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Tradycyjnie, jak co roku, mieszkańcy naszej gminy świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Strażaka. Uro-
czystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji mieszkańców. Następnie na rynku młodzież szkolna przedstawiła inscenizację pat-
riotyczną. W obchodach uczestniczyły poczty sztandarowe oraz Orkiestra Dęta OSP z Krzywinia. Złożono także kwiaty pod
pomnikiem ku czci żołnierzy i ofiar wojen w Święciechowie. Mieszkańców do udziału w obchodach zaprosili: wójt gminy Świę-
ciechowa, Samorządowy Ośrodek Kultury oraz Ochotnicza Straż Pożarna. 
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Najpiękniejsze pisanki
W piątek, 11 kwietnia, ulicami Święciechowy przeszła Droga Krzyżowa. Nabożeństwo rozpoczęło się w miejscowym kościele. Wierni
modlili się w intencji mieszkańców Święciechowy. W Drodze Krzyżowej udział wzięli: strażacy, ministranci, tancerze z Zespołu Pieśni
i Tańca Marynia, dzieci, młodzież, nauczyciele, rolnicy, samorządowcy, matki i ojcowie różańcowi, sportowcy, zespoły śpiewacze oraz
Koło Gospodyń Wiejskich. 

W kategorii dzieci do lat 6
przyznano następujące miejsca: I
– Antonina Mrozińska, II – Kinga
Dybizbańska, III – Kacper Tarano-
wicz. Wyróżniono także pisanki:
Rafała Oscenda, Julii Stachow-
skiej i Aleksandra Dobierzyń-
skiego. 

W kategorii wiekowej od 7 do
9 lat I miejsca zdobyli Maja Klefas
i Fabian Zyber. Miejsce II otrzy-
mała Krystyna Śliwa, a na III miej-
scu uplasowały się Agnieszka
Cicha i Kinga Domagała. Wyróż-
niono pracę Jana Jęśkowiaka. 

Jury w kolejnej kategorii dzieci

Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie już po raz piętnasty zorganizował Wielka-
nocny Konkurs Pisankowy. Od lat cieszy się on dużą popularnością zarówno wśród dzieci,
jak i dorosłych. Komisja w składzie: Agata Mrozińska, Ewa Jankowska i Ryszard Murek przy-
znała nagrody za najlepiej wykonane pisanki. 

w wieku od 10 do 12 lat przyznało
następujące miejsca: I – Nadia Li-
powa i Natalia Fogt, II – Marta Lo-
rych, III – Marcelina Fic i
wyróżnienie – Joanna Cicha. 

Gimnazjaliści biorący udział w
konkursie uplasowali się na miejs-
cach: I – Aleksandra Główka, II –
Anna Brzezewska, III – Matylda
Obiegała i Oliwia Pastor. 

Wyjątkowo piękne pisanki wy-
konane zostały w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych i osób do-
rosłych. Nagrody trafiły kolejno do
następujących osób: I miejsce –
Agnieszka Sentfleben – Dybizbań-

ska, Kinga Górczak, II miejsce –
Jolanta Obiegała, III miejsce –
Ilona Zając. Wyróżniono pisanki
Marleny Gumpert-Bok i Doroty
Tomczak. Komisja konkursowa
przyznała także nagrodę spe-
cjalną za największe jajo, które
wykonali Michał Urbaniak i Marce-
lina Kubiak. Zwycięzcy otrzymali
nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Prezenty dostały także wszystkie
grupy przedszkolne biorące udział
w konkursie. Zwycięzcom gratulu-
jemy, a wszystkim uczestnikom
dziękujemy za liczny udział. 
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Wybory do
Parlamentu

Europejskiego
Szanowni Państwo,
Na dzień 25 maja 2014

roku Prezydent Rzeczypos-
politej Polskiej zarządził wy-
bory do Parlamentu
Europejskiego. Głosowanie
rozpocznie się o godz. 7, a
zakończy o godz. 21. W
swoim postanowieniu ustalił
także kalendarz wyborczy.
Poniżej wykaz ważniejszych
dat z tego kalendarza.

1. Do 11 maja wyborcy nie-
pełnosprawni mogą składać
wnioski w Urzędzie Gminy o
dopisanie ich do rejestru wy-
borców w wybranym przez sie-
bie obwodzie głosowania, który
jest specjalnie dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnos-
prawnych. Ponadto w tym dniu
mija termin zgłaszania wójtowi
zamiaru głosowania przy uży-
ciu nakładek na karty do głoso-
wania sporządzonych w
alfabecie Braille’a.

2. Do 15 maja można skła-
dać wnioski o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa do głoso-
wania. Osoby o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, jak również wy-
borcy, którzy w dniu głosowania
ukończą 75 lat, mogą w ten
sposób wyznaczyć pełnomoc-
nika, który w dniu wyborów
odda za nich głos.

3. 20 maja to ostateczny ter-
min dla wyborców, którzy są za-
meldowani na pobyt czasowy
na terenie naszej gminy, a
chcieliby w jednym z naszych
lokali oddać swój głos. W tym

celu należy złożyć wniosek w
Urzędzie Gminy o dopisanie do
spisu wyborców. W przeciwnym
razie osoby te będą mogły za-
głosować tylko i wyłącznie w
miejscu swojego stałego za-
mieszkania.

Ponadto informujemy
wszystkich mieszkańców:
Krzycka Małego, Gołanic,
Piotrowic, Niechłodu, Strzy-
żewic, Henrykowa i Książę-
cego Lasu, że zmieniła się
siedziba lokalu wyborczego
dla tego obwodu. Głosowa-
nie odbędzie się w Sali Wiej-
skiej w Święciechowie przy
ul. Strzeleckiej 7. 

Pozostałe siedziby lokali
wyborczych nie zmieniły się.
Zatem mieszkańcy Święcie-
chowy będą mogli oddać
swój głos w lokalu wybor-
czym w Zespole Szkół w
Święciechowie, ul. Szkolna
15. Mieszkańcy Przybyszewa,
Lasocic i Ogrodów będą gło-
sować w Zespole Szkół w La-
socicach, ul. Szkolna 13.
Natomiast w Zespole Szkół w
Długiem Starem przy ul.
Leszczyńskiej 1 odbędzie się
głosowanie mieszkańców
Długiego  Starego, Długiego
Nowego i Trzebin. 

Obydwa lokale wyborcze w
Święciechowie będą dostoso-
wane do potrzeb wyborców nie-
pełnosprawnych.

Zapraszamy do udziału w
wyborach!

ZASTęPcA WóJTA
PATRYK TOMcZAK

Trwają prace nad przebudową i rozbudową budynku Urzędu
Gminy w Święciechowie. Prace rozpoczęły się 14 kwietnia i po-
trwają cztery miesiące. Zakres remontu dotyczy parteru istnieją-
cego budynku. Jest to pierwszy etap prac. Odnowione zostaną
dwa biura, powstanie nowa sala obsługi klienta oraz WC przysto-
sowane do osób niepełnosprawnych. W kolejnych etapach re-
montowane będą dwa kolejne piętra oraz dobudowana zostanie
klatka schodowa. Roboty w Urzędzie Gminy wykonuje Zakład Bu-
downictwa Ogólnego Sławomir Białasik z Leszna. 

Parafia w Gołanicach przystąpiła do przebudowy muru wokół ko-
ścioła. Stary rozebrano, a na jego miejscu powstaje nowy o po-
dobnym charakterze. Inicjatorem i fundatorem przedsięwzięcia są
mieszkańcy Gołanic Zdzisława Słomińska-Fabiś i Andrzej Fabiś. 

W Gołanicach rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjno - sanitar-
nej. Prace podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy etap prac
przewidziany jest do 31 października 2014 roku. Kolejny do końca
października przyszłego roku. Budową sieci zajmuje się firma IN-
STAL Głogów Sp. z o.o. Koszt pierwszego etapu inwestycji wy-
nosi 2. 365. 000 zł. 

JAK GŁOSUJEMY? 
Każdy wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów. A
zatem ze wszystkich list wybieramy tę jedną, na którą
chcemy głosować. Na karcie do głosowania stawiamy znak
„X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandy-
datów. W ten sposób wskazujemy, iż to ta osoba powinna
uzyskać mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Głos
będzie nieważny, jeśli postawimy „X” na więcej niż jednej li-
ście lub nie postawimy go wcale. 
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imieniny obchodzą
W maju

IRENA - 5 V
Tak nazywała się grecka bogini

pokoju, a imię to nadawano dziew-
czynkom urodzonym w czasie
wojny bądź w roku zawarcia po-
koju. Współcześnie rzadziej na-
zywa się dziewczynki Irenkami,
choć są to dziewczyny pełne hu-
moru, dające sobie ze wszystkim
doskonale radę. Ireny są ambitne i
odpowiedzialne. Na ich radach za-
wsze można polegać. Kolorem
Ireny jest cytrynowy, zwierzęciem
mrówka, rośliną lipa, liczbą
dwójka, a znakiem zodiaku Lew.
Imieniny obchodzi także: 21 i 26 lu-
tego, 5 i 16 kwietnia, 9 i 14 sierp-
nia, 18 i 20 września oraz 20
października. 

W gminie Święciechowa
mieszka 51 pań Iren. Najwięcej
pań o tym imieniu mieszka w Świę-
ciechowie – 19, Długiem Starem –
8, Przybyszewie – 6, Lasocicach –
5, Gołanicach i Strzyżewicach – po
4, Trzebinach – 2. Po jednej Irenie

mieszka w Długiem Nowem, Nie-
chłodzie i Henrykowie. Najstarsza
ma 91 lat, a najmłodsza - 33 lata.
Obie panie mieszkają w Święcie-
chowie. Wszystkim Irenkom ży-
czymy samych dobrych dni.  

Irena Zamelska
z Lasocic z wnuczką

JAKUB - 6 V
Jakub jest posiadaczem imienia

biblijnego o znaczeniu "Niech Bóg
strzeże". Jakub był w Polsce od za-
wsze, i to w najróżniejszych for-
mach. Występował jako: Jakow,
Jaksza, Kuba. Któż nie zna "Kuby,
co to pije do Jakuba". Mężczyzna o
tym imieniu jest energiczny i meto-
dyczny. Bywa doskonałym organi-
zatorem, dobrym gospodarzem.
Jest też kochającym mężem i
ojcem. Jest kulturalny, wrażliwy,
bardzo lubi wygodne życie. Jego
kolorem jest niebieski, zwierzęciem
koń, rośliną mniszek lekarski, liczbą
dziewiątka, a znakiem zodiaku Rak.
Imieniny obchodzi też: 5 lutego, 14
marca,1,3 i 11 maja,  5, 13 i 25 lipca,
6 sierpnia, 3 i 21 października oraz
28 listopada. 

W naszej gminie mieszka aż 86
panów o imieniu Jakub. Najwięcej
jest ich w Święciechowie – 32, Dłu-
giem Starem – 11, Lasocicach – 9 i
Przybyszewie – 6. Ale Jakubów mo-
żemy także znaleźć w Strzyżewi-
cach, Henrykowie i Krzycku Małym
– po 5, w Gołanicach – 4, Niechło-

dzie i Długiem Nowem – po 3 oraz
w Trzebinach – 2. Jeden Jakub
mieszka w Piotrowicach. Najstarszy
pan o tym imieniu ma 34 lata i
mieszka w Święciechowie, a naj-
młodszy ma trzy miesiące, jest
mieszkańcem Długiego Starego.
Redakcja życzy wszystkim spełnie-
nia najskrytszych marzeń. 

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

30. 03 – Mieczysław Mróz (1953), Święciechowa
03. 04 – Józef Wajs (1940), Przybyszewo
12. 04 – Jadwiga Piosik (1960), Długie Stare
14. 04 – Józef Kociucki (1937), Gołanice
19. 04 – Piotr Leon Linka (1965), Długie Nowe
19. 04 – Jadwiga Wasilewicz (1920), Strzyżewice
25. 04 – Szczepan Kowalczyk (1933), Piotrowice

Jakub Bordecki
ze Święciechowy

Czego nie wiemy o...
Hannie Hubert

Mieszkanka Długiego Starego,
nauczycielka, lat 52, dyrektorka
miejscowej szkoły, absolwentka
AWF w Poznaniu, zodiakalny
Rak.

- Pochodzi Pani z rolniczej ro-
dziny? 

- Długo by o tym opowiadać. Gos-
podarstwo miała moja babcia. Mama
była nauczycielką, a tata pracownikiem
naukowym w Akademii Rolniczej w
Poznaniu. Wszyscy na tym gospodar-
stwie w Święciechowie pracowaliśmy.
Do dziś prowadzi je mój brat z rodziną. 

- Praca na roli nie jest więc Pani
obca? 

- Od najmłodszych lat z braćmi pra-
cowałam ( może na początku bardziej
przeszkadzałam) w gospodarstwie. W
wieku 16 lat zrobiłam prawo jazdy, rów-
nież na ciągnik i od tego momentu
mogłam już „ oficjalnie” wykonywać
prace polowe na sprzęcie mechanicz-
nym. Chyba dlatego do dziś tak lubię
zieleń, przyrodę, ogród, ale oczywiście
praca na roli jest już teraz zupełnie
inna. 

- Wybrała Pani zawód po mamie? 
- To prawda, jestem nauczycielką z

zamiłowania. Nie zmieniłabym zawodu
na inny. W szkole zawsze się coś
dzieje. Jest codzienne nauczanie, ale
też konkursy, przeglądy, turnieje, im-
prezy. Sukcesy dzieci dają nauczycie-
lowi ogromną satysfakcję. Mam
szczęście pracować z dobrym zespo-
łem, więc tych sukcesów jest sporo. To
cieszy. 

- Najczęściej zobaczyć Panią
można w sportowym stroju... 

- Przecież ukończyłam Akademię
Wychowania Fizycznego i jestem nau-
czycielką wuefu. Prowadzę lekcje z
uczniami, zwłaszcza lekcję gry w piłkę
nożną. Nasze piłkarskie drużyny już za-
pisują się w powiatowych rankingach.
Sama też często jeżdżę rowerem, cho-
dzę na długie spacery z psem. Lubię
ruch. 

- Dyrektorką szkoły jest Pani od

dwudziestu lat. A wcześniej? 
- Pracowałam w szkole w Święcie-

chowie i w Lasocicach. Do Długiego
Starego trafiłam w 1993 roku. Nauczy-
cielką jestem już więc trzydzieści trzy
lata. W międzyczasie ukończyłam po-
dyplomowe studia na kilku kierunkach.
Między innymi organizację i zarządza-
nie, gimnastykę korekcyjną, pomoc
psychologiczno-pedagogiczną, eduka-
cję dla bezpieczeństwa, ewaluację pe-
dagogiczną.... 

- A czas dla siebie? 
- Lubię spędzać czas wolny z uko-

chanym synem Marcinem. Nieźle wy-
chodzi nam wspólne gotowanie. Mam
grono sprawdzonych przyjaciół, o któ-
rych z uśmiechem mówię, że są na
szczególne okazje. Jedna z koleżanek
regularnie wyciąga mnie do kina, druga
podsuwa dobre lektury, z innymi pro-
wadzę wymianę doświadczeń kulinar-
nych oraz pogaduszki przy kawie, inni
dzwonią. Lubię też czytać. Ostatnio po-
chłonęła mnie saga rodzinna Barbary
Rybałtowskiej o ludziach z Kresów.
Przypomniały mi się rozmowy z babcią
o latach wojny, o Katyniu, o sprawach,
które poruszało się tylko wśród bliskich.
To tak, jakbym znowu była w rodzinnym
domu.... 

- Wiem, że jest tam Pani codzien-
nie. 

- Moja mama ciężko zachorowała.
Potrzebuje opieki i miłości. Dzielimy się
obowiązkami z rodziną. To doświad-
czenie pokazało nam, co tak naprawdę
jest w życiu ważne i jak dużo możemy
znaleźć w sobie ciepła, siły, pokory.
Chwilami mam wrażenie, że dzisiaj, w
czasie choroby, mama daje mi więcej
niż kiedykolwiek w dzieciństwie. Jestem
u niej każdego dnia. 

- A żałuje Pani czegoś z przeszło-
ści? 

- … nie zawsze spotyka się wła-
ściwe osoby na swojej drodze, ale
trudne doświadczenia kształtują nasz
charakter. Żałuję że więcej czasu nie
poświęciłam nauce języków obcych. W
szkole uczyłam się angielskiego i rosyj-
skiego. Po latach trudno jednak prowa-
dzić konwersacje w tych językach.
Obiecuję sobie, że do angielskiego
wrócę.

- co ceni Pani w ludziach najbar-
dziej? 

- Pracowitość, szczerość, poczucie
humoru i bezinteresowną pomoc
innym. W trudnych chwilach jej do-
świadczam. 

- A na czyje wsparcie może Pani
liczyć w pracy? 

- O kadrze już mówiłam, mam
dobry zespół. Ale też świetnie współ-
pracuje mi się z sołtysami, Radą So-
łecką, parafią, strażakami, z
pracownikami Ośrodka Kultury. Tylko
razem można robić tak dużo. 

W czerwcu w "Kurierze..." przedstawimy kolejne osoby w rubryce doty-
czącej imienin. Tym razem będą to: Jolanta i Konrad. Dajemy Państwu moż-
liwość przesłania swojego zdjęcia do naszej redakcji. Zdjęcie pierwszej osoby,
która prześle je na adres gazeta@swieciechowa. pl, umieścimy na łamach
naszej gazety. Można też umówić się z nami i zrobić zdjęcie na miejscu. 
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Z wizytą u jubilatów
Wybraliśmy się z wizytą do pań-

stwa Wojnowskich dokładnie w
dniu ich małżeńskiej rocznicy.
Jeszcze nie świętowali, bo sama
uroczystość odbyła się kilka dni
później, ale zgodzili się na roz-
mowę o swoim życiu. A opowiadali
ciekawie, z wieloma szczegółami,
szczerze. 

Pani Helena urodziła się w La-
socicach - w domu, który stoi tuż
obok ich posesji. Wtedy ojciec pro-
wadził tam kuźnię, a mama mu po-
magała. Kiedy na świat przyszły
kolejno trzy dziewczynki, mama
przede wszystkim zajęła się ich wy-
chowaniem i domem. Helena była
najstarsza. 

- Po szkole podstawowej uczy-
łam się szycia – wspomina pani
Helena. – Lubię to zajęcie do dziś.
A w życiu bardzo mi się przydało.
Szyłam dla siebie, dla dzieci,
potem dla wnuków. Nieraz przyj-
mowałam zamówienia od sąsia-
dów. Uszyłam kiedyś nawet suknię
ślubną. 

A pan Aleksander pochodzi z
Przybyszewa. Do Lasocic trafił, wy-
bierając zawód. W kuźni u ojca He-
leny uczył się kowalstwa. Z
uśmiechem mówi, że przyszłej
żony nie musiał szukać, po prostu
tam mieszkała. 

Państwo Wojnowscy wspomi-
nają jeszcze jeden epizod mło-
dzieńczego życia. Obydwoje trafili
do brygad SP. Pani Helena praco-
wała w polu pod Malborkiem, a pan
Aleksander przy nasypach kolejo-
wych. Takie to były czasy.

Ale wspominają też wojenne
dzieciństwo. Pan Aleksander z
większymi szczegółami, bo kiedy
wybuchła wojna, miał dziesięć lat.
Pani Helena była małym dziec-
kiem. Ale pamiętają żołnierzy,
strzały, opowieści o egzekucjach. 

Aleksander Wojnowski nigdy
jednak nie pracował w kowalstwie.
Od początku zatrudnił się na kolei.
Był monterem zabezpieczenia.
Wcześniej było wojsko, a po nim
już tylko kolej. Całe zawodowe
życie przepracował na PKP, choć
oczywiście firmy zabezpieczające
kolejowe przejazdy zmieniały
nazwy. Ale on kolejarzem pozostał. 

Pobrali się 24 kwietnia 1954
roku. Ojciec pani Heleny kupił dla
nich kawałek ziemi obok swojego
domu. Na nim rozpoczęli budowę. 

- To była budowa systemem

Ten jubileusz jest niecodzienny, gdyż dotyczy małżonków,
którzy idą wspólnie przez życie od sześćdziesięciu lat. A są
to Helena i Aleksander Wojnowscy z Lasocic. Właśnie w
kwietniu minęła rocznica ich ślubu kościelnego. Sakramen-
talne „tak” powiedzieli sobie w 1954 roku. 

gospodarczym – mówi pan Ale-
ksander. – Dużo robiłem sam, po-
magała nam też rodzina. Domek
był mały, parterowy. Pamiętam, że
wmurowaliśmy stare okna i drzwi,
byle tylko zamieszkać u siebie.
Udało się to już dwa lata po ślubie.
Wtedy domek był zaledwie w sta-
nie surowym. Ale cieszyliśmy się
nim bardzo. 

Razem z małżonkami do no-
wego domu wprowadziła się też
mama pana Aleksandra. Ojciec już
nie żył. A potem na świat przyszła
dwójka dzieci, córka i syn. 

Kiedy zapytałam jubilatów, jakie
było ich wspólne życie, w odpowie-
dzi usłyszałam, że pracowite. Nie

mówili tego z pretensją w głosie.
Ot, po prostu było dla kogo i na co
pracować. Przy domu prowadzili
hodowlę świń, zawsze trzymali
kaczki, kury, pani Helena uprawiała
spory ogród… Pracy starczało dla
wszystkich. 

A we wspomnieniach podkre-
ślają, że ciągle trzeba było coś na-
prawiać, dobudowywać, ulepszać.
Na początek wymieniali stare okna,
potem stawiali dobudówkę, remon-
towali pokoje, naprawiali dach.
Pani Helena mówi, że nie zapomni
gruzu w mieszkaniu. Ale dziś mają
spory dom, piętrowy. To już po-
mogli budować córka z zięciem. Bo
oni urządzili sobie drugie mieszka-
nie na górze. Założyli też centralne
ogrzewanie, doposażyli wnętrza.
Pani Helena mówi, że to szczęście

mieć córkę i zięcia tak blisko. W
domu zawsze było pełno ludzi. Bo
młodzi mają trójkę dzieci. Wszyscy
wychowali się razem z dziadkami.
To tak jakby pani Helena odpłacała
się teściowej. Ona też pomagała jej
w opiece nad dziećmi. 

O panu Aleksandrze mówią
„złota rączka”. Bo też potrafi
wszystko zrobić. I murować, i ma-
lować, ziemię uprawi, świniaka za-
bije. Wiele rzeczy w życiu robił.
Nawet kiedy przeszedł na emery-
turę, jeszcze sześć lat pracował w
magazynie SKR. A był też tereno-
wym opiekunem społecznym. Nie-
raz odwiedzał emerytów i
potrzebujących wsparcia miesz-
kańców Lasocic. Dzisiaj także
krząta się w zagrodzie i w domu.
Ale lubi też rozwiązywać krzyżówki
i zapisywać wiele codziennych da-
nych. Od lat pisze o pogodzie we
wsi, o cenach różnych towarów, o

ludziach, którzy się urodzili i którzy
odeszli. Zapisane przez niego ze-
szyty mogłyby być wspaniałym
źródłem do ewentualnej monogra-
fii Lasocic. 

Państwo Wojnowscy doczekali
się piątki wnucząt i ośmiorga praw-
nucząt. Syn mieszka także w La-
socicach, więc jego maluchy
również były oczkiem w głowie
dziadków. Do dziś wpadają do nich
i jak tylko można, nocują na Sło-
necznej. Pani Helena twierdzi, że
kiedy nie ma w domu dzieci, robi
się jakoś smutno i pusto. W ich
domu zawsze przecież było
gwarno. A teraz mieszkają tylko z
córką Teresą i zięciem Leonardem.
Tak na marginesie powiedzmy, że
córka i zięć będą także obchodzić
w kwietniu małżeński jubileusz. Im

mija właśnie 40 lat wspólnego
życia. 

Aż trudno uwierzyć, ale pani
Helena jeszcze w tym roku przeko-
pała cały ogródek. Nie dlatego, że
nikt nie chciał pomóc, ale po prostu
to lubi. Już wszystko zasiała, ma
piękne kwiaty, cieszy się pogodą.
W domu też chce sama porządko-
wać mieszkanie, myje okna, pie-
rze, gotuje. Twierdzi, że to trzyma
ją przy życiu. Bo przecież czasem
coś w zdrowiu „szwankuje”, ale
ciągły ruch pozwala o tym zapo-
mnieć. Kiedyś działała w Kole Gos-
podyń Wiejskich, była na
wycieczkach, w sanatorium. Dziś
jest głównie w domu. Tu czuje się
potrzebna i zadowolona. 

- Od zawsze jestem „nocnym
Markiem” - mówi z uśmiechem. –
Nie chodzimy z mężem wcześniej
spać niż o północy. Do dziś trochę
szyję, oglądam telewizję, wspomi-

nam. Nie narzekam. 
Swój jubileusz państwo Wojno-

wscy spędzili z bliskimi i przyja-
ciółmi. Niestety, zabrakło
najmłodszej siostry pani Heleny.
Ale były siostra pana Aleksandra i
druga siostra pani Heleny, dzieci i
ich małżonkowie, wnuki, prawnuki,
wielu krewnych. Wszyscy życzyli
jubilatom przede wszystkim zdro-
wia. Nie zapomnieli o nich także
sąsiedzi, sołtys, znajomi. Nie
mogła też zapomnieć redakcja. 

Pani Heleno, panie Aleksandrze
– życzymy długich jeszcze wspól-
nych lat. Życzymy nieustającej mi-
łości bliskich, pogody ducha i takiej
aktywności jak dziś. Już teraz za-
powiadamy się z wizytą na kolejne
małżeńskie rocznice. 

HALINA SIEcIŃSKA

Jubilaci z córką, synem i ich małżonkami
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Krzysztof Bartkowiak swój
pierwszy warsztat stolarski otworzył
w Lesznie, przy domu. To było w
1989 roku, gdy nastąpiła pewna od-
wilż w przepisach dotyczących pry-
watnej działalności. Nie był
stolarzem, ale już wtedy wiedział,
że zawodu może się nauczyć. Lubił
malować, trochę tworzył w drewnie,
miał pomysły, zapał. 

— To były lata, kiedy na rynku
wszystkiego brakowało - mówi
Krzysztof Bartkowiak. - Właśnie
ruszyło budownictwo mieszka-
niowe, a właściciele nie mogli kupić
okien, drzwi, podłóg. Rozpocząłem
więc od produkcji stolarki budowla-
nej. Zamówień było naprawdę
dużo, również na boazerie, okien-
nice, oczywiście też na okna i
drzwi. Pracowałem po kilkanaście
godzin na dobę. Bardzo szybko za-
trudniłem pierwszych pracowników.

Zakład w Lesznie już wkrótce
stał się za ciasny. Pan Krzysztof po-
stawił na sąsiedniej działce drugi
warsztat, kolejny wynajął u sąsiada,
a czwarty w Święciechowie. Przez
7 lat pracował w obydwu miejsco-
wościach, wożąc towar i wykonane
elementy od jednego warsztatu do
drugiego. Postanowił więc znaleźć
w regionie miejsce, gdzie będzie
można rozbudować firmę i powięk-
szyć produkcję. Udało się to w
Przybyszewie, w halach po byłej
Wiklinie. 

Teren jest piękny. Znajduje się
obok zabytkowego pałacu, wśród
drzew, zieleni, z okazałym placem i
oczkiem wodnym. Kiedyś były to
obiekty dworskie, dziś zamieniły się
w przestronne hale produkcyjne, a

także zaplecze socjalne, biura, salę
wystawową, magazyny. Właściciel
zmienił stare obiekty w nowoczesny
zakład stolarski. Bez przesady
można powiedzieć, że jest wizy-
tówką gminy i regionu.

— Produkujemy tylko z drewna
- dodaje pan Bartkowiak. — Nasze
okna i drzwi są z drewna sosno-
wego, dębowego, mahoniowego.
Jako jedni z pierwszych w Polsce
rozpoczęliśmy produkcję w syste-
mie Euro68. To była wówczas
nowa, nieznana u nas technologia.
Praktykę w tym zakresie odbywa-
łem w Niemczech. Dziś robi się w
zasadzie wyłącznie takie okna i
drzwi.

W firmie pracuje około siedem-
dziesięciu osób. Niemal połowa za-
łogi zaczynała pracę jeszcze w
Lesznie. Są wśród nich tacy, którzy
swój staż liczą na 24, 22 lata. Pra-
cowali tu też członkowie jednej ro-
dziny, bracia, małżeństwa.
Ciekawostką jest to, że mimo iż za-

kład jest tak bardzo zautomatyzo-
wany i nowoczesny, to wśród pra-
cowników spotkać można po prostu
świetnych rzemieślników, stolarzy,
malarzy. Oni wykonają każde indy-
widualne zamówienie, nawet wy-
magające rzeźbień czy
jednostkowych zdobień. Pan
Krzysztof mówi, że to jest właśnie
siła zakładu. Z jednej strony firma
gotowa jest przyjąć zlecenie na
duże partie okien i drzwi, z drugiej -
zrealizuje też małe potrzeby. A robią
okna i drzwi zarówno do wielkich
kamienic, domów, jak i do hoteli,
dworków, ratuszy, sądów. Niekiedy
właśnie do zabytkowych wnętrz. 

Plan na rozwój firmy od po-
czątku był znany. Aby wejść na eu-
ropejskie rynki, produkt musi być
najwyższej jakości. Nie da się tego
osiągnąć bez nowoczesnych ma-
szyn. Pierwszą maszynę nume-
ryczną firma zakupiła już w 2004
roku. Służy do precyzyjnej obróbki
drewna, w szczególności do wyko-
nywania trudnych technicznie
łuków. Ale dziś maszyn jest dużo
więcej, łącznie z urządzeniami po-
mocniczymi. Są na wysokim, świa-
towym poziomie. 

— Rocznie produkujemy około
trzech tysięcy okien oraz około pół
tysiąca drzwi i tyle samo okiennic -
dodaje Krzysztof Bartkowiak. - Są
to oczywiście wyroby kompletne,
gotowe do zamontowania. Niemal
połowa produkcji trafia do europej-
skich krajów, a ostatnio pojawiliśmy
się też w Azji. Wystawiamy drzwi i
okna na targach, pokazujemy na
wystawach, wydajemy foldery. Jes-
teśmy naprawdę konkurencyjni, a
fakt, że wielu klientów współpracuje

z nami od lat, a inni wracają lub po-
lecają nas kolejnym, świadczy o
tym, że jakość naszych produktów
jest z najwyższej półki.

Firma jest rodzinna. Właścicie-
lami są Maria i Krzysztof Bartko-
wiakowie. Ale od kilku lat w
zakładzie pracuje też syn Michał.
Ukończył wzornictwo na poznań-
skim uniwersytecie, pracuje na wy-
dziale architektury wnętrz i
wzornictwa uczelni, w firmie zaj-
muje się promocją, opracowuje
wzory. Chętnie mówi o unijnym
wsparciu. Otóż firma otrzymała
środki z Unii Europejskiej na reali-
zację dwóch programów pod
nazwą „Nowoczesne produkty
firmy Bartkowiak”. Wartość inwe-
stycji wynosiła 3, 5 mln zł. Dzięki
temu powstała nowa hala produk-
cyjna, wybudowano kotłownię z
centralnym systemem odwiórowy-
wania każdej maszyny, powstała
nadciśnieniowa lakiernia, dotarły
nowe maszyny. Wszystko to po-
zwoliło na kolejne usprawnienia
produkcji i zwiększenie mocy pro-
dukcyjnych oraz - co nie jest bez
znaczenia - podniesienie bezpie-
czeństwa pracy. Dziś zakład pra-
cuje na 3000 metrach
kwadratowych powierzchni i daje
pracę ludziom z naszej gminy i z
gmin sąsiednich. 

— W tak nowoczesnym zakła-
dzie oczekiwania w stosunku do
załogi są dużo większe niż przed
laty - wyjaśnia Maria Bartkowiak.
— Oczekujemy, że pracownicy
będą znać języki obce, bo przecież
kontaktujemy się z dostawcami i
klientami na całym świecie. Że po-
trafią obsługiwać programy kompu-
terowe, że będą dyspozycyjni,
elastyczni, gotowi na szybkie
zmiany produkcji. Cieszy nas, że
większość pracowników właśnie u
nas podnosiła kwalifikacje, rozwi-
jała się, niektórzy objęli kierownicze
stanowiska. To wiąże z zakładem. 

Warto jeszcze powiedzieć, że
firma Bartkowiak została przyjęta
do elitarnego klubu Gazele Biz-
nesu, czyli do najdynamiczniej roz-
wijających się firm. Gratulujemy!

HALINA SIEcIŃSKA

25 lat na rynku
Firma Bartkowiak z Przybyszewa otrzymała wyróżnienie w konkursie „Pra-
codawca, Organizator Pracy Bezpiecznej” w kategorii pracodawców zatrud-
niających od 51 do 250 pracowników. I to był jeden z powodów, dla których
odwiedziliśmy zakład. Drugim jest fakt, że firma istnieje na rynku dokładnie
25 lat, a więc obchodzi w tym roku jubileusz. 

Wręczenie nagrody przez Okręgowego
Inspektora Pracy w Poznaniu.

Realizacja hotelu
w Azji

Hala produkcyjna
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Z Kroniki Święciechowy
- Zakończono budowę mostu w

Trzebinach na drodze do Długich
Starych.

- 18 stycznia na uroczystym
apelu z okazji 30. rocznicy PPR
dzieci ze szkoły w Święciechowie
dały występ, podejmując władze
administracyjne, partyjne i człon-
ków PPR-u: Stanisława Tyrcza,
Jana Apolinarskiego, Wojciecha
Demskiego i Wawrzyńca Maszne-
rawskiego. Historię PPR-u przed-
stawił Andrzej Walentynowicz. 

- Zjazd Powiatowy PCK – W
niedzielę, 10 grudnia, odbył się
Zjazd Kół PCK i konkurs na temat
walki z gruźlicą. Występowali
przedstawiciele kół PCK z zakła-
dów oraz dzieci szkolne. 

- W lipcu 1972 roku siedem par
jubilatów obchodziło 50- lecie
swego pożycia małżeńskiego. Z tej
okazji odbyło się uroczyste przyję-

Kolejny fragment zaczerpnięty z Kroniki Święciechowy doty-
czy lat 1972- 1973. 

cie w Urzędzie Gromadzkiej Izby
Narodowej w Święciechowie,
gdzie wręczono jubilatom medale
„Za długoletnie pożycie małżeń-
skie”. 

- Rok 1973 - W związku z reor-
ganizacją terenową  na miejscu
gromad powstają gminy. Do gminy
Święciechowa należą wsie: Goła-
nice, Krzycko Małe, Niechłód, Piot-
rowice, Trzebiny, Ogrody.
Lasocice, Przybyszewo, Długie
Stare, Długie Nowe, Strzyżewice,
Zaborowo i Henrykowo. 

- Od chwili powstania naczelni-
kiem gminy jest obywatel Stefan
Bensdorff. Gminnym dyrektorem
szkół został mgr Andrzej Walenty-
nowicz, były nauczyciel Szkoły
Podstawowej w Święciechowie. 

- Kolegium Wydziału Oświaty w
dniu 8 lutego 1973 roku zatwier-
dziło plan organizacji szkół, przed-

szkoli i ośrodków kulturalno – spor-
towych na terenie gminy. Z chwilą
powstania gmin powstał również
Komitet Gminny Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej, którym
kieruje I sekretarz Zygmunt Kacz-
marek, łącząc tę funkcję z funkcją
przewodniczącego Gminnej Rady
Narodowej w Święciechowie.

- Komitet Gminny Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej działa
od powstania gminy. Poprzednio
działalnością polityczną kierował
Komitet Gromadzki, na czele któ-
rego stał sprawujący swą funkcję
społecznie – I sekretarz Komitetu
Gromadzkiego. 

- Gminna Organizacja PZPR
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Wybory we francuskiej
gminie Aixe-sur-Vienne

Od kilku lat Święciechowa
współpracuje z francuską gminą
Aixe-sur-Vienne. W ubiegłym roku
gościliśmy jej przedstawicieli na
uroczystościach jubileuszowych
zorganizowanych w naszej gminie.
Wówczas merem Aixe-sur-Vienne
był Daniel Nouaille.

W tym roku w marcu odbyły się

we francuskiej gminie kolejne wy-
bory samorządowe. Na funkcję
mera startowały trzy osoby: Patrick
Servaud, Rene Arnaud oraz Co-
lette Molton. Ze względu na wiek
do wyborów nie startował już  Da-
niel Nouaille. Do drugiej tury wy-
borów przeszli Patrick Servaud i
Rene Arnaud. Ostatecznie zwycię-
żył Rene Arnaud, i to on objął funk-
cję mera gminy.

Nowy mer ma 60 lat, jest żo-
naty, ma dwoje dzieci. Urodził się
w sąsiednim mieście Limoges, ale
ma związki z Aixe-sur-Vienne. Tam
bowiem jego rodzice prowadzą
firmę. Jest nauczycielem matema-
tyki, a w wyborach startował już w
2008 roku. Wówczas przegrał za-
ledwie 14 głosami. Lubi spacery,
jazdę na rowerze, ogrodnictwo. 

Zapewne wkrótce odwiedzi
naszą gminę. Póki co władze
Święciechowy przesłały na jego
ręce gratulacje. 

skupia ponad 500 członków w 23
podstawowych organizacjach par-
tyjnych działających we wszystkich
środowiskach gminy. 

- Dnia 1 lipca 1973 roku została
utworzona Spółdzielnia Kółek Rol-
niczych w Święciechowie z takich
zakładów jak: Międzykółkowa
Baza Maszynowa w Święciecho-
wie, Międzykółkowa Baza Maszy-
nowa w Lasocicach,
Międzykółkowa Baza Maszynowa
w Lesznie, Filia POM Leszno w
Lasocicach i Kółko Rolnicze Długie
Stare zgodnie z uchwałą Central-
nego Związku Kółek Rolniczych z
kwietnia 1973 roku. 

Tradycją stał się już „Bieg uśmiechu” organizowany 3 maja w
Przybyszewie. Uczestnicy wspólnie biegną przez wyznaczoną
trasę po zdrowie Karoliny Jankowiak z Przybyszewa. Na ten
dzień zaplanowano wiele atrakcji, między innymi mecz piłki
nożnej kawalerzy
– żonaci, mecz
piłki siatkowej
panny – mężatki,
a także gry i za-
bawy dla dzieci.
Chary ta tywna ,
sportowa impreza
z g r o m a d z i ł a
sporo osób, które
przybyła by wes-
przeć mieszkankę wsi. Organizatorami biegu jest Stowarzy-
szenie ZMW Przybyszewo przy współpracy z miejscową
Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Kołem Gospodyń Wiejskich z
Lasocic i Przybyszewa. 



[ 8 ] KURIER ŚWIĘ

Niezwykła przyg  
Mateusz Homski przez sześć

długich dni i nocy uczestniczył w XVI
edycji Selekcji. Dla tych, którzy nie
wiedzą, czym ona jest, wyjaśniamy
- to ekstremalna gra terenowa wzo-
rowana na testach rekrutacyjnych do
jednostek specjalnych. Prowadzona
przez majora Arkadiusza Kupsa. Se-
lekcja to jedna z najtrudniejszych
prób rekrutacyjnych, rozgrywanych
od 1998 roku na Poligonie w Draw-
sku Pomorskim. Przewinęło się
przez nią kilka tysięcy ludzi. Rozgry-
wana jest przy wsparciu Minister-
stwa Obrony Narodowej. Ideą
imprezy jest między innymi stworze-

nie właściwych mechanizmów wer-
bunkowych do elitarnych jednostek
Wojska Polskiego. Instruktorami pro-
wadzącymi są żołnierze wywodzący
się z elitarnej 56. Kompanii Specjal-
nej, funkcjonariusze policji i innych
służb. Całość imprezy zabezpiecza
ponad 30-osobowy zespół lekarzy,
ratowników medycznych, psycholo-
gów, płetwonurków, goprowców i in-
nych specjalistów. Uczestnicy gry
mają do pokonania między innymi
kilometry tras, przeszkody terenowe,
bagna, rzeki i jeziora przy minimal-
nej dawce snu i permanentnym stre-

sie. Nikt nie zna przebiegu imprezy z
wyjątkiem prowadzącego, co dodat-
kowo wzmaga niepewność i podnosi
skalę trudności dla uczestników.

- Pomysł udziału w Selekcji naro-
dził się bardzo spontanicznie, wynik-
nął z rozmowy z dobrym znajomym,
który w poprzednim roku podjął wy-
zwanie, ale nie dotrwał do końca.
Postanowił spróbować ponownie, a
ja razem z nim- mówi Mateusz
Homski. - Selekcja, kojarzyła mi się
zawsze z czymś nieosiągalnym i
niemożliwym. Jednak sam udział w
niej był jednym z moich skrytych ma-

rzeń. Długo się więc nie zastanawiałem, nie
miałem nic do stracenia. Wiedziałem, że
czeka mnie wspaniała przygoda i ogromne
doświadczenie.

Do XVI edycji Selekcji zgłosiło się ponad
500 świetnie przygotowanych fizycznie oraz
psychicznie osób. Po etapie wstępnym -
zwanym preselekcją - zakwalifikowało się
82 uczestników do dalszej właściwej gry na
poligonie. Po pięciu dniach niesamowitej
walki, w stresie, przy minimalnej dawce snu,
ciągłej presji instruktorów Selekcję ukoń-
czyło 17 najtwardszych, najmocniejszych
oraz najlepszych uczestników. A wśród nich
Mateusz Homski. 

Oczywiście udział mieszkańca Święcie-
chowy w Selekcji nie był do końca przypad-
kowy. Od dziewiątego roku życia Mateusz
związany jest ze sportem. Wiedział więc, co
to dyscyplina, wysiłek fizyczny i ból mięśni
po treningach. Jako młody chłopak zaczął
trenować taekwondo olimpijskie pod okiem
trenera Tomasza Gorwy. - Bez wątpienia
mogę powiedzieć, że przez sport udało mi
się ukształtować taką formę fizyczną i psy-
chiczną, co na pewno pomogło mi ukończyć
Selekcję – mówi Mateusz. – Od piętnastu lat
trenuję sporty walki, głównie taekwondo
olimpijskie, w którym jestem posiadaczem
czarnego pasa. Udało mi się także zdobyć
kilka razy mistrzostwo Polski, sporo medali
międzynarodowych, krajowych i godnie re-
prezentować przez pewien okres barwy na-
rodowe w kadrze Polski. 

Od jakiegoś czasu Mateusz interesuje
się także systemem treningu funkcjonal-
nego crossFit. Oprócz tego czynnie uprawia
ratownictwo morskie. Dodatkowo uwielbia
wszelkie formy aktywnego spędzania
czasu.

Warunki, jakie trzeba było spełnić, aby
dostać się do gry właściwej, to dotarcie na
własną rękę na teren Akademii Wojsk Tech-
nicznych znajdującej się w Warszawie. Tam

Taką próbę wytrzymałości przeszłoby niewielu. Mateusz Homski
ze Święciechowy wygrał walkę ze stresem, słabościami, bólem i
niewyobrażalnym zmęczeniem. 
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 goda Mateusza

trzeba było przejść fizyczny etap preselekcji.
Po etapie wstępnym 82 osoby dostały roz-
kaz od majora Kupsa dotarcia w kilka go-
dzin na własną rękę z Warszawy do
Drawska Pomorskiego. Tam miała miejsce
pierwsza konkurencja. 

Selekcja, mimo wieloletniej historii, jest
imprezą, która zaskakuje z roku na rok
obrotem sytuacji, przeprowadzanymi tes-
tami, konkurencjami oraz poziomem trud-
ności. Pod uwagę trzeba brać również
warunki pogodowe, które przeważnie nie
sprzyjają uczestnikom. - Nie ma dwóch ta-
kich samych Selekcji, każda jest wyjątkowa
w swoim rodzaju – podkreśla major Kups.

Mateusz zapytany o chwilę słabości, za-
łamania przyznaje, że i te się zdarzały. I to
już pierwszego dnia, po kilkunastu kilomet-
rach ciężkiego marszu, z pełnym osprzę-
tem, w strasznej ulewie po mokradłach oraz
polnych drogach. A jeszcze czekało uczest-

ników kilka godzin czołgania pod lin-
kami oraz kilkanaście kilometrów
szybkiego marszu. Sporo osób nie
przetrwało tej próby. Później było już
tylko gorzej. Po dwóch, trzech
dniach Selekcji warunki fizyczne nie
odgrywały już tak ważnej roli. Liczyła
się odporność psychiczna, umiejęt-
ność walki z bólem. Trzeba było za-
cisnąć zęby i walczyć dalej.

Selekcja to impreza, która cha-
rakteryzuje się tym, iż jest nieprze-
widywalna. Tak więc nie ma mowy o
jakimkolwiek harmonogramie dnia.

- Bywało, iż w nocy spaliśmy po
dwie, trzy godziny w lesie, przy ulicy
czy w bunkrach, oczywiście pod
gołym niebem lub co godzinę by-
liśmy przenoszeni z jednego miejsca
w drugie. Posiłki otrzymywaliśmy
często w biegu, w postaci pasztetu
rybnego, paprykarza, bochenka
chleba na pięć osób czy sucharów –
podkreśla Mateusz. - Oprócz tego
trzy razy dziennie otrzymywaliśmy
butelkę wody mineralnej. Od czasu
do czasu po bardzo ciężkich dniach
trafiła się czekolada na pięć osób.
Chodziło o to, aby uzupełnić wypłu-
kany magnez oraz zapobiec łapią-
cym nas skurczom..

Ilość konkurencji przeprowadza-
nych w ciągu dnia ciężko zliczyć.
Każdy dzień był jedną wielką „kon-
kurencją”, walką o przetrwanie. Cały
czas uczestnicy byli na obrotach fi-
zycznych oraz psychicznych. Trzeba
było uważać, analizować sytuację,
być skupionym. Jedna wpadka
mogła zaważyć na tym, czy uczest-
nik będzie dalej w grze, czy odpad-
nie.

Stałym punktem Selekcji są ćwi-

czenia fizyczne. Chodzi między in-
nymi o codzienne pompki, długie
marsze w pełnym ekwipunku i po-
zostałe ćwiczenia, np. na mięśnie
brzucha. Drugą formą były konku-
rencje zadaniowe – fizyczne, które
często kończyły się sprawdzeniem
reakcji uczestników, czasu wykona-
nia polecenia oraz trzeźwego my-
ślenia podczas trudnych sytuacji
psychologicznych w momencie
skrajnego wyczerpania fizycznego.
Po tych właśnie konkurencjach
major podsumowywał dzień i elimi-
nował kilka osób z gry. 

A były także inne zadania, np.
nauczenia się bardzo trudnego wier-
sza czy zapamiętanie 32-cyfrowego
kodu. Spośród ciekawych konkuren-
cji można wymienić skok z helikop-
tera na środek jeziora, dopłynięcie
do pomostu, wyjście i naładowanie
magazynka amunicją. Wszystko
oczywiście na czas oraz jakość wy-
konania. Poligon drawski posiada
wiele wspaniałych placów, torów z
przeszkodami, niezbędnych do
szkolenia służb specjalnych.
Wszystkie konkurencje układane
były pod osoby bardzo sprawne fi-
zycznie, odporne psychicznie, po-
trafiące radzić sobie w sytuacjach
podczas skrajnego wyczerpania za-
równo fizycznego, jak i psychicz-
nego.

Po ukończeniu Selekcji najwięk-
szą nagrodą jest unikalna tabliczka
z wygrawerowanym imieniem, na-
zwiskiem oraz dopiskiem, iż osoba
ta ukończyła Selekcję. Dodatkową
nagrodą jest koszulka, czapka oraz
numerek, a wiec rzeczy, z którymi
uczestnicy nie rozstawali się przez

cały okres Selekcji. Dla uczestników
ważny jest także uścisk dłoni majora
Kupsa, wielki szacunek oraz gratu-
lacje ze strony organizatorów,
uczestników i osób z wyższych sfer
wojskowych. Nie trzeba wspominać
o ogromnej satysfakcji. 

Na koniec pytamy Mateusza, czy
udział w Selekcji otwiera mu drzwi
do służb specjalnych. 

– To, że udało mi się ukończyć
Selekcję, oczywiście otwiera nowe
możliwości oraz drzwi do tego
świata. Podczas oficjalnego zakoń-
czenia imprezy towarzyszyło nam
wiele ważnych osób. Otrzymaliśmy
propozycję pracy w policji, Żandar-
merii Wojskowej, wojsku, służbach
specjalnych, służbach antyterrory-
stycznych BOR czy zaproszenie na
Selekcję do legendarnych służb
specjalnych GROM lub Formoza.-
wyjaśnia Mateusz. 

Dla młodego mieszkańca Świę-
ciechowy była to jednak czysta
forma sprawdzenia możliwości or-
ganizmu, wytrzymałości oraz odpor-
ności psychicznej. Obecnie jest
studentem ostatniego roku studiów
magisterskich na kierunku automa-
tyka i robotyka we Wrocławiu. Pra-
cuję w podobnej branży i ma w
planach kontynuować swoją przy-
szłość właśnie w tym kierunku.
Marzy mu się także otwarcie włas-
nego klubu sportów walk oraz cros-
sfitu.

A oto jak krótko Mateusz podsu-
mował swój udział w Selekcji: -
Wspaniałe przeżycie, doświadcze-
nie, niesamowita satysfakcja. Było
warto!

EWELINA KONIEcZNA
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Bibliotekarz radzi

dotrzymuje przysiąg. W kolejnych
częściach Dunk oraz jego kumpel
Jajo wmieszają się w konflikt ser
Eustace’a Osgreya ze Standfast z
lady Webber z Zimnej Fosy, a
także przybędą na ślub lorda Am-
brose’a Butterwella z Białych
Murów, gdzie Dunk stanie do tur-
nieju jako Tajemniczy Rycerz, nie-
świadomy prawdziwego

charakteru rozgrywających się wy-
darzeń.

Druga książka opisuje życie
polskiej mistrzyni, która rozgrzewa
serca kibiców. Nazywana jest Kró-
lową Śniegu. Bywa kontrowersyjna
i bezkompromisowa. Jej walecz-
ność i piękny uśmiech znają
wszyscy – nie tylko pasjonaci spor-
tów zimowych.

Polska mistrzyni rozgrzewa
serca kibiców: cztery Kryształowe
Kule, pierwszy od czasów Wojcie-
cha Fortuny złoty medal na zimo-
wej olimpiadzie, zwycięstwa w
Tour de Ski, dziesiątki wygranych
biegów Pucharu Świata – a do
tego skromność i wdzięk.

Autor książki Bogdan Chru-
ścicki to znany dziennikarz i wielki
fan Justyny Kowalczyk. W swojej
książce w niezwykle osobisty spo-
sób pisze o jej prywatnym i sporto-
wym życiu. Wszystko utrzymane
jest w charakterystycznym stylu
jego komentarza sportowego: czy-
tając, widzimy biegnące zawod-
niczki, słyszymy skrzypienie
śniegu pod ich nartami i okrzyki ra-
dości po odniesionych zwycię-
stwach. 

Dziś proponujemy czytel-
nikom dwie kolejne książki
„Rycerz siedmiu królestw”
George’a R.R.Martina oraz
„Justyna Kowalczyk. Kró-
lowa Śniegu” Bogdana
chruścickiego. 

“Rycerz Siedmiu Królestw” to
prawdziwa gratka dla wszystkich
miłośników George’a R.R. Martina
i jego “Gry o tron”. Rycerskie tur-
nieje, zhańbione damy, dworskie
intrygi – to codzienne życie mło-
dzieńca imieniem Dunk, który po
śmierci swego rycerza wyrusza na
turniej w poszukiwaniu sławy oraz
honoru, nie wiedząc, że świat nie
jest gotowy na przyjęcie kogoś, kto

Zagadka literacka
Biblioteka działająca przy Sa-

morządowym Ośrodku Kultury
w Święciechowie ogłosiła cało-
roczny konkurs pn. ZAGADKA
LITERAcKA.

Przypominamy główne punkty
regulaminu:

1.  W konkursie mogą brać
udział czytelnicy naszej biblioteki.

2.  W przypadku wielu bezbłęd-
nych odpowiedzi zwycięzca zosta-
nie wybrany drogą losowania.

3.  Na zwycięzcę czekają na-
grody niespodzianki. 

4.  Podpisane kartki z odpowie-
dziami należy oddać w bibliotece
(ul.Ułańska 34), do 15. dnia na-
stępnego miesiąca. 

5.  Kartka powinna zawierać:

numer zagadki, autora i tytuł
utworu, którego fragment druku-
jemy poniżej, imię i nazwisko bo-
hatera książki oraz swoje dane
(imię, nazwisko, adres, numer te-
lefonu). 

ZAGADKA NR 4: „Bardzo
znany miś. Jego przyjaciel to
Krzyś. Czerwony kubraczek, we-
soła mina. Od zjedzenia miodu
każdy dzień zaczyna”.

Zwycięzca zagadki nr 2. -
Drogą losowania wytypowano
zwycięzcę, którym została Magda-
lena Stefańska. Rozwiązanie
brzmiało: Kornel Makuszyński
"Przygody Koziołka Matołka", bo-
hater Koziołek Matołek. W niedzielę, 6 kwietnia, na

święciechowskim Orliku odbyła się
II edycja turnieju piłkarskiego „Oj-
cowie i Synowie”. W tym roku za-
wodnicy rywalizowali podczas
Międzynarodowego Dnia Aktywno-
ści Fizycznej. Do rozgrywek przy-
stąpiły 4 zespoły reprezentujące
mieszkańców naszej gminy:
ŁOWCY BRAMEK, OJSY, FC
BYCZKI oraz POZOSTALI +.  Tur-
niej rozgrywany był systemem
każdy z każdym. Końcowa klasyfi-
kacja rozgrywek przedstawiała się
następująco: I miejsce – ŁOWCY
BRAMEK, II miejsce – POZOS-
TALI +, III miejsce – OJSY, IV

miejsce – FC BYCZKI. 
Zwycięski zespół reprezento-

wali przedstawiciele rodzin: Ko-
ciuckich, Łomińskich, Bibików i
Hermanowiczów. Zawody odby-
wały się w bardzo przyjaznej at-
mosferze. Emocje sportowe
trzymały w napięciu do samego
końca. Wszystkie zespoły biorące
udział w turnieju otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody rze-
czowe. Organizatorzy przewidzieli
także nagrody indywidualne dla
najmłodszego i najstarszego
uczestnika całych rozgrywek, a
byli nimi Aleks Majer oraz Sławo-
mir Roszak. 

Turniej ojców i synów

Cinema3D poleca
Powstanie Warszawskie –

PREMIERA 9 maj – Dramat Wo-
jenny

"Powstanie Warszawskie" to
pierwszy na świecie dramat wo-
jenny non-fiction - film fabularny
zmontowany w całości z materia-
łów dokumentalnych, opowiada-
jący o tytułowym wydarzeniu
poprzez historię dwóch młodych
reporterów, świadków powstań-
czych walk. Film wykorzystuje au-
tentyczne kroniki filmowe z
sierpnia 1944 roku. Posiłkując się
nowoczesną technologią koloryza-
cji i rekonstrukcji materiałów au-
diowizualnych oraz zapraszając do
współpracy grupę znamienitych
twórców, jego autorzy zrealizowali
projekt, który nie ma odpowiednika
w skali światowej.

czarnoksiężnik z Oz – Po-
wrót Dorotki - PREMIERA 23 maj
– Animacja

Chociaż od powrotu Dorotki z
Oz minęła zaledwie chwila, na
dziewczynkę czeka już kolejna
przygoda. Wezwana przez przyja-
ciół – Stracha na wróble, Tchórzli-
wego Lwa i Blaszanego Drwala,
ponownie przenosi się do zaczaro-

wanej krainy. Na miejscu odkrywa,
że pod jej nieobecność władzę nad
Oz przejął brat Złej Czarownicy z
Zachodu – złośliwy i przebiegły
Błazen. Jedyną osobą zdolną po-
wstrzymać złoczyńcę jest Dorotka.
Aby tego dokonać, dzielna dziew-
czyna będzie musiała udać się w
daleką podróż do Szmaragdowego
Grodu. Zanim tam dotrze, by zmie-
rzyć się z Błaznem, przeżyje mnó-
stwo przygód, spotka starych
znajomych oraz zupełnie nowych,
zaskakujących sojuszników.
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W dniach od 22 marca do 2
kwietnia uczniowie szkoły z Laso-
cic wzięli udział w wycieczce do
Bułgarii. Uczniowie z lotniska w
Berlinie udali się do Bukaresztu.
Następnie busem przejechali do
Ruse, gdzie rozlokowali się u
miejscowych rodzin. Uczniowie
zwiedzali między innymi Muzeum
Życia Miejskiego - dom Kaliopy,
galerię sztuki współczesnej, a
także Cerkiew Świętej Trójcy oraz
okolice rzeki Dunaj. Kolejnego

Gry uliczne w Bułgarii
dnia uczestniczyli w zajęciach w
szkole im. Leonarda da Vinci w
Ruse. Grali w uliczne gry bułgar-
skie. Prawie wszystkie zabawy
były podobne do polskich: "dwa
ognie", "koguty", "trzeci zbędny",
"chodzi lisek wkoło drogi". Ucznio-
wie udzielili także wywiadów w te-
lewizji bułgarskiej. Opowiadali o
wrażeniach z pobytu w Bułgarii
oraz zapewniali, że nauczą pozna-
nych gier rówieśników w Polsce.
Kolejnym punktem programu były

prezentacje państw dotyczące
świąt wiosennych. Grupa z Polski
wypadła bardzo dobrze. Zapropo-
nowali wspólne robienie Marzanny,
co spotkało się z wielkim entuzjaz-
mem. W kolejnych dniach ucznio-
wie udali się pod Cerkiew Świętej
Trójcy, skąd autobusami wyjechali
w kierunku Veliko Tarnowo. Jest to
urokliwe i malownicze miasteczko
w górach, jedno z najstarszych w
Bułgarii. Zwiedzili również ruiny
zamku (XII-XIV wiek), obwarowa-

nia (XIII wiek) i cerkiew na wzgó-
rzu Carewec. Był czas na zwie-
dzanie oraz na dobrą zabawę,
bowiem poznanie miejscowych
gier ulicznych było jednym z pod-
stawowych punktów programu. Po
zagraniu w kilka gier uczniowie z
Lasocic otrzymali certyfikaty
uczestnictwa. Wyjazd zorganizo-
wany został w ramach realizacji
międzynarodowego projektu Co-
menius pt.: „Forgatten strite
game”. 

Z A P R O S Z E N I A

W środę, 16 kwietnia, w bibliotece działającej przy Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Święciechowie odbyło się "Spotkanie z
Zajączkiem", które rozpoczęło się od przygotowania koszyczków.
Każde dziecko wspólnie z paniami z biblioteki i uczennicami
szkoły własnoręcznie składało elementy koszyczka. Czekając na
Zająca czytali wesołe bajeczki, śpiewali. Zabawy te wprowadziły
w miły, świąteczny nastrój, bo to właśnie wielkanocne święta były
głównym tematem odbywającego się spotkania. I wtedy niespo-
dziewanie pojawił się wyczekiwany gość. Na koniec spotkania
dzieci wspólnie z Zajączkiem wybrały się na łąkę przy remizie
OSP w poszukiwaniu swoich, już wypełnionych łakociami, ko-
szyczków. 

- Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i
Gimnazjum w Święciechowie oraz Samorządowy Ośrodek Kultury
serdecznie zapraszają na „Popołudnie Fredry”, które odbędzie się
8 czerwca w Sali Wiejskiej w Święciechowie. Spotkanie ma przybli-
żyć twórczość polskiego pisarza, a jego niewątpliwą atrakcją ma być
przedstawienie „Zemsty”. W rolę aktorów wcielą się osoby po-
wszechnie znane w naszej miejscowości, które zasmakowały w
sztuce aktorskiej i z wielką nadzieją czekają na przychylne opinie
święciechowskiej publiczności. Impreza ma na celu integrację na-
szego środowiska, propagowanie twórczości polskich pisarzy, a
przede wszystkim dodrą zabawę. Wstęp na spotkanie jest wolny.

- Zapraszamy mieszkańców gminy na Przegląd Piosenki Religij-
nej pt. „Św. Janowi Pawłowi II w dniu urodzin”, który odbędzie się 18
maja. Przegląd odbędzie się w Kościele parafialnym pod wezwa-
niem św. Marcina w Długiem Starem. Przed publicznością zapre-
zentują się zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne.
Organizatorami koncertu są: ZSSPiG w Długiem Starem, Parafia
św. Marcina w Długiem Starem oraz Samorządowy Ośrodek Kul-
tury w Święciechowie. 

- Zapraszamy na wystawę Ryszarda Murka, mieszkańca Dłu-
giego Starego. Wystawa jego twórczości zaprezentowana jest w
Muzeum Ziemi Wschowskiej do 11 maja. Wystawa prezentuje ob-
razy, rzeźby, płaskorzeźby o tematyce sakralnej i świeckiej z róż-
nych okresów działalności artysty. Prace ukazują zarówno świat
natury- łąki, pola oraz kultury i związanej z nią działalności człowieka
– muzykę, wierzenia, procesy industrialne. 
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Prawdziwe 
historie

Z tej swojej wsi Anka z rodziną
przeprowadziła się do miasteczka,
w którym ja mieszkałam. W tym
czasie miała już dwoje dzieci. Ja
też wyszłam za mąż i urodziłam
synka. Nasze kontakty dalej były
bardzo częste, ale nie mogłyśmy
już tak beztrosko spędzać wieczo-
rów. Każda z nas prowadziła dom,
miała obowiązki, pracę, dzieci.
Chyba trochę wydoroślałyśmy, bo
rodzina stała się dla nas najważ-
niejsza. Dla mnie na pewno, a dla
Anki?

Szokiem dla wszystkich była
wiadomość, że Anka wyprowadziła
się od Witka. Zwyczajnie wzięła
dwójkę dzieci, spakowała walizki i
wyjechała. Witek został sam, ze
swoim mieszkaniem, samocho-
dem, akordeonem. Oczywiście
byłam po jego stronie, bo po pierw-
sze, to on wydawał mi się po-
krzywdzony, a po drugie, jego
widywałam w miasteczku i widzia-
łam, jak tę sytuację przeżywa. Naj-
częściej chodził sam, czasem z
kolegami, nie ukrywał, że sięgał też
po alkohol. Witek po prostu „stracił
życie”. A najtrudniejsze było to, że

Jak to życie dziwnie czasem się układa. Anka wyszła bardzo
szczęśliwie za mąż. Była zakochana w tym swoim Witku i robiła
wszystko, by im się dobrze układało. Pamiętam, że dostali małe
służbowe mieszkanie i zrobili z niego miejsce, gdzie każdy
mógł przyjść pogadać, wypić herbatę. Witek grał na akordeo-
nie, więc jak tylko zebrała się grupka przyjaciół, to sięgał po in-
strument i śpiewaliśmy. U nich zawsze było wesoło. Nieraz
zastanawiałam się, jak oni to robią, że w tym małym pokoju
jakby znikały problemy. Z Anką nie rozmawiało się o kłopotach.
Miałam czasem wrażenie, że to byłby nietakt, bo przecież ich
dom miał być tylko pogodny. I był taki, nawet jak urodził się
synek i łóżeczko dla niego stało tuż obok miejsca, gdzie
wszyscy „balowaliśmy”. Bo Antek rósł razem z nami i też po-
lubił muzykę. Bardzo lubiłam do Anki przyjeżdżać.

Anka nie pojechała w nieznane.
Ona urządziła sobie dom z innym
mężczyzną. Powinnam powie-
dzieć, że z chłopcem, bo ten jej
partner miał zaledwie dziewiętna-
ście lat. A Anka? Była po trzy-
dziestce, miała dwójkę dzieci,
bagaż doświadczeń…

Nie widziałyśmy się wiele lat.
Nie wiedziałam więc, co robi, jak
żyje, czy nie żałuje tamtej decyzji.
Ja zawsze uważałam, że zrobiła
źle, ale to przecież nie było moje
życie. Nie miałam prawa do oceny.
Kiedy się więc w końcu spotka-
łyśmy, nie dało się uniknąć roz-
mowy na ten temat. I to wtedy, po
latach, dowiedziałam się, że życie
z Witkiem wcale nie było takie ko-
lorowe. My widzieliśmy tylko tę
dobrą stronę, wesołą, beztroską,
„na luzie”. Codzienność wyglądała
zupełnie inaczej. Witek nie utrzy-
mywał rodziny, nie dawał żadnych
pieniędzy. To, co zarobił, zabierał
dla siebie. Nie pomagał w domu,
nie wychowywał dzieci, zdarzało
się, że popijał. Więcej Anka nie
chciała powiedzieć, ale domyśla-
łam się, że musiało bywać także

gorzej.
Prawie dwadzieścia lat Anka

była ze swoim drugim partnerem.
Syn ukończył studia, wyjechał za
granicę. Córka jest panną, prowa-
dzi swoją firmę. Nie wiedziałam, że
córka przez ostatnie lata przyjeż-
dżała do Witka. Bardzo się do sie-
bie zbliżyli. Ale też Witek naprawdę
się zmienił. Ciągle mieszkał w tym
swoim mieszkaniu w miasteczku i
ciągle przygrywał na akordeonie.
To wiem od jego sąsiadów. Może w
ten sposób wracał do dobrych
chwil z Anką. A ona została sama.
To ironia losu, ale ten zakochany w
niej kiedyś młodzian po prostu ją
zostawił. Nie da się ukryć, że to on
jest ciągle młody, pełen energii,
chce mieć dzieci, żonę. Anka już
mu tego teraz nie da. Myślę, że dla
niej zawsze najważniejsza była
przyszłość dzieci. Zabrała je od
ojca i uważała, że to ona musi za-

pewnić im wszystko, co najlepsze.
Nie myślała o sobie, o partnerze, o
Witku. Dzieci rzeczywiście mają
dobrą codzienność.

Życie naprawdę czasem się
dziwnie układa. Anka nigdy nie
wzięła rozwodu z Witkiem. Formal-
nie jest więc jego żoną. Uwierzycie
czy nie, ale ostatnio widuję ją w
miasteczku. Czasem przyjeżdża z
córką, czasem sama. Spotkałam ją
kiedyś z Witkiem. Uśmiechali się.
Nie pytam, czy będą znowu razem,
chociaż wydaje mi się to takie
oczywiste. Witek jest sam, ona
sama. Nic nie stoi na przeszkodzie,
by znowu zamieszkali wspólnie. Ja
chętnie usiadłabym w ich pokoju i
„pobalowała” jak przed laty. Paru
dawnych znajomych też by wpadło.
Kto wie, może tak będzie?

SPISAŁA
HALINA SIEcIŃSKA

Pochwały dla hodowców koni
W okresie międzywojennym polska kawaleria wykorzystywała nie tylko

konie ze stadnin wojskowych. Podpisywano także umowy z prywatnymi
hodowcami. I od nich to kupowano część koni. Tacy hodowcy mieszkali
także na terenie gminy Święciechowa. Wojskowe władze bardzo ich ce-
niły.

Świadczy o tym dekret z marca 1930 roku wydany przez dowódcę
Okręgu Korpusu numer VII w Poznaniu. Udzielał on pochwały oraz na-
grody pieniężne za dobre utrzymanie koni, które trafiały do wojska.

Część tych nagród trafiło do hodowców z powiatu leszczyńskiego,
głównie gminy Święciechowa. Byli to: Ignacy Plewka, Walenty Frąckowiak
i Otton Dichmann z Lasocic oraz Szczepan Frieske i Paweł Mikołajczak ze
Święciechowy.

DAMIAN SZYMcZAK 
Źródło: Orędownik Powiatu Leszczyńskiego, nr 31 z 26 lipca 1930 r. 

SZCZYPTA HISTORI I
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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Trochę za dużo czasu poświę-
casz sprawom zawodowym. Zosta-
wiaj te problemy w pracy, a w domu
zajmij się bliskimi. Pomyśl też o
sobie, trochę odpocznij. Dobre fi-
nanse. 

Byk 20.04-20.05
Spodziewaj się nieco zawirowań

w sprawach uczuciowych. Nowa
znajomość może przerodzić się w
miłość. W pracy trochę więcej obo-
wiązków. Nie przesadź z wydatkami.  

Bliźnięta 21.05-21.06
Najbliższe tygodnie mogą oka-

zać się ważne dla rodziny. Będzie-
cie musieli podjąć wspólnie pewne
decyzje. Dobrze je przedyskutujcie.
Skontroluj zdrowie. 

Rak 22.06-22.07
Przyjdzie czas na mały flircik.

Ważne, byś nie przesadziła z obiet-
nicami. W pracy najlepiej pracować
w zespole. Poproś o pomoc kole-
gów. Zdrowie dobre. 

Lew 23.07-22.08
Czas na szczerą rozmowę z

partnerem. Nieporozumienia trzeba
wyjaśnić od razu. W pracy zwróć
uwagę na podział obowiązków.
Chyba trochę za dużo bierzesz na
siebie.

Panna 23.08-22.09
Będziesz się cieszyć powodze-

niem. Nawet zwykłe spotkania mogą
zmienić się w ciekawą randkę.
Oczekuj dobrej wiadomości od daw-
nych znajomych.

Waga 23.09-22.10
Czeka Cię spory przypływ ener-

gii. Wykorzystaj to do rozpoczęcia
nowego pomysłu zawodowego. Uda
Ci się. Zwróć uwagę na pewnego
Lwa. Jest Tobą zainteresowany. 

Skorpion 23.10-21.11
To będą pracowite tygodnie. W

firmie dojdą nowe zadania, a w
domu czekają Cię pewne zmiany.
Ale gwiazdy wróżą przypływ go-
tówki. 

Strzelec 22.11-21.12
Jeśli pogoda dopisze, korzystaj z

wyjazdów w plener i długich space-
rów. Potrzebujesz wyciszenia. W
drugiej połowie miesiąca możesz li-
czyć na dobrą wiadomość. 

Koziorożec 22.12-19.01
Nic nie stoi na przeszkodzie, byś

właśnie teraz rozpoczęła jakiś nowy
biznes. Jest ktoś, kto Ci w tym po-
może. Nie przejmuj się plotkami,
unikaj rozmów na ten temat. 

Wodnik 20.01-18.02
Zaskoczą Cię nagłe dowody

sympatii. Okazywać je będzie ktoś,
kto od dawna patrzy na Ciebie życz-
liwym spojrzeniem. Możesz liczyć
na podwyżkę. 

Ryby 19.02-20.03
W stałych związkach spodzie-

wać się należy sporo oznak miłości.
Single mogą spotkać bardzo miłych
partnerów. Ale uważajcie za kierow-
nicą.

(: (: HUMOR :) :)
Wycieczka odwiedziła muzeum.
Zwiedzający wchodzą do małej
salki, gdzie znajdują się dwie
czaszki - jedna mała, druga duża.
Przewodnik pyta:
— Może ktoś z was wie, do kogo
należała ta duża czaszka?
— Do Napoleona.
— Doskonale. A ta mała?
— Też do Napoleona, kiedy był jesz-
cze dzieckiem. 

***
— Czy ta kuracja czosnkowa, którą
panu zleciłem, pomogła? - pyta le-
karz pacjenta.
— O tak! Straciłem przeszło 15 kg i
wszystkich przyjaciół.

***
Przychodzi mężczyzna do banko-
matu, aby pobrać pieniądze. Banko-
mat szura, szumi, coś tam miele i w
końcu na ekranie pojawia się napis:
„Stary, masz pożyczyć pięć dych do
poniedziałku?”.

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ
Fasolowo - ziemniaczana

Składniki: 30 dag mielonego
mięsa, 15 dag mrożonej zielonej fa-
solki szparagowej, pęczek rzod-
kiewki, 3 średnie ziemniaki, 2 łyżki
musztardy, łyżeczka miodu, 6 łyżek
oleju słonecznikowego, łyżka białego
octu winnego, koperek, sól mielony
pieprz. Sposób przygotowania: Ziem-
niaki ugotować w mundurkach, ostu-
dzić, obrać, a następnie pokroić w
plasterki. Fasolkę szparagową goto-
wać około 10 minut w osolonej wo-
dzie na półtwardo. Wodę odlać,
zahartować fasolkę na sicie, przele-
wając ją zimną wodą.  Mielone mięso
wyrobić dokładnie z łyżką musztardy
oraz szczyptą mielonego pieprzu.
Uformować z masy malutkie klopsiki.
Na patelni rozgrzać 3 łyżki oleju,
usmażyć je i wyłożyć na warzywa.
Rzodkiewki opłukać, pokroić na
ćwiartki. Pozostały olej wymieszać z
resztą musztardy, octem, miodem,
szczyptą soli i pieprzu. Składniki sa-
łatki polać sosem, delikatnie wymie-
szać. Przed podaniem obłożyć
gałązkami koperku.

Z salami
Składniki: 40 dag ziemniaków

ugotowanych w mundurkach, 15 dag
pomidorów koktajlowych, 2 garście
świeżych liści szpinaku, 30 dag kieł-
basy salami, łyżeczka płynnego
miodu, sok z połowy cytryny, 6 łyżek
oleju, 2 garście kiełków słonecznika,
sól, pieprz. Sposób przygotowania:
Ugotować ziemniaki, obrać, pokroić
w dość grube talarki. Pomidory do-
kładnie umyć, każdy przekroić na po-
łowę. Liście szpinaku dokładnie
opłukać, osuszyć i oberwać ogonki.
Salami pokroić w grubsze plastry,
potem w paski. Miód połączyć z so-
kiem z cytryny i olejem. Doprawić do
smaku solą i pieprzem. Przygoto-
wane warzywa i salami wymieszać z
kiełkami słonecznika. Polać sosem. 

Pyszne sałatki
Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych

cyframi od 1 do 14 do odpowiednich kratek pod krzyżówką.
Prawidłowe rozwiązanie należy przesłać pod adres redakcji.

W poprzednim numerze "Kuriera..." umieściliśmy krzyżówkę - rozsy-
pankę, dotyczącą wiosny i przyrody. Prawidłowe rozwiązanie brzmiało:
"kwiecień". Spośród nadesłanych do redakcji rozwiązań wylosowaliśmy
zwycięzcę. Jest nim Jacek Łomiński ze Święciechowy. Po odbiór nagrody
zapraszamy do Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie w
godz. od 8 do 15. 

— Napar miętowo - pokrzy-
wowy. Po łyżce mięty pieprzowej i
pokrzywy (możesz te zioła zastą-
pić też tymiankiem i rozmarynem)
zalej litrem wrzątku. Zaparz pod
przykryciem. Przecedź, dodaj
łyżkę soku z cytryny. Płynem pole-
waj umyte pasma, delikatnie
(opuszkami palców) wmasuj go też
w skórę głowy. Zabieg najlepiej jest
powtarzać po każdym umyciu wło-
sów. 

— Winogronowa oliwka.
Łyżkę oleju z pestek winogron po-
łącz z łyżeczką octu winnego lub
jabłkowego. Wmasuj w pasma. po
15 minutach umyj je szamponem. 

— Serum z rzepy. Rzepę
obierz ze skórki i zetrzyj na tarce o
małych oczkach. Przez gazę od-
ciśnij sok. Wetrzyj go starannie we

włosy, pozostaw na 30 minut Umyj
głowę szamponem. 

— cebulowy sok. W sokowi-
rówce wyciśnij sok z dwóch cebul,
wmasuj go w skórę głowy i pozos-
taw na pół godziny. Po tym czasie
umyj głowę szamponem. Powta-
rzaj dwa razy w tygodniu. 

— Mleczna płukanka. Umyte
wilgotne włosy polej 1/2 litra tłus-
tego zimnego mleka. Głowę owiń
ręcznikiem, po 20 minutach,
spłucz włosy, obficie wodą - najle-
piej chłodną. 

— Piwna odżywka. 1/4
szklanki jasnego piwa starannie
wymieszaj z żółtkiem. Nałóż na
wilgotne włosy i spłucz je zimną
wodą po upływie 15 minut. Na-
stępnie umyj głowę jak zwykle. 

Domowe eliksiry
na wzmocnienie włosów
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Mówimy gwarą

Uczniowie szkoły w Święcie-
chowie Michał Sobczyński oraz Ig-
nacy Pietrucha razem uczęszczają
na zajęcia teatru szkolnego Powsi-
noga. W niedzielę, 13 kwietnia,
duet wziął udział w konkursie „Mó-
wimy gwarą” w Bukówcu Górnym.
Konkurs odbywa się w tej miejsco-
wości już po raz osiemnasty i jak
zwykle przyciągnął miłośników
dawnej mowy. W tegorocznej edy-
cji można było obejrzeć 13 pre-
zentacji: duetów i monologów w
wykonaniu dzieci i młodzieży z Bu-
kówca Górnego, Krobi, Stęszewa,
Leszna, Wyciążkowa i Święcie-
chowy. Większość tekstów przygo-
towano specjalnie na konkurs, a
wiele z nich miało odniesienie do
bieżących problemów, takich jak
wydarzenia na Ukrainie czy

ustawa śmieciowa. Chłopcy ze
Święciechowy przedstawili starą
historię dwóch skłóconych sąsia-
dów - Pawła i Gawła, opowie-
dzianą gwarą poznańską. Ich
prezentacja nosiła tytuł „Biniu i
Eda”. Michał i Ignacy nie zostali
nagrodzeni za umiejętność posłu-
giwania się gwarą – młodzież i
dzieci z Bukówca są niedościgli w
tej sztuce. Jednak jury doceniło ich
oryginalność oraz zdolności aktor-
skie i postanowiło przyznać na-
grodę specjalną. W protokole z
konkursu czytamy: „Puchar prze-
chodni przyznano duetowi Ignacy
Pietrucha i Michał Sobczyński ze
Święciechowy za wyróżniającą grę
aktorską i przygotowanie sce-
niczne”. 

Gratulujemy!

W pierwszy dzień świąt wielkanocnych przy Sali Wiejskiej w
Krzycku Małym odbył się mecz w koszykówkę. Rywalizowali ze
sobą miejscowi kawalerowie i żonaci. Po zaciętej rywalizacji zwy-
cięską pozycję wywalczyli kawalerowie. W skład drużyny wcho-
dzili: Hubert Bąk, Przemysław Bąk, Jakub Marciniak, Kacper
Rajman, Nikolas Rybka i Arkadiusz Witkowski. W drużynie żona-
tych zagrali: Jerzy Kołodziej, Leon Marciniak, Jacek Mejza, Łu-
kasz Mejza, Łukasz Ratajczak i Marek Wański. Największą liczbę
bramek zdobyli Hubert Bąk i Łukasz Mejza. Mecz wielkanocny
sędziował Leszek Bąk. Do udziału we wspólnej zabawie zaprosili
mieszkańców wsi członkowie Rady Sołeckiej oraz radny gminy
Święciechowa. 

Pierwszy turniej piłki nożnej
We wtorek, 15 kwietnia,

uczniowie klas I-III ze szkoły w
Święciechowie uczestniczyli w
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar
Dyrektora Szkoły. Turniej zorga-
nizowano po raz pierwszy.

W rywalizacji startowało sześć
drużyn: Huragan z IA, Orły z IB,
FC Święciechowa z IIA, Czarne
Smoki z IIB, Błyskawice z IIIA oraz
Szybkie Strzały z IIIB. Drogą loso-
wania drużyny zostały przydzie-
lone do dwóch grup. W grupie A
znalazły się klasy: IB, IIA, IIIA, na-
tomiast w grupie B rywalizowały:
IA, IIB i IIIB. Po rozegraniu fazy
grupowej systemem każdy z każ-
dym, z turnieju odpadli najmłodsi
uczestnicy – klasy pierwsze. W
spotkaniach półfinałowych klasa
IIIA pokonała klasę IIB 9: 0, a klasa
IIB wygrała z klasą IIA 3:0. Zatem
uczniowie klas drugich walczyli o
III miejsce w turnieju, a o zwycię-
stwo rywalizowały klasy trzecie.
Ostatecznie klasy uplasowały się
na następujących miejscach: I -
klasa IIIA, II - klasa IIIB, III - klasa
IIA. Królem strzelców został Artur
Nędza, który w tym dniu 16 razy
oddał celny strzał na bramkę prze-
ciwnika. Po zakończonych roz-
grywkach odbyła się dekoracja
drużyn. Wszyscy dostali dyplomy
za udział w turnieju, natomiast
zwycięzcy zostali uhonorowani zło-
tymi, srebrnymi i brązowymi me-
dalami. Uczniowie klasy IIIA

otrzymali Puchar Przechodni Dy-
rektora Szkoły. Specjalny medal
otrzymał również król strzelców –
Artur Nędza. Równocześnie z tur-
niejem odbywał się konkurs na
„Najlepiej kibicującą klasę”. Dla
najwytrwalszych przewidziano cu-
kierki oraz dyplom. Ponieważ jed-
nak uczniowie wszystkich klas
rewelacyjnie przygotowali się do
zagrzewania swoich drużyn do
walki, cukierkami poczęstowano
każdego kibica. Dyplom natomiast
powędrował do klasy IIIA, która ani
na chwilę nie ustawała w zachęca-
jących do gry okrzykach, tańcach i
piosenkach. 
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Dzieci goniły zająca
Po raz pierwszy w miejscowościach naszej gminy została zorganizowana „Pogoń za Zającem”. W Wielki czwartek, 17 kwietnia,
dzieci w Święciechowie, Przybyszewie, Długiem Starem, Trzebinach, Gołanicach, Krzycku Małym i Niechłodzie ratowały Zajączka
przed niebezpieczeństwem. Zabawa miała charakter podchodów. Dzieci w każdej miejscowości brały udział w konkurencjach,
grach, zabawach. A nad całością czuwała młodzież, która przygotowała i przeprowadziła konkursy. Na szczęście udało się ura-
tować Zajączka, bo bez niego nie byłoby świąt i prezentów. Dla wszystkich uczestników zabawy przewidziano niespodzianki.
Projekt finansowany był ze środków Powiatu Leszczyńskiego oraz Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie. 
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Olimpiada przedszkolaków
Przedszkole Samorządowe w Święciechowie zorganizowało X Jubileuszową Olimpiadę Przedszkolaka. W sobotę, 5 kwietnia,
w miejscowej szkole rywalizowały ze sobą wszystkie grupy przedszkolne działające na terenie gminy. A jest ich aż jedena-
ście. W tym roku na olimpiadę dzieci zaprosiły też swoich rodziców, którzy brali czynny udział w imprezie. Za każdą konku-
rencję grupy otrzymywały punkty, a na koniec wręczono wszystkim dzieciom złote medale. A ponieważ sport to zdrowie i
świetna zabawa, dzieci już teraz czekają na kolejne sportowe emocje.


