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W niedzielę, 8 grudnia, w Sali
Wiejskiej w Długiem Nowem
odbyło się Spotkanie Mikołaj-
kowe. W imprezie udział wzięło
pięćdziesięcioro miejscowych
dzieci. Czekało na nich wiele
atrakcji. Były gry, zabawy, kon-
kursy, tańce. Dzieci bawiły się
doskonale. Dużą radość spra-
wiła im wizyta Świętego Miko-
łaja. Miały możliwość usiąść na
jego kolanach. Odważne dzieci
zaśpiewały dla niespodziewa-
nego gościa piosenkę, powie-
działy wierszyk lub skakały
przez laskę. W zamian za to
otrzymywały słodkie prezenty.
Organizatorem spotkanie byli:
sołtys, Rada Sołecka oraz Koło
Gospodyń Wiejskich z Długiego
Nowego. Dzieci do zdjęcia
ustawiły się oczywiście z Miko-
łajem na tle żywej choinki. 

życzą
JAN DUTKA

Przewodniczący Rady
MAREK LORYCH

Wójt Gminy

Zdrowych, spokojnych 
i pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Bożego Narodzenia 

    oraz Szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim mieszkańcom gminy

REDAKCJA

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na powitanie Nowego Roku 
oraz pokaz sztucznych ogni, który odbędzie się 

przed Salą Wiejską w Święciechowie. 
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Narodowe Święto Niepodległości

W niedzielę, 10 listopada, w
Sali Wiejskiej w Święciechowie
odbył się koncert Zbigniewa
Wodeckiego. Artysta znany
jest z takich utworów jak: „Cha-
łupy”, „Zacznij od Bacha”, „Izo-
lda” czy „Pszczółka Maja”.
Licznie zgromadzona publicz-
ność nagrodziła piosenkarza
gromkimi brawami. Koncert
zorganizował Samorządowy
Ośrodek Kultury w Święcie-
chowie. 

W poniedziałek, 11 listopada, w Długiem Starem od-
były się Gminne Obchody Święta Niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się
mszą świętą w intencji Ojczyzny.
Dzieci szkolne przedstawiły go-
ściom część artystyczną. Złożono
także kwiaty pod obeliskiem po-
święconym pamięci tych, którzy
walczyli o wolną Polskę. Po połu-

dniu na trasie Długie Nowe – Dłu-
gie Stare odbył się XX BIEG NIE-
PODLEGŁOŚCI oraz III MARSZ
NORDIC WALKING. Do mety do-
tarło 139 biegaczy i 50 maszerują-
cych. Wszyscy wzięli udział w
losowaniu nagród rzeczowych. 

Biblioteka działająca przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciecho-
wie zorganizowała świąteczny konkurs. Wykonawcy mieli stworzyć ozdobę
świąteczną z ciasta piernikowego. Ocenie podlegał kształt piernika, estetyka
pracy i ogólny wyraz artystyczny. Prace miały składać się wyłącznie z ciasta
piernikowego i nawiązywać do tradycji świątecznej. Prace składano w sie-
dzibie biblioteki do 6 grudnia i tego dnia wyłoniono zwycięzców. Osoby na-
grodzone to: Iga, Laura, Pola Marciniak z Niechłodu, Marcel Fetka z Lasocic,
Dominika, Kacper, Filip Dudzisz z Długiego Nowego, Ignacy Pietrucha z Wil-
kowic, Agata, Antonina, Franciszek, Wojciech Mrozińscy ze Święciechowy,
Tymon, Kacper, Patryk Kamińscy ze Święciechowy oraz Damian, Kacper,
Weronika Bartkowiak ze Święciechowy. 
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z ę D Z I e  G m I N y ?
Szanowni Państwo,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przewiduje zmiany w wydawanych

mieszkańcom dowodach osobistych. Zmienione mają być niektóre ele-
menty dowodu, zabezpieczające go przed fałszerstwem. 

Wśród zmian znajdą się wypukłe tłoczenia na powierzchni dokumentu.
Data urodzenia i nazwisko posiadacza mają być wyczuwalne dotykiem.
Zmodyfikowany ma być także znak identyfikacyjny dokumentu w postaci
napisu DO wykonanego alfabetem Braille'a, poprawiając jego czytelność.
Zmodyfikowany znak holograficzny ma zachować swoje główne elementy
graficzne, a na rewersie karty, w jej dolnej części, planuje się wprowa-
dzenie nanoszonych w trakcie produkcji blankietu zabezpieczeń w postaci
przezroczystych oznaczeń. Element ma być wyczuwalny dotykiem i wi-
doczny w świetle ukośnym. Wprowadzone modyfikacje nie zmienią ogól-
nego wyglądu dokumentów.

Najważniejszą informacją jest jednak to, że osoby, które posiadają już
dowód, nie muszą wymieniać go na taki z nowymi zabezpieczeniami.
Zatem nowe dowody osobiste będą wydawane na bieżąco osobom, które
wnioskują o niego pierwszy raz lub dokonują zmian danych w nim zawar-
tych lub którym wygasł termin ważności dokumentu.

Sprawy związane z powyższym tematem można załatwić z Magdaleną
Borowiak,  tel. 65 5333523, e-mail: usc@swieciechowa. pl,  pokój nr 2
(parter).

SeRDecZNIe ZaPRaSZamy!
PaTRyK TOmcZaK
ZaSTęPca WójTa

Nasi w finale

W sobotę, 16 listopada, w hali
sportowej w Racocie odbyły się
pierwsze Igrzyska III Wieku. Ig-
rzyska zorganizowali Szkolny Klub
Sportowy Jantar oraz Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kościanie przy współpracy Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Ra-
cocie. Impreza skierowana jest do
seniorów z całego regionu. Ma na
celu integrację słuchaczy Uniwer-
sytetów III Wieku poprzez wspólne
gry i zabawy rekreacyjno – spor-
towe. Chodzi przede wszystkim o
dobrą zabawę. Impreza odbyła się
zgodnie z ceremoniałem olimpij-
skim, a wzięło w niej udział ponad
450 osób. Naszą gminę reprezen-
tował Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Drużyna w
składzie: Wanda Szywała, Franci-

szek Przybylski, Krystyna Przybyl-
ska, Kazimiera Szczepaniak, Elż-
bieta Klimpel, Stanisława
Nowacka, Barbara Kasperska,
Walenty Kasperski i Anna Mikus
odniosła duży sukces. Na 25 dru-
żyn przeszli do finału i zajęli V
miejsce. Podczas igrzysk zaplano-
wano ciekawe konkurencje i gry
sportowe. Odbył się między innymi
mecz piłkarski i losowanie nagród
dla uczestników igrzysk. W impre-
zie udział wzięli parlamentarzyści,
samorządowcy, olimpijczycy i pa-
raolimpijczycy, którzy wystąpili w
meczach piłki nożnej o Puchar
Marszałka Województwa Wielko-
polskiego. Impreza odbyła się pod
honorowym patronatem Anny Ko-
morowskiej.

Trwają prace nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku
Małym i Gołanicach. Wykonawcą inwestycji jest firma Instal – Per-
fekt Paweł Kaczmarek z siedzibą w Lesznie, która rozpoczęła rea-
lizację zamówienia 4 listopada. Etap pierwszy inwestycji to
budowa rurociągu tranzytowego ze Święciechowy do Gołanic. Ro-
boty budowlane obejmują wykonanie: rurociągu tłocznego, ruro-
ciągu grawitacyjnego oraz kanału z rur drenarskich, jako
odwodnienie planowanej ścieżki rowerowej ze Święciechowy do
Gołanic – 2 942, 40 m. Koszt realizacji pierwszego etapu inwe-
stycji wynosi 1. 068. 853, 62 zł.  Gmina złożyła wniosek o udzie-
lenie pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
na kwotę 370 000, 00 zł. Pożyczka ta jest umarzalna w 25 %. In-
westycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku
Małym i Gołanicach” będzie obejmować jeszcze cztery etapy.
Przewidywany rok zakończenia budowy kanalizacji to 2017. 

Świąteczne specjały
Koło Gospodyń Wiejskich w Niechłodzie zaprasza
na spotkanie pn."Świąteczne specjały" według
przepisów pań z kół gospodyń wiejskich naszej

gminy. Impreza odbędzie się 15 grudnia
o godz. 15 w Sali Wiejskiej w Niechłodzie. Tematem
przewodnim spotkania będzie ryba na 1000 sposo-

bów oraz makowiec. W trakcie imprezy ogłoszone zo-
staną wyniki konkursu na ozdobę świąteczną z ciasta

piernikowego, organizowanego przez bibliotekę w
Święciechowie. Ponadto uczniowie ze szkoły z
Święciechowy przeprowadzą kiermasz ozdób

świątecznych. 
Zapraszamy! 

Urodzili się
w Wigilię

W naszej gminie mieszka 18
osób, które urodziły się w Wigilię
Bożego Narodzenia. Wśród nich

jest 11 kobiet i 7 mężczyzn. Dla
wszystkich tych osób Wigilia jest po-
dwójnym świętem. Oprócz życzeń
świątecznych odbierać mogą także
te urodzinowe. Sześciu wigilijnych
solenizantów mieszka w Święcie-
chowie, trzech w Długiem Starem i
Lasocicach, dwóch w Strzyżewi-
cach i Krzycku Małym i po jednym
w Przybyszewie i Henrykowie. 
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imieniny obchodzą
W  grudniu

ANETA - 25 XII
To imię jest francuskim zdrob-

nieniem od Anny. Ma pochodzenie
hebrajskie od słowa „chanach”, czyli
wdzięk, łaska. Aneta jest kobietą
spokojną, dyplomatką, zdecydo-
waną w poglądach i działaniu. Naj-
lepiej czuje się w pięknie
urządzonym domu. Bywa pasjo-
natką wyrafinowanej kuchni. Jest
oddana domowi i rodzinie, ale może
się obejść bez wielkiego towarzy-
stwa. Jej kolorem jest błękit, rośliną
czarna jagoda, zwierzęciem ryś,
liczbą piątka, a znakiem zodiaku
Skorpion. Imieniny obchodzi także:
20 i 21 lutego, 13 i 16 czerwca, 17
oraz 26 lipca. 

W naszej gminie mieszkają 22
panie o tym imieniu. Najstarsza to
mieszkanka Henrykowa, która ma
43 lata, najmłodsza mieszka w
Ogrodach i ma 21 lat. Wszystkim
paniom życzymy wiele radości, oraz
tego, aby na swojej drodze spoty-

kały tylko życzliwych ludzi. Najwię-
cej Anetek mieszka w Przybyszewie
i Długiem Starem – po 4. Po dwie
panie o tym imieniu spotkać można
w Święciechowie, Henrykowie, Go-
łanicach i Lasocicach, a po jednej w
Piotrowicach, Długiem Nowem,
Trzebinach i Ogrodach.

Aneta Michałowicz 
z Lasocic

WIESŁAW  - 9  XII
Wiesław ma słowiański, polski

rodowód, bo podobno pochodzi od
Wisły, choć inni twierdzą, że jest
skróconą formą słowiańskiego Wie-
lisława. XIX-wieczną popularność
zdobył za sprawą poematu Kazi-
mierza Brzezińskiego pod tytułem
„Wiesław”. Inteligentny, ale skryty i
nieco wyniosły. Zwykle próbuje zdo-
minować otoczenie, by jemu było
najwygodniej. Ambitny. Lubi popisy-
wać się swoją wiedzą. Nie przepada
za gwarnym towarzystwem. Woli
życie z dala od ludzi, dobrą literaturę
i dalekie podróże. Jego kolorem jest
błękit, rośliną tuja, zwierzęciem boa,
liczbą dwójka, a znakiem zodiaku
Rak. Imieniny obchodzi także: 22
maja, 7 czerwca oraz 21 listopada. 

Najwięcej panów Wiesławów, bo
aż 8, mieszka w Święciechowie. W
Długiem Starem jest 4 panów o tym
imieniu, w Strzyżewich – 2, a w
Henrykowie, Piotrowicach, Przyby-

szewie, Długiem Nowem, Lasoci-
cach i Gołanicach – po jednym.
Łącznie w naszej gminie mieszka
20 Wiesławów. Najstarszy ma 69 lat
i mieszka w Strzyżewicach, a naj-
młodszy ma 32 lata i mieszka w Go-
łanicach. Wszystkim życzymy
pogody ducha i uśmiechu na co
dzień. 

Wiesław Tyrała 
ze Święciechowy

W czwartek, 7 listopada, uczniowie ze Święciechowy obchodzili
Święto Patronki Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się apelem, pod-
czas którego historię życia Marii Skłodowskiej-Curie przypomnieli
uczniowie gimnazjum i członkowie szkolnego koła teatralnego.
Dzień ten był wyjątkowy także dla pierwszoklasistów, gdyż pod-
czas apelu odbyło się ich pasowanie na uczniów szkoły. Pierw-
szaki przygotowały również część artystyczną, podczas której
niejednemu rodzicowi zdarzyło się ukradkiem uronić łzę. Następ-
nie, zgodnie z zapoczątkowaną rok temu tradycją, rozpoczęła się
Gala Szkolna, w czasie której wręczono statuetki uczniom wy-
różniającym się w poszczególnych dziedzinach. W dziedzinie
SZKOLNY NAUKOWIEC: I-III SP - Wojciech Mroziński, IV-VI SP:
Piotr Sylwoniuk, I-III GIMN: Dawid Makarowski. W dziedzinie
SZKOLNY SPORTOWIEC: I-III SP: Dy Oudompanha, IV-VI SP:
Nicola Dąbrowska, I-III GIMN: Dawid Jóźwiak. Statuetki dla
SZKOLNEGO ARTYSTY otrzymali: I-III SP: Gabriela Adamska,
IV-VI SP: Franciszek Mroziński, I-III GIMN: Wiktoria Wawrzyniak.
W dziedzinie SZKOLNY DZIAŁACZ wyróżniono: IV-VI SP: Ale-
ksandra Groblica, I-III GIMN: Lidię Wyrodek. Statuetki dla SZKOL-
NEGO FAIRPLAY otrzymali: IV-VI SP: Patryk Mroziński, I-III
GIMN: Mikołaj Wichłacz. 

Główny Inspektor Sani-
tarny oraz Państwowa agen-
cja Rozwiązywania Pro-
blemów alkoholowych prze-
słali do wszystkich urzędów
i organizacji ostrzeżenie do-
tyczące spożywania alko-
holu niewiadomego pocho-
dzenia. 

Okazuje się, że wiele osób ku-
puje alkohol poza placówkami pro-
wadzącymi sprzedaż wódki,
gdzieś na bazarach czy w do-
mach. Bywa, że jest to alkohol me-
tylowy nieprzeznaczony do
spożycia dla ludzi. Konsekwencje
wypicia nawet małej ilości takiego
alkoholu mogą być tragiczne. Stąd
apele o zwrócenie uwagi na ten
problem i ostrzeżenie o skutkach
tak nierozważnego postępowania.

Powiedzmy więc wyraźnie: wy-
picie pół kieliszka alkoholu metylo-
wego uszkadza nerw wzrokowy.
Wypicie kieliszka takiego alkoholu
może być dawką śmiertelną. 

Alkohol metylowy występuje w
płynach do spryskiwaczy, denatu-
racie, odmrażaczach do szyb, roz-
puszczalnikach. Najczęściej jest

też w alkoholu niewiadomego po-
chodzenia. 

Jeśli już zdarzy się, że ktoś nie-
świadomie wypije alkohol mety-
lowy, powinien zwrócić uwagę na
objawy. Na początek mogą być
takie jak po wypiciu alkoholu spo-
żywczego. Potem nasilają się bóle
i zawroty głowy, są nudności, wy-
mioty, przyśpieszony oddech.
Osoba po spożyciu alkoholu mety-
lowego ma silne bóle brzucha,
światłowstręt i przyśpieszone bicie
serca. Odczuwa też senność,
śpiączkę, niekiedy traci przytom-
ność. 

W takim przypadku natych-
miast trzeba wezwać pogotowie,
ratunkowe. A zanim ono przyje-
dzie, wywołać u zatrutego wymioty
oraz podać mu pół szklanki bez-
piecznego 40% alkoholu etylo-
wego, czyli wódki. Jeśli nie mamy
wódki w domu, można podać łyżkę
sody oczyszczonej lub proszku do
pieczenia, rozpuszczonego w 1/2
szklanki wody. 

A najważniejsze, aby nie sięgać
po alkohol niewiadomego pocho-
dzenia. Możemy bowiem stracić
zdrowie, a nawet życie. 

Uwaga na metanol

Koło Gospodyń Wiejskich "Włościanki" 
ze Święciechowy 

zaprasza na 
ZaBaWę SyLWeSTROWĄ

która odbędzie się 31. 12. 2013 roku
od godz. 19. 00

w Sali Wiejskiej w Święciechowie
Przygrywać będzie zespół "POWeR"

Cena biletu: 250, 00 zł od pary
Zapisy:

Urszula Płachta - 663 742 105
Maria Jarczewska - 65 533 06 54
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POŻeGNaNIe
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

02. 11 - józef Krzysztof Nowak (1944), Strzyżewice
03. 11 - Weronika jankowiak (1914), Krzycko małe
06. 11 - Zygmunt Żyliński (1947), Święciechowa
26. 11 - jadwiga muszyńska (1925), Gołanice
27. 11 - michalina Bojek (1930), Długie Stare
28. 11 - józefa malesińska (1923), Krzycko małe

Co to jest ZIP?

Ale nie tylko. Z ZIP dowiemy się, w
jakich szpitalach i poradniach udzie-
lono nam porad, jakie wykonano ba-
dania i jakie zażywaliśmy leki.
Możemy sprawdzić, czy mamy prawo
do świadczeń zdrowotnych oraz ile do
tej pory kosztowało nasze leczenie.
Bez trudu znajdziemy informacje, w
których placówkach w kraju możemy
się leczyć w ramach NFZ, jak do nich
dojechać, w jakich godzinach pracują
i jakie mają numery telefonów. W sys-
temie sprawdzimy, gdzie złożyliśmy
deklaracje do lekarza, pielęgniarki i
położnej podstawowej opieki zdrowot-
nej, kiedy otrzymaliśmy refundowane
przedmioty ortopedyczne, na jakim
etapie realizacji jest złożony wniosek
do sanatorium itp. 

jest to pełna wiedza o naszym
leczeniu, jego kosztach oraz możli-
wościach dalszego korzystania z
opieki zdrowotnej Narodowego
Funduszu Zdrowia. 

Warto więc z niego korzystać. 
Powiedzmy zatem kto może mieć

dostęp do ZIP ? Otóż w pierwszym
etapie funkcjonowania systemu tylko
osoby pełnoletnie. Są to osoby ubez-
pieczone, ubezpieczające się dobro-
wolnie, członkowie rodzin zgłoszeni do
ubezpieczenia, a także osoby nie-
ubezpieczone, które mają lub kiedyś

miały prawo do świadczeń. 
Najważniejsze, że aby korzystać z

systemu ZIP, użytkownik musi mieć
login i hasło. Chodzi o to, by dane na
temat poszczególnych pacjentów były
chronione i by nikt niepowołany nie
mógł do nich zaglądać. Dostęp będzie
więc miała tylko osoba, która jest po-
siadaczem loginu i hasła. 

Aby zarejestrować się do systemu
ZIP, trzeba wypełnić odpowiedni for-
mularz. Znajdziemy go na stronie in-
ternetowej lub odbierzemy w siedzibie
NFZ. 

Potem z tym wnioskiem i dowo-
dem osobistym udać się musimy do
oddziału NFZ i tam odebrać dane do-
stępowe. Po ich otrzymaniu możemy
korzystać z serwisu. 

Na koniec powiedzmy jeszcze, że
informacje mieszczące się w ZIP pod-
legają szczególnej ochronie, należą
bowiem do tak zwanych „danych
wrażliwych”. Każdy pacjent powinien
więc szczególnie dbać o ich bezpie-
czeństwo. Należy więc odpowiednio
zabezpieczać komputer, wyposażyć
go w programy antywirusowe, zacho-
wać ostrożność podczas pobierania
plików z internetu. Wiedza o każdym
pacjencie zawarta w ZIP jest bowiem
wyłącznie jego własnością. 

Skrót ten oznacza Zintegrowany Informator Pacjenta. jest to
ogólnopolski serwis internetowy zawierający dane o leczeniu i
finansowaniu leczenia każdego pacjenta. Informacje te od
2008r. gromadzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Do tego serwisu
możemy wejść i prześledzić historię swojego leczenia.

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy okazali serce, miłość, przyjaźń 
i pomoc w bolesnych dla nas chwilach

oraz wzięli udział w ostatnim pożegnaniu

śp. michaliny Bojek
zakładowi pogrzebowemu M. Tarka, księdzu proboszczowi, 

matkom różańcowym, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom 
za wspólną modlitwę, złożone kondolencje, wieńce i kwiaty 
oraz liczny udział w ostatniej drodze naszej kochanej mamy, 

babci i prababci 

składają 
mąż z rodziną

Szkoła w Lasocicach bierze
udział w projekcie ''Forgotten
Street Games''. Celem tego pro-
jektu jest przypomnienie młodzieży
zapomnianych gier ulicznych, w
które kiedyś bardzo często się
grało. Pierwszym krajem, w którym
spotkali się uczniowie z różnych
państw była Rumunia. Szkoła w
której gościli, znajduje się w miejs-
cowości Hunedoara. Z Lasocic po-
jechało ośmiu uczniów oraz trzech
nauczycieli. Podróż autokarem
trwała dwa dni z noclegiem na
Węgrzech. Po dotarciu do celu
uczniowie zostali zakwaterowani u
wybranych rodzin.

Następnego dnia udali się na
lekcje. Mieli szansę zobaczyć, jak
uczą się dzieci w Rumunii. Po krót-
kim zwiedzaniu szkoły wszyscy
mieli okazję zagrać w polskie gry
planszowe, co sprawiło im nie-
zwykłą radość. Każdego dnia
uczniowie z Polski mieli rano dwie
różne lekcje. Obserwowali, jak
uczą się ich rówieśnicy. Mieli moż-

liwość  poznać się i zawrzeć nowe
znajomości. Przy okazji zwiedzili
dużo ciekawych miejsc. Obejrzeli
słynny zamek w Hunedoarze, wiel-
kie ruiny fortecy obronnej w pobli-
skim mieście Devie, muzeum.
Spotkali się też z burmistrzami
tych miast. Młodzież poznała także
rumuńskie gry uliczne. Dowie-
działa się, że tak jak w Polsce, w
Rumunii gra się w popularną grę
''dwa ognie''. Lecz większą uwagę
przyciągnęła gra ''giamy''. Polegała
na zniszczeniu piłką ''zamku'',
który był zbudowany z puszek.
Jedna drużyna broniła go, a druga
atakowała. Na koniec chłopcy ze
wszystkich krajów zagrali w piłkę
nożną. Odbył się także międzyna-
rodowy wieczór. Każdy kraj pre-
zentował krótki film o swojej
ojczyźnie oraz szkole. Były też sto-
iska z tradycyjnymi potrawami. Na
polskim stole nie mogło oczywiście
zabraknąć ogórków kiszonych, ka-
banosów czy chrzanu. Na koniec
wszyscy świetnie się bawili przy
muzyce.

Z Lasocic do Rumunii

Klub Honorowych Dawców krwi PCK Ochotniczej Straży Poża-
rnej w Niechłodzie po raz kolejny zaprosił mieszkańców gminy do
wzięcia udziału w akcji honorowego oddawania krwi. Każda
zbiórka przyciąga do Niechłodu wiele osób, które pragną pomóc
potrzebującym. W niedzielę, 10 listopada, w Sali Wiejskiej krew
oddało 40 osób i tym samym zebrano 18 litrów cennego płynu.
Zebrana krew przeznaczona została na leczenie Bartosza Mata-
czyńskiego z Góry, który choruje na białaczkę szpikową. 
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Z księdzem Dariuszem Paterczykiem
nie tylko o świętach

Ksiądz Dariusz Paterczyk uro-
dził się na wsi, niedaleko Książa
Wielkopolskiego. Pochodzi z trady-
cyjnej, katolickiej rodziny. Mama
była księgową, tato pracował w od-
lewni żeliwa. Pierwsze lata życia
wszyscy mieszkali w rodzinnym
domu, u dziadków. Każdej niedzieli
wspólnie chodzili na mszę świętą
do kościoła. A mieli do świątyni pra-
wie cztery kilometry. Chodzili pie-
szo, jeździli rowerami, na motorku.
Potem, gdy przeprowadzili się do
Śremu, kościół był blisko. Jeszcze
w szkole podstawowej razem z
młodszym bratem zostali minist-
rantami. Wtedy po raz pierwszy
pomyślał, że mógłby być księ-
dzem. 

- To były takie dziecięce marze-
nia – mówi ksiądz Dariusz. –
Potem, jak to młody chłopak, mia-
łem sto pomysłów na dorosłe
życie. Zacząłem żeglować, zdoby-
łem patent żeglarski, myślałem o
szkole morskiej. Ale ciągle byłem
ministrantem, często czytałem
Pismo Święte, rozmawiałem z
księdzem. Dziś mogę powiedzieć,
że rozmawiałem też ze sobą. 

A najwięcej tych rozmów prze-
żywał, kiedy trafił do wspólnoty

Ksiądz Dariusz Paterczyk wspomina Wigilie, które jako chłopczyk przeżywał jeszcze na wsi
w domu dziadków, a potem z rodzicami w Śremie. Pamięta, że rano stroili choinkę. mama
krzątała się w kuchni, a on z bratem zawieszali ozdoby na drzewku. Przez cały dzień czekali
na wieczerzę. Zawsze była taka sama: z opłatkiem, życzeniami, kolędami. Zawsze też na stole
stał pusty talerz dla gościa. Dopiero kiedy wszystko posprzątali po wieczerzy, można było
rozpakować prezenty. Najczęściej były to książki. a o północy szli na pasterkę. 

młodzieży w duszpasterstwie
śremskim. Każdy piątkowy wieczór
przeznaczał na udział we mszy
świętej, na modlitwy, spotkania z
rówieśnikami. Wspólnie się cie-
szyli, oglądali filmy, dyskutowali.
Szukał oczywiście odpowiedzi na
pytania, co daje wiara i jak głęboka
powinna być, by pójść za duszpa-
sterskim powołaniem. Nie znajdo-
wał prostych wyjaśnień.
Wątpliwości musiał rozwiewać
przez lata nauki, przez modlitwę.
Miałby do siebie żal, gdyby nie
podjął tej wewnętrznej rozmowy ze
sobą. Dlatego po maturze wybrał
Arcybiskupie Seminarium Du-
chowne w Poznaniu. Tam z dnia na
dzień potwierdzał swój wybór.
Święcenia kapłańskie odebrał z rąk
arcybiskupa Jerzego Stroby w
1995 r. 

- Zdarza się, że ktoś zapyta,
czy nie żałuję, że zrezygnowałem
z przyjemności świeckiego życia –
mówi ksiądz Dariusz. – Nigdy nie
żałowałem. Każdy przecież wybie-
rając swoją drogę z czegoś rezyg-
nuje i coś dostaje w zamian. Ja
dostałem dar ogromny. Mam moż-
liwość niesienia ludziom bożej mi-
łości. I to jest najpiękniejsze. 

Minęło osiemnaście lat od świę-
ceń kapłańskich księdza Dariusza.
Przez te lata był wikariuszem w
Siedlcu koło Wolsztyna, Obrzycku,
Przeźmierowie, Gostyniu, Gro-
dzisku Wielkopolskim, Miejskiej
Górce i Włoszakowicach. W marcu
2010 r. objął swoje pierwsze pro-
bostwa w Zbarzewie i Niechłodzie.
Parafianie przyjęli go bardzo życz-
liwie. Ksiądz Dariusz mówi, że
spotkał tu pracowitych ludzi, podo-
bają mu się zadbane wsie, ładne
obejścia. Rodziny pomagają utrzy-
mać w czystości kościoły, ozda-
biają je, troszczą się o wspólne
dobro. Każda parafia jest inna, ale
z każdej wynosi się nowe do-
świadczenia. Dzięki nim można bu-
dować dobre relacje z
mieszkańcami. 

- I nie chodzi o to, abym to ja
miał szczęśliwą codzienność – wy-
jaśnia ksiądz proboszcz. – Dla
mnie szczęściem jest to, że usły-
szałem słowa Pana Boga „Jeśli
chcesz pójść za mną…”. Usłysza-
łem i podążam tą drogą. Ale moim
posłannictwem jest też sprawiać,
by parafianie poczuli, że mogą być
świętymi na co dzień. Przez swoją
dobroć, uczciwość, prawdę. Chyba
dlatego tak wielką wagę przywią-
zuję do kazań. Wiem, że każde
słowo może wpłynąć na czyjeś
życie. Chciałbym, by zawsze po-
magało ludziom. 

Ale parafialna codzienność to
także „zwykłe” życie. Ksiądz Da-
riusz odwiedza też parafian w do-
mach, jest przecież u chorych, jest
na kolędach, czasem wypije z kimś
kawę, siądzie do stołu. Takie roz-

mowy potrzebne są obu stronom.
Parafie są małe: Niechłód ma 400
wiernych, a Zbarzewo nieco mniej.
Można poznać wszystkich. Teraz,
przed świętami, ksiądz Dariusz
mówi, by przygotowywać się do
narodzin Chrystusa nie tylko przez
sprzątanie domów i przygotowy-
wanie posiłków. Boże Narodzenie
poprzedzić powinniśmy udziałem
w roratach, modlitwą, spotkaniami
z rodziną, bywa też, że zamknię-
ciem jakichś spraw trudnych,
waśni, sporów. Święta powinny
jednoczyć. Ksiądz Paterczyk myśli
także o swoich bliskich. Stara się,
by na Wigilię dojechać do ojca.
Mama, niestety, odeszła na za-
wsze, ale tato czeka na ten szcze-
gólny dzień, na spotkanie z
synami, synową, wnukami. Ksiądz
Dariusz po rodzinnej wieczerzy
wraca do swoich parafian. Tu prze-
cież odprawia pasterki. 

Przez minione trzy lata trochę
się też w parafiach zmieniło jeśli
chodzi o remonty. W Zbarzewie
wyremontowano plebanię, są
nowe okna i dach. Można też
znowu usłyszeć kościelne dzwony.
Przed kościołem zbarzewskim
gmina zrobiła parking. Parafianie w
Niechłodzie myślą natomiast o wy-
mianie okien w swoim kościele i o
odnowieniu figury przed świątynią.
Znając ich ofiarność, na pewno to
się uda. 

Parafia w Zbarzewie jest pod
wezwaniem Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny, a w Niechłodzie
pod wezwaniem Wszystkich Świę-
tych. W obu świątyniach każdej
niedzieli odprawiana jest msza
święta, natomiast w dni powszed-
nie w mszy świętej uczestniczyć
można co drugi dzień. Ksiądz Da-
riusz jeździ bowiem do obu parafii.
Uczy też religii w szkole w Lipnie. A
zapytany, jakie życzenia chciałby
przekazać wiernym, mówi: 

- Święta Bożego Narodzenia są
okazją, by spojrzeć na świat ina-
czej, by samemu zrobić więcej.
Życzę więc, aby każdy, dzięki Panu
Bogu, zmienił swój świat na lepszy. 

HaLINa SIecIŃSKa
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jacek mejza z Krzycka ma-
łego jest najmłodszym radnym
gminy Święciechowa. ma 36 lat
i w samorządzie działa pierwszą
kadencję. 

Jacek Mejza urodził się w
Krzycku Małym i do dziś mieszka
w tej wsi. Teraz już z żoną i
dwiema córeczkami. Pracuje w fir-
mie Werner Kenkel. O swojej
pracy zawodowej mówi, że jest
bardzo ciekawa. Zaczynał jako
pracownik działu obsługi klienta,
potem przez lata awansował i dziś
zarządza działem offsetowym
firmy, a więc zakupami i sprze-
dażą. Pracuje w jednym zakładzie
już piętnaście lat. Ma mnóstwo
kontaktów z klientami w kraju i za
granicą. Często wyjeżdża. Ma wy-
kształcenie wyższe, administra-
cyjne.

Zapytany o to, jakimi motywami
kierował się startując na radnego,
mówi, że ta funkcja jest swojego
rodzaju odskocznią od życia za-
wodowego. Powala poszerzać ho-
ryzonty, poznawać nowych ludzi, w
pewnym zakresie także wpływać

Z wizytą u radnego
na to, co dzieje się wokół nas.
Oczywiście samorządowej działal-
ności musiał się uczyć. Twierdzi,
że pomagali mu doświadczeni
radni, że spotkał się z ich życzli-
wością i wyrozumiałością. Za to im
dziękuje. 

Jacek Mejza jest radnym z
Krzycka Małego. Nic dziwnego, że
ta wieś jest dla niego ważna. Za-
angażował się w działalność Rady
Sołeckiej, bywa na ich zebraniach,
uczestniczy w organizacji zabaw,
spotkań, rowerówek. Mówi, że naj-
ważniejsze dla wsi jest zintegro-
wanie mieszkańców. Chciałby, aby
większość z nich uczestniczyła we
wszystkich propozycjach spędza-
nia czasu wolnego. A nie zawsze
tak jest, choć sołtys i Rada So-
łecka, a także strażacy proponują
wiele wspólnych imprez. Jeśli cho-
dzi o inwestycje, to dla Krzycka
Małego i Gołanic nie ma teraz
ważniejszej sprawy jak kanaliza-
cja. To zadanie trwać będzie kilka
lat, ale zmieni życie mieszkańców
i - co najważniejsze - ochroni śro-
dowisko. Krzycko Małe potrzebuje
też boiska do piłki nożnej. Pan
Jacek mówi, że gmina już podjęła
w tej kwestii działania, a on oczy-
wiście będzie je wspierał. 

Jacek Mejza pracuje w Komisji
Rewizyjnej Rady oraz Komisji
Oświaty i Kultury. Doskonale zdaje
sobie sprawę, że samorządowy
budżet nie starcza na wszystkie
zgłoszone przez mieszkańców po-
trzeby. Podział inwestycyjnych
środków jest zawsze wyborem do-
tyczącym kolejności podejmowa-
nych zadań. Akurat kanalizacja
jest jedną z najdroższych inwesty-
cji i mieszkańcy muszą sobie zdać

sprawę, że nie da się jej zrealizo-
wać w ciągu roku. O tych spra-
wach mówi na spotkaniach z
mieszkańcami. Zresztą przy
uchwalaniu budżetu takich dys-
kusji wśród radnych jest wiele.
Razem muszą wybierać zadania
do realizacji na kolejny rok. Właś-
nie teraz pracują nad projektem
budżetu na rok 2014. 

Jacka Mejzę zapytaliśmy też o
jego pasje pozazawodowe. Oka-
zuję się, że od lat interesuje się
sportem. Kiedyś zawodowo grał w
piłkę ręczną. Ale chętnie grał rów-
nież w koszykówkę i piłkę nożną.
Do dziś z kolegami spotykają się

na boisku i w sali. Lubi w ten spo-
sób czynnie wypoczywać. Jest też
kibicem piłkarskim. 

A czy zamierza po raz kolejny
startować w wyborach samorządo-
wych? Mówi, że spełnia się w tej
funkcji. Przez minione lata tylko
raz nie mógł brać udziału w obra-
dach sesji. Solidnie też pracuje w
czasie posiedzeń komisji. Podkre-
śla, że ciągle jeszcze poznaje sa-
morządowe przepisy i możliwości
działania. Czy zostanie radnym ko-
lejnej kadencji, zdecydują miesz-
kańcy. Będzie to przecież ocena
jego dotychczasowej działalności. 

Pisaliśmy już na łamach „Kuriera…” o problemie wyrzucania
śmieci w miejscach niedozwolonych. Problem jednak cały czas
istnieje. Śmieci są nadal w lasach i przydrożnych rowach. Mimo
reformy śmieciowej nadal zdarzają się przypadki wywożenia od-
padów do lasu. Śmieci, które znajdują się na zdjęciu wyrzucił w
lesie mieszkaniec Strzyżewic. Winowajca został ukarany manda-
tem i musiał wszystko sprzątnąć. 

Już po raz trzeci w szkole w Święciechowie przeprowadzono za-
jęcia w ramach programu zdrowotnego „Profilaktyka wad postawy
i otyłości dla dzieci szkół podstawowych z klas czwartych”. W po-
niedziałek, 4 listopada, uczniowie klas czwartych uczestniczyli w
zajęciach teoretycznych i praktycznych w ramach tego programu.
Interesująca prezentacja multimedialna miała na celu przybliżyć
uczniom podstawowe wiadomości z zakresu prawidłowego odży-
wiania oraz aktywnego trybu życia. W drugiej części uczniowie
uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem sprzętu sportowo-rek-
reacyjnego. 
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Śpiewający jubileusz
Wiola obchodziła jubileusz 15-

lecia istnienia w sobotę, 16 listo-
pada. Impreza odbywała się w sali
w Święciechowie. Uczestniczyło w
niej dziesiątki osób. Przyjechali
członkowie wszystkich zaprzyjaź-
nionych zespołów z regionu, z or-
ganizacji i towarzystw, rodziny,
mieszkańcy gminy, no i oczywiście
przedstawiciele władz samorządo-
wych. Były życzenia, kwiaty, po-
dziękowania i gratulacje. Wiola
odebrała też Złotą Odznakę „Za-
służony dla Towarzystwa Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Południowo
– Wschodnich”. Otrzymała ją za
dziesięcioletnią współpracę z od-
działem Towarzystwa w Lesznie,
za umilanie im spotkań, za wy-
śpiewane dla nich utwory, za
wspólne ogniska i wyjazdy. A
ogromnie wzruszającym momen-
tem było bezpośrednie połączenie
telefoniczne z dyrygentem Grze-
gorzem Adamczakiem. Niestety,
nie mógł on być na jubileuszu, ale
reprezentowała go, nie tylko z obo-
wiązku żona Wanda. Pan Grze-
gorz złożył „swoim paniom”
gratulacje i życzył im miłej zabawy.
Chyba wszystkim paniom zakręciła
się łza w oku. 

- Z panem Grzegorzem pracu-
jemy od trzynastu lat – mówi Bo-
żena Homska, prezes Wioli. –
Wcześniej, przez dwa lata, na-
szym dyrygentem był Antoni Kacz-
marek z Włoszakowic. To dzięki
niemu i nieżyjącej już dziś Irenie
Pazołowej zespół powstał. Cie-
szymy się, że ciągle jesteśmy
razem i że śpiewanie daje nam tyle
satysfakcji. 

Aktualnie do Zespołu Śpiewa-

To nie był przypadek, że Zespół Śpiewaczy Wiola ze Święciechowy przygotował na swój jubileu-
szowy występ piętnaście utworów. Tyle lat bowiem liczy. Powstał w listopadzie 1998 roku. Wów-
czas nazywał się „Śpiewaj z nami”, ale już po dwóch latach zmienił nazwę. Dlaczego Wiola? chyba
od wiolonczeli, a więc grania, muzyki, śpiewu. miało być ładnie i tak właśnie jest. 

czego Wiola należy 17 pań. W
ciągu swojej historii przez zespół
przewinęły się 24 osoby. Kilka z
nich odeszło na zawsze. Od po-
czątku śpiewają: Janina Nowak,
Maria Kalitka, Irena Stróżyńska,
Krystyna Biedrzyńska, Aniela Wło-
darczak i Bożena Homska. Niemal
wszystkie panie są mieszkankami
Święciechowy, tylko jedna dojeż-
dża z Jezierzyc. Mają od 40 do 65
lat. Śpiewają na dwa głosy, alty i
soprany. 

A śpiewają wszystko. W swoim
repertuarze mają piosenki religijne,
biesiadne, patriotyczne, ludowe.
Samych kolęd i pastorałek doli-
czyły się 193. Wspólnie mogą za-

śpiewać około 500 utworów. Nic
dziwnego, że nuty i słowa zajmują
im kilka segregatorów. W końcu
śpiewają już ponad piętnaście lat.

Próby zespołu odbywają się w
każdy wtorek. I właśnie na wtor-
kowy wieczór umówiliśmy się na
rozmowę. Ku mojemu zdziwieniu,
w salce przy Sali Wiejskiej wcale
nie było „roboczo”. Panie przygo-
towały kawę, herbatę, za chwilę
podały tort, ciastka. Okazało się,
że właśnie świętowały imieniny Te-
resy i Cecylii. Tak jest zawsze,
kiedy któraś z członkiń zespołu ma
imieniny. Solenizantki częstują
słodkościami, a koleżanki przeka-
zują życzenia i prezent. Jak w ro-
dzinie. Dowiedziałam się też, że
Wiola jest przy każdym wydarze-
niu rodzinnym swoich członkiń.
Śpiewają więc na ślubach, jubileu-
szach małżeńskich, urodzinach, a
także ostatnich pożegnaniach w
kościele. To normalne, że w takich
chwilach chcą być razem. 

- Te więzi powstawały latami –
dodaje Bożena Homska. – Znamy
się prywatnie, jesteśmy sąsiad-
kami, przyjaciółkami, znają się
nasze dzieci i wnuki. Nie musimy
udawać, że lubimy robić coś
wspólnie. Przede wszystkim lu-
bimy śpiewać. 

I o tym rozmawialiśmy najwię-
cej. Wiola działa przy Samorządo-
wym Ośrodku Kultury. Ma więc

wsparcie finansowe i pomoc dyrekcji pla-
cówki. Nie musi się martwić o miejsce do
prób, o autobus na wyjazdy, o dofinanso-
wanie imprez. Szuka oczywiście i innych
sponsorów, którym przy tej okazji ogromnie
dziękuje, ale na Ośrodek Kultury zawsze
może liczyć. Gmina Święciechowa jest wy-
jątkowo rozśpiewanym środowiskiem. Obok
Wioli działają jeszcze trzy takie zespoły: Ka-
rolinki, Cecylia, Razem Raźniej oraz ze-
społy szkolne. Dla każdego jest w gminie
miejsce i są słuchacze. A warto podkreślić,
że zespoły śpiewacze współpracują ze
sobą, organizują wspólne przeglądy, Wigi-
lie, wycieczki. O wielu z nich już pisaliśmy. 
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Wiola ma dwie wielkie kroniki. W
każdej z nich są dziesiątki wpisów i
zdjęć oraz pocztówek. Ja podzieliła-
bym je na kilka kategorii. Przede
wszystkim są relację z występów i kon-
kursów. Tych jest naprawdę dużo. Są
występy na Dniach Święciechowy, na
dożynkach, na przeglądach kolęd i
pastorałek, na konkursach piosenki
lwowskiej, na każdym przeglądzie
VIVA LA MUSICA. Są relacje z wystę-
pów we Francji i Niemczech, są też
zdjęcia z występów kameralnych, na
Dniach Kobiet, walentynkach, spotka-
niach kół emerytów i wiele innych.
Druga kategoria kronikarskich wpisów
dotyczy bardziej towarzyskich spotkań
Wioli. Mnóstwo jest relacji z wyjazdów
na wycieczki, warsztaty, z pikników,
zabaw, festynów dla dzieci i tak dalej. I
wreszcie w tych dwóch tomach kronik
są pozdrowienia i życzenia. Życzenia
przekazują przyjaciele zespołu z okazji
ich 5- i 10-lecia, z okazji świąt, sukce-
sów w konkursach, z okazji ważnych
wydarzeń w życiu zespołu. A pozdro-
wienia ślą koleżankom członkinie,
które same wyjeżdżają na urlopy czy
wczasy. Tych jest naprawdę sporo.
Ostatnie wpisy i zdjęcia dotyczą oczy-
wiście listopadowego jubileuszu.

- Dziś już żadna z nas nie wyobraża
sobie, że zespół mógłby przestać ist-
nieć – mówi mirosława Żukowska,
skarbnik Wioli. – Wręcz przeciwnie,
chętnie przyjęłybyśmy nowe członki-

nie. A dodam, że trzy lata temu nagra-
łyśmy swoją pierwszą płytę z kolędami.
Jestem pewna, że w wielu domach bę-
dziemy jej słuchać w Wigilię. 

W czasie wtorkowego spotkania
panie nie tylko częstowały się imieni-
nowym tortem, ale przygotowywały
ozdoby na andrzejkową zabawę. Do-
chód z niej przeznaczą na działalność
zespołu, może na kolejny wyjazd w
góry. Wcześniej za własne pieniądze
kupowały też stroje, mają ich teraz
kilka kompletów. 

A o swoim śpiewaniu mówią, że
zwyczajnie jest potrzebne. Pozwala
wyjść z domu, miło spędzić czas, poz-
nać innych, wyjechać. Nie jest ważne,
czy śpiewają na wysokim poziomie,
ważne, że z sercem. Choć oczywiście
dyrygent Grzegorz Adamczak o jakość
śpiewania bardzo dba, jednak docenia
też zespół jako grupę miłośników
śpiewu. To ważne, by w śpiewaniu
znajdować radość. A Wioli się to na
pewno udaje. Życzymy więc kolejnych
śpiewających jubileuszy. 

Dziś do zespołu należą; Bożena
Homska – prezes, Mirosława Żu-
kowska – skarbnik, Maria Stanek, Da-
nuta Dobierzyńska, Aniela Gbiorczyk,
Urszula Misiak, Janina Nowak, Maria
Kalitka, Urszula Nowak, Krystyna Ro-
kosiewicz, Irena Stróżyńska, Krystyna
Biedrzyńska, Aniela Włodarczak, Ma-
rzena Przewoźna, Teresa Stanek, Kry-
styna Tyrała i Bogumiła Górczak. 

Niecodzienna rozmowa

- Nie męczy pana to ciągłe cho-
dzenie z workami?
- Przyzwyczaiłem się, robię to w
końcu niemal 2000 lat.
- Ponoć dał pan pieniądze na
posag trzem córkom zuboża-
łego szlachcica. Gdyby nie to,
nie mogłyby wyjść za mąż. 
- To prawda, ale to bardzo stara
historia. A przecież uprosiłem też
ułaskawienie dla kilku skazanych i
modlitwą uratowałem rybaków od
utonięcia w czasie burzy. A gdy wy-
buchła epidemia, usługiwałem za-
rażonym. 
- Pamiętają panu te zasługi?
- Nie dlatego czyniłem dobro.
Serce albo się ma, albo nie.
- a pan ma?
- Jak na dłoni. Liczą przecież na
nie dzieci z całego świata.
- czy kolor czerwony jest jedy-
nym, jaki pan preferuje?
- To z wygody, nie muszę co roku

kupować nowych strojów. Ten, w
którym dziś wybieram się w po-
dróż, mam już ponad sześćset lat. 
- mały z pana mężczyzna.
- Ale tylko jeśli chodzi o wzrost. Du-
chem czuję się wielki.
- I tak widzą pana dzieci. Lubi je
pan?
- Kocham dzieci, inaczej nie od-
wiedzałbym ich przez tyle stuleci.
A i one pewnie by się zmartwiły,
gdybym nagle zniknął. Nie mogę
im tego zrobić.
- Proszę nam zdradzić, ilu was
jest tak naprawdę?
- Jak to ilu? Jeden.
- a pomocnicy są?
- Oczywiście. I pomocnicy, i reni-
fery, i poczta, i sanie. To jest prze-
cież bardzo odpowiedzialne
zajęcie. 
- I miłe?
- Może mi go każdy zazdrościć. 

Dziś proponujemy najmłodszym czytelnikom lekturę roz-
mowy z tajemniczym gościem. Nie podajemy jego nazwiska,
bo chcielibyśmy, aby dzieci odgadły, kto odwiedził naszą re-
dakcję. a zatem po przeczytaniu tekstu wyślijcie do redakcji
maila lub kartkę pocztową z odpowiedzią na pytanie, z kim
rozmawiał dziennikarz. Wśród nadawców prawidłowych od-
powiedzi rozlosujemy nagrodę. Na rozwiązania czekamy do
końca grudnia.

Wystarczy odgadnąć 7 wyrazów i wpisać je do diagramu. Li-
tery, które znajdują się w środkowej kolumnie, stworzą dwu-
wyrazowe rozwiązanie. 
Znaczenie wyrazów: 1/córka założyciela Krakowa, 2/Broń
biblijnego Dawida w walce z Goliatem, 3/Barwna tkanina na
podłodze pokoju, 4/Stalowe belki tworzące tor kolejowy,
5/Płynie przez Śrem i Poznań, 6/Krasula w oborze, 7/Rów wy-
konywany na placu budowy pod fundamenty i piwnice. 
Rozwiązanie logogryfu należy wysłać do Redakcji. Wśród
zwycięzców rozlosujemy dwie nagrody niespodzianki. Na
rozwiązanie czekamy do 31 grudnia.

LOGOGRYF DLA DZIECI
1 -->

2

3

4

5

6

7

Nieco otyły starszy pan z uśmiechniętą twarzą dziadka.
Urodzony około 270 roku naszej ery w małej azji. Dziecko
zamożnych rodziców. jako dorosły chętnie dzielił się swym
majątkiem z ubogimi. Do dziś przynosi ludziom prezenty. 
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Bibliotekarz radzi

W sobotę, 9 listopada, w Sali Wiejskiej w Krzycku Małym odbył się
Krzycki Turniej Gry w Kopa. Po ponad pięciogodzinnych zmaga-
niach wyłoniono zwycięzców. Zdobywając 12 punktów pierwsze
miejsce zajął Marcin Kociucki z Gołanic. Na kolejnych miejscach
uplasowali się: Zbigniew Kłos ze Wschowy – 11 pkt, Andrzej
Nyczka z Dłużyny – 11 pkt, Andrzej Rosik z Gołanic – 11pkt, Jerzy
Smektała z Przybyszewa – 10, 5 pkt, Edward Gzyl z Przybyszewa
– 10, 5 pkt. Za podium znaleźli się Jarosław Kasperski z Przyby-
szewa, Henryk Silawko ze Wschowy, Krzysztof Porzucek z Dłu-
żyny oraz Józef Kot ze Święciechowy. Organizatorzy wręczyli
także nagrodę dla najlepszego zawodnika z Krzycka Małego. Zos-
tał nim Józef Ratajczak. Turniej sędziował Jan Andrzejewski. Na-
grody dla zwycięzców wręczyli, sołtys Ewa Rządkowska oraz
członek Rady Sołeckiej Marek Wański. W turnieju udział wzięło
40 uczestników. Organizatorem spotkania byli radny gminy oraz
Rada Sołecka wsi Krzycko Małe. 

Dziś proponujemy czytelnikom
dwie ciekawe książki, które z pew-
nością pozwolą na relaks w długie
zimowe wieczory. Pierwsza to po-
wieść obyczajowa „Szczęście w
cichą noc” anny Ficner-Ogo-
nowskiej. To idealny prezent pod
choinkę. Główną bohaterką jest
Hania, która pragnie spędzić wie-
czór wigilijny z najbliższymi. Wspo-
mina swoje piękne dzieciństwo,
kiedy Wigilia zapowiadała wspa-
niały czas w jej rodzinie. Był to
okres pełen miłości, rozmów i wy-
śmienitych dań. Wieczór wigilijny.
Pada śnieg, dom pachnie pysz-
nymi potrawami, a w kącie stoi
pięknie ubrana choinka. Książka
Anny Ficner-Ogonowskiej sprawi,
że mimo iż Wigilia wypada w cza-
sie, kiedy za oknem jest zimno i
pada śnieg, to po jej lekturze będą
to ciepłe i niezapomniane święta.

Kolejna propozycja to „anioł w
kapeluszu” moniki Szwai. Czy
anioły noszą kapelusze? Owszem,
zdarza się. To te same anioły, które
nie cierpią sztywnych mundurków.
Są z natury bardzo pracowite,
często zdarza im się ratować ludzi,
których własny Anioł Stróż wybrał
się właśnie na długie wakacje, a
oni, pozostawieni sami sobie, po-
padają w depresje, zdarza im się
próbować samobójstwa, uciekać z
domu, tracić wolę życia. Spotkamy
w tej książce grono właśnie takich
osób, którym "rzeczywistość zwa-
liła się na głowę". Starszawa pani
profesor, niezbyt młody biznes-
men, studentka, dziecko... Niektó-
rych bohaterów znamy z
poprzednich powieści Moniki
Szwai. Czy ktoś z nich chadza w
kapeluszu? Dowiemy się, czytając
tę opowieść.

Przedstawiamy kolejne premiery filmowe na grudzień pre-
zentowane w kinie cinema3D w Lesznie. 

Pustkowie Smauga – film fantasty, przygodowy - premiera 27 grudnia.
Druga część filmowej adaptacja książki J.R.R. Tolkiena, będąca wstępem
do słynnego "Władcy Pierścieni". To opowieść pełna niezwykłych wyda-
rzeń i magicznych postaci, przedstawiająca odwieczną walkę dobra ze
złem. Po niezwykłym sukcesie trylogii wyreżyserowanej przez Petera Jac-
ksona, publiczność musiała czekać aż dziewięć długich lat, w czasie któ-
rych bardzo wiele działo się wokół zapowiadanej ekranizacji "Hobbita".
Plotki i spekulacje wciąż podtrzymywały wielkie zainteresowanie nowym
filmem, który ostatecznie zrealizowany zostanie w trzech częściach: "Hob-
bit: Niezwykła podróż", "Hobbit: Pustkowie Smauga" oraz "Hobbit: Tam i
z powrotem". Nowa trylogia Petera Jacksona powstaje w technice 3D.

Zemsta jest cierpliwa – thriller - premiera 6 grudnia. Joe Doucett z
nieznanych sobie powodów zostaje porwany i uwięziony. Nie wie, kto jest
jego oprawcą ani jakie ma wobec niego zamiary. Po 20 latach niewoli nie-
spodziewanie zostaje wypuszczony. Owładnięty obsesyjną żądzą zemsty
próbuje odkryć, jakie siły stały za jego cierpieniem. Domyśla się, że nie-
wola była formą kary, ale nie wie, za jakie winy. Nie wie także, że uwol-
nienie jest kolejnym etapem okrutnego planu.

Pierwsze takie wydarzenie w kinie cinema3D - Koncert zespołu
mUSe!  To niesamowite muzyczne wydarzenie zobaczyć będzie można
na ekranach kina w dniach 13, 14 i 15 grudnia! Koncert grupy rockowej
MUSE zagrany 6 lipca 2013 r. w Rzymie przed ponad 60-tysięczną. pub-
licznością to nie tylko wspaniała muzyka, ale jednocześnie pokaz piro-
techniczny, filmowy oraz teatralny. Cena biletu: 20 zł. W celu poznania
szczegółów dotyczących wyświetlania pokazów oraz dokonania rezerwa-
cji zapraszamy na stronę www.cinema3d.pl !

Cinema 3D poleca

Zawody wędkarskie

Zawody o Puchar Niepodległości
były ostatnią imprezą tegorocznego
cyklu Grand Prix Polskiego Związku
Wędkarskiego Okręg Leszno. Odbyły
się w sobotę, 9 listopada. Niestety, po-
goda nie dopisała. Padający deszcz
odstraszył część potencjalnych za-
wodników. W efekcie do rywalizacji
przystąpiła niecała dwudziestka. Ry-
walizowano w formule na „żywej
rybie.” Czyli, jak nazwa wskazuje,
punktowane były ryby żywe, które
udało się złowić. Przy tym musiały one
jeszcze być wymiarowe. 

Spinningiści wyciągali z wody
głównie okonie. Choć jednemu z nich,
Zenonowi Gralakowi z Osiecznej,
udało się złowić szczupaka. Przy
czym najlepiej wypadli ci zawodnicy,
którzy pozostali przy plaży głównej w
Gołanicach, gdzie żerowało stado
okoni, choć później wędkarze musieli
się nachodzić wzdłuż brzegów jeziora.
Największego, długiego na 36 centy-

W ten właśnie sposób uczcili święto narodowe wędkarze. Ry-
walizowali nad jeziorem Krzyckim o Puchar Wójta Gminy
Święciechowa. Były to coroczne zawody spinningowe. W tym
miejscu odbyły się po raz pierwszy. 

metrów, okonia wyłowił wędkarz z
Osiecznej Jacek Borowiec. Zwycięzcą
został Zenon Gralak, a więc spinnin-
gista, któremu udało się złowić szczu-
paka. 

Warto dodać, że impreza po raz
pierwszy odbyła się w gminie Święcie-
chowa. Rywalizowano o puchar ufun-
dowany przez wójta. W jego imieniu
wręczyła go Danuta Rolla. Inicjatorem
zawodów był Szymon Szymkowiak z
Wilkowic. Zapowiedział już, że za rok
znów odbędą się one w Gołanicach. 

Klasyfikacja końcowa przedstawia
się następująco: 1.Zenon Gralak -
Osieczna – 1850 pkt, 2.Jarosław
Dwornik - Bojanowo - 710 pkt.,
3.Jacek Borowiec - Osieczna - 660
pkt., 4.Tomasz Wydrzyński - Cza-
kuszka Leszno - 560 pkt. 5.Dariusz
Andrzejewski - Czakuszka Leszno -
450 pkt., 6.Jacek Kokociński -
Wschowa - 330 pkt.

DamIaN SZymcZaK 
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SPOTKANIA AUTORSKIE

Bibliotekę, działającą przy Samorządowym Ośrodku Kultury, odwiedzili w ostatnim czasie ciekawi goście. W środę, 13 listopada, z mło-
dzieżą spotkał się Bohdan Wrocławski - poeta, twórca i redaktor naczelny portalu Pisarze. pl. W czasie spotkania, podzielił się z uczniami
II klas gimnazjum w Święciechowie anegdotami związanymi z życiem, swoją działalnością literacką, zaprezentował też własną twórczość
poetycką. Jak wspominał, pierwszy utwór napisał będąc 9-letnim chłopcem. Przeczytał kilka własnych wierszy. W barwny sposób opowie-
dział też o ponurej rzeczywistości PRL-u i ciężkiej sytuacji literatów, redaktorów i dziennikarzy. Przyszło im bowiem działać w czasie, gdy
swoboda tworzenia była drastycznie ograniczona przez zaostrzoną cenzurę. Wreszcie bohater spotkania odniósł się do nadziei i rozcza-
rowań, jakich doświadczało wtedy jego pokolenie. Natomiast 20 listopada w bibliotece gościł Wiesław Drabik, autor książeczek dla
dzieci. Na trwającym blisko godzinę spotkaniu uczniowie klas II szkoły podstawowej w Święciechowie mogli zapoznać się z najnowszymi
bajkami oraz dowiedzieć się, skąd ich autor czerpie pomysły i inspiracje. Młodzi czytelnicy mieli okazję wypytać o warsztat i stronę tech-
niczną tworzenia śmiesznych historyjek dla dzieci. Autor przeczytał zabawne anegdoty i fragmenty tekstów, pokazywał, jak przygotowuje
się książki do druku oraz zadawał pytania dotyczące znajomości bajek. Dzieci, którym udało się udzielić odpowiedzi, były wyróżnione upo-
minkami. Za doskonałą znajomość historyjek książkowych nagrodę dostała Magdalena Stefańska. 

Grupy przedszkolaków z Lasocic - Rybki i Zajączki pragną ser-
decznie podziękować Radzie Sołeckiej z Lasocic za zakup zaba-
wek i pomocy dydaktycznych. Jednocześnie życzną pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.

Wszyscy znamy piosenkę dziecięcą „Jadą, jadą misie tra la la la,
śmieją im się pysie ha ha ha, Pojechały do lasu, narobiły ha-
łasu....”. Przedszkolacy z grupy Misie pojechały do lasu, ale nie
narobiły hałasu, gdyż doskonale wiedzą, jak należy zachowywać
się w lesie. Wyposażeni w koszyczki i dobre humory podążali leś-
nymi ścieżkami w ostatnie ciepłe, jesienne dni. 

W czwartek, 21 listopada, w sali gimnastycznej szkoły w Święciecho-
wie odbył się turniej piłkarski szkół podstawowych i gimnazjalnych o mist-
rzostwo gminy Święciechowa. W turnieju udział wzięły wszystkie szkoły.
Wyniki zmagań przedstawiają się następująco. Szkoły podstawowe: I
miejsce - Długie Stare, II miejsce - Święciechowa, III miejsce - Lasocice.
Szkoły gimnazjalne: I miejsce - Długie Stare, II miejsce - Święciechowa, III
miejsce - Lasocice. Wszystkie drużyny otrzymały nagrody i dyplomy. Or-
ganizatorem turnieju był Klub Sportowy Kormoran Święciechowa. 

Turniej piłkarski
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Prawdziwe 
historie

Stasia urodziła się na wsi, nie-
daleko Ponieca i Krzemieniewa.
Była najmłodszą z rodzeństwa,
brat miał 10 lat, a siostra o trzy lata
mniej. Ojciec Stasi jeszcze przed
wojną wyjechał za pracą do Fran-
cji. Raz tylko przyjechał na urlop i
właśnie wtedy mama zaszła w
ciążę. Nie widział Stasi, kiedy się
urodziła. Mama sama wychowy-
wała całą trójkę. A były to bardzo
trudne czasy. Wybuchła wojna,
mama chodziła do pracy w polu,
przy domu hodowała krowę, kury,
uprawiała ogród. Mieszkali w
domku z gliny, oczywiście bez ża-
dnych wygód. Po ciężkiej zimie w
1941 roku we wsi była powódź.
Topniejący śnieg zalał większość
budynków. Mama Stasi przenosiła
co się dało do stodoły, nie patrząc
na to, że po kolana jest w wodzie.
Nic dziwnego, że zachorowała na
zapalenie płuc. Wkrótce zmarła.
Dzieci zostały same w swojej gli-
niance. To wtedy z sąsiedniej wsi
przyjechał wujek, brat mamy. Za-
brał ich do siebie i babci. Był ka-
walerem i sam prowadził
gospodarstwo. Stasia miała wtedy
dwa lata.

U wujka Stasia spędziła pięć
lat. Pamięta, jak przez okno w piw-
nicy widziała uciekających Nie-
mców, jak zbierała kamienie na
polu, jak na zawsze odeszła bab-
cia. I pamięta jeszcze, że wujek re-
montował z jakichś resztek cegły
dom gliniany po mamie, do którego

Zawsze kiedy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, pani Stasia
wspomina swoje dzieciństwo. może dlatego, że było takie trudne i że
każda kolejna Gwiazdka dla niej łączyła się z tęsknotą. a może stąd,
że porównuje je ze świętami swoich dzieci i wnuków i cieszy się, że
oni mają normalne, ciepłe domy. Właśnie teraz, przed Bożym Naro-
dzeniem, zaprosiła nas na rozmowę. Oczywiście wspominała.

potem przeprowadził się brat z
siostrą. Ale kiedy skończyła się
wojna, a ona została z wujkiem
sama, ten zdecydował, że odda ją
do Domu Dziecka. Nie mogła nic
zrobić, gdy odwoził ją do Rogowa. 

Tuż po wojnie takich domów
dziecka było w kraju sporo. Trafiały
do nich dzieci, które straciły rodzi-
ców lub zagubiły się w czasie wo-
jennej zawieruchy. Wszystkie były
sobie obce, skrzywdzone przez
los. A w domach panował rygor,
niemal wojskowy. Dzieci musiały
być najedzone, chodzić do szkoły i
wywiązywać się z obowiązków.
Nikt nie dbał o to, czy tęskniły,
przeżywały stratę, czuły się opusz-
czone. Stasia mówi, że raz w ty-
godniu zmieniano im sukienki, a
jeśli któraś z dziewczynek popla-
miła ją, to musiała pozostawać w
pokoju aż do czystej zmiany. Nigdy
niczego nie dostali w prezencie.
Nawet w Boże Narodzenie. Ale
Stasia mimo wszystko dobrze
wspomina tamte Gwiazdki. A to
dlatego, że na święta zabierała ją
pewna rodzina z Rogowa. Sami
mieli ósemkę dzieci, a jeszcze
przygarnęli Stasię do siebie. Byli
biedni, jednak choinkę zawsze
stroili. To wtedy Stasia czuła się
szczęśliwa. Po trzech latach kil-
koro dzieci przeniesiono z Rogowa
do Nowego Kramska. Jeszcze
dalej od domu. Tylko raz przyje-
chała do niej siostra. To było wów-
czas, gdy szła do Pierwszej

Komunii Świętej. Ona jedna miała
w czasie tej uroczystości gościa.
Do pozostałych dzieci nikt nie
przyjechał. Jedno Boże Narodze-
nie w Nowym Kramsku spędziła u
księdza proboszcza. 

Stasia skończyła 13 lat. Wtedy
nieoczekiwanie dostała wiado-
mość, że ojciec wrócił z Francji.
Mogła więc pojechać do domu.
Wracała sama, z kartką na szyi,
żeby nie pomyliła pociągów. Na
dworcu w Gostyniu czekał na nią
brat. Jechała do ojca, którego
wcześniej nigdy nie widziała. On
też nie znał swoich dzieci, nigdy
nie kochał ich, nie przytulał. Brat i
siostra wrócili do wujka, ona do ro-
dzinnego domu mamy. Ten dom
był dla niej zupełnie obcy. Tata
ożenił się po raz drugi, więc panią
domu została nieznajoma kobieta.
Tak naprawdę nikt tu na nią nie
czekał. Czy mogła czuć się szczę-
śliwsza?

Rok później skończyła siódmą
klasę i zaraz musiała iść do pracy
w PGR. Najpierw sezonowo, a
potem na stałe. Pieniądze zabie-
rała oczywiście druga mama. Z
tego czasu Stasia wspomina jedno
miłe zdarzenie. W gospodarstwie
zakładano prąd i do tej pracy przy-
jechała ekipa z Poznania. Jeden z
mężczyzn ciągle jej się przyglądał.
Okazało się, że był to chłopak z
Domu Dziecka z Nowego
Kramska. Przebywał tam z siostrą
w tym samym czasie, co Stasia.
Dużo sobie opowiedzieli. 

Potem Stasia jeszcze przez
trzy lata ciężko pracowała w ce-
gielni. 

Najszczęśliwszym dniem w jej
życiu było spotkanie przyszłego
męża. Na dożynkach. Od pierw-
szego wejrzenia wiedzieli, że są
sobie przeznaczeni. Ślub wzięli po
trzech miesiącach znajomości. I
znowu Stasia borykać się musiała

ze swoim złym losem. Zamieszkali
u jej ojca i drugiej mamy, w jednym
małym pokoiku. Ale dobrze nie
było. Rodzice nie pozwolili im ko-
rzystać z kuchni, nie dali sprzętów
do pokoju, nie pomagali w niczym.
A na świat przyszła dwójka ich
dzieci. Dopiero po czterech latach
mąż Stasi dostał pracę w gospo-
darstwie, w innej wsi. Tam było też
małe mieszkanie. Wyprowadzili
się. A sąsiedzi obdarowali ich pre-
zentami. Jeden dał króliki, inny
kurę, ktoś masło, od pewnej ro-
dziny z Ponieca dostali meble ku-
chenne. Nareszcie Stasia mogła
postawić nogi pod własnym sto-
łem. 

Pani Stasia z mężem jeszcze
dwa razy zmieniała mieszkanie.
Wspólnie wychowali pięcioro
dzieci. Mają wnuki i prawnuki. A do
swojego domu na święta zapra-
szali dziewczynkę z Domu Dziecka
ze Wschowy. Po raz pierwszy
przyjechała do nich, gdy miała 7
lat. Potem przenieśli ją do Bo-
dzewa, ale i tak czasem bywała u
nich na soboty i niedziele. Już jako
dziewczyna wyprowadziła się pod
Częstochowę. Pisała, dzwoniła,
przyjechała do nich ze swoim
mężem. Chciała pokazać bliskim,
gdzie spędzała szczęśliwe chwile.
Podobnie jak mała Stasia. 

Dziś, kiedy pani Stasia jest
babcią, coraz częściej myśli o tym,
by pojechać do Rogowa. Nigdy
tam później nie była. Podobno w
dawnym Domu Dziecka jest dom
opieki dla osób starszych. Może
warto przespacerować się alejkami
w parku? 

Pani Stasia jest najszczęśliw-
sza, kiedy do domu na święta
przyjeżdżają bliscy. Oni wiedzą, że
razem z mężem zawsze na nich
czekają. 

SPISała 
HaLINa SIecIŃSKa
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HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Aby święta i Nowy Rok były przy-

jemnością, pozbądź się uczucia, że
ciągle musisz o czymś pamiętać. Po-
myśl trochę o sobie. W pracy umiar-
kowany ruch, ale nie przysypiaj.
Uporządkuj zaległe sprawy.

Byk 20.04-20.05
Sprawy zawodowe znajdą się na

drugim planie. Najważniejsze będą
teraz problemy rodzinne i święta.
Spodziewaj się wielu gości. Nie prze-
sadź z zakupami. Skontroluj zdrowie. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Czeka Cię trochę zawirowań w

sprawach uczuciowych. Może nowa,
ciekawa znajomość? Ktoś z bliskich
poprosi Cię o pomoc tuż przed świę-
tami. 

Rak 22.06-22.07
Przed Tobą udany miesiąc. W

pracy możesz dostać propozycję
awansu, a gwiazdy mówią też o wy-
marzonej podróży. Nie przesadź z wy-
datkami na święta. Oczekuj ważnego
telefonu. 

Lew 23.07-22.08
Z uśmiechem spełnisz nowo-

roczny toast, mimo że koniec roku za-
powiada się dość pracowicie. W
styczniu zaplanuj chociaż krótki urlop.
Ktoś bliski czeka na sygnał od Ciebie. 

Panna 23.08-22.09
Nareszcie otrzymasz wiadomość,

na którą od dawna z niecierpliwością
czekałeś. Może to zmienić Twoje
plany na święta. Gwiazdy wróżą spot-
kanie z dawną miłością. Nieco lepiej
w finansach.

Waga 23.09-22.10
W pracy pójdzie Ci jak z płatka, co

pewnie zakończy się nagrodą lub
podwyżką. Możesz sobie więc po-
zwolić na trochę świątecznego sza-
leństwa. Ale pomyśl też o sobie:
wyjazd, nowa fryzura, parę nowych
ciuszków. 

Skorpion 23.10-21.11
Najprzyjemniejsze chwile upłyną

Ci z bliskimi. Spodziewaj się wielu
gości w drugi dzień świąt. W styczniu
więcej zadań w pracy, ale pod koniec
miesiąca ciekawy wyjazd. 

Strzelec 22.11-21.12
Będziesz teraz bardzo zajęty, bo

w pracy trzeba wszystko zakończyć
do Nowego Roku. W domu poproś o
pomoc bliskich. I koniecznie znajdź
chociaż dwa, trzy dni na urlop.

Koziorożec 22.12-19.01
Pewien nieśmiały Lew nie ma od-

wagi zrobić pierwszego kroku. Zwróć
na niego uwagę. Tuż przed świętami
oczekuj miłego spotkania. Mogą być
małe kłopoty finansowe. Ale poradzisz
sobie.

Wodnik 20.01-18.02
Święta upłyną w dobrej atmosfe-

rze. Miła będzie świadomość, że
masz wielu przyjaciół. A w uczuciach
trochę zawirowań. Wrócisz do dawnej
miłości. Zacznij oszczędzać, pienią-
dze będą Ci potrzebne.

Ryby 19.02-20.03
Będziesz zapracowany, więc w

przedświąteczne przygotowania
włącz rodzinę. A same święta prze-
znacz na relaks i spotkania z bliskimi.
Możesz liczyć na prezent, o którym
zawsze marzyłeś.

(: (: HUMOR :) :)
Jasiu modli się wieczorem:
- Panie Boże spraw, aby Sztok-

holm był stolicą Francji.
- Dlaczego się o to modlisz? -

pyta zaciekawiona mama.
- Bo tak napisałem na kla-

sówce.
* * *

Żona mówi do męża:
- Był twój kolega.
- Co chciał?
- Mówił, że nici z łowienia ryb,

bo knajpa jest w remoncie.
* * * 

- Co słychać u pani męża?
- Leży w szpitalu.
- A na co się biedak uskarża?
- Na brak piwa.

Jedna z naszych czytelniczek
przesłała nam przepis na bardzo
nietypowe danie. Otóż od lat, za-
wsze w Wigilię przygotowuje ona
zupę makową. Tak robiła jej bab-
cia, jej mama, a teraz ona sama
i córka z synem i synową. Zupę
makową jada się w wigilijny po-
ranek, na śniadanie. Do tej zupy
zawsze podawać należy chlebek
pszenny z rodzynkami. Jedno i

drugie zrobić trzeba osobiście. 
A oto przepis na zupę: zago-

tować należy 3 litry wody. Do niej
należy dodać 7 łyżek wcześniej
zmielonego maku i szczyptę soli.
Zupę gotować około 5 minut.
Potem zaciągnąć ją 1/2 szklanki
słodkiej śmietany, połączonej z 2
łyżkami mąki. Całość zagotować
i przyprawić cukrem, a jeśli
trzeba, jeszcze solą. Zupa po-

1 2 3 4 5 6 7 2 8

9 4 5 10 4 9 7 2

8 9 10 5 11

Spodnie z
mocnego
materiału

Płonie na
palenisku

9

Ptak z rodziny
kraskowatych

Powieść
Emilia Zoli

Istnienie,
życie

Bezkrytyczny
naśladowca 1

8 3 10

Aktor - kochanek,
wielbiciel

Szachy lub tenis
6

7 2

Telefon lub
radio

Owoc winogrona

Płynie przez
Rabkę

 

5

Część długiego
wyścigu

Solenizantka z 
dnia 12 XI

Czeskie “TAK”

Pulower
z dzianiny

Gruby koc
na konia

4

11 Miejsce z cudem
w Galilei

Nuta na pięciolinii

Remis w
szachach

  

Koniecznie trzeba ją na
święta mieć, choćby trzy ga-
łązki. Dlaczego? Bo ochroni nas
w następnym roku przed nie-
szczęściem oraz zapewni do-
statek i spełni marzenia.

Jemioła to nie tylko chwast, ale
dar bogów o wielkiej mocy czynie-
nia dobra. Od starożytności jest
symbolem nieśmiertelności i mąd-
rości.

W Wigilię trzeba koniecznie za-
wiesić ją nad stołem. Zagwaran-
tuje ona pomyślność i materialny
dostatek, a także uchroni przed
utratą pracy. Drugą gałązkę po-
wieśmy nad drzwiami wejścio-
wymi. Ta nie pozwoli do domu
wejść złym mocom, chorobom,
nieżyczliwym ludziom. Z tej ga-
łązki dobrze zerwać jeden listek i
włożyć go do portmonetki. Wów-
czas nikt nie ukradnie nam port-
fela, a my sami będziemy mniej
rozrzutni. Trzecia gałązka jemioły
musi koniecznie znaleźć się nad
źródłem ognia, a więc nad komin-
kiem lub kuchenką - ochroni nas
przed pożarami i piorunem. A do-
brze także zabrać kawałek jemioły
w podróż - unikniemy w ten spo-
sób wypadków. 

A więc pamiętajmy - na Boże
Narodzenie koniecznie należy ze-
rwać jemiołę i powiesić ją w domu.
Pełno jej przecież wokół naszych
pól.

Na wigilijne śniadanie

JEMIOŁAKrzyżówka 
z nagrodą

winna mieć konsystencję gęstej
śmietany.

A po niej chlebek. Bierzemy 1
kg mąki, 8 żółtek, 10 dag rodzy-
nek, łyżkę stopionego masła,
szklankę mleka i 10 dag drożdży.
Wszystko mieszamy i wyrabiamy
dość gęste ciasto, takie jak na
pyzy. Ciasto układamy do dwóch
korytek i pieczemy przez 45
minut. 

A potem już tylko zapraszamy
rodzinę do stołu. Oczywiście na
śniadanie. Smacznego. 

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1
do 11 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać
pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy
podać adres zamieszkania). Na rozwiązania czekamy do 31 grudnia.
Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w poprzednim numerze „Kuriera...”
było hasło: PIeRWSZe cHłODNe DNI.  W drodze losowania wyłoni-
liśmy zwycięzców. Są nimi panie Lidia Kostrowska oraz Bianka Frąc-
kowiak z Lasocic. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku
Kultury w godz. od 8.00 do 15.00. Gratulujemy. 
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Drugie miejsce w regionie

Gimnazjaliści ze szkoły w Święciechowie Dawid Jóźwiak i Michał Mro-
ziński - odnieśli kolejny sukces w rozgrywkach tenisa stołowego. 14 listo-
pada 2013r. chłopcy uczestniczyli w Drużynowych Mistrzostwach Rejonu
w Tenisie Stołowym w Bodzewie, do którego awans uzyskali dzięki zaję-
ciu drugiego miejsca na szczeblu powiatowym. Dwanaście startujących
w zawodach drużyn zostało podzielonych na cztery grupy. W fazie gru-
powej poszczególne reprezentacje rywalizowały ze sobą systemem
„każdy z każdym”. Dawid i Michał pokonali na tym etapie rozgrywek ze-
społy ze szkół z Gostyniu i Buczu wynikiem 3:0, zajmując pierwsze
miejsce w swojej grupie i awansując do ćwierćfinałów. Kolejny pojedynek
stoczyli z uczniami szkoły z Wolsztyna, wygrywając go 3:2 i awansując
do półfinałów. I wtedy przyszło im się zmierzyć z gospodarzami turnieju,
reprezentacją z Bodzewa. Po raz kolejny nasi gimnazjaliści okazali się
lepsi od przeciwników, wygrywając 3:2 i awansując do finału, gdzie nie-
stety musieli uznać wyższość rywali z Nowego Belęcina, którzy pokonali
naszą reprezentację 3:0. Dawid i Michał swoim kolejnym udanym wystę-
pem uzyskali awans do finałów wojewódzkich.

W czwartek, 14 listopada, podopieczni Grażyny Harasim-Kmiecik
ze szkoły w Święciechowie wywalczyli trzecie miejsce w Mistrzo-
stwach Powiatu Leszczyńskiego w Piłce Nożnej na Hali. Zawody
zostały rozegrane w rydzyńskiej hali sportowej. Poszczególne re-
prezentacje najpierw rywalizowały ze sobą w fazie grupowej. Dwa-
naście drużyn, które zgłosiły chęć udziału w turnieju, zostało
podzielonych na cztery grupy. Tylko jedna drużyna z każdej grupy
mogła awansować do kolejnego etapu rozgrywek. Wygrana 3:1 z
reprezentacją Drobnina i remis 1:1 w meczu z reprezentacją szkoły
w Brennie dały zawodnikom ze Święciechowy pierwsze miejsce w
swojej grupie i tym samym upragniony awans do półfinałów. Ko-
lejny mecz zakończył się niekorzystnym wynikiem dla święcie-
chowskiej drużyny - w ostatnich minutach meczu z reprezentacją
Pawłowic stracili bramkę i jednocześnie szansę walki o pierwsze
miejsce. Jednak ta porażka zmobilizowała gimnazjalistów i w
meczu o trzecie miejsce pokonali gospodarzy turnieju - chłopców
ze szkoły w Rydzynie, wynikiem 3:0. Szkołę reprezentowali: Szy-
mon Bibik, Dawid Dudek, Kacper Kociucki, Fabian Łomiński, Jakub
Łowicki, Hubert Mrozkowiak, Mateusz Niedźwiecki, Oskar Rezner,
Dawid Szymański oraz Mikołaj Szymański. 

W środę, 13 listopada, reprezentantki szkoły w Święciechowie
Zosia Jóźwiak oraz Amanda Michałowicz - uczestniczyły w kolej-
nym etapie rozgrywek tenisa stołowego. Rezerwową zawodniczką
była Paulina Fic. Był to etap rejonowy rozgrywek drużynowych.
Zawody rozegrano w Śmiglu. Występ zawodniczek zakończył się
dużym sukcesem. Dziewczyny zajęły trzecie miejsce. Droga do
sukcesu była następująca: Święciechowa - Bodzewo 2 : 3, Świę-
ciechowa - SP nr 2 Leszno 3 : 2, Święciechowa - Śmigiel 0 : 3,
Święciechowa - Bodzewo 3 : 2. Gratulujemy. 

KORMORAN
Dobiegły końca rozgrywki pił-

karskie rundy jesiennej sezonu
2013/14.

Klub Sportowy Kormoran Świę-
ciechowa reprezentowały w nich trzy
drużyny: Orlik rocznik 2003/2004,
Młodzik rocznik 2001/2002 oraz dru-
żyna seniorów występująca w kl. A
gr.I OZPN Leszno. 

Pierwsze rozgrywki zakoń-
czyły Orliki gr. VI zajmując drugie
miejsce za Młodą Polonią Astromal
Leszno, a przed Footbooll Academy
Leszno I. W 10 meczach zdobyli 21
punktów ze stosunkiem bramek
65:32 i awansowali do grupy mist-
rzowskiej, w której rywalizować będą
z drużynami: PKS Racot, Dąb Bo-
guszyn, Czwórka Kościan, Sokół
Kaszczor, Młoda Polonia Astromal
Leszno. Drużynę prowadzi Norbert
Szulc, a najwięcej bramek zdobył
jego syn Hubert. 

Drużyna młodzików grała w gr.
VI i również zajęła drugie miejsce,
awansując do ligi mistrzowskiej. W
14 meczach zdobyła 32 punkty ze
stosunkiem bramek 64:17 przed Po-

lonią 1012 Leszno, a za Wilgą
Brenno, z którą jako jedyna jeden
mecz wygrała, a drugi zremisowała.
Wyniki te osiągnęła startując pierw-
szy sezon w tych rozgrywkach, a w
grupie mistrzowskiej grać będzie z:
AS Czempiń, Obrą Kościan, Tęczą
Tuchorza, Gromem Wolsztyn i Wilgą
Brenno. Drużyna prowadzona jest
wspólnie przez Norberta Szulca i
Ryszarda Płachtę. Najwięcej bra-
mek, ponad 50 proc., zdobył Dawid
Szulc. W tym miejscu trenerzy dzię-
kują bardzo serdecznie rodzicom pił-
karzy za pomoc oraz chłopcom za
ogromne zaangażowanie.  

Drużyna seniorów zakończyła
rundę jesienną 10 listopada me-
czem z wiceliderem LUKS Stare Bo-
janowo zwycięstwem 2:0 zajmując
ostatecznie 10.miejsce w kl. A gr.I z
dorobkiem 15 pkt. Wynik ten jest
znacznie lepszy niż w roku poprzed-
nim. Osiem zdobytych punktów ni-
kogo nie zadowala, bo nawet ostatni
mecz udowodnił, że z każdym
można wygrać. Regułę tę potwier-
dziło wcześniejsze zwycięstwo Kor-
morana z liderem - Ruchem
Bojanowo 1:0 na wyjeździe. Praca
trenera Żukowskiego na wiosnę po-
winna przynieść lepsze rezultaty.
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Tydzień matematyczny
Od 21 do 25 października w

święciechowskiej szkole
trwał TyDZIeŃ maTema-
TycZNy. codziennie odby-
wały się konkursy, a na
korytarzach pojawiały się
matematyczne rebusy, które
mógł rozwiązywać każdy
uczeń.

Wystarczyło prawidłową odpo-
wiedź wrzucić do specjalnej
skrzynki. Dzieci i młodzież wykazali
się dużą pomysłowością w poszu-
kiwaniu właściwych rozwiązań.
Zwieńczeniem całego Tygodnia
Matematycznego było zakończenie
konkursu fotograficznego, przebie-
gającego pod hasłem „Do czego
służy matematyka?”. Konkurs ten
był zainspirowany wystawą plaka-
tów, które Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu udostęp-
nił szkole. 18 listopada, na uroczy-
stym apelu, zostały ogłoszone
wyniki konkursów i wręczone na-
grody.

Laureatami zostali: 
Konkurs TABLICZKA MNOŻE-

NIA dla IV klas szkoły podstawo-
wej: I miejsce Paulina Kulińska, II
miejsce Wiktoria Maćkowiak i Ni-
kola Marciniak. Konkurs „ŁAMIG-
ŁÓWKI MATEMATYCZNE” dla V
klas szkoły podstawowej: I miejsce
Piotr Sylwoniuk, II miejsce Zu-
zanna Mrozińska, III miejsce Dawid
Mazurkiewicz. Konkurs ŁAMIG-
ŁÓWKI MATEMATYCZNE dla VI
klas szkoły podstawowej: I miejsce
Zofia Sobczyńska, II miejsce Adam
Kołodziejczyk, III miejsce Konrad
Bordecki, Jakub Żukowski. Kon-
kurs matematyczny MATH dla I i II

klas gimnazjum: I miejsce Dawid
Makarowski, II miejsce Oskar Rez-
ner, III miejsce Kamil Mitura. Kon-
kurs SUDOKU dla III klas
gimnazjum: I miejsce Paula John,
II miejsce Wiktoria Wawrzyniak, III
miejsce Mateusz Kurkiewicz. Za
udział w konkursie REBUSY MA-

TEMATYCZNE nagrody otrzymali:
Natalia Witkowska, Michał Sob-
czyński, Grzegorz Kacki, Kinga An-
drzejewska, Eliasz Kuźniak. Za
udział w konkursie fotograficznym
DO CZEGO SŁUŻY MATEMA-
TYKA? nagrodę otrzymała Wero-
nika Pizoń.

W dniach 18 września - 11 paź-
dziernika w Szkole w Lasocicach
odbyła się kolejna edycja konkursu
plastycznego pt. "Bądźmy zdrowi".
Konkurs skierowany był do
uczniów gimnazjum, a realizowany
jest od trzech lat przy współpracy
z Sekcją Oświaty Zdrowotnej przy
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Lesznie. Celem
konkursu było wykonanie plakatu
propagującego zdrowy styl życia,
a tematem przewodnim tegorocz-
nej edycji konkursu była: "Zbilan-
sowana dieta i aktywność
fizyczna". W konkursie wzięli

udział wszyscy uczniowie klas
gimnazjalnych. Wśród nich wyło-
niono zwycięzcę. Pierwsze
miejsce zajął Szymon Szlauder-
bach z klasy II gimnazjum i to jego
praca została przekazana do
etapu powiatowego. Miło nam po-
informować, że praca Szymona
została wysoko oceniona przez ko-
misję konkursową przy Powiatowej
Stacji Sanitarno- Epidemiologicz-
nej w Lesznie. Szymon Szlauder-
bach zajął drugie miejsce w
powiecie. Oprócz dyplomu otrzy-
mał nagrody rzeczowe.

Bądźmy zdrowi

Piątek, 25 października, był w Szkole w Święciechowie bardzo
smakowity i pełen witamin. Najpierw z warzyw powstały ciekawe
i śmieszne stworki. Uczniowie klasy Ib SP przekonali się, jaki za-
pach, smak, kolor i kształt mają poszczególne warzywa. Już po-
trafią je bezbłędnie rozpoznać i nazwać. Pod czujnym okiem Kasi
Malcherek wspólnie wykonali sałatkę owocową. Była naprawdę
pyszna. Najbardziej jednak smakowały im prawdziwe „bomby wi-
taminowe”, czyli soki wykonane przez mamy i niezawodne babcie.
Popróbowali wszystkich. Najbardziej delektowali się sokami z
malin, wiśni, aronii oraz czarnego bzu.

W poniedziałek, 25 listopada,
klasa VI ze szkoły w Długiem
Starem obdarowała wszystkich
uczniów i pracowników szkoły sa-
moprzylepnymi podobiznami mi-
siów. Pluszowy miś obchodził
bowiem swoje 111. urodziny.
Każdy uczeń, który zaprosił w
tym dniu swojego misia do szkol-
nej ławki, był zwolniony z odpo-
wiedzi ustnej i pisania
niezapowiedzianych kartkówek.
Trzeba przyznać, że w szkolnych
murach była prawdziwa inwazja
misiów. 

Z tej okazji w bibliotece szkol-
nej ogłoszono dwa konkursy na
przestrzenną pracę plastyczną
pt. MÓJ MIŚ oraz na wiersz o
misiu. Komisja konkursowa miała
trudny orzech do zgryzienia, ponieważ inwencja twórcza dzieci była
ogromna. Nagrody za prace plastyczne otrzymali: w klasach I-III pierw-
sze miejsce zajęła Aleksandra Burda, drugie Paulina Borowska, a trzecie
Kacper Glapa. W klasach IV-VI zwyciężyła Joanna Kubacka, drugie
miejsce zajęła Julia Józefiak, a trzecie Natalia Foralewska. W gimnazjum
nagrodę otrzymała Angelika Bestra. Konkurs literacki cieszył się mniejszą
popularnością, ale zasłużone nagrody odebrali: w klasach I-III za pierwsze
miejsce Aleksandra Linke, natomiast w klasach IV-VI pierwsze miejsce
zajęła Wiktoria Maraszek, drugie Emilia Prałat, a trzecie Nadia Rodewald. 
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Świętowanie z Marynią
Niezwykłe widowisko

można było oglądać 23 listo-
pada w Sali Wiejskiej w Świę-
ciechowie. Swój jubileusz
25-lecia powstania obchodził
Zespół Pieśni i Tańca mary-
nia. Widownia dopisała, bo-
wiem sala „pękała w
szwach”. Na scenie zapre-
zentowało się siedem grup w
różnorodnym repertuarze ta-
necznym. Pierwsza część
koncertu miała charakter lu-
dowy. Odtańczono między in-
nymi: poloneza, mazura,
krakowiaka, gaik czy kuja-
wiaka z oberkiem. W kolejnej
części zaprezentowały się
grupy tańca nowoczesnego
w inscenizacjach tanecz-
nych. Widownia owacjami na
stojąco podziękowała tance-
rzom za prawie trzygodzinny
koncert. 

Z okazji jubileuszu zespół
otrzymał z rąk prezesa Tadeu-
sza Paprockiego Srebrną Zbio-
rową Odznakę Honorową II
stopnia Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr. Przyznano
także honorowe odznaczenia
indywidualne. Złotą odznakę III
stopnia otrzymali Ewa Jan-
kowska i Marek Tulewicz.
Srebrną odznakę II stopnia
wręczono Ewelinie Koniecznej i

Mateuszowi Szturo. Natomiast
brązową odznakę I stopnia
otrzymali: Kamil Migacz, Szy-
mon Frankowski, Grażyna
Frankowska, Adrianna Bor-
decka, Jarosław Dyba, Ma-
rzena Korbel, Marta
Szczepaniak, Aleksandra
Mejza, Sandra Frąckowiak, Ja-
goda Stachowiak, Ewelina
Wawrzyniak, Paulina
Spławska, Melissa Zamelska,
Marlena Wawrzyniak, Daria Ku-
backa, Dominika Wawrzyniak,
Julia Krzykała, Katarzyna Fijał-
kowska, Michalina Lecie-
jewska, Paulina Matuszewska,
Kamila Dudkowiak, Jakub
Stephen, Weronika Matu-
szewska, Maja Kuzak, Ilona
Król oraz Dominika Domagała.
Ponadto instruktorka Ewa Jan-
kowska otrzymała Dyplom Mi-
nistra Kultury za zasługi w
upowszechnianiu kultury ludo-
wej, natomiast dyrektor Samo-
rządowego Ośrodka Kultury
Marek Tulewicz dostał    dyplom
Ministra Kultury za zasługi na
rzecz rozwoju amatorskiego
ruchu muzycznego. 

Instruktorki gorąco dziękują
wszystkim osobom, które
uczestniczyły w koncercie, a w
szczególności delegacjom za
złożone życzenia. 


