksiądz Grzegorz
mówi, że na jego życiowe wybory
wpływ miały: dom rodzinny, para-
fia, wiejska tradycja, ksiądz pro-
boszcz. No i jeszcze to we-
wnętrzne przekonanie, że bardzo
chciał służyć ludziom. 

O tym, że chce być księdzem,
najpierw powiedział rodzicom.
Chodził wtedy do Technikum Kole-
jowego w Ostrowie Wielkopolskim.
Był początek lat osiemdziesiątych.
W Polsce ogłoszono stan wojenny.
Szkoła miała niemal wojskowy
charakter. O swoim powołaniu nie
mógł rozmawiać z nauczycielami
czy kolegami. Rodzice przyjęli tę
wiadomość z radością. Wiedzieli,
że idąc do seminarium będzie
mógł jeszcze zastanowić się nad
swoim wyborem i zweryfikować
prawdziwość powołania. W 1982
roku zdał maturę i wstąpił do Arcy-
biskupiego Seminarium Duchow-
nego w Poznaniu. Studiował sześć
lat. Wtedy umacniał swoje przeko-
nania i wiarę. A święcenia kapłań-
skie odebrał z rąk arcybiskupa
Jerzego Stroby 20 maja 1988 roku.
Kapłańską drogą ksiądz Grzegorz
idzie już 24 lata. 

- Nigdy nie żałowałem swojego
wyboru – zwierza się ksiądz pro-

Ksiądz Grzegorz Czubak z Gołanic
Od 10 listopada parafia Gołanice i Jezierzyce mają nowego
proboszcza. Jest nim ksiądz Grzegorz czubak. Parafianie
przyjęli księdza Grzegorza bardzo serdecznie. Na pierwsze
odprawione przez nowego proboszcza msze święte przyszło
wielu wiernych. Były życzenia i kwiaty. 

boszcz. – Kocham Boga, ludzi, jes-
tem szczęśliwy, kiedy mogę być
potrzebny. Myślę, że bardzo dużo
od losu dostałem. Praca duszpa-
sterza jest sensem mojego życia. 

Ksiądz Grzegorz lubi i rozumie
wieś. W końcu ze wsi pochodzi,
więc wiejskiego życia nie musi się
uczyć. Jest zadowolony, że trafił do
Gołanic i Jezierzyc. Wcześniej był
w pięciu parafiach. Zaraz po świę-
ceniach kapłańskich pełnił posługę
wikariusza w parafii w Opalenicy.
Potem przez osiem lat był wikariu-
szem na Sołaczu w Poznaniu.
Wtedy uczył też religii w szkole rol-
niczej. Stamtąd trafił do Swarzę-
dza. Swoją pierwszą parafię jako
proboszcz objął w Chwałkowie i
Poninie koło Jarocina. Druga para-
fia to Wolsztyn. Właśnie w Wol-
sztynie usłyszał o polskich
potomkach żyjących w dalekim
Kazachstanie, którzy czekają na
katolickiego księdza. Niektórzy z
nich nie byli na mszy świętej od
dziesiątków lat i wypatrywali swo-
jego duszpasterza. Ksiądz Grze-
gorz postanowił do nich pojechać. 

- Trafiłem do diecezji Ostana na
dalekiej północy – mówi. – Miałem
trzy parafie, które zajmowały ob-
szar zbliżony do połowy Polski. Do
swoich parafian jeździłem więc
nawet pięćset kilometrów. Oczywi-
ście mogłem tam być raz w mie-
siącu, niekiedy rzadziej, ale
zostawałem z nimi przez co naj-
mniej tydzień. Msze święte odpra-
wiałem w domach modlitewnych,
w blokach, u wiernych w mieszka-
niach. 

Ksiądz Czubak opowiada o Po-
lakach z Kazachstanu. To potom-
kowie zesłańców. Nie mówią już
po polsku, porozumiewali się w ję-
zyku rosyjskim. Przez lata zabra-
niano im praktykowania wiary. Nie
było świątyń katolickich, nie mieli
kapłanów. A mimo to przetrwali w
wierze. Ksiądz Grzegorz spowia-
dał staruszka, który ostatni raz do
spowiedzi świętej przystąpił w
1936 roku. A czekali na niego
wszyscy, choć przecież w dalekim
Kazachstanie jest ich zaledwie
garstka. Na msze święte przycho-
dziło około 50 osób. Ale szli z da-
leka, do kościoła, do Boga. 

- Pobyt w Kazachstanie utwier-
dził mnie w powołaniu – dodaje
ksiądz Grzegorz. – To było dla
mnie niezwykłe doświadczenie
wspólnoty. Dzień po dniu doświad-
czałem, że jestem potrzebny, że
wierni cieszą się moją obecnością.

Ale oni też cieszyli się wiarą, cie-
szyli Bogiem. Nawet dla małej
grupy wiernych warto tam było je-
chać. 

Ksiądz Grzegorz Czubak spę-
dził w Kazachstanie ostatnie pięć
lat. Wrócił z powodów zdrowot-
nych. Odpoczął dwa miesiące i …
przyjechał do Gołanic. Jeszcze nie
spotkał się z członkami Rad Para-
fialnych Gołanic i Jezierzyc. Jesz-
cze nie zna swoich parafian. Ale
oczywiście odprawia msze święte,
na zawsze pożegnał jednego
mieszkańca, był na spotkaniu z se-
niorami, poznał obu sołtysów.
Teraz odwiedzać będzie rodziny w
czasie kolędy. Na pewno poroz-
mawiają o codzienności parafian,
o ich problemach, nawet o oczeki-
waniach związanych z posługą no-
wego proboszcza. Najważniejsze
by rozmawiali szczerze. 

- Kościół to my wszyscy – do-
daje ksiądz Grzegorz. – Chciał-
bym, aby duchowe życie było
naprawdę silne, głębokie, aby pa-

rafia się rozwijała, aby świątynia
była wizytówką Kościoła katolic-
kiego. Abyśmy po prostu byli w
wierze razem. 

Obie parafie mają około tysiąca
wiernych. Ksiądz Grzegorz mówi,
że otwarty jest na inicjatywy miesz-
kańców wsi. Wie, że wspólnie kon-
tynuować będą osuszanie kościoła
w Gołanicach, że odrestaurują
ołtarz w Jezierzycach, że dbać
będą o czystość w świątyniach i
ich otoczeniu. A nade wszystko, że
pozostaną wspólnotą, młodych i
starszych, zdrowych i chorych,
pracujących i emerytów. Po prostu
wszystkich. I wszystkim składa
świąteczne życzenia. 

Niech w Waszych sercach
zawsze będzie miłość,

która przyszła na świat w
osobie Małego Dzieciątka. 

Niech Was wzmacnia i uczy
życia. 

Niech Wam daje siłę i radość. 

HALINA SIecIŃSKA
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Święciechowski rynek coraz ład

Rynek w Święciechowie ma
kształt czworoboku z zabudową z
XIX i XX wieku. W centralnym
punkcie rynku stoi obelisk ku czci
żołnierzy i ofiar wojny oraz w hoł-
dzie walczącym o wolną Polskę.
Dlatego na obelisku umieszczono
dwie tablice pamiątkowe. Na jed-
nej widnieje napis „ Ku czci żołnie-
rzy polskich poległych w walkach o
wolność, wielkość i niepodległość
Polski. Ku czci Męczenników pol-
skich, pomordowanych i zmarłych
w obozach w latach 1914-1921, w
latach 1939-1945”. Na drugiej
ufundowanej w 1977 roku z okazji
700-lecia Święciechowy napisano:
„W hołdzie tym, co walczyli o Nie-
podległą Polskę.” Na pomniku jest
też sentencja Kasprowicza: „ A ci,
co zaznawszy znoju, legli na wieki
w tym boju, niech spoczywają w
spokoju”. 

Tak naprawdę nie zachowało
się wiele informacji historycznych
o rynku i samym obelisku. W Kro-
nice Święciechowy odnaleźliśmy
takie zapisy: 

- W 1920 roku postawiono Po-
mnik Powstańców Wielkopolskich.
We wrześniu 1939 roku został
zniszczony i postawiony po wojnie
ku czci żołnierzy i ofiar wojen. 

- Z inicjatywy „Towarzystwa Po-
wstańców i Wojaków” w czerwcu
1928 roku na rynku powstał i po-
święcony został Pomnik Wolności
– „Za Wolność 1920 roku”. 

Przed kilkoma tygodniami przekazano mieszkańcom odnowiony pomnik na rynku w Świę-
ciechowie oraz ładnie zagospodarowane obejście wokół niego. Jest to pierwszy etap reno-
wacji tej części miejscowości. Na prace przeznaczono 80 tysięcy złotych, z czego 25 tysięcy
gmina otrzymała w ramach unijnego Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod
nazwą Lider. W latach następnych zrewitalizowane będą kolejne fragmenty rynku. Święcie-
chowski rynek po prostu ma być ładniejszy i nowocześniejszy.

- Powstał specjalny Komitet Bu-
dowy Pomnika Wolności ku czci
Powstańców Wielkopolskich, żoł-
nierzy polskich i radzieckich poleg-
łych w czasie działań wojennych. 

- W 1945 roku na terenie gro-
mady w walce z hitlerowcami zgi-
nęło 8 radzieckich żołnierzy którzy,
początkowo pochowani zostali na
dziedzińcu przy kościele, następ-
nie ekshumowano zwłoki na
Rynek pod Pomnik Wolności, po
czym przewiezieni zostali na zbio-
rowy cmentarz poległych żołnierzy. 

- Odsłonięcie Pomnika Wolno-
ści odbyło się 2 sierpnia 1945 roku.
Stanął on w tym samym miejscu,
gdzie przed wojną stał Pomnik
Wolności, który zniszczony został
przez okupanta zaraz po zajęciu
Święciechowy. 

W swojej książce Henryk Woj-
ciech pisze:

„ Zburzono w Rynku pomnik
„Za Wolność 1920”. W miejscu,
gdzie były dwie pompy (studnie)
zrobiono z klinkieru coś w rodzaju
oczka wodnego. Zmieniono cały
Rynek. Zlikwidowano ukośny prze-
jazd ulica Ułańska – Krzycka. Zro-
biono drogi wkoło Rynku.
Zburzono dom Bresy przy rozwid-
leniu ulic Wolności, Ułańskiej,
Szkolnej łagodząc ostry zakręt”.

Na rogu rynku stoi XVIII -
wieczna barokowa figurka Matki
Boskiej. Przedstawia Matkę
Boską, która w lewej ręce trzyma

Dzieciątko, a w prawej pochodnię.
Figurka ogrodzona jest metalo-
wym płotem wykończonym krzy-
żami. Stoi na cokole, na którym
widnieje napis „Zdrowaś Maria” -
będący początkiem modlitwy skie-
rowanej do Najświętszej Marii
Panny. 

Ciekawostką Święciechowy
jest legenda, która mówi, że przez
rynek przechodzi oś świata. 

Podobno w dawnych czasach
kupcy rozkładali przy studniach
swoje kramy i słyszeli jakieś trza-
ski i zgrzyty. Uznali, że to oś ziemi
się obraca. Na kamieniu stawiali
więc beczkę z masłem i topniejący
w słońcu tłuszcz oliwił tę oś. Na pa-
miątkę legendy w 1977 roku
mieszkańcy postawili na rynku
rzeźbę przedstawiającą kulę
ziemską. Stanęła na kole od wozu
i przez lata „dokumentowała” to
niecodzienne miejsce. Tak na-
prawdę jest już dziś niezbyt cieka-
wym obiektem, który być może
zostanie czymś zastąpiony. 

Warto jeszcze powiedzieć, że
na rynku w latach dwudziestych
ubiegłego wieku były trzy studnie,
istniały trzy piekarnie z wiatrakami,
a w Zielone Świątki organizowano
zawody strzeleckie o tytuł króla i
rycerzy oraz wielki festyn z pocho-
dem. 

Jak będzie się zmieniał rynek w
Święciechowie w najbliższych la-
tach, zobaczymy.



[ 9 ] CIECHOWSKI

   dniejszy 45 lat Koła Gospodyń Wiejskich

Członkinie Łucja Firlej i Jolanta
Jaśkowiak od początku istnienia
koła prowadziły kronikę, w której
znaleźć można wiele informacji do-
tyczących ich działalności. A ta
była bardzo bogata. Pierwsze ze-
branie członkiń po powołaniu or-
ganizacji odbyło się 22 stycznia
1968 roku. Panie organizowały
kursy gotowania i pieczenia, kon-
kursy ogródkowe „Więcej warzyw i
kwiatów”, zajmowały się zbiorem i
rozprowadzaniem piskląt. A także
dbały o najbliższe otoczenie, zaj-
mowały się zakupem drobnych
sprzętów do świetlicy, brały udział
w czynach społecznych i porząd-
kowaniu wsi. Między innymi z
okazji 25- i 30- lecia Polski Ludo-
wej członkinie podjęły czyn przy
zakładaniu krawężników na
nowym osiedlu, a także zbierały
kamienie na polach PGR w
Krzycku Małym, które zużyto na
fundamenty remizoświetlicy w Go-
łanicach. Dla członkiń organizo-
wano kursy kroju i szycia,
haftowania, wyszywania, szydeł-
kowania oraz kursy koszykarskie.
Wszystkie panie w roku 1971 były
członkiniami Gminnej Spółdzielni
w Święciechowe. Organizowały
spotkania z okazji Dnia Kobiet,
Dnia Matki i Ojca, Dnia Seniora,
Dnia Dziecka oraz Dnia Babci i
Dziadka, majówki. Brały czynny
udział w dożynkach organizowa-
nych w Gołanicach oraz w Dożyn-

Koło Gospodyń Wiejskich w Gołanicach powstało 26 października 1967 roku. Organizatorem
pierwszych spotkań była inżynier Maria Maćkowiak oraz sołtys Jan Piotrowiak. Do koła zapi-
sało się 19 kobiet. Na koniec roku 1967 Koło Gospodyń Wiejskich liczyło 28 członkiń, w 1971
roku - 41, w 1976 roku – 54. Dziś w kole działa 37 kobiet. Pierwszą przewodniczącą koła była
Łucja Firlej. Pełniła tą funkcje przez 35 lat. Kolejne przewodniczące to: Jolanta Jaśkowiak,
Walentyna Prałat, a obecnie Kornela Sztor. Koło Gospodyń Wiejskich ma także swój zarząd.
W skład obecnego zarządu wchodzą: przewodnicząca Kornela Sztor, zastępca Krystyna Kaź-
mierczak, sekretarz Jolanta Jaśkowiak, skarbnik Stanisława Maćkowiak. A także członkinie za-
rządu: Teresa Nowaczyk, Genowefa Wróblewska, elżbieta cieślawska oraz Regina Konieczna. 

kach Centralnych w Lesznie.
Panie z koła często współpraco-
wały z Klubem Złotej Jesieni z Go-
łanic. 

Członkinie koła przez wszystkie
lata działalności znajdowały też
czas na rozrywkę i wspólną za-
bawę. Chętnie uczestniczyły w
wieczorkach tanecznych, wyjaz-
dach, wycieczkach. A były między
innymi w Krakowie, Karpaczu,
Częstochowie, Malborku, Warsza-
wie, Oświęcimiu, Poznaniu, Trój-
mieście. Wyjeżdżały także do kina
i operetki. Prenumerowały czaso-
pismo „Gospodyni” i prowadziły
dzieciniec. 

Obchody 45- lecia Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Gołanic odbyły się
24 listopada w Sali Wiejskiej. Pod-
czas jubileuszu obecna przewod-

nicząca Kornela Sztor przedsta-
wiła historię koła, wspominając nie
tylko rzeczy, którymi się zajmo-
wały, ale również ludzi, którzy
przez lata działali na rzecz koła.
Wręczono także kwiaty seniorkom,
które działały w kole w czasie,
kiedy było zakładane. Nie zabrakło
życzeń od delegacji, miejscowej
Rady Sołeckiej, Klubu Złotej Je-
sieni, Zespołu Pieśni Dawnej Ka-
rolinki oraz OSP z Gołanic. Całość
zakończyła zabawa taneczna, bo-
wiem obchody jubileuszowe od-
były się w czasie zabawy
andrzejkowej dla członkiń koła
oraz mieszkańców Gołanic. Na
uroczystość zaproszono byłe
członkinie, a zarazem założycielki
Koła Gospodyń Wiejskich. A były
to: Barbara Galik, Stefania Sztor,
Helena Firlej oraz Łucja Cierniak. 
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Święto patronki szkoły

W środę, 7 listopada, odbyła
się uroczysta gala z okazji święta
patronki szkoły w Święciechowie-
Marii Skłodowskiej-Curie. Uro-
czystość rozpoczęła się apelem,
na którym przypomniano życiorys

i dokonania naukowe noblistki. Na-
stępnie odbyła się część arty-
styczna. Uczniowie Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum zapre-
zentowali społeczności szkolnej i
lokalnej swoje talenty: muzyczne,

sportowe, teatralne, taneczne. 
Podczas trwania święta zostały

wręczone statuetki z podobizną
patronki dla wyróżniających się
uczniów w pięciu kategoriach: nau-
kowiec, sportowiec, artysta, spo-
łecznik, fairplayer. Zwycięzcy
poszczególnych kategorii to:
SZKOLNY NAUKOWIEC - Kata-
rzyna Mrozińska i Paula John,
SZKOLNY SPORTOWIEC - Wero-
nika Przybyła i Dawid Jóźwiak,
SZKOLNY ARTYSTA - Jakub
Brzezewski i Wiktoria Wawrzyniak,
SZKOLNY DZIAŁACZ - Anna
Brzezewska i Tomasz Donaj,
SZKOLNY FAIRPLAYER - Kacper
Szturo i Mikołaj Wichłacz. Został
ogłoszony również konkurs doty-
czący nazwy statuetki. Święto pat-
ronki szkoły w formie gali zostało
zorganizowane po raz pierwszy.
Uczniowie mają nadzieję, że uro-
czystość na stałe wpisze się w ka-
lendarz świąt szkolnych. 

W jednej z przedwojennych
gazet zachowała się informacja
o uroczystości rozdania prezen-
tów gwiazdkowych w szkole w
Długiem Nowem. Oczywiście
prezenty dostawali uczniowie.

Wigilijne spotkanie zorganizo-
wał kierownik placówki Zboralski i
jego żona. Pomagali im rodzice z
Rady Rodzicielskiej, szczególnie
panie Nowakowa i Lorkowa. Wigi-
lia w szkole odbyła się 18 grudnia
1937 roku. 

Na wstępie kierownik Zboralski
wygłosił okolicznościowe przemó-
wienie. Później występowały
dzieci, które tańczyły, przedstawiły
kilka teatralnych inscenizacji i
oczywiście śpiewały kolędy.

Na koniec dzieci dostały paczki
z prezentami. W każdej paczce
znajdowały się: ubrania, jabłka,
pierniki i słodycze. Uczniów w
spotkaniu uczestniczyło osiem-
dziesięcioro. Warto dodać, że była
to pierwsza taka impreza w szkole
w Długiem Nowem od chwili od-
zyskania przez Polskę niepodle-
głości. 

DAMIAN SZyMcZAK
Źródło: Głos

Leszczyński: nr. 3 z 1938 r. 

Szczypta historii

W dniach, 29 października do
15 listopada w Zespole Szkół w
Lasocicach odbywał się konkurs
plastyczny pt. "Bądźmy zdrowi."
Konkurs skierowany był do
uczniów gimnazjum i realizowany
przy współpracy z Sekcją
Oświaty Zdrowotnej przy Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Lesznie. Uczestnicy
konkursu mieli wykonać plakat
propagujący zdrowy styl życia.

W konkursie wzięło udział 29
uczniów. Spośród nich wyłoniono
zwycięzców. Pierwsze miejsce
zajął Piotr Gross i to jego praca
została przekazana do etapu po-
wiatowego. Drugie miejsce rów-
norzędnie zajęli Jędrzej Mar-
kiewicz i Andrzej Krajewski, a
trzecie przypadło Klaudii Mar-
szał. Zwycięzcy otrzymali dy-
plomy i nagrody, które ufundował
Samorząd Uczniowski. Serdecz-
nie gratulujemy zwycięzcom. 

Konkurs
o zdrowiu

Pierwsza książka to „Tajem-
nica Bożego Narodzenia” Jos-
teina Gaardera.

"Tajemnica Bożego Narodze-
nia" to zaproszenie do niezwykłej
wędrówki, w której przyłączamy
się do orszaku podążającego do
Betlejem, aby zdążyć na narodziny
Chrystusa.

Jesteśmy na tropie zagadki,
gdzie współczesność przeplata się
z przeszłością i towarzyszy rodzi-
com, takim jak my, którzy wciągają
się powoli w bajkowy świat odkry-
wany przez ich synka. Podobnie
jak w "Świecie Zofii" autor po mist-
rzowsku łączy poetycką fikcję z
lekcją historii i refleksją o życiu. Za-

Bibliotekarz radzi nurzamy się w klimacie naturalnej
bliskości w rodzinie, do którego w
głębi serc tęsknimy, spotkania z
Tajemnicą i... z sobą samym.
Książka Josteina Gaardera uczy,
wzrusza i przerzuca pomost mię-
dzy światem dorosłych i dzieci.
Obyśmy nigdy nie stracili go z
oczu.

Kolejna propozycja to „Boże
Narodzenie w Lost River” auto-
rstwa Fannie Flagg.

Co robi samotny, rozwiedziony
mężczyzna, dysponujący bardzo
skromnymi oszczędnościami i ma-
jący przed sobą zaledwie kilka

miesięcy życia?
Oswald, boha-
ter książki Fan-
nie Flagg,
wyjeżdża do
Lost River, ma-
łego mias-
teczka w
Alabamie, poz-
naje jego nieco
zwariowanych i
sympatycznych
mieszkańców,
próbuje pomóc
małej niepeł-
n o s p r a w n e j
Patsy oraz za-
przyjaźnia się z
małym ptasz-
kiem o imieniu
Jack i... czeka
na cud?

W świątecznym okresie proponujemy naszym czytelnikom
dwie pozycje książkowe o tematyce bożonarodzeniowej. 

W poprzednim numerze „Kuriera…” ogłosiliśmy konkurs literacki o tematyce świąt bożo-
narodzeniowych. Dzieci i młodzież zmierzyły się z pracą pisemną dotyczącą „Atmosfery Wi-
gilii dawniej i dziś”. Po zapoznaniu się z pracami dostarczonymi do redakcji jury wyłoniło
następujących zwycięzców. W kategorii szkół podstawowych nagrodę otrzymuje Katarzyna
Bachorska z Lasocic. Natomiast w grupie gimnazjalistów najlepszą pracę przedstawił Jakub
Pajzert, również z Lasocic. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Po odbiór nagród można
zgłaszać się w Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8. 00 do 15. 00. 
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Zawody strzeleckie

W rywalizacji wzięło udział
dziesięć czteroosobowych drużyn
z gimnazjów i szkół ponadgimnaz-
jalnych z powiatu leszczyńskiego.
Gimnazjum ze Święciechowy re-
prezentowali uczniowie: Klaudia
Adamska, Dominika Cicho-
szewska, Wiktoria Papież i Paweł
Szczepaniak. Zawodnicy rywalizo-
wali w dwóch konkurencjach:
strzelanie z karabinu sportowego
oraz pneumatycznego. Młodzież
wykazała się bardzo dobrym przy-
gotowaniem, zajmując czołowe
miejsca w klasyfikacji indywidual-
nej: Wiktoria Papież (karabin
pneumatyczny) oraz Paweł Szcze-
paniak (karabin sportowy) uplaso-
wali się na drugich pozycjach. W
kategorii gimnazjów nasza dru-
żyna ostatecznie zajęła trzecie
miejsce.

Zaskoczeniem okazało się zdo-
bycie pierwszego miejsca przez
opiekunkę Olgę Ignaszewską,
która "ustrzeliła" tarczę okazjo-
nalną. Zawody zorganizowała i
przeprowadziła Rejonowa Liga
Obrony Kraju przy współpracy
członków Klubu Żołnierzy Rezerwy
LOK w Lesznie. Zwycięzcy po-
szczególnych konkurencji indywi-
dualnych otrzymali puchary
ufundowane przez: prezesa Lesz-
czyńskiego Okręgowego Związku
Strzelectwa, komendanta WKU w
Lesznie, prezesa Stowarzyszenia
Oficerów Rezerwy 69. Pułku Prze-
ciwlotniczego w Lesznie i kierow-
nika Rejonu LOK w Lesznie.
Pozostali zawodnicy dostali pa-
miątkowe dyplomy i drobne upo-
minki.

Pod koniec października na strzelnicy sportowej w Lesznie
odbył się finał zawodów Szkolnej Ligi Strzeleckiej LOK. 

Na początku listopada na Orliku w Lasocicach po raz trzeci odbył
się Turniej o Puchar Kormorana. Szkoły z naszej gminy rywalizo-
wały w dwóch kategoriach: gimnazjów i szkół podstawowych. W
kategorii szkół podstawowych uczniowie zajęli następujące
miejsca: I - Długie Stare, II - Lasocice, a III - Święciechowa. Na-
tomiast w kategorii gimnazjów odbył się jeden mecz, w którym re-
prezentanci Gimnazjum z Długiego Starego pokonali rówieśników
ze Święciechowy. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali słody-
cze, a szkoły zostały nagrodzone piłkami i pamiątkowymi dyplo-
mami. Organizatorem turnieju był prezes Klubu Sportowego
Kormoran Ryszard Płachta. Zawody sędziował animator sportu w
Lasocicach Jacek Żukowski. 

W pracowni plastycznej w Samorządowym Ośrodku Kultury w Świę-
ciechowie odbyły się warsztaty plastyczne dla nauczycielek wychowania
przedszkolnego. Zajęcia poprowadziła Mirosława Wojciechowska, a udział
w nich wzięły przedszkolanki z całej gminy. Panie w trakcie zajęć poznały
trzy podstawowe techniki graficzne: frottage, kolografię, kalkografię. Po-
wstałe prace i poznane techniki wykorzystają z pewnością podczas pracy
z dziećmi. A techniki są bardzo ciekawe. Frottage polega na wykonaniu
matrycy z kartonu, którą nakleja się na kartkę. Następnie na matrycę na-
kłada się kolejną kartkę i odbija wzór kolorową kredką. Kolografia – na
matrycę nakłada się farbę drukarską za pomocą wałka fotograficznego i
odbija się przez prasę. Kalkografia natomiast polega na odbijaniu wzoru
z tej samej matrycy za pomocą kalki i odpowiedniej temperatury żelazka.
Podczas warsztatów powstało wiele ciekawych prac. A zajęcia były nie
tylko interesujące, ale także pouczające. 

Warsztaty przedszkolanek

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Ochotniczej Straży Pożarnej
w Niechłodzie nie po raz pierwszy zorganizował akcję ratującą ludz-
kie życie. W niedzielę, 18 listopada, w Sali Wiejskiej w Niechłodzie
odbyła się kolejna akcja honorowego oddawania krwi. Zebrana krew
przeznaczona będzie na pomoc dla dzieci przebywających w Szpi-
talu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu. W akcji udział
wzięło 40 osób, oddając łącznie 18 litrów cennego płynu. 

W poniedziałek, 12 listopada, w ramach współpracy polsko – ukra-
ińskiej przedstawiciele Straży Pożarnej z miejscowości Gniewań od-
wiedzili Komendę Miejską PSP w Lesznie. Ukraińscy strażacy mieli
możliwość zapoznania się z charakterem pracy polskich strażaków.
Goście z Ukrainy odwiedzili również siedziby jednostek OSP w
Święciechowie oraz Brennie w celu zapoznania się z funkcjonowa-
niem jednostek ochrony przeciwpożarowej w Polsce.

WWW.SWIecIecHOWA.PL - ZAPISZ SIę DO NeWSLeTTeRA!
OTRZyMASZ NOWe INFORMAcJe Z GMINy WPROST NA e-MAIL
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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1
do 14 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać
pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy
podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w drugim
numerze „Kuriera...” było hasło: JUŻ ZŁOTA POLSKA JeSIeŃ. Do naszej
redakcji dotarło 14 prawidłowych rozwiązań. W drodze losowania wyłoni-
liśmy zwycięzcę. Jest nią pani ewa Łomińska ze Święciechowy. Nagrodę
można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8.00 do
15.00. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 10 stycznia.  

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Zaczynaj dzień w dobrym nastroju,
a łatwiej uporasz się ze wszystkimi
sprawami. A przed świętami trochę ich
będzie. W pracy trzeba przyśpieszyć,
a dom przygotować na wielu gości. Fi-
nanse dobre. 

Byk 20.04-20.05
W pierwszej połowie miesiąca bę-

dziesz miała dużo energii do działania.
Przyda Ci się, gdyż właśnie wtedy do-
staniesz propozycję dodatkowej pracy.
Święta będą wesołe i rodzinne. Ale już
po Nowym Roku czeka Cię trochę kło-
potów.

Bliźnięta 21.05-21.06
Warto odnowić stare kontakty,

zwłaszcza rodzinne. Święta są ku
temu najlepszą okazją. Nie przemę-
czaj się nadmiarem porządków i zaku-
pów. Wypocznij przed wizytą gości.
Oczekuj wspaniałego prezentu. 

Rak 22.06-22.07
Pojawią się osoby, które sprawią,

że uda Ci się zrobić coś, z czym dotąd
nie miałaś odwagi się zmierzyć. Bę-
dziesz bardzo szczęśliwa. Być może
spotkasz swoją miłość. W święta dużo
niespodzianek. 

Lew 23.07-22.08
Szybkie tempo i dużo więcej pracy

sprawią, że poczujesz się zmęczona.
Nie bierz więc przed świętami zbyt
wiele na siebie. Skorzystaj z pomocy
bliskich. W styczniu czekaj na niespo-
dziankę od rodziny. 

Panna 23.08-22.09
Teraz powinnaś skupić się na

sobie. Wszystkie prace związane ze
świętami zakończ przynajmniej tydzień
wcześniej. Potem idź do kosmetyczki,
fryzjera, wybieraj prezenty. Czekaj na
miłą wizytę. Finanse dobre.  

Waga 23.09-22.10
Druga połowa grudnia to będzie

dobry dla Ciebie czas. Czeka Cię
pewna niespodzianka i bardzo miłe
spotkanie. Nie zaniedbuj jednak bli-
skich, bo właśnie teraz potrzebują
wsparcia.

Skorpion 23.10-21.11
Święta będą pełne ludzi. I dobrze,

bo będzie okazja do wspomnień.
Bliscy obdarują Cię prezentem, o któ-
rym zawsze marzyłeś. To będzie praw-
dziwa niespodzianka.

Strzelec 22.11-21.12
Trochę ostatnio za dużo pracujesz.

Postaraj się, by święta były bez roz-
mów o pracy. W styczniu koniecznie
zaplanuj urlop i wybierz się na odpo-
czynek razem z bliską osobą.

Koziorożec 22.12-19.01
Ostatnie dni grudnia przyniosą

wiele towarzyskich atrakcji. Skorzystaj
z nich, bo styczeń może być bardzo
pracowity i nie znajdziesz zbyt dużo
wolnych chwil. Czekaj na ciekawą
przesyłkę. 

Wodnik 20.01-18.02
Równowaga to klucz do sukcesu.

Nie daj się więc zwariować zawodo-
wym zamieszaniem i zachowaj spokój.
Tuż po świętach warto wyjechać na
kilka dni. W styczniu trochę zmian w
pracy. Może podwyżka?

Ryby 19.02-20.03
Przygotuj kolorowe święta. Ro-

dzina będzie naprawdę szczęśliwa. Ale
pamiętaj, by do pomocy zaangażować
bliskich. Ktoś sprawi Ci prawdziwą nie-
spodziankę. A w drugi dzień świąt
oczekuj ciekawego spotkania. 

(: (: HUMOR :) :)
Rozmawiają znajomi:
- Cześć. Słyszałem, że pracujesz na

poczcie. 
- Tak, stempluję listy.
- I co, nie nudzi Cię to?
- Nie, przecież codziennie na stem-

plu jest inna data.
* * *
Krótka pogawędka dwóch jasnowi-

dzów:
- Wiesz co, Zenek?
- Wiem.
* * *
Pobożny mężczyzna co niedzielę po

mszy świętej rzucał żebrakowi 10 zł. Któ-
rejś niedzieli rzucił mu tylko 5 zł.

- Szanowny panie, przecież zawsze
była dycha! - upomina się żebrak.

- A wie pan, posłałem syna na studia.
- No i bardzo dobrze, tylko dlaczego

na mój koszt?

- Aby rodzynki i inne bakalie
nie opadły na dno ciasta, należy
najpierw zamoczyć je w ciepłej
wodzie lub w mleku i obtoczyć w
mące. Dopiero potem można je
włożyć do ciasta

- Orzechy przeznaczone do
ciasta będą bardziej aromatyczne,
jeśli wcześniej lekko podpieczemy
je na suchej patelni.

- Jeśli pierniki po upieczeniu
okażą się zbyt twarde, należy je

włożyć do pudełka z kilkoma
obierkami jabłek. Po dwóch tygod-
niach można je wyjąć, polukrować
i ozdobić. Będą pyszne. 

- Ryby można panierować, do-
dając do rozbitego jajka nieco
startego parmezanu i jedną ły-
żeczkę oliwy. Panierka będzie
miała ładny i złoty kolor.

- Jeśli robimy ciasto makowe w
proporcji: jedna szklanka mleka na
szklankę suchego maku, dobrze
jest mak zemleć w młynku do
kawy. Następnie mleko zagoto-
wać, wsypać mielony mak, chwilę

1 2 3 4 5 6 7 2 8

9 4 5 10 4 11 12 5

10 4 13 14

Grill po polsku Osłomuł

Żona Kalego

Rosyjski myśliwiec

Strome wcięcie w
stoku górskim 13

7 3 5

Srebrzysty 
miękki metal o 

symbolu Y

Tropy zwierzyny

12 8

6

Niemiecki gaz
trujący z I wojny

światowej

Zapora
przeciwczołgowa

z grubych
pni

Kozacki
wysoki
oficer

Angielskie piwo

Hiszpańska
wyspa w Balea-

rach 10 1

 

9

Dzieło
kompozytora
z kolejnym
numerem

Remis w 
szachach

Czas wolny od
pracy

2

Bierka karciana

4 11

Imię 
Chaczaturiana

14

Przestała być
szefową

Zły duch i diabeł

  

Karp w śmietanie
Karpia oczyszczamy, myjemy,

osuszamy i dzielimy na dzwonka.
Oprószamy z obu stron solą i od-
stawiamy na godzinę w chłodne
miejsce. Potem dzwonka obta-
czamy w mące i smażymy na złoty
kolor z obu stron. Przekładamy do
garnka. Do usmażonej ryby doda-
jemy pęczek posiekanej natki piet-
ruszki oraz pół litra śmietany.
Wszystko przyprawiamy vegetą i
dusimy około 10 minut.

Śledź bałtycki
Oczyszczone i umyte surowe

filety ze śledzia doprawiamy solą
pieprzem i majerankiem. Obta-
czamy je w mące z obu stron. W
rondlu rozgrzewamy smalec i
wrzucamy obtoczone w mące śle-
dzie. Smażymy do momentu, gdy
lekko się zarumienią. Wtedy wyj-
mujemy na bibułę, aby ostygły.
Następnie wrzucamy filety z po-
wrotem na rozgrzany tłuszcz i
smażymy, aż będą chrupiące.

Panga w panierce
Filety z pangi dzielimy na ka-

wałki oprószamy solą i pieprzem.
Potem przygotowujemy panierkę:
rozbite jajko mieszamy z dwoma
łyżeczkami chrzanu. Kawałki ryby
obtaczamy w mące, kolejno zanu-
rzamy w jajku z chrzanem, a na
koniec panierujemy tartą bułką.
Tak przygotowane smażymy na
złoty kolor. 

Kilka porad

Smaczne ryby

opracowanie strony: (has)

Krzyżówka 
z nagrodą

pogotować i ostudzić. Na struclę
makową dajemy odrobinę więcej
mleka. 

- Mięso ze starszego drobiu
szybko stanie się miękkie, jeśli
wcześniej natrzemy je cukrem
pudrem, a potem opłuczemy
zimną wodą.

- Zbyt kwaśny sos pomidorowy
będzie nieco łagodniejszy, gdy do-
damy do niego kilka łyżek startej
na tarce o małych oczkach mar-
chewki. Nie trzeba go wówczas za-
gęszczać.
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Nie zapomnij w grudniu

Prawdziwe 
historie

* W 1988 roku w Londynie ustanowiono 1 grudnia Światowym Dniem
Walki z AIDS. I od tych obchodów rozpoczynamy ostatni miesiąc roku. 

* A potem 3 grudnia przypada Dzień Osób Niepełnosprawnych, ogło-
szony przez ONZ. Już dwa dni później łączymy się z osobami chorymi.
Właśnie wówczas obchodzi się Międzynarodowy Dzień Pomocy Cierpią-
cym i Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

* 4 grudnia, jak co roku, swoje święto obchodzą górnicy. 
* A potem przychodzi 6 grudnia, czyli imieniny Mikołaja. I oczywiście

mikołajkowe prezenty. Czekają na nie zwlaszcza dzieci, więc nie wolno
nam o nich zapomnieć. 

* 10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka,
również Praw Dziecka. No a potem czekamy już tylko na święta Bożego
Narodzenia. 24 jest Wigilia, a 25 i 26 święta. Chyba nikt nie zapomni o
choince i jednym pustym miejscu przy stole. A ostatniego grudnia wybie-
ramy się na sylwestra. 

* Warto jeszcze wiedzieć, że 10 grudnia ustanowiono Nagrodę Nobla.

To pewnie dziwne, ale zawsze
w okresie Bożego Narodzenia
przypomina mi się ogród w
moim rodzinnym domu. Zwykle
o ogródkach mówi się latem
albo wiosną, kiedy wokół robi
się zielono, a ja przez tyle już
lat przywołuję wspomnienia z
ogrodu właśnie w grudniu. A to
przez gruszę, która tam rosła i
która na Gwiazdkę zawsze
zmieniała się w bożonarodze-
niowe drzewko. Przyznaję, że o
tym ogrodzie przed laty opo-
wiadałam moim dzieciom, a
teraz już wnukom. Widocznie
coś w tych opowieściach jest,
skoro maluchy często proszą
„Babciu, opowiedz jeszcze o
ogródku”.

Tuż za domem, gdzie mieszka-
łam, był spory kawałek ziemi, który
sąsiedzi podzielili na niewielkie
działki. To było może dziesięć, pięt-
naście grządek dla każdego. Nikt
tego nie odgradzał płotem ani
siatką, więc ten ogród był jakby
wspólny. Na pewno do wszystkich
należały ścieżki, piaskownica i ka-
wałek udeptanego „boiska”, gdzie
urządzaliśmy zabawy. A było komu
się tam bawić, bo w kamienicy
mieszkało dziewięć rodzin. Prawie
wszyscy mieli dzieci, więc kiedy
zbieraliśmy się w ogrodzie, czasem
było nas dwadzieścioro. 

Najpierw opowiem o tej gruszy.
Rosła na naszej działce i była naj-
wyższym drzewem w ogrodzie.
Gruszki nie były może najsmacz-
niejsze, ale mama co roku robiła z
nich dżemy i kompoty. Dla dziecia-
ków to było drzewo - test. Każdy,
kto trochę dorastał, musiał się na to

drzewo wdrapać. Jeśli dosięgał
ostatnich gałęzi, znaczyło, że jest
już duży. Na tę gruszę wchodziły i
dziewczyny, i chłopacy. Ja oczywi-
ście też. Ale we wspomnieniach ta
grusza zawsze kojarzyła mi się z
Gwiazdką. 

W tym miejscu muszę zamieścić
pewną dygresję. Mam już skoń-
czone sześćdziesiąt lat, więc łatwo
obliczyć, że moje dzieciństwo przy-
padało na lata pięćdziesiąte. To były
trudne lata, a rodziny, w których
pracował tylko ojciec, właściwie
można było zaliczyć do biednych.
W tamtej kamienicy chyba wszyscy
byli biedni. W ogrodzie nikt nie sa-
dził choinek czy jakichkolwiek
ozdobnych roślin, a o iglakach
nawet nie wiedziano. Grządki obsa-
dzało się warzywami, pod płotem
rosły „świętojanki”, a tuż przy ścież-
kach owocowe drzewa. Ta bieda, a
właściwie skromna codzienność,
dotyczyła każdego sąsiada. No
może poza jednym, który w
ogródku miał altankę. Ale o tym
później.

Wracam więc do gruszy.
Wszystkie dzieciaki z podwórka
chciały mieć jak najpiękniejszą cho-
inkę. Ja z moim tatą jeździłam do
lasu poszukać tej do domu. Nie
wiem, jak to się wtedy załatwiało z
leśniczym, ale bez choinki nigdy nie
wracaliśmy. Lecz dzieciaki chciały
mieć „swoją” wspólną, na dworze. A
że nie mogliśmy jej kupić, pomyśle-
liśmy o najwyższej w ogródku gru-
szy. To z tego drzewa przez kilka lat
w Wigilię robiliśmy choinkę. Naj-
piękniej wyglądały na niej „sople
lodu”. A wiecie z czego je robiliśmy?
Jedna z sąsiadek podarowała nam
stare prześcieradła. Pocięliśmy je
na wąskie paski i z nich dziew-

czynki plotły długie warkocze. Do
dziś pamiętam, jak „spływały” po
mojej gruszce. Chłopacy dowieszali
jabłka, orzechy, jakieś plecionki z
drutu. Nie było piękniejszej choinki. 

Co roku przed Wigilią wspomi-
nam mój ogródek, ale tak naprawdę
to wspominam dzieciństwo. Pewnie
sobie je idealizuję, bo tęsknię do
młodości, do bliskich, których już
nie ma i do kolegów z podwórka,
którzy rozbiegli się gdzieś po Pol-
sce. Ale i tak myślę, że tamte trudne
lata niosły ze sobą coś, czego nie
da się zamienić na pieniądze czy na
dobra, którymi otaczamy się dzisiaj.
Chyba dlatego moje wnuki tak chęt-
nie słuchają opowieści z ogródka.
Czują, że było w nich jakieś ciepło.

Opowiadałam im ostatnio, jak
moja mama z sąsiadkami smażyła
powidła w ogrodzie. Śliwki oczywi-
ście zrywaliśmy razem i wszyscy je
drylowaliśmy, czyli usuwaliśmy
pestki. Kilka wrzucało się do kotła,
bo ponoć dodawały powidłom
smaku. Skąd nasza sąsiadka miała
taki duży gar do smażenia powideł,
nie mam pojęcia. Ale pamiętam, jak
rozpalaliśmy ognisko i jak przez
kilka godzin dokładaliśmy gałęzi do
paleniska. A mama i sąsiadki ciągle
mieszały te śliwki. Bardzo lubiłam
tamte powidła.

Z tym moim ogródkiem mam też
trudne wspomnienia. Tuż obok
furtki znajdowała się studzienka. Na
niej zawsze leżała taka drewniana
podłoga, aby nie wpaść do środka.
Przy studzience był płot z siatki, bo
za nim jeden z sąsiadów hodował
kury. Koniecznie chciałam te kury
zobaczyć z bliska i weszłam na stu-
dzienkę. Pech chciał, że podłoga
się zarwała. To były sekundy, jak
znalazłam się w wodzie. Zdążyłam
złapać siatkę od płotu i tak zawi-
słam, zanurzona po szyję. Kilkana-
ście minut wołałam o pomoc. 

Kiedyś na ścieżce w ogródku
urządziliśmy sklep. To nie był wa-
rzywniak, bo przecież warzyw nikt
by nie kupował mając swoje, a
prawdziwy sklep z towarami. Naj-
pierw przez kilka tygodni je „produ-
kowaliśmy”. Ja robiłam poduszki na
kanwie. To były wzory wypełniane
wełną, krzyżykowym ściegiem. O

dziwo, poduszki bardzo się podo-
bały i sprzedałam ich kilka. Dziś
wiem, że te parę złotych, które za
nie dostałam, pomogły mamie do-
trwać do pierwszego. Takie to były
czasy. Zarabiałam też w inny spo-
sób. Kilku sąsiadów chodziło na
ryby. Potrzebowali robaków na za-
nętę. Kiedy padał deszcz, z wilgot-
nej ziemi w ogrodzie wychodziły
rosówki. Zbierało się je wczesnym
rankiem. Mieliśmy chociaż na cu-
kierki.

Powiem więc jeszcze o tej al-
tance. Stała na działce jednego z
sąsiadów. Była z drewna, z szyb-
kami ze wszystkich stron. Co kilka
lat sąsiad malował ją na inny kolor.
Boże, jak myśmy marzyli o takiej al-
tance. Do tej swojej sąsiad zapra-
szał nas czasem, częstował tam
sokiem, ciastkami. Jego córka wy-
prawiała w niej imieniny. Było cu-
downie. Ale takiej altanki nigdy nie
miałam. Co z tego, że dziś mam
murowaną. Zawsze tęskniłam do
tamtej. A kiedy mówię o tym wnu-
kom, wiem, że rozumieją. 

Za kilka dni będzie Wigilia.
Znowu przypomnę sobie moją
świąteczną gruszę. Wspominam ją
jak coś najcenniejszego, mimo że
tak naprawdę rodziła cierpkie
owoce. Ale życzyłabym każdemu
takiej gruszy. Także dzisiaj.

SPISAŁA 
HALINA SIecIŃSKA
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Najpopularniejszy sport Ameryki doczekał się w regionie imponującej
inauguracji. Takiego oblężenia boisko strzyżewickiego klubu Jantar chyba
jeszcze nie widziało. Dzięki uprzejmości sołtys wsi Ewy Kubajewskiej oraz
wójta gminy Marka Lorycha zawodnicy Hunters Leszno mieli możliwość
debiutu przed własną publicznością. Kibiców przyciągnęła przede wszyst-
kim ciekawość. Większość z obecnych na meczu widziała futbol amery-
kański na żywo po raz pierwszy w życiu. Choć nie wszyscy znali reguły
gry, to z uwagą obserwowali to sportowe widowisko. W meczu było
wszystko, z czego słynie ta dyscyplina - spektakularne szarże i starcia
miedzy obrońcami a zawodnikami ataku, siła, determinacja oraz walka o
każdy metr boiska. Uwagę przykuwały też „zbroje” zawodników, czyli kaski
i ochraniacze.

Przeciwnikiem Hunters Leszno byli futboliści Dragons Zielona Góra.
Obie ekipy planują zgłosić się do ligi i teoretycznie mogą reprezentować

podobny poziom. Hunters przegrywali już 28:0 stremowani chyba pub-
licznością w liczbie 500 osób. Gdy jednak emocje związane z debiutem
opadły, ekipa Hunters zagrała zdecydowanie lepiej. Leszczynianie rzucili
się do odrabiania strat i gdyby mecz trwał chwilę dłużej, być może zdoła-
liby dogonić bardziej doświadczonego rywala. Ostatecznie ponieśli po-
rażkę 22:28

Całe wydarzenie można uznać za spory sukces organizacyjny oraz
dobrą promocję futbolu amerykańskiego. Dla wielu osób fakt przeprowa-
dzenia takiego meczu był zapewne sporym zaskoczeniem, ale sport ten
prężnie rozwija się w Polsce. Finał ligi w tym roku rozgrywano na Stadio-
nie Narodowym w Warszawie. Mecz w Strzyżewicach był debiutem na
własnym terenie, lecz nie pierwszym meczem zagranym przez miejsco-
wych futbolistów. Rekrutacja do drużyny trwa cały czas. Kontakt hunter-
sleszno@wp. pl

Najpopularniejszy sport Ameryki

W czwartek, 15 listopada, sala
sportowa Zespołu Szkół w Świę-
ciechowie była areną kolejnej edy-
cji Mistrzostw Powiatu Leszczy-
ńskiego Szkół Podstawowych w
Piłce Nożnej na Hali, zorganizo-
wanych przez MOS w Lesznie.

W rozgrywkach brało udział 11
zespołów. Ze względu na dużą
liczbę uczestników drużyny po-
dzielono na cztery grupy, w których
grano systemem każdy z każdym.
Do następnego etapu, rozgrywa-
nego już systemem pucharowym,
awansowały po dwa najlepsze ze-
społy z każdej grupy. Po zaciętych
spotkaniach eliminacyjnych do fi-
nału dotarły najlepsze drużyny: SP
Długie Stare i SP Pawłowice. Mist-

rzem Powiatu Leszczyńskiego w
roku szkolnym 2012/13 została
drużyna z Pawłowic, która w fina-
łowym spotkaniu pokonała rówieś-
ników z Długiego Starego 5:1. W
meczu o brązowy medal gospoda-
rze turnieju przegrali z Włoszako-
wicami 0:4. Szkołę ze Świę-
ciechowy godnie reprezentowali
uczniowie klas V i VI: Szymon Ro-
szak, Jędrzej Niźnik, Szymon
Berus, Mikołaj Szymański, Hubert
Mrozkowiak, Kacper Mroziński,
Rafał Gierczak i Daniel Cicho-
szewski. Najskuteczniejszym za-
wodnikiem ze Święciechowy był
Mateusz Niedźwiecki, zdobywca 4
bramek.

Mistrzostwa Powiatu

W Święciechowie powiadali:
„Ten ma medal, kto nie pali!”.
Czwartek, 15 listopada, przebiegał
pod hasłem Światowego Dnia
Rzucania Palenia. W tym roku
uczniowie klasy IIIa Szkoły Pod-
stawowej w Święciechowie pod
opieką Katarzyny Malcherek i Olgi
Ignaszewskiej zorganizowali hap-
pening. Celem była antynikoty-
nowa akcja promująca wśród
mieszkańców gminy zdrowy styl
życia, wolny od dymu tytoniowego.
Najmłodsi zaopatrzeni w transpa-
renty przygotowane przez dzieci
ze szkolnej świetlicy (pod czujnym
okiem Jowity Pietruchy), już z sa-
mego rana wyruszyli na ulice
miasta. W trakcie marszu ucznio-
wie, informując o ważności tego
dnia, wręczali przechodniom ulotki

nakłaniające do zerwania z nało-
giem. Osoby niepalące nagro-
dzone zostały medalami w postaci
własnoręcznie wykonanych przez
uczniów „uśmiechniętych buziek” z
napisem „nie palę”. Milusińscy od-
wiedzili wszystkie najważniejsze
dla gminy obiekty, które na co
dzień stają się okazją do spotkań
mieszkańców, tj.: Urząd Gminy,
Ośrodek Zdrowia, Ośrodek Kul-
tury, Ośrodek Pomocy Społecznej
czy Polo Market. Dzieci nie zapo-
mniały także o lokalnych zakła-
dach pracy i sklepach wielo-
branżowych. Lekcja zdrowia nie
ominęła też wójta Marka Lorycha,
który obiecał najmłodszym, iż w
przyszłym roku z pewnością za-
służy na medal. 

Rzucamy palenie
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W czwartek, 15 listopada, odbył się wernisaż wystawy malarstwa
Danuty Rolla pt. "Moim wnętrzem". Wystawa została zaprezento-
wana w Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie. Eks-
ponowane prace powstały w okresie ostatnich trzech lat
działalności malarki. Obrazy wykonane olejem i pastelami oddają
wnętrze malarki oraz jej nastrój w chwili tworzenia. Widać to w
doborze barw, jak i tematyce poszczególnych dzieł. Motto towa-
rzyszące spotkaniu brzmiało: „Pięknie jest iść nowymi drogami w
życiu. Osiąga się wtedy zadowolenie i spokój umysłu”. W czasie
trwania wystawy można było kupić prezentowane prace. W wer-
nisażu udział wzięło wielu gości, przyjaciół i sympatyków sztuki.
Były życzenia, podarunki i przyjazna atmosfera. 

Zachwyt i wzruszenie - tak określić można emocje, które towa-
rzyszyły licznie zgromadzonej publiczności podczas koncertu Ali-
cji Majewskiej. Koncert odbył się 8 grudnia w Sali Wiejskiej w
Święciechowie. Nie zawiedli się ci, którzy skorzystali z propozycji
Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie i sobotni wie-
czór spędzili w towarzystwie dwojga znanych i cenionych polskich
artystów: Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Była to wielka
muzyczna uczta, wypełniona wspaniałym i profesjonalnym wyko-
naniem.  Piosenkarka karierę solową rozpoczęła w 1974 roku. Do
1977 związana była z warszawskim Teatrem na Targówku. Ko-
certowała w wielu krajach Europy, Azji, a także w ośrodkach po-
lonijnych w USA, Kanadzie i Australii. Wielokrotnie nagradzana
była na Festiwalu Piosenki w Opolu, otrzymała również Grand
Prix na festiwalu w Rostoku w 1980 roku oraz Grand Prix na fes-
tiwalu w Hawanie w 1985. Artystka wylansowała szereg przebo-
jów, m. in.: „Jeszcze się tam żagiel bieli“, „Odkryjemy miłość
nieznaną“, „Być kobietą“, „To nie sztuka wybudować nowy dom“.
To także wykonawczyni pieśni sakralnych. Współpracuje na stałe
z kompozytorem i pianistą Włodzimierzem Korczem.

Koncert patriotyczny
Z okazji Powiatowego Święta

Niepodległości w Sali Wiejskiej w
Święciechowie zorganizowano
Koncert Patriotyczny pt. „Śpie-
wamy dla Niepodległej”. W środę,
14 listopada, na scenie zaprezen-
tował się Zespół Wokalny Mary-
narki Wojennej Riwiera z Gdyni.
Zespół powstał w styczniu 2003
roku. Obecnie w zespole śpiewają:
trzy solistki - Agnieszka Zębala –
Lewandowska, Luiza Polańska –
Kłossowska i Ewelina Kuc oraz
dwóch solistów - Waldemar Klein i
Robert Hennig. Zespół prowadzi
Jacek Grzywacz. Najważniejsze
przedsięwzięcia zespołu to między
innymi: Koncert Kolęd dla Pol-
skiego Kontyngentu Wojskowego
pod patronatem prezydenta RP,
koncerty podczas międzynarodo-

wych regat w Finlandii, koncert z
okazji 50. rocznicy udziału Polski w
misjach pokojowych ONZ czy kon-
certy z okazji Dnia Wojska Pol-
skiego w Łazienkach Królewskich
w Warszawie i wielu innych. Soli-
ści mają na swoim koncie liczne
nagrody w konkursach na
szczeblu Marynarki Wojennej i
Wojska Polskiego, a także w prze-
glądach ogólnopolskich. Rocznie
grają kilkadziesiąt koncertów na
polskich oraz zagranicznych sce-
nach muzycznych. Zespół zapre-
zentował się publiczności w dwóch
odsłonach w strojach marynar-
skich oraz pirackich, wykonując
tradycyjne szanty. 

Podczas niepodległościowego
koncertu w Święciechowie na sce-
nie zaprezentowała się również

Magdalena Katarzyńska, zdobyw-
czyni Grand Prix na VII Ogólnopol-
skim Przeglądzie Piosenki
Żołnierskiej „Na pagonach słońca”.

Organizacja koncertów z okazji

Święta Niepodległości stała się już
tradycją powiatu leszczyńskiego.
To właśnie powiat zaprosił zgro-
madzoną publiczność na mu-
zyczną ucztę. 

Alicja Majewska
w Święciechowie
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Ten Gwiazdor szedł z prezentami do naszych dzieci. Niestety, po
drodze pomieszał wszystkie paczuszki. Teraz nie wiadomo, jakie
upominki ma w swoim worku. Ale to nie jest wielki kłopot. Wystar-
czy połączyć części poszczególnych wyrazów i dowiedzieć się, co
Gwiazdor miał przynieść dzieciom. A zatem do dzieła! Znajdźcie
trzy prezenty ukryte w paczuszkach. Napiszcie, jakie to niespo-
dzianki, a my wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy
te nagrody. I oczywiście wręczymy je zwycięzcom. Odpowiedzi
można przesłać listem na adres redakcji lub wysłać e-mailem. Nie
zapomnijcie podać swojego imienia, nazwiska i adresu. 

Trudno sobie wyobrazić Boże
Narodzenie bez choinki. Wydaje
nam się, że była z nami zawsze, a
przecież tak nie jest. Jako obyczaj
chrześcijański przywędrowała do
nas z Alzacji w drugiej połowie
XVIII wieku, a na Podkarpacie do-
piero po II wojnie światowej. 

Bożonarodzeniowe drzewko
ma pogański rodowód sięgający II
wieku naszej ery. Wówczas to są-
dzono, że siły natury przechodzą z
jednej istoty na drugą, a dotykając
drzewka, człowiek odpędza złe
moce, przyciągając płodność i do-
brobyt. W polskiej mowie nazwano
ją wiechą, jeglijką, pobłażniczką,
co zawsze oznaczało wierzchołek
sosny uwieszony pod sufitem.
Takie gałązki wieszano w domu,
ale też w oborach i stajniach. 

Kościół nie od razu zaakcepto-
wał ten niechrześcijański obyczaj.
Okazało się jednak, że magia tego
drzewka jest tak wielka, że nie
można było z nią walczyć. Osta-
tecznie choinka stała się symbo-
lem biblijnego drzewa wiadomości

złego i dobrego, a jej zieloność -
nadzieją nieba. Kolorowe łańcuchy
na choince symbolizują węża ku-
szącego Ewę swym blaskiem. Jab-
łuszka są rajskimi owocami, a
gwiazdka na czubku drzewka -
Gwiazdą Betlejemską. Orzechy
symbolizują wciąż odradzającą się
miłość, a pierniki jadło codzienne. 

Choinkę ubrać trzeba w dzień
wigilijny po zachodzie słońca. Tak,
by była gotowa, kiedy na niebie za-
błyśnie pierwsza gwiazdka, a cała
rodzina zasiądzie do stołu. 

Drzewko życia

Dobór potraw wigilijnych nie
jest przypadkowy. Kolację zwykle
zaczyna się od ryb - symbol obfito-
ści. Koniecznie na wigilijnym stole
musi być barszcz i grzyby, które
gwarantują dobre zdrowie. Sytość
i dobrobyt zapewnić mają też po-
trawy mączne, a dostatek - ka-
pusta. 

Podczas Wigilii nie powinno za-
braknąć jeszcze kilku innych pro-
duktów. Można dodawać je do
potraw bądź po prostu mieć w
domu. Między innymi trzeba za-
opatrzyć się w orzechy. Są one
znakiem zdrowia i sił witalnych
oraz miłości. W Wigilię należy też
mieć w domu jabłka - symbol zdro-
wia, urody, siły, a także szacunku i

wielkiego uczucia. Pamiętać po-
winniśmy również o miodzie. Miód
ma zapewnić szczęście i powo-
dzenie. Tradycyjnie podczas wie-
czerzy podaje się też mak, co
zagwarantować ma bogactwo i do-
statek. 

A ile potraw powinno się zna-
leźć na stole? W większości regio-
nów Polski uważa się, że
szczęście przyniesie liczba niepa-
rzysta. U nas przyjęło się, że po-
winno ich być 12, tylu bowiem
apostołów zasiadło do Ostatniej
Wieczerzy. Spróbować trzeba
wszystkich potraw. Tylko wówczas
dopisywać nam będzie szczęście
w każdej dziedzinie życia. 

Aby się darzyło

Pierwszą kartkę z życzeniami z okazji Bożego Narodzenia wysłał w
1842 roku 16-latek z Londynu William Maw Egley. W następnym roku w
Wielkiej Brytanii pojawiły się kartki zrobione na prywatne zamówienie dy-
rektora Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie. Natomiast w Ameryce świą-
teczne kartki w 1875 roku wprowadził na rynek urodzony we Wrocławiu
Lois Prag. On też, jako pierwszy, umieścił na nich wzory bożonarodze-
niowe i zorganizował konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną. Zwy-
czaj wysyłania życzeń na specjalnych kartonikach upowszechnił się
dopiero na początku XX wieku. Do Polski dotarł pod koniec XIX wieku.
Dziś co roku przekazuje się kilka milionów takich przesyłek. 

Od kiedy kartki
* Ludzie urodzeni w święta to

zwykle osoby pełne optymizmu,
takie, które wierzą w swoją
szczęśliwą gwiazdę. W dzieciń-
stwie bywają niesforne, mają
mnóstwo pomysłów, czasem
trudno za nimi nadążyć. Szybko
zyskują przyjaciół, ale też łatwo je
zranić. Są wrażliwe i źle znoszą
krytykę. 

* Tradycja strojenia choinek
bombkami nie jest zbyt długa.
Okazuje się, że ten pomysł przy-
wędrował do nas z Niemiec, i to
dopiero w XIX wieku. Pierwszą
bombkę wyprodukowano w hucie
szkła w Lauchen. Firma znajdo-
wała się na skraju bankructwa i
właśnie wtedy wymyślili produk-
cję „baniek” z cieniutkiego szkła.
Bombki przyjęły się natychmiast i
jak nietrudno się domyślić, urato-
wały hutę. 

Ciekawe

Tę zabawę proponujemy nieco
starszym dzieciom. Z liter rozrzu-
conych wokół bombki ułożyć
trzeba hasło składające się z
trzech słów. Pierwszą li-
terą rozwiązania jest
duże „C”. Na-
stępne litery
słowa odnaj-
dujemy prze-
s k a k u j ą c
z a w s z e
taką samą
l i c z b ę
k r a t e k .
Aby uzys-
kać całe
hasło, ko-
łówkę okrą-
żyć trzeba
cztery razy.
Spośród pra-
widłowych odpo-
wiedzi wylosujemy
nagrodę niespodziankę
dla jednego z nadawców. Na
rozwiązania czekamy do końca
grudnia.


