
Numer 90, Czerwiec 2019

Postawili na zdrowie
W dniach od 13 do 17 maja w Lasocicach obchodzono Tydzień Zdrowia. Organi-
zatorem akcji stawiającej na zdrowie była miejscowa Szkoła Podstawowa. 

Na uczniów i ich rodziców co-
dziennie czekało moc atrakcji.
Dzieci miały okazję aktywnie spę-
dzać przerwy i uczestniczyć w
konkursach na temat zdrowia,
sportu oraz w rywalizacjach
sprawnościowych. Na lekcjach
wychowania fizycznego robiły
zdrowe i smaczne śniadania.
Uczniowie młodszych klas przy-
gotowywali przestrzenne modele
piramidy żywieniowej, a starsi
tworzyli prezentacje lub filmiki na
temat zdrowego sposobu odży-
wiania się. Stawiając na ruch
uczestniczyli także w grach, ta-

kich jak: ping-pong, klasy, piłka-
rzyki, skakanka, hula-hop. Dzieci
poznały sposoby na zdrowe życie
poprzez zabawę.

Dodatkowo popołudniami od-
bywały się zajęcia, w których
mogli uczestniczyć też rodzice. W
poniedziałek, 13 maja, odbył się
trening piłki nożnej pod okiem tre-
nera, podczas którego rodzice i
dzieci poznawali bezpieczne i pra-
widłowe techniki gry. W środę, 15
maja, w Sali Wiejskiej miały
miejsce zajęcia fitness. Natomiast
w czwartek, 16 maja, panie wzięły
udział w zajęciach tanecznych,

podczas których uczyły się żywio-
łowej i energicznej salsy. 

Przez cały tydzień obowiązy-
wały sportowe i kolorowe ubrania.
Kolejna edycja Tygodnia Zdrowia

już we wrześniu. Organizatorami
akcji zdrowego tygodnia byli: Sa-
morząd Uczniowski, Rada Rodzi-
ców oraz dyrektor Szkoły
Podstawowej w Lasocicach. 

Ochotnicza Straż Pożarna oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie zapraszają na VII Rejonowe Zawody
Sikawek Konnych, które odbędą się 16 czerwca o godz. 14.00 na boisku sportowym w Święciechowie. Zapraszamy!
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Koncert dla rodziców

W sobotę, 25 maja, w Sali Wiejskiej w Święciechowie zorganizowano "Koncert dla mamy i
taty". Organizatorem koncertu było Koło Gospodyń Wiejskich Włościanki ze Święciechowy. Na
scenie zaprezentowały się cztery najmłodsze grupy Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA oraz
dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Święciechowie. Na widowni natomiast zasiedli naj-
ważniejsi goście - rodzice. 

W niedzielę, 2 czerwca, na dużym placu zabaw w Święciechowie odbył się piknik rodzinny. Imprezę zorganizowano z okazji Dnia
Dziecka. Piknik był pełen niespodzianek. Na dzieci czekały darmowe dmuchańce, wata cukrowa i lody. Były gry i zabawy prowadzone
przez animatorów. A że pogoda dopisała, strażacy z OSP w Święciechowie przygotowali kurtynę wodną, która przyniosła bawiącym
się dzieciom dużo radości i ochłody. Organizatorem imprezy byli sołtys oraz Rada Sołecka ze Święciechowy. 

DZIEŃ DZIECKA W NASZEJ GMINIE
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z Ę D Z I E  G M I N Y ?
Szanowni Państwo!
Od pewnego czasu dostępna jest aplikacja na smartfon - mObywatel.

Pierwszą usługą dostępną w przygotowanym przez Ministerstwo Cyfry-
zacji rozwiązaniu jest mTożsamość.

Za pomocą tej usługi można potwierdzić swoją tożsamość w kontak-
tach z innymi obywatelami. Dane wyświetlają się na ekranie telefonu,
można je przekazać innej osobie na jej telefon. Można też automatycznie
pobrać dane tej osoby i zapisać je w swoim telefonie, pod warunkiem, że
obie osoby są użytkownikami aplikacji mObywatel. Wymiana danych jest
chroniona certyfikatem wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. 

Jako przykład wykorzystania aplikacji można podać sytuację stłuczki
samochodowej, w której uczestnicy stłuczki w kilka sekund wymienią się
informacjami potrzebnymi do rozwiązania sprawy i ujawnią tylko tyle da-
nych, ile wymaga sytuacja. 

Aplikacja jest bezpłatna i może z niej skorzystać każdy, kto jest pełno-
letni i ma: ważny dowód osobisty, profil zaufany (eGo), smartfon z syste-
mem operacyjnym Android w wersji 6. 0 (lub nowszej) wyposażony w
Bluetooth i aparat fotograficzny, aktywną aplikację mObywatel, połączenie
z internetem. 

mTożsamość korzysta z aktualnych danych (znajdujących się w rejes-
trach państwowych), takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, numer
PESEL, czyli danych z rejestru PESEL oraz zdjęcie, termin ważności,
numer dowodu, informacji, kto wydał dokument - czyli danych z Rejestru
Dowodów Osobistych. Te dane można w każdej chwili wyświetlić na ekra-
nie smartfona. Natomiast przekazać komuś lub pobrać od kogoś (z tele-
fonu na telefon) można tylko część danych: imię i nazwisko, zdjęcie i
numer dowodu oraz informację, kto go wydał.

Dzięki mTożsamości możliwe jest sprawdzenie tożsamości i wymiana
danych bez spisywania, skanowania czy fotografowania dowodu osobis-
tego. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że dane, które pobieramy od in-
nego użytkownika za pomocą mTożsamości, podlegają przepisom o
ochronie danych osobowych, dóbr osobistych i prywatności. Nie można
więc ich publikować ani udostępniać innym osobom. Póki co aplikacja nie
zastąpi dowodu osobistego w banku, urzędzie, podczas kontroli drogo-
wej lub przekraczania granicy, choć w resorcie trwają prace nad nowymi
mDokumentami, takimi jak mDowód Osobisty czy mPrawo Jazdy.

ZASTĘPCA WÓJTA
PATRYK TOMCZAK

PRZYJMĘ UCZNIÓW 
W ZAWODZIE ELEKTRYK 

TELEFON KONTAKTOWY - 605 664 785

Na prośbę Zespołu Dzielnicowych w Święciechowie informujemy
o nowym znaku drogowym, który znajduje się w Święciechowie
przy parkingu na ul. Rynek. Obowiązuje tam teraz Strefa Ograni-
czonego Postoju - znak B - 39. Pojazdy mogą parkować w tym
miejscu do 30 minut. Ograniczony czas postoju obowiązuje w dni
powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15. 

W imieniu organizatorów 
zapraszamy na zabawę taneczną 

z okazji obchodów 
Nocy Świętojańskiej. 

Zabawa odbędzie się 22 czerwca
o godz. 19 na plaży głównej w Gołanicach. 

* Zabawa z zespołem Weekend,
* Obrzęd Nocy Świętojańskiej i szukanie

kwiatu paproci,
* Pokaz sztucznych ogni.

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI Miesięcznik Samorządowy Gminy Święciechowa
Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie  
Red. naczelny: Marek Tulewicz. Kontakt do Redakcji: tel. 65 5330691
Redaktor: Ewelina Konieczna
Redakcja: SOK w Święciechowie, ul. Śmigielska 1A, 64-115 Święciechowa
E-mail: gazeta@swieciechowa.pl
Skład: Halpress - www.halpress.eu 
Przesyłanie materiałów i numery archiwalne: www.swieciechowa.eu

DRUK:  Drukarnia Leszno

e-usługi



[ 4 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

23.03 - Marianna Szymczak (1931), Święciechowa 
26.03 - Helena Jankowiak (1932), Przybyszewo
03.04 - Tomasz Żukowski (1968), Lasocice 
07.04 - Tadeusz Olejnik (1938), Lasocic
12.04 - Maria Leokadia Masłowska (1923), Lasocice
13.04 - Monika Kincel (1933), Święciechowa
15.04 - Krystian Piotr Roszak (1955), Lasocice
16.04 - Walerian Ireneusz Konieczny (1933), Krzycko Małe
20.04 - Andrzej Kazimierz Prozorowski (1960), Święciechowa
29.04 - Leon Linka (1929), Długie Nowe
01.05 - Krzysztof Gurgul (1957), Długie Stare
12.05 - Agnieszka Lesińska (1922), Długie Nowe
13.05 - Elżbieta Ludwika Dembowiak (1955), Strzyżewice
17.05 - Hieronim Władysław Borowczak (1954), Święciechowa
25.05 - Piotr Fresel (1963), Gołanice
26.05 - Zofia Glapa (1957), Święciechowa
27.05 - Irena Zamelska (1945), Lasocice

.....

Światowy Dzień Inwalidy 

W Sali Wiejskiej w Święciecho-
wie w czwartek,  23 maja, odbyło
się spotkanie z okazji Światowego
Dnia Inwalidy. Wszystkich zebra-
nych przywitała prezes Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów Wanda Szywała. Przed-
stawiła także plan pracy związku
na bieżący rok. 

Wójt gminy Marek Lorych złożył
życzenia i podziękowania na ręce
obecnej pani prezes oraz wielolet-
niej jej poprzedniczki Stefanii Ga-

jewskiej. Uczestnicy spotkania
usiedli do wspólnego posiłku, a na-
stępnie biesiadowali przy muzyce,
do której przygrywał leszczyński
muzyk Edward Baldys. Na imprezę
zaproszono wójta gminy Marka Lo-
rycha, sekretarza gminy Patryka
Tomczaka oraz dyrektora SOK - u
Marka Tulewicza. Spotkanie było
bardzo sympatyczne,  szczególnie
zadbał o to wodzirej, który opowia-
dał kawały, zabawiał i zachęcał do
wspólnego tańca i śpiewania. 

Gminny konkurs o Polsce

W środę, 22 maja, odbyła się
kolejna edycja gminnego konkursu
biologiczno - geograficznego zaty-
tułowanego "Mieszkam w Polsce".
Organizatorem była Szkoła Pod-
stawowa w Lasocicach.

Autorkami pytań były nauczy-
cielki: Małgorzata Kołodziejczyk i
Magdalena Szymanek. Celem
konkursu było upowszechnianie
wśród uczniów wiedzy o czło-
wieku, popularyzacja i poszerzanie
wiedzy biologicznej i geograficznej
oraz wiedzy o własnym kraju i re-

gionie oraz po prostu współpraca
zespołowa i dobra zabawa. Kon-
kurs rozegrał się w dwóch konku-
rencjach - indywidualnej i
grupowej. I miejsce zajęła Ag-
nieszka Pietrucha ze Szkoły Pod-
stawowej w Święciechowie, II
miejsce Bartosz Rzyski ze Szkoły
Podstawowej w Lasocicach, a III
miejsce Kacper Kołodziejczyk ze
Szkoły Podstawowej w Święcie-
chowie. Drużynowo najlepsza oka-
zała się Szkoła Podstawowa w
Lasocicach. 

Potrzebujesz reklamy dla swojej firmy?
Zareklamuj się w naszej gazecie!

kontakt: wiatrak@swieciechowa.pl

Dzień Dziecka na sportowo

Na boisku sportowym w Świę-
ciechowie spotkały się dzieci i mło-
dzież ze Szkoły Podstawowej w
Święciechowie. Spotkanie odbyło
się w piątek, 31 maja, a zorganizo-
wane zostało z okazji Dnia
Dziecka. Młodzież szkolna zamiast

zajęć lekcyjnych uczestniczyła w
zajęciach sportowych. Całość roz-
poczęto rozgrzewką, aby nikt nie
nabawił się kontuzji. Następnie od-
były się zawody pomiędzy po-
szczególnymi rocznikami w
biegach oraz mecze piłki nożnej. 
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100 lat jednostki OSP z Lasocic 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasocicach w dniu 12 maja 2019 roku obchodziła jubileusz 100 - lecia
istnienia. Z tej okazji została odsłonięta pamiątkowa tablica i odnowiona figura św. Floriana. Jubilaci zaprosili na
uroczystą mszę oraz część oficjalną, podczas której wspominali i uhonorowali wyróżniających się strażaków. 

Ochotnicza Straż Pożarna w La-
socicach powstała w roku 1919.
Pierwszym komendantem do roku
1927 był dh Józef Frąckowiak. Na-
stępnie funkcję komendanta pełnił
dh Walenty Frąckowiak, do 1939
roku. Wówczas OSP posiadała
dwie sikawki konne oraz beczkę do
przewozu wody. W 1939 roku, gdy
wybuchła wojna, działalność OSP
została zawieszona. Powołano
Straż Pożarną Przymusową. Ko-
mendantem mianowano Niemca,
który ograniczał swobodę działania
polskim strażakom. W jednym po-
mieszczeniu strażnicy umieszczono
wagę do ważenia bydła, inne prze-
znaczono do więzienia Polaków.
Niektórzy z nich zostali zamordo-
wani, pozostałych więziono. Po za-
kończeniu wojny w 1945 roku, OSP
w Lasocicach zaczęła się odradzać.
Komendantami byli: dh Stanisław
Rzepka, dh Franciszek Szprutta, dh
Józef Plewka, dh Marian Jędrzy-
chowski. Członkami natomiast: dh
Stanisław Marszał, dh Antoni Golik,
dh Franciszek Frąckowiak, dh Ma-
ksymilian Pietrzak. OSP posiadało
sikawkę konną i motopompę. 

W roku 1945 młodzież stra-
żacka w Lasocicach przygotowała i
wystawiła sztukę pt. "Strażacy". Po
wojnie jednostka posiadała trzy
czapki i trzy mundury wyjściowe,
nie miała mundurów bojowych.
Miejscowi rolnicy obowiązkowo
mieli wyznaczone konie do pożaru.
Były wyznaczone też punkty alar-

sytuacja w przydziale mundurów
wyjściowych i bojowych oraz
sprzętu bojowego. 

W 1976 r. prezesem został dh
Edward Garstka, a naczelnikiem dh
Władysław Cielebąk. W tym samym
roku odbył się Pierwszy Zjazd
Gminny w Święciechowie. Rok póź-
niej Sekcja Młodzieżowa Dziewcząt
za aktywną pracę na rzecz ochrony
przeciwpożarowej otrzymała dy-
plom od Zarządu Głównego OSP w
Warszawie. Wybudowano suszar-
nię węży i zamontowano syrenę
elektryczną. Od 1980 roku OSP
brała czynny udział w zawodach
gminnych, rejonowych i wojewódz-
kich. 

W roku 1984 OSP obchodziła
jubileusz 65 - lecia. Z tej okazji zos-

mowe straży. Używano wówczas
trąbek i syren ręcznych. 

W 1953 roku komendantem
OSP został Władysław Cielebąk,
który formował drużyny pożarniczo
- sportowe, startujące w zawodach
strażackich. Drużyny te wraz z
mieszkańcami, członkami OSP,
brały udział w gaszeniu pożarów.
Najwięcej pożarów było w okresie
lat 50., kiedy to głównie płonęły sto-
doły. Z roku na rok poprawiała się

tał powołany Społeczny Komitet
Fundowania Sztandaru. Uroczyste
nadanie sztandaru jednostce od-
było się 13 maja 1984 roku z okazji
nadania sztandaru uhonorowano 2
druhów Złotym Medalem, 8 druhów
Srebrnym Medalem, 11 druhów
Brązowym Medalem, 5 druhów Od-
znaką Strażak Wzorowy, 2 druhów
Złotą Odznaką Honorową, 2 dru-
hów Srebrną Odznaką Honorową i
4 druhów Brązową Odznaką Hono-

rową oraz 2 druhów za zasługi w
PPOŻ. Jednostka otrzymała moto-
pompę. 

Powołany w 1989 roku Zarząd
ograniczył swoją działalność do
zbierania składek, szkolenia drużyn
do startowania w zawodach gmin-
nych. W kolejnych latach jednostka
brała udział w obchodach: Dnia
Strażaka, Dnia Dziecka, Dnia Se-
niora w Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej, dożynkach, pełniła wartę przy
Grobie Pańskim, uczestniczyła w
Bożym Ciele. 

W 1999 roku z inicjatywy Józefa
Cyki Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji z Leszna
przekazało jednostce samochód
Żuk. Wspólnymi siłami został on
wyremontowany. Dokonano także

wymiany pokrycia dachu strażnicy
oraz elewacji zewnętrznej i we-
wnętrznej remizy. 

Z okazji 85 - lecia istnienia jed-
nostki w roku 2004 została odsło-
nięta i poświęcona figura św.
Floriana, ufundowana przez miesz-
kańca Lasocic. 

W roku 2016 przeprowadzono
gruntowny remont remizy oraz re-
mont samochodu. 

Tradycją jednostek OSP z Laso-
cic i Przybyszewa jest składanie
wiązanek kwiatów na cmentarzu
pod Krzyżem w Dzień Strażaka,
jako hołd oddany wszystkim zmar-
łym strażakom. 

Każdego roku odbywają się ze-
brania sprawozdawcze przedsta-
wiające działalność OSP i plan
pracy na następny rok. W chwili
obecnej jednostka z Lasocic po-
siada na stanie: 12 mundurów wyj-
ściowych, 12 mundurów moro, 32
dresy młodzieżowe, 22 pary butów,
8 mundurów koszarowych, 10 cza-
pek, 30 węży, 2 motopompy, 40 heł-
mów bojowych, samochód Żuk,

kosiarkę do trawy, przyczepę ciąg-
nikową i 2 maski przeciwgazowe. 

Jubileusz 100 - lecia OSP w La-
socicach odbył się 12 maja. Rozpo-
czął się zbiórką przed remizą, skąd
w rytm muzyki granej przez Orkies-
trę Dętą z Krzywinia udano się do
kościoła. Mszę św. w intencji stra-
żaków odprawili: proboszcz Józef
Wilk oraz ksiądz z Włoszakowic An-
drzej Szulc. Po mszy udano się
przed remizę, gdzie wciągnięto
flagę na maszt i odśpiewano hymn
państwowy. Nastąpiło odsłonięcie
tablicy pamiątkowej, którego doko-
nali: Piotr Samolak - fundator tab-
licy oraz Leonard Musielak -
najstarszy strażak. Był także czas
na zwiedzanie remizy. Z okazji jubi-
leuszu odmalowano znajdującą się
przy strażnicy figurę Św. Floriana.
Jej odnowieniem zajął się Krzysztof
Cyka. Później udano się na cmen-
tarz, gdzie od 22 lat strażacy skła-
dają wiązankę kwiatów pod
Krzyżem. 

Następnie goście przemaszero-
wali na część oficjalną, która odbyła
się w Sali Wiejskiej. Tam odbyło się
wprowadzenie sztandarów przez
naczelnika Henryka Wróblew-
skiego. Powitano zaproszonych
gości: władze gminy i powiatu, de-
legacje, prezesów i poczty sztanda-
rowe zaprzyjaźnionych jednostek
OSP, byłych strażaków, dyrektorów
jednostek. Po słodkim poczęstunku
i toaście przypomniano zebranym
zarys historyczny jednostki.
Wspomnienia z działalności jedno-
stki przytaczali strażacy Patryk
Frąckowiak i Marek Skorupiński.
Następnie wręczono strażakom od-
znaczenia za wysługę lat oraz wzo-
rowych strażaków. Odznaczenia za
wysługę lat otrzymali: Wacław Feler
i Antoni Szprutta - za 65 lat, Leo-
nard Musielak - za 55 lat, Józef
Cyka, Henryk Wróblewski i Zyg-
munt Solski - za 50 lat, Jan Markie-
wicz i Piotr Samolak - za 30 lat,
Marek Skorupiński, Andrzej Frącko-
wiak i Paweł Andrzejewski za 20 lat
oraz Damian Magnus, Jakub Sol-
ski, Bartek Skorupiński - za 10 lat
pracy dla OSP. Medale Wzorowy
Strażak trafiły do: Marka Skorupiń-
skiego, Bartka Skorupińskiego oraz
Jakuba Solskiego. Na koniec go-
ście, którzy przybyli na jubileusz,
złożyli życzenia oraz kwiaty na ręce
prezesa Józefa Cyki. A w zamian za
przybycie delegacje otrzymały pa-
miątkową statuetkę w kształcie pło-
mieni. Podziękowano także
sponsorom. Po wyprowadzeniu po-
cztów sztandarowych wszyscy za-
siedli do wspólnego posiłku. 
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Rocznice święceń kapłańskich 
W niedzielę, 26 maja, obchodziliśmy w naszej gminie trzy jubileusze sakramentu kapłaństwa. Z tej okazji odpra-
wione zostały uroczyste msze święte w Święciechowie, Lasocicach i Krzycku Małym. Parafianie wspólnie prze-
żywali 25-lecie kapłaństwa księdza proboszcza Błażeja Stróżyckiego z parafii św. Jakuba Większego w
Święciechowie, 40-lecie księdza proboszcza Józefa Wilka z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lasocicach
oraz 50 - lecie emerytowanego proboszcza Stefana Stachowiaka z parafii pw. NMP Śnieżnej w Krzycku Małym.

Błażej Stróżycki, ksiądz pro-
boszcz z parafii św. Jakuba
Większego w Święciechowie 

Błażej Stróżycki po maturze
zdobył zawód technika leśnictwa.
Po trzech latach studiowania na
kierunku technologia drewna prze-
rwał naukę i wstąpił do Arcybisku-
piego Seminarium Duchownego w
Poznaniu. Będąc w szkole średniej
brał udział w spotkaniach grup
młodzieżowych przy leszczyńskim
kościele. Na studiach otarł się o
duszpasterstwo akademickie,
uczestniczył w pielgrzymkach. Do
Seminarium Duchownego wstąpił
pięć lat po maturze. Był to świa-
domy i przemyślany wybór. Świę-
cenia kapłańskie odebrał z rąk
księdza arcybiskupa Jerzego
Stroby w 1994 roku. A więc 25 lat
temu. 

Duszpasterska droga księdza
Stróżyckiego rozpoczęła się od wi-
kariatu w parafii pw. Męczeństwa
św. Jana Chrzciciela w Między-
chodzie. Potem przez kilkanaście
lat był w poznańskich parafiach:
pw. św. Michała Archanioła, Maryi
Królowej, Najświętszego Zbawi-
ciela oraz św. Rocha. Razem to 16
lat wikariatu. W roku 2010 ksiądz
Błażej otrzymał swoją pierwszą
parafię pw. Matki Bożej Fatimskiej
w Koziegłowach. Święciechowa
jest drugą parafią, którą objął. A
było to dokładnie 1 lipca 2017

roku. 
Ksiądz Błażej Stróżycki jest

związany ze Święciechową od
dawna. Tu mieszkają jego krewni,
których odwiedzał jeszcze jako
dziecko. Przyjeżdżał także do
Święciechowy w odwiedziny do
księdza Andrzeja Niwczyka. 

Kiedy rozmawialiśmy z księ-
dzem Błażejem, po przejęciu na-
szej parafii, poznawał ją dopiero,
poznawał ludzi, umawiał się na
spotkania z wiernymi, osobami
działającymi przy parafii, minist-
rantami, katechetkami. Dziś, po
prawie dwóch latach przy naszej
parafii zdążył poznać wiernych i w
miarę możliwości rozwijać duszpa-
sterstwo. Znane są już systema-
tyczne spotkania z dziećmi klas 1 -
4 i 5 - 7 szkoły podstawowej. Na
salki wróciła schola dziecięca i
młodzieżowa. Kontynuowane są
systematyczne spotkania z po-
szczególnymi Różami wspólnoty
Żywego Różańca, dziećmi, które
przygotowywały się do Pierwszej
Komunii św. i ich rodzicami, oraz
kandydatami do bierzmowania.
Jak na razie "zawiodła" tylko mło-
dzież.

Najważniejszym przesłaniem
księdza jest uświadamianie lu-
dziom ochrzczonym, co to znaczy
być normalnym chrześcijaninem
przyjmującym Boga do swojego
serca oraz jak żyć, aby być wie-

rzącym i dobrym człowiekiem. Z
miłością Boga, którego nosimy w
sercu łatwiej nam być dobrym dla
drugiego człowieka. 

Józef Wilk, ksiądz proboszcz
z parafii Niepokalanego Poczę-
cia NMP w Lasocicach. 

Józef Wilk pochodzi z bardzo
pobożnej, religijnej rodziny. Urodził

się we Wronkach. Tam się wycho-
wywał i uczył w szkole podstawo-
wej. Jego młodszy brat przez wiele
lat był ministrantem. Józef do Li-
ceum Ogólnokształcącego uczęsz-
czał w Szamotułach. Wtedy z
grupą rówieśników przyjeżdżają-
cych pociągiem do szkoły, każ-
dego dnia przed zajęciami,
odwiedzali kościół. Był to czas wy-
dłużonej modlitwy i rozmowy z
Chrystusem oraz codziennego
przyjmowania komunii św. W
szkole był dobrym uczniem, plano-
wał studia na Uniwersytecie. Ale
kolejnym sygnałem, dziś można
powiedzieć powołania, była roz-
mowa z księdzem Lucjanem Ron-
duda. Wtedy podzielił się z
księdzem, że myśli o drodze dusz-
pasterskiej, a ten upewnił go, że
jest gotowy na tą drogę. Po po-
wrocie do domu oznajmił rodzi-
com, że będzie księdzem. Wstąpił
do Seminarium Duchownego w
Poznaniu. Święcenia przyjął 24
maja 1979 r. 

Swoją duszpasterską drogę
rozpoczął od wikariatu w Nietrza-
nowie, następnie dwa lata w Cer-
kwicy, kolejne cztery lata w parafii
św. Mikołaja w Lesznie, a na końcu

trzy lata posługi w Poznaniu.
Swoją pierwszą parafię objął w po-
wiecie rawickim w miejscowości
Szkaradowo w roku 1991. Był tam
13 lat. Następnie został przenie-
siony do parafii w Konarzewie, a
od 10 lutego 2007 roku jest pro-
boszczem parafii w Lasocicach.
Wspomina, że gdy trafił do Lasocic
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zastał piękny, zadbany kościół, nie
wymagający większych remontów.
Parafianie dbali o Dom Boży. Po-
łożono kostkę brukową przy ko-
ściele i zadbano o otoczenie oraz
wyremontowano probostwo. Przy
kościele działa rada duszpa-
sterska. Ksiądz udostępnił obiekt
przy probostwie na spotkania
dzieci, młodzieży i mieszkańców
na działalność Kuźni Marzeń. Pro-
boszcz ma nadzieje, że zostanie w
Lasocicach. Dobrze się tu czuje,
spokojnie. Stara się, aby jego pa-
rafia dobrze funkcjonowała. Z
okazji jubileuszu święceń kapłań-
skich otrzymał koszulkę z wymow-
nym tekstem "Najlepszy ksiądz
proboszcz na świecie". 

Stefan Stachowiak, emeryto-
wany proboszcz z parafii pw.
NMP Śnieżnej w Krzycku Małym. 

Stefan Stachowiak od najmłod-
szych lat wiedział, że będzie księ-
dzem. To było marzenie które
pielęgnował i do którego dążył.
Nawet wtedy gdy ukończył Pań-
stwowy Kurs Nauczycielski i pra-
cował w szkole. Powołanie
pozostało. Do Seminarium Du-
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Z wizytą u radnej
O rozmowę poprosiliśmy Annę Urbańską z Długiego Starego. Pani Anna w ostatnim
czasie obdarzona została dużym zaufaniem mieszkańców swojej miejscowości, któ-
rzy zadecydowali, że będzie ich reprezentować jako radna i sołtys Długiego Starego. 

Pani Anna ma 34 lata. Pochodzi
z Przybyszewa. Tam też zaczęła
swoją edukację w klasach I - III. Na-
stępnie naukę w klasach IV - VIII
kontynuowała w szkole w Lasoci-
cach. Dalszą edukację podjęła w
Zespole Szkół Ekonomicznych o
specjalności ekonomia i rachunko-
wość. Nie wspomina dobrze tych
pięciu lat szkoły średniej. Dość
szybko okazało się, że przedmioty
ścisłe nie sprawiają jej przyjemno-
ści, a jej natura okazała się typowo
humanistyczna. Ale nie poddała się
i ukończyła szkołę, zdała maturę i
egzamin zawodowy z dobrym wyni-
kiem. Przyznaje, że zabrakło wtedy
odwagi, żeby przenieść się na inny
kierunek lub zmienić szkołę. Czy
dziś tego żałuje? Twierdzi, że chyba
tak miało być i nie ma co do tego
wracać. Wybierając szkołę wyższą
nie skupiała się już na ekonomii.
Chciała studiować prawo w Pozna-
niu. Nawet przez dwa lata szkoły
średniej uczyła się łaciny. Jednak w
tym samym czasie poznała swojego
przyszłego męża i priorytety się
zmieniły. Ostatecznie ukończyła stu-
dia socjologiczne w Wyższej Szkole
Humanistycznej w Lesznie o spe-
cjalności socjologia społeczności lo-
kalnych i samorządu terytorialnego.
Po pierwszym roku studiów wyszła
za mąż. Przez sześć lat mieszkała
z mężem w Przybyszewie, w domu
rodzinnym. 

Pani Anna wspomina, że duże
znaczenie w jej życiu miały jej
osiemnaste urodziny. Chcąc uzbie-
rać fundusze na wyprawienie hucz-
nej urodzinowej imprezy, zaczęła
pracę w Długiem Starem zbierając
truskawki. Tam na polu poznała
swojego męża Pawła i dokładnie w
tym samym miejscu stoi teraz ich
wspólny dom. Razem uprawiają
rolę, w tym kilka hektarów truska-
wek. Mąż Paweł pracuje także jako
spawacz w Astromecie w Lesznie. 

Po urodzeniu pierwszego
dziecka pani Anna poczuła, że musi
zacząć działać, zostawić coś po
sobie. Zaczęła udzielać się w Sto-
warzyszeniu ZMW Przybyszewo.
Przez kilka lat była wiceprezesem.
Organizowała m. in. bieg o uśmiech
Karoliny oraz warsztaty dla dzieci w
okresie ferii zimowych. Nie działa
już w ZMW, ale została prezesem
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły i
Rozwoju Wsi Długie Stare. Jego
członkowie zjednoczyli się wokół
boiska sportowego przy szkole.
Zbierają fundusze, pozyskują ze-
wnętrzne środka na jego budowę.

W stowarzyszeniu działa około 50
osób: nauczyciele, rodzice uczniów,
mieszkańcy wsi. Swoją działalność
poszerzyli o organizację imprez cy-
klicznych, takich jak: zakończenie
lata na sportowo, pogoń za zają-
cem, a także gimnastykę korek-
cyjną dla dzieci czy półkolonie w
czasie wakacji. W ostatnim czasie
złożyli projekt na remont przed-
szkola w Długiem Starem, gdzie
chcieliby utworzyć Centrum Integra-
cji. Znalazłaby się tam kuchnia, sala
audiowizualna oraz stanowiska
warsztatowe - w ramach zajęć
szkolnych i pozaszkolnych przygo-
towujące młodych ludzi do wyboru
zawodu. 

W Długiem Starem w styczniu
powołano po dziesięciu latach prze-
rwy Koło Gospodyń Wiejskich. W
jego skład wchodzi 37 pań i panów.
KGW ma na celu organizację spot-
kań warsztatowych, towarzyskich
we własnym gronie. Spotykają się
dla siebie, ale w planach mają także
udział swojego koła podczas róż-
nych imprez. Chcą organizować
warsztaty kulinarne, manualne, a
także artystyczne. Pani Anna oczy-
wiście należy do tego koła. 

Państwo Urbańscy posiadają już
trzynastoletni staż małżeński. Mają
trójkę dzieci: jedenastoletnią Micha-
linę, dziesięcioletniego Mikołaja
oraz pięcioletnią Katarzynę. Są
szczęśliwym małżeństwem i kocha-
jącą się rodziną. 

- Mąż we wszystkim mi pomaga
- podkreśla pani Anna. - Wspiera
mnie, podsuwa nowe pomysły, za-
wsze mogę na niego liczyć. Dobrze
się uzupełniamy. Mąż zajmuje się
produkcją, a ja sprzedażą truska-
wek. 

Pani Anna w ostatnich wyborach
samorządowych została radną
Rady Gminy. Jest członkiem Komisji
Budżetu i Finansów oraz Komisji
Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy
Społecznej. Dobrze czuje się w roli
radnej, choć przyznaje, że spodzie-
wała się realniejszego wpływu na
wygląd uchwał. Ubolewa także nad
faktem, że na zewnątrz nie widać
pracy radnego. Nagrywane i udo-
stępniane do publicznego wglądu
są sesje rady, na których widać je-
dynie efekty wypracowanych
wcześniej ustaleń i kompromisów
omawianych na poszczególnych
komisjach. Pani Anna dodaje, że
mieszkańcy chętnie zgłaszają swoje
spostrzeżenia dotyczące wsi, czyli
bieżące sprawy - od tych drobnych
do tych poważniejszych. 

W lutym pani Anna podczas ze-
brania wiejskiego została wybrana
także na sołtysa wsi. Przejęła tę
funkcję po swoim teściu, a ten z
kolei po swoim teściu. Sołtysowanie
w rodzinie trwa od 1984 roku. Już
dziś zaczyna myśleć o organizacji
700 - lecia wsi Długie Stare, które
przypadają w 2022 roku. Chciałaby
m. in. z tej okazji wydać publikację
dotyczącą wsi. 

- Trochę mieszają mi się te dwie
funkcje: radnej i sołtyski - uśmiecha
się pani Anna. - Obowiązki są po-
dobne. Ale wydaje mi się, że sołtys
jest obdarzany większym zaufa-
niem społecznym, natomiast radny
ma większą siłę przebicia. 

Duże znaczenie dla pani Anny
miał udział w trzydniowej Letniej
Akademii Liderów zorganizowanej
przez Centrum PISOP. Stała się od-
ważniejsza, przestała być wyco-
fana, zyskała większą wiarę w
siebie i swoje możliwości. Krótko po
tym szkoleniu została prezesem
stowarzyszenia, radną i sołtysem
wsi. 

W naszym miesięczniku wspo-
minaliśmy wcześniej o akcji, w którą
także zaangażowała się pani Anna.
Dotyczy ona budowy ścieżki rowe-
rowej z Długiego Starego przez La-
socice do Leszna. Akcję
zorganizowały stowarzyszenia
ZMW z Przybyszewa oraz Przyja-
ciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie
Stare, a także Dariusz Matuszew-
ski, Remigiusz Leciejewski i Dawid
Nowaczyk. 

Pani Anna lubi śpiewać i tań-
czyć. Śpiewała psalmy w kościele.
Lubi wspólne biesiadowanie.
Uczęszczała także do kółka tanecz-
nego w Lasocicach. 

Niedawno z mężem otworzyli w
Długiem Starem Agroturystykę " U
Sołtysa", w której oferują m. in -
noclegi. Tak więc sporo czasu po-
święcają na zagospodarowanie no-
wego miejsca, reklamę i
przyjmowanie gości. 
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chownego w Poznaniu poszedł
mając 24 lata. Od zawsze chciał
być blisko Boga i Kościoła. Udało
się to marzenie zrealizować.
Swoją duszpasterską drogą szedł
45 lat. Był wikariuszem w Rawiczu,
Śremie, Szamotułach i Koluicz-
kach. Ksiądz Stefan był probosz-
czem trzech parafii. Najpierw w
miejscowości Kaliszkowice, potem
były Mchy, a na końcu Krzyco
Małe. Ksiądz Stefan Stachowiak
do krzyckiej parafii przyszedł 1
lipca 1995 roku, po 26 latach ka-
płaństwa. Do tej parafii należą trzy
wsie: Krzycko Małe, Krzycko Wiel-
kie i Sądzia. W krzyckiej parafii był
z wiernymi przez 19 lat. Ksiądz
Stachowiak napisał publikację pt.
"Zarys dziejów parafii Krzycko
Małe", a z okazji 120 - lecia po-
święcenia krzyckiego kościoła
wydał album ukazujący piękno
świątyni.

Ksiądz dbał o to, aby upiększyć
Dom Boży. Pomagali mu w tym pa-
rafianie, Rada Ekonomiczna,
mieszkańcy wsi, sponsorzy. Udało
się dużo wspólnie zrobić: grani-
tową posadzkę, nowy witraż oraz
ołtarz, ambonkę, nowe ławki, elek-
troniczny wyświetlacz pieśni, na-
głośnienie. Wnętrze odmalowano,
utworzono kaplicę papieską, a na
zewnątrz położono kostkę wokół
kościoła, świątynię oświetlono, po-
łożono nowe dachówki i spionizo-
wano wieżę, jest zegar i kurant z
melodiami. 

Ksiądz kanonik Stefan Stacho-
wiak swoją ostatnią mszę świętą
odprawił 29 czerwca 2014 roku w
Krzycku Małym. Następnego dnia
przeszedł na emeryturę. Zamiesz-
kał w Domu Księży Emerytów w
Poznaniu. Żegnając się z parafia-
nami, podkreślał, że żal odchodzić.
To zostawił swoje siły, zdrowie i
serce. Obiecał, że na emeryturze
będzie wracał do krzyckiej parafii
myślami i modlitwą. Dziś potwier-
dza, że przez te pięć lat zawsze z
serdecznością wraca do lat spę-
dzonych w Krzycku Małym i że
stale modli się za swoich parafian. 
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Mają w domu m
Przykładem nastolatka z planami na przyszłość, ogromną ilością zainteresowań i osiągnięć w róż      

i rozrywkowych jest Dawid Witkiewicz ze Święciechowy. Chłopak uczy się w Szkole Podstawowej w         
Dawid jest bardzo dobrym

uczniem. Przykłada się do przed-
miotów, które musi zaliczyć w
szkole. Chciał jednak spróbować
swoich sił w zajęciach pozaszkol-
nych. W wieku siedmiu lat udał się
na pierwsze zajęcia z koreańskich
sztuk walki. Ten pomysł podsunął
mu tata Andrzej. Już po pierwszych
zajęciach Dawid wiedział, że to bę-
dzie dłuższa przygoda. Bardzo mu
się spodobały treningi. Sztuką walk
zajmuje się już pięć lat, trenuje trzy
razy w tygodniu w klubie UKS Dra-
gon Długie Stare. Jego trenerem
jest Tomasz Gorwa. 

Początki jego przygody z taek-
wondo to podstawy, jakie trzeba
było opanować oraz zajęcia spraw-
nościowe. Naukę rozpoczął w gru-
pie początkowej, najmłodszej.
Szybko jednak trener awansował
go do grupy starszej, pomimo że był
młodszy od chłopców tam trenują-
cych. Trener jednak postawił na
jego rozwój, bowiem zapowiadał się
na dobrego zawodnika. W starszej
grupie zaczęły się walki. Często ze
starszymi od siebie kolegami. 

- Nie powiem, iż byłam zadowo-
lona z faktu, że mój syn ma bić się
z przeciwnikami - podkreśla mama
chłopca Aldona Witkiewicz. - Po
prostu, bałam się o niego, jak każda
matka dbałam o bezpieczeństwo
swojego dziecka. A ten sport wyda-
wał mi się na początku brutalny,
kontuzyjny, niebezpieczny. 

Rodzice, widząc jednak rosnące
zaangażowanie Dawida, nawet nie
starali się odsunąć chłopca od dys-
cypliny sportu, która sprawiała mu
tyle przyjemności. Więcej, zaanga-
żowali się razem z nim. Tata jeździ

na wszystkie turnieje i zawody
syna. Mama nauczyła się potrzeb-
nych zwrotów i terminów związa-
nych z tą sztuką walki, wspiera go.
A Dawid ciągle dąży do tego, żeby
być lepszym. Choć ma na swoim
koncie już sporo osiągnięć, ma dys-
tans do siebie i do tego sportu. Za-
wsze bierze pod uwagę, że tym
razem przeciwnik może być lepszy. 

A taekwondo uczy dyscypliny,
szacunku, gry fair play, odwagi.
Uczy wygrywania, ale także pono-
szenia porażek. Tak jak w życiu, raz
nam się coś udaje, a innym razem
nie układa po naszej myśli. Każdy
zawodnik ma świadomość tego, że
zdobyte podczas treningów umie-
jętności nie mogą wychodzić poza
salę treningową. Że bicie to nie jest
sposób na rozwiązywanie sporów
czy problemów. 

Osiągnięcia Dawida uzyskiwane
w różnych kategoriach i dyscypli-
nach można by mnożyć. Chłopiec
będąc w II klasie szkoły podstawo-
wej miał na swoim koncie kilka zna-
czących nagród. W 2016 r. zajął I
miejsce w szkolnym konkursie ma-
tematycznym i otrzymał tytuł Szkol-
nego Mistrza Matematyki. Idąc
dalej tym matematycznym torem,
tydzień później zdobył I miejsce w
Gminnym Konkursie Matematycz-
nym i odebrał główną nagrodę Złote
Pióro Wójta Gminy Święciechowa
oraz tytuł Gminnego Mistrza Mate-
matyki. W tej dziedzinie został też
wyróżniony podczas Ogólnopol-
skiego Konkursu Matematycznego
Kangurek. Natomiast w Konkursie
Plusik osiągnął tytuł finalisty “Orzeł
Matematyczny”. Dawid pokazał się
także z dobrej strony w dziedzinie

humanistycznej, zdobywając I
miejsce w konkursie pięknego czy-
tania poezji dziecięcej oraz biorąc
udział w półfinale wojewódzkim
Ogólnopolskiego Konkursu Wielka
Liga Czytelników. Pochwalić się
może także tytułem Eksperta Lo-
gicznego Myślenia uzyskując I
miejsce w szkole i III w Polsce w
Ogólnopolskim Konkursie Logicz-
nego Myślenia. Biblioteka w Świę-
ciechowie przyznała mu I miejsce
za systematyczne czytanie książek. 

A jeśli chodzi o sztuki walki, tu
też ma się czym pochwalić. Dawid
zdobył następujące nagrody: III
miejsce w Turnieju Taekwondo
Olimpijskiego Usedom Open Ah-
lbeck, dwa razy IV miejsca w I ko-
lejce Wielkopolskiej Ligi
Taekwondo, dwa razy III miejsca w
II kolejce Wielkopolskiej Ligi Taek-
wondo oraz dwa IV miejsca w VIII
Otwartym Turnieju Taekwondo o
Puchar Burmistrza Kórnika. W mię-
dzyczasie zdał egzamin na zielony
pas. 

Ponadto Dawid przez cały rok
udzielał się i występował w szkol-
nym Kółku Teatralnym prowadzo-
nym przez Jowitę Pietruchę,
szkolnym Kółku Tanecznym pod
okiem Doroty Śmiglewskiej oraz w
nauce pływania prowadzonej przez
Tomasza Wołowicza. 

Dawid uczęszczając do III klasy

szkoły podstawowej obronił tytuły szkol-
nego i gminnego mistrza matematyki o
Złote Pióro Dyrektora Szkoły i Wójta
Gminy, a także wyróżnienie w matema-
tycznym Kangurku. Dawid odebrał także
statuetkę i tytuł Szkolny Naukowiec wrę-
czany za najwyższe osiągnięcia w nauce.
Ponadto ciągle pływał, tańczył, grał w piłkę
nożną. 

W sztukach walki także piął się w górę,
zdobył: I miejsce w I kolejce Wielkopolskiej
Ligi Taekwondo, III miejsce w Pucharze
Polski w Kórniku, IV miejsce w Pucharze
Polski w Świnoujściu, dwa razy srebrny
medal w III kolejce Wielkopolskiej Ligi oraz
I miejsce w Hradec Kralove Sokol Cup w
Czechach. Chłopak zdał także pozytywnie
egzamin na niebieski pas. 

- Klasę IV szkoły podstawowej zakoń-
czył z przytupem - uśmiecha się pani Al-
dona. - Sama nie wiem, jak on to robi i
kiedy znajduje czas na wszystkie zainte-
resowania i naukę. Jedno jest pewne, jes-
teśmy z mężem z niego bardzo dumni. 

Za wysoką średnią ocen i bardzo
dobre zachowanie otrzymał stypendium
motywacyjne. Dawid zdobył m. in. I
miejsca w konkursie historycznym Mistrz
Chronologii oraz szkolnym Konkursie Ta-
lentów. W międzyczasie zdał na kartę ro-
werową, zapisał się do Kółka
Plastycznego, a także uczęszczał na za-
jęcia szachowe do UKS Skoczki Święcie-
chowa. A z powodów szczególnych
uzdolnień matematycznych rozpoczął in-
dywidualne lekcje matematyki, gdzie wy-
przedza program obowiązkowy. 

W Wielkopolskiej Lidze Taekwondo w
Rydzynie zdobył II miejsce w kategorii MT
- m1 oraz I miejsce w kategorii M14, a w
Święciechowie zajął miejsce I. Ale to nie
koniec osiągnięć. Srebrne medale przy-
wiózł z Sokol Cup z Czechach, Tarnovia
Cup z Tarnowa Podgórnego oraz Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzików w
Bornym Sulinowie. Zdał także pozytywnie
egzamin na niebieski pas z czerwoną
belką. 

Dziś Dawid jest w klasie V. Nie od-
puszcza. Jest przewodniczącym klasy i
członkiem Uczniowskiego Samorządu.
Nadal bierze udział w Ogólnopolskich kon-
kursach matematycznych i humanistycz-
nych. Jest laureatem nagrody Szkolny
Działacz klas IV - VI. W Wielkopolskiej
Lidze Taekwondo w Tarnowie Podgórnym
zdobył I miejsce w kategorii zawieszona
noga, II miejsce w kategorii walki i IV
miejsce w kategorii tor sprawnościowy.
Natomiast w Lidze zorganizowanej we
Włoszakowicach w kategoriach walki - za-
wieszona noga i tor sprawnościowy osiąg-
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   mistrza
            żnych dziedzinach nauki i dyscyplinach sportowych

              Święciechowie. Ma 12 lat i kończy teraz piątą klasę.

nął trzy najwyższe pozycje. 
W kwietniu tego roku zdał egzamin na

kolejny czerwony pas uczniowski. Od
mistrzowskiego czarnego pasa dzieli go
tylko jeden, ostatni egzamin na stopień
uczniowski. 

Największym osiągnięciem w ostatnich
dwóch miesiącach jest III miejsce w Pu-
charze Polski w Ostrowie Świętokrzyskim
oraz III miejsce w Pucharze Polski Olecko
Hidori Cup. Zebrane punkty rankingowe z
tych dwóch ostatnich zwycięstw awanso-

wały Dawida w czołówce na liście
zakwalifikowanych na Ogólnopol-
ską Olimpiadę Młodzieży. Na olim-
piadzie startować mogą tylko
najlepsi zawodnicy z całej Polski,
którzy uzyskali najwyższe lokaty.
XXV Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży w sportach halowych w
Ostrowcu Świętokrzyskim w konku-
rencji Taekwondo odbyła się 10 - 11
maja. Dawid został wicemistrzem w
kategorii walk sportowych zdoby-
wając III miejsce w swojej kategorii
wagowej. Oprócz tego w dwuboju
technicznym na 18 zawodników
startujących Dawid zajął V miejsce.
To dla chłopca ogromny sukces. 

- Do niedawna syn widział się w
przyszłości w zawodzie nauczyciela
matematyki i wychowania fizycz-
nego - dodają rodzice Dawida. -
Dziś coraz częściej wspomina, że
chce zostać policjantem. My oczy-
wiście będziemy go wspierać w
każdej decyzji, a ostateczny wybór
należy do niego. 

Największą fanką Dawida jest
jego pięcioletnia siostra Joasia.
Dziewczynka bardzo kibicuje bratu,
cieszą ją jego sukcesy. Z przyjem-
nością przymierza jego medale. A
jest w czym przebierać, bowiem
Dawid do tej pory zdobył łącznie 44
medale, 3 puchary i 2 statuetki. 

Nasza redakcja życzy Dawidowi
kolejnych sukcesów, aby piął się w
górę i żeby nigdy nie zabrakło mu
zapału do dalszych działań i roz-
woju. 

W środę, 8 maja, przedszkolaki z grup ZAJĄCZKI i RYBKI poje-
chały do Parku Edukacji i Rozrywki Deli Park w miejscowości
Trzebaw. W Parku Miniatur widziały najsłynniejsze budowle z róż-
nych kontynentów, także te wpisane na listę Światowego Dzie-
dzictwa Kulturalnego UNESCO. Spacerując po parku mijały
okazy zwierząt prehistorycznych, gigantyczne owady oraz posta-
cie bajkowe. Miały także okazję, aby przejść Podniebną Eko -
Wioskę - trasę wiodącą wśród drzew po wiszących mostach, z
których wypatrywały leśnych zwierząt. Kolejną atrakcją wyjazdu
były zajęcia w wirtualnej rzeczywistości. Mieli okazję przenieść
się do lasu, nad jeziora czy w podniebną przestrzeń, gdzie szu-
kali żyjących tam zwierząt. Zwieńczeniem wycieczki były szaleń-
cze skoki na dmuchańcach. 

Zwiedzili Izbę Regionalną

W maju i czerwcu do święcie-
chowskiej Izby Regionalnej miesz-
czącej się w wiatraku przy
Samorządowym Ośrodku Kultury
każdego roku przyjeżdżają grupy
szkolne i przedszkolne. W tym
roku nie było inaczej.  W Izbie go-
ściły bardzo sympatyczne grupy  z
Przedszkola Samorządowego w
Święciechowie. Na zdjęciu grupa
WIEWIÓRKI. 

Dzieci z zainteresowaniem
oglądały eksponaty zgromadzone
w wiatraku. Natomiast w piątek, 24
maja, do Święciechowy przyje-
chały dwie wesołe grupy
PSZCZÓŁKI i SÓWKI z Niepub-
licznego Przedszkola Norlandia w
Lesznie. Przedszkolaki zwiedziły
stary wiatrak, obejrzały eksponaty
oraz zapoznały się z pięknymi pol-
skimi strojami ludowymi.
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Śpiewać każdy może

Grupa uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej ze Święciechowy wzięła
udział w XIX Festiwalu Piosenki
"Śpiewać może każdy". Impreza
odbyła się 24 maja w Sali Kame-
ralnej Domu Kultury w Sławie.
Konkurs ma na celu przede
wszystkim popularyzację piosenki
polskiej wśród dzieci i młodzieży.
Festiwal ma charakter dwuetapo-
wiego konkursu i jest imprezą o
zasięgu ponadregionalnym.
Uczestnicy wykonywali jeden

utwór w języku polskim i oceniani
byli w czterech kategoriach wie-
kowych. Ocenie podlegały walory
głosowe, interpretacja i aranżacja
utworu oraz ogólny wyraz arty-
styczny. Jury wyróżniło ucznia
Maksymiliana Tulewicza, który za-
kwalifikował się do finału festi-
walu, który odbędzie się 22
czerwca na scenie przy plaży
miejskiej w Sławie. Maksymiliana
przygotowała do występu nauczy-
cielka muzyki Joanna Grzelczyk. 

Klub Sportowy Kormoram
Święciechowa zaprasza na im-
prezy zorganizowane w ramach
uroczystości jubileuszowych 70 -
lecia istnienia klubu. 

Pierwsza impreza odbędzie
się 22 czerwca od godz. 13. 00 na
boisku sportowym w Święciecho-
wie. Tego dnia przewidziano tur-
niej piłkarski chłopców, mecz
drużyny old boy Lech Poznań z
old boy Święciechowa i drużyną
sponsorów. Popołudniu w Sali
Wiejskiej spotkają się zawodnicy i
zaproszeni goście. 

Kolejną imprezą przygotowaną
przez klub jest Turniej Piłkarski o
Puchar Wójta organizowany co-
rocznie na boisku sportowym w
Święciechowie. Turniej odbędzie
się na przełomie lipca - sierpnia. 

Podsumowaniem jubileuszo-
wych uroczystości będzie spotka-
nie byłych zawodników, działaczy
oraz zaproszonych gości w dniu
14 września w Sali Wiejskiej w
Święciechowie. 

Sportowy Jubileusz 

Magiczne spotkanie
W środę, 29 maja, w Przed-

szkolu Samorządowym w Świę-
ciechowie odbyły się bardzo
magiczne spotkania. W pierw-
szym uczestniczyły grupy
maluchów, a w drugim starsza-
ków.

Na scenie sali widowiskowej
swoje umiejętności prezentował
magik - iluzjonista. Dzieci były
pod ogromnym wrażeniem tego,

co prezentował. A magicznych
sztuczek było sporo. W niektórych
udział wzięły, zdziwione tym co się
dzieje, dzieci. Magik wyczarował
oczywiście żywego królika, spra-
wił że stolik zaczął latać po sali,
zamieniał różne przedmioty, a na
koniec obrzucił scenę wyczaro-
waną serpentyną i kolorowymi
wstęgami. Od młodej publiczności
otrzymał gorące brawa. 
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Ogólnopolski sukces
Dwie grupy teatralne ze Szkoły

Podstawowej w Święciechowie wy-
jechały w dniach 9 - 10 maja do No-
wego Folwarku koło Wrześni, gdzie
odbywało się Święto Teatru na Pro-
wincji. 

Pierwszego dnia uczniowie brali
udział w Ogólnopolskim Przeglą-

dzie Twórczości Teatralnej ”Maska”,
na którym prezentowały się zespoły
z Poznania, Bydgoszczy, Kalisza,
Rawicza, Gniezna i Wrześni. Nasi
gimnazjaliści wystawili "Moralność
pani Dulskiej", a czwartoklasiści
"Wróbelka". Odtwórczynie głów-
nych ról, czyli Agnieszka Pietrucha

i Pola Marciniak, otrzymały nagrody
za kreacje aktorskie. 

Drugiego dnia natomiast odby-
wał się Ogólnopolski Konkurs Re-
cytatorski, który przyniósł nam
ogromne sukcesy. Staś Czubała
zajął w nim pierwsze miejsce, a Iza-
bela Karpowicz otrzymała wyróż-

nienie.
Nasi aktorzy i recytatorzy mieli

okazję nie tylko posłuchać i pooglą-
dać innych wykonawców, ale wzięli
również udział w warsztatach z re-
toryki i emisji głosu prowadzonych
przez Michała Zawadkę - pisarza,
dziennikarza, autora motywacyj-
nych książek dla dzieci. Święto
Teatru było także dobrym momen-
tem na indywidualne rozmowy z ju-
rorami, którzy udzielali
konstruktywnych uwag i wskazó-
wek. 

Dodatkową atrakcją wyjazdu
okazał się nocleg w szkole organi-
zującej imprezę. Zwłaszcza dla
czwartoklasistów był to sprawdzian
z samodzielności i zaradności.

Osada "Moralności pani Dul-
skiej": Agnieszka Pietrucha, Julia
Kapała, Wiktoria Kędziora, Maksy-
milian Tulewicz, Cezary Dominiak,
Julia Mulkowska, Weronika Krys-
tians, Nikola Dąbrowska i Józek
Pietrucha.

Obsada "Wróbelka": Pola Mar-
ciniak, Weronika Lechańska, Julia
Liszatyńska, Lena Janiszewska,
Zosia Śliwińska, Józek Pietrucha,
Igor Karpowicz, Filip Maćkowiak,
Marcel Marchlewski, Antosia Mro-
zińska, Gosia Urbańczak, Mateusz
Kajoch i Julia Kapała.

Rodzinie i bliskim składamy 
wyrazy współczucia i otuchy 

po stracie tragicznie zmarłego 
śp. Hieronima Borowczaka 

Dyrektor i pracownicy 
Samorządowego Ośrodka Kultury 

w Świeciechowie 

Przegląd Piosenki Religijnej 
W kościele pw. św. Marcina w

Długiem Starem, w dniu 26 maja,
z okazji urodzin św. Jana Pawła
II swe dziękczynienie Panu Bogu
wyśpiewały następujące zespoły:
Zespół Śpiewaczy Razem Raź-
niej z Długiego Starego, Zespół
Śpiewaczy Wiola ze Święcie-
chowy, Zespół Śpiewaczy Karo-
linki z Gołanic, dzieci z
Przedszkola im. św. Jana Pawła
z Leszna, młodzież z Lasocic,
Schola Józefani z Parafii św. Jó-
zefa w Lesznie wraz z woloncze-
listką - Hanią Gałą oraz
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Długiem Starem. 
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W czwartek, 2 maja, na boisku sportowym w Strzyżewicach odbył się mecz towarzyski piłki nożnej. Uczestnikami spot-
kania byli mieszkańcy Strzyżewic wraz z mieszkańcami okolicznych miejscowości. Mecz zakończył się wygraną dla zdro-
wia, miłej atmosfery i integracji mieszkańców. Organizatorami meczu byli: sołtys i Rada Sołecka Strzyżewic.

Prawdziwy skarb w teatrze

Dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Długiem Starem obejrzały spek-
takl teatralny pt. "Prawdziwy
skarb". Widowisko przybliżyło war-
tości płynące z przyjaźni, która jest
cenniejsza niż najdroższy skarb.

Uczniowie trafnie wymienili cechy
dobrego przyjaciela i zgodnie
przyznali, że każdy marzy o kimś
bliskim, kto będzie wsparciem w
trudnej sytuacji, a także towarzy-
szem zabaw.

Działają wspólnymi siłami

Z inicjatywy sołtysa oraz Rady
Sołeckiej zorganizowano wspólne
sprzątanie boiska sportowego
oraz miejscowości Strzyżewice.
W inicjatywę zaangażowali się
mieszkańcy wsi. Zapału do pracy
nie brakowało. Po sprzątaniu na

uczestników czekał słodki po-
częstunek. Osoby biorące udział
w akcji mają nadzieję, że ich trud
docenią przechodnie, którzy dwa
razy zastanowią się, zanim wy-
rzucą śmieci na chodniki i pobo-
cza. 

Ciekawe spotkanie
We wtorek, 14 maja, uczniowie

klas I - III ze Szkoły Podstawowej
w Święciechowie uczestniczyli w
spotkaniu autorskim z Edytą Za-
rębską - Babcią Grunią oraz jej
mężem Robertem Zarębskim - mu-
zykiem i kompozytorem. Pani
Edyta pisze książki dla dzieci, ma-
luje obrazy, sama ilustruje swoje
książki. Podczas spotkania auto-
rka opowiedziała o swoim dzieciń-
stwie i marzeniach, dzięki którym
została pisarką, a dzieci miały
możliwość obserwowania, jak po-
wstaje ilustracja do książki. W
spotkanie włączył się również mąż

autorki, który czytał fragmenty
książki przypominające scenkę
teatralną, zadawał zagadki oraz
pokazał dzieciom, jak wielką rolę w
czytaniu odgrywa intonacja, mi-
mika, mowa ciała oraz podział na
role. Uczniowie mieli też okazję za-
śpiewać z nim wspólnie piosenkę,
która opowiada o marzeniach i bib-
liotece, a którą on sam skompono-
wał do słów pani Edyty. Spotkanie
odbyło się w szkolnej sali gimna-
stycznej. Przebiegło w miłej i we-
sołej atmosferze. Na spotkanie
zaprosiła dzieci biblioteka działa-
jąca przy SOK w Święciechowie. 

Podczas tegorocznych Dni
Leszna odbył się przegląd ze-
społów artystycznych z placó-
wek kulturalnych i oświatowych
z Leszna i regionu, w którym
wystąpiły uczennice Szkoły
Podstawowej z Lasocic: Domi-
nika Kurpisz i Zofia Tomczak.
Zaprezentowały układ ta-
neczny, którym wytańczyły IV
miejsce podczas Mistrzostw
Polski Zespołów Cheerleaders
w Kielcach w marcu 2019 r.
Dziewczyny w zawodach star-
towały w dywizji pom dance
premier duet w grupie wiekowej
JUNIOR MŁODSZY. Gratulu-
jemy!
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HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Z powodu nadmiaru pracy Twoje

relacje towarzyskie uległy ochłodze-
niu. Czas to zmienić. Może wspólny
wyjazd weekendowy dla wszystkich
znajomych? Jeśli musisz coś załatwić
w firmie, nie zwlekaj. Finanse lepsze.  

Byk 20.04-20.05
Słuchaj dobrych rad zamiast ze

wszystkimi się spierać. Warto zaufać
komuś, kto ma większe doświadcze-
nie. Gwiazdy wróżą przypływ gotówki.
I spotkanie z kimś dla Ciebie ważnym.    

Bliźnięta 21.05-21.06
Wreszcie uporządkujesz sprawy

zawodowe i finansowe. To dobry czas
na zajęcie się domem i bliskimi. Za-
planuj wspólny urlop, może dłuższy
wyjazd. Skontroluj zdrowie.

Rak 22.06-22.07
Nadchodzące dni upłyną Ci w do-

brym nastroju. Pewna osoba okaże Ci
szczególną życzliwość. W miłości bę-
dzie gorąco i namiętnie. Oczekuj też
dobrej wiadomości.

Lew 23.07-22.08
Wszystko, co najważniejsze, wy-

darzy się w pracy. Czeka Cię wyjazd
służbowy lub zmiana zakresu obo-
wiązków. W domu trochę zamiesza-
nia, które zafundują Ci bliscy. Będzie
dobrze.

Panna 23.08-22.09
Poczujesz, że wszystko staje się

prostsze. Będziesz bardziej wyluzo-
wana i spokojna. W miłości zaiskrzy.
Spodziewaj się niespodzianki od uko-
chanego. Finanse w normie.   

Waga 23.09-22.10
Przydałoby się trochę zaoszczę-

dzić. Przed Tobą bardzo poważny wy-
datek. W pracy sukcesy Twoje i
koleżanek. Warto zabiegać o pod-
wyżkę. Zadzwoń do kogoś dla Ciebie
ważnego.  

Skorpion 23.10-21.11
Od jakiegoś czasu męczysz się

pewną sprawą, której nie udaje Ci się
rozwiązać. Działaj systematycznie i
rzetelnie. Ktoś chce Ci pomóc. Nie
angażuj się w ploteczki w pracy. 

Strzelec 22.11-21.12
Będzie co świętować. W rodzinie

ważna uroczystość. Spotkasz daw-
nych znajomych. Potrzebujesz więcej
wypoczynku. Jeśli nie możesz wziąć
urlopu, spaceruj, biegaj, siadaj na
rower. 

Koziorożec 22.12-19.01
Wszystko pójdzie po Twojej myśli.

Masz szansę więcej zarobić. W domu
trochę zmian, ale bardzo miłych. Pod
koniec miesiąca ktoś zaproponuje Ci
spotkanie. Nie rezygnuj z takich chwil. 

Wodnik 20.01-18.02
Gwiazdy sprzyjają udanym rand-

kom. Będziesz się podobać, a samo-
tne Wodniki bez trudu nawiążą nowe
znajomości. Poświęć trochę więcej
czasu dla siebie. Dobrze Ci zrobi kino,
lektura, spacer. 

Ryby 19.02-20.03
W pracy trochę więcej obowiąz-

ków. Przejmiesz zadania współpra-
cowników, którzy wybierają się na
urlop. Sama też już planuj tegoroczny
wypoczynek. Ktoś bardzo czeka na
wspólny wyjazd.

- Co jest gorsze od znalezienia
robaka w właśnie ugryzionym.

jabłku?
- Znalezienie połowy robaka...

xxx
Rozmawiają dwie plotkarki:

- O Krysi nie można powiedzieć
złego słowa...

- To porozmawiajmy o kimś innym!

Rośliny
pomogą

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Adolf, grał Dodka
2. Zdobi jelenia
3. Robi uprząż dla konia
4. Domek w sadzie
5. Zator na drodze krwi
6. Oliwna lub naftowa
7. Dopingują na stadionie
8. Z tacą w lokalu

9. Okładka książki
10. Broń Zorro
11. Świeczka dla diabła
12. Zmartwienie
13. Wystawiana na scenie
14. Drzewo - z jej kwiatów jest
miód
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Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie
słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe hasło należy prze-
słać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy
podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w ostat-
nim numerze „Kuriera...” było hasło: W MAJU ŚWIĘTO WSZYSTKICH
MAM. W drodze losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nim      Wojciech Śnie-
gucki ze Święciechowy. Nagrodę można odebrać w Samorządowym
Ośrodku Kultury w godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy
do 30 czerwca.  

Młody podbiał zalecany jest
wówczas, gdy zażywamy antybio-
tyki. Lekki syrop z niego powleka
wyściółkę żołądka, działa ściąga-
jąco i aseptycznie. Jak go zrobić?
Jedną szklankę rozdrobnionych i
lekko ubitych kwiatów i łodyżek
podbiału wrzucić do szklanki
wrzątku, zamieszać, przykryć i od-
stawić na kilka godzin. Potem
zioła przecedzić i mocno odcis-
nąć. Płyn zagotować dodając 2
łyżki cukru. Przelać do słoiczków i
zapasteryzować. Pić po łyżeczce
dwa razy dziennie. 

Liść orzecha włoskiego po-
maga na żołądek. Poprawia stan
jego naczyń, sprawia, że lepiej do-
cierają do niego substancje od-
żywcze, a toksyny odbierane są
szybciej. Wystarczy przygotować
nalewkę z 3 łyżek suszonych na
słońcu liści orzecha, 150 ml alko-
holu, 100 ml czystej wody. Jak to
zrobić? Liście pokruszyć, wsypać
do słoika, zalać alkoholem i wodą.
Zostawić do zmacerowania przez
dwa tygodnie, codziennie potrzą-
sając. Następnie przecedzić i
wstawić do lodówki na pięć dni.
Pić po 5 - 7 kropli (rozcieńczając)
raz dziennie. 

Kora dębu sprawdzi się u
wrzodowców i osób, które mają
wrażliwe jelita, często chorują na
gardło, mają afty. Zwalcza ona bo-
wiem stany zapalne i niszczy bak-
terie. Aby przeprowadzić kurację,
trzeba przygotować 2 łyżki kory
dębu, 2 szklanki wody i łyżeczkę
miodu. A jak zrobić napar leczni-
czy? Korę należy zalać szklanką
wrzątku, odstawić na 10 minut,
przecedzić i dodać miód. Potem
po prostu pić płyn małymi łykami.
Najlepiej lekko ciepły. Napar na-
leży zażywać pół godziny przed
posiłkiem, około 150 ml dziennie.
Kurację powinno się prowadzić
przez dwa, trzy tygodnie. 

Sezon na bób właśnie się za-
czyna. Można z niego zrobić sa-
łatki, zupy, pasztety i dania
mięsne. Przepis na pyszne kot-
lety przesłała nam jedna z czy-
telniczek. Oto on: 

Składniki: 1/2 kg młodego
bobu, 2 cebule, 1/2 szklanki błys-
kawicznej kaszy manny, 2 szklanki
mleka, jajko, garść posiekanej
natki, masło do smażenia, mąka
do panierowania, sól, pieprz. 

Przygotowanie: Bób przebie-
ram, płuczę, a potem gotuję do
miękkości w osolonej wodzie. Po

odcedzeniu i lekkim przestudzeniu
obieram go ze skórki i miksuję. Ce-
bule obieram, kroję w kosteczkę i
szklę na 1 - 2 łyżkach rozgrzanego
masła. Kaszę mannę gotuję na
mleku do zagęstnienia. 

Gorącą kaszę przekładam do
miski ze zmiksowanym bobem.
Dodaję przesmażoną cebulę, całe
jajko i posiekaną natkę. Całość
starannie mieszam, doprawiam do
smaku solą oraz pieprzem. 

Z przygotowanej masy formuję
w dłoniach kotlety (by masa się nie
lepiła, a kotlety były gładkie, dłonie

zwilżam wodą). Na patelni roz-
grzewam masło do smażenia. Kot-
lety obtaczam w mące. Smażę na
rumiano (po kilka minut z każdej
strony).

Pyszne kotleciki z bobu

(: (: HUMOR :) :)
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Kolejna propozycja z nowości,
jakie pojawiły się w święciechow-
skiej bibliotece to powieść pt. "Wy-
zwolona" Róży Lewanowicz.
Bohater książki Łukasz był prze-
konany, że wszystkie problemy
jego i jego żony się skończyły. Sta-
wił już czoła porwaniu Justyny,
całej jej tajemniczej przeszłości, a
nawet odnalazł ją w środku wojen-
nej zawieruchy w Afganistanie. Za-
warł nowe przyjaźnie i uratował
swoje małżeństwo. Ale czy na
pewno? Okazuje się, że jego uko-
chana ma jeszcze jednego wroga,
najgroźniejszego ze wszystkich,
który dla zemsty gotów jest posu-
nąć się do najgorszego. Jego
gniew ma dosięgnąć już nie tylko
Justynę, ale także jej najbliższych.
Justyna i Łukasz będą musieli
zmierzyć się z całkiem nowymi wy-
zwaniami - zarówno na polu za-

wodowym, jak i prywatnym. Z po-
mocą przyjaciół zrobią wszystko,
aby spełniło się ich największe
marzenie, a ich mające się dopiero
urodzić dziecko było bezpieczne.

Bibliotekarz radzi

W Chatce Pradziadka 

W czwartek, 23 maja, cztery
najmłodsze grupy Zespołu Pieśni i
Tańca MARYNIA przebywały w
Chatce Pradziadka w Boszkowie.
Podczas wesołej zabawy dzieci
poznawały dawne sposoby two-
rzenia jedzenia. Ubijały masło,
wyciskały 100-procentowe soki,

przygotowywały bułeczki, które
następnie upieczono. Robiły cza-
peczki, próbowały pyr z gziką oraz
biesiadowały przy wspólnym stole
i własnoręcznie przygotowanym
jedzeniu. Tancerze przenieśli się
w dawne czasy - pracowali i bawili
się jak nasi pradziadkowie.

We wtorkowe popołudnie, 28
maja, w Kuźni Marzeń w Lasoci-
cach odbyły się warsztaty malo-
wania na wodzie - tureckiej sztuki
Ebru. Zajęcia poprowadziły wo-

lontariuszki z Turcji oraz Azerbej-
dżanu. W spotkaniu udział wzięła
miejscowa młodzież. Spotkanie
było bardzo interesujące, a dzieci
świetnie się bawiły. 

Malowali na wodzie
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STRAŻACKA RYWALIZACJA

W niedzielę, 19 maja, na boisku sportowym w Święciechowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze.
Wzięły w nich udział 22 drużyny strażackie z terenu gminy Święciechowa: Niechłodu, Przybyszewa, Święciechowy, Go-
łanic, Lasocic, Długiego Nowego, Trzebin oraz Długiego Starego. W zawodach wystartowały 3 drużyny dziewcząt, 6 dru-
żyn chłopięcych, 10 drużyn męskich oraz 3 drużyny kobiece. Strażacy wykazywali się wiedzą pożarniczą oraz
sprawnością fizyczną. Komisja w składzie: kapitan Sławomir Durka, aspirant sztabowy Jacek Nowak, aspirant Dominik
Wels, starszy kapitan Marek Marcinek oraz starszy sekcyjny Marcin Pawlisia przyznawała punkty za biegi sztafetowe i
ćwiczenia bojowe. Organizatorem imprezy był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Święciecho-
wie. W zawodach uczestniczył komendant PSP w Lesznie, starszy brygadier Maciej Zdęga.

Wyniki zawodów prezentują się następująco:
GRUPA KOBIET: I miejsce - OSP Święciechowa, II miejsce - OSP Niechłód, III

miejsce - OSP Trzebiny.
GRUPA MĘŻCZYZN: I miejsce - OSP Niechłód, II miejsce - OSP Święciechowa gr.

2, III miejsce - OSP Święciechowa gr. 1, IV miejsce - OSP Święciechowa gr. 3, V miejsce
- OSP Trzebiny, VI miejsce - OSP Przybyszewo gr. 2, VII miejsce - OSP Długie Stare, VIII
miejsce - OSP Gołanice, IX miejsce - OSP Przybyszewo gr. 1, X miejsce - OSP Długie
Nowe.

GRUPA DZIEWCZĄT: I miejsce - OSP Przybyszewo, II miejsce - OSP Niechłód, III
miejsce - OSP Święciechowa.

GRUPA CHŁOPCÓW: I miejsce - OSP Niechłód, II miejsce - OSP Przybyszewo gr.
1, III miejsce - OSP Przybyszewo gr. 2, IV miejsce - OSP Święciechowa, V miejsce -
OSP Gołanice , VI miejsce - OSP Lasocice. 
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BIESIADA W NOC MUZEÓW

Nie tylko w dużych miastach Europy w tę wyjątkową noc udostępniane zostały dla zwiedzających muzea. Święcie-
chowa jest tego najlepszym przykładem. Już po raz siódmy spotkaliśmy się przy święciechowskim koźlaku na Europej-
skich Obchodach Nocy Muzeów. 

W sobotę, 18 maja, w całej Europie zostały otwarte muzea. Mieszkańcy naszej gminy mogli zwiedzić Izbę Regionalną
znajdującą się w wiatraku. Izba powstała dwadzieścia lat temu i przez wszystkie te lata przybywa w niej eksponatów -
przedmiotów codziennego użytku w gospodarstwie domowym z ubiegłego wieku. Organizatorzy zaprosili mieszkańców
do zwiedzania przy dźwiękach muzyki ludowej. Do wspólnej biesiady zaprosiła kapela podwórkowa Z Kopyta z Konina,
która przygrywała do tańca do późnych godzin wieczornych. 

Odbyły się także warsztaty plecionkarskie z wikliny przygotowane przez Polskie Plecionkarstwo, które przeprowadził
Mariusz Kaźmierczak. Swoje prace wystawił także Krzysztof Gołąbek, rzeźbiarz z Leszna. 

Dla uczestników imprezy przygotowano stoiska ze swojskim jadłem przygotowanym przez lokalnych producentów. 
Organizatorami święciechowskiej biesiady byli: Samorządowy Ośrodek Kultury oraz Zespół Pieśni i Tańca MARYNIA. 


