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BUDOWA DRÓG GMINNYCH ZE WSPARCIEM 
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Jeszcze w tym roku zmodernizowane zostaną dwie drogi 

gminne. Obie zyskają nową nawierzchnię z betonu 

asfaltowego. 

Odcinek w Sworowie, w kierunku Niedźwiadek, obecnie 

jest drogą gruntową utwardzoną tłuczniem. Staraniem 

Gminy Pakosław co roku wykonywane były prace remon-

towe polegające na wyrównaniu nawierzchni, uzupełnia-

niu braków kruszywem, walcowaniu. Pomimo tych zabie-

gów często pojawiały się nierówności, a po większych 

opadach zastoiska wody. Trakt jest szczególnie uczęszcza-

ny przez mieszkańców Niedźwiadek, gdzie w ostatnich 

latach rozwija się intensywna zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. Fragment o długości 218 metrów, prze-

znaczony do budowy, kończy się przy pięknej figurze Mat-

ki Boskiej wzorowanej na oryginale 

znajdującym się w grocie Massabielle 

niedaleko Lourdes we Francji. W tym 

miejscu ma swój koniec także działka 

drogowa. Dalsza część, aż do Niedźwia-

dek, jest duktem leśnym stanowiącym 

własność Lasów Państwowych. Z tego 

też powodu nie ma obecnie możliwości 

wybudowania trwałej nawierzchni na 

tym odcinku. 

Zmodernizowany zostanie również tzw. 

rynek w Golejewku, gdzie nawierzchnia 

bitumiczna jest już w szczątkowej posta-

ci, wiele razy uzupełniana i łatana. 

Oprócz nowego, asfaltowego dywanika 

planuje się wybudować kanalizację desz-

czową, która zapewni odwodnienie tere-

nu. Remont świetnie wpisuje się w od-

nowę centrum Golejewka, gdzie obecnie trwają prace 

związane z budową trasy rowerowej, a także układaniem 

nowej nawierzchni na drodze powiatowej. 

Remont każdego odcinka z osobna oszacowany został 

w kosztorysie inwestorskim  na około pół miliona złotych. 

Obie inwestycje zostały pozytywnie ocenione w ostatnim 

naborze Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tym samym 

Gmina Pakosław otrzyma na realizację przedsięwzięć 

znaczne środki (80% kosztów budowy). Obecnie trwają 

procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wyko-

nawcy zadań. Prace mają rozpocząć się jeszcze latem bie-

żącego roku. 

W poniedziałek, 14 czerwca, wraz z Panią skarbnik Gminy 

Pakosław - Lilianą Sobotą, brałem udział w uroczystości 

podpisania umowy, a także przekazaniu symbolicznych 

czeków w Urzędzie Wojewódzkim.  Umowy na realizację 

zadań podpisali wspólnie z wojewodą wielkopolskim - 

Michałem Zielińskim przedstawiciele 40 wielkopolskich 

samorządów z subregionu: konińskiego, poznańskiego 

oraz południowej Wielkopolski.

Gośćmi uroczystości byli: sekretarz stanu w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów – Zbigniew Hoffmann, wicemi-

nister spraw zagranicznych – Szymon Szynkowski vel Sęk, 

posłowie na Sejm: Katarzyna Sójka, Witold Czarnecki, Jan 

Mosiński, Leszek Galemba, Tomasz Ławniczak i Bartło-

miej Wróblewski.

Piotr Skrzypek

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław
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Fot. Radio Elka

REGULACJA DRÓG GMINNYCH

W minionych tygodniach, reprezentując Gminę Pakosław, podpisałem akt notarialny dotyczący odkupu gruntów na 

poszerzenie ulicy Ogrodowej. Dotychczasowa szerokość tego traktu wynosiła niespełna 3 metry. 

Niewystarczające parametry uniemożliwiały pozyskanie środków zewnętrznych na remont lub instalację kolejnych mediów. 

Dzięki nabyciu 1,5 metrowego pasa będzie możliwa budowa oświetlenia ulicznego, na które gmina pozyskała środki w ra-

mach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie trwają prace projektowe. 

Cieszę się, że udało się dojść do porozumienia z właścicielami gruntów, którzy zgodzili się na sprzedaż po cenie symbo-

licznej. Wykazali się proobywatelską postawą. Przekonywałem, że szeroka droga, to korzyść przede wszystkim dla nich. 

To jeszcze nie koniec regulacji na ulicy Ogrodowej. W pierwszej kolejności wykupujemy działki już wcześniej wydzielone. 

W drugim etapie dokonamy podziału kolejnych odcinków i ich wykup. Zgodę na sprzedaż wyraziło kilkunastu właścicieli, 

nie zgodził się tylko jeden.

Pierwszy etap regulacji już teraz zapewni minimalną szerokość, ażeby droga uzyskała status drogi gminnej i umożliwi 

w przyszłości składanie wniosków o środki zewnętrzne na budowę nawierzchni. 

Niebawem podejmiemy próby uporządkowania następnych fragmentów dróg na terenie Gminy Pakosław.
Piotr Skrzypek

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław

NOWE OŚWIETLENIE ULICZNE W PIĘCIU MIEJSCOWOŚCIACH

W grudniu 2020 roku, Gmina Pakosław złożyła do Wiel-

kopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wnio-

sek o dofinansowanie zadania polegającego na rozbu-

dowie oświetlenia ulicznego w pięciu miejscowościach 

(Pakosław, Chojno, Osiek, Podborowo i Pomocno) w ra-

mach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Wniosek został pozytywnie oceniony i zaakceptowany do 

realizacji. Samorząd wnioskował o dofinansowanie zada-

nia w wysokości 858.000,00 zł – 88% wartości inwestycji. 

Pozostałą część stanowić miały środki pochodzące z bu-

dżetu gminy. Ostatecznie na ten cel Rządowy Fundusz 

Inwestycji przekazał Gminie Pakosław kwotę 600.000,00 

zł. W związku z koniecznością opracowania dokumentacji 

projektowej na początku II kwartału 2021 roku przy-

stąpiono do wyłonienia wykonawcy tej części zadania. 

W wyniku rozesłanych zapytań ofertowych wybrano ofer-

tę firmy ROBOTECH Robert Jamroży. W chwili obecnej 

prowadzone są prace zmierzające do przygotowania peł-

nej dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami inwe-

storskimi oraz ze wszystkimi wymaganymi pozwoleniami 

i uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na 

budowę. Planowany termin zakończenia prac projekto-

wych przewidziany jest na koniec listopada bieżącego ro-

ku, po czym gmina dokona wyboru wykonawcy rozbudo-

wy oświetlenia. Całe przedsięwzięcie według planu ma 

zostać zrealizowane do jesieni przyszłego roku.

Piotr Skrzypek
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ŚRODKI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO NA DROGI 
DOJAZDOWE DO GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ SADZONKI 

DRZEW MIODODAJNYCH

Gmina Pakosław w listopadzie 2020 roku złożyła do 

Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego wniosek 

o udzielenie dotacji na zakup sadzonek drzew miodo-

dajnych. 

Wniosek obejmujący zakup sadzonek 95 szt. drzew ga-

tunku lipa, klon i akacja został oceniony pozytywnie. 

Przyznano dofinansowanie w wysokości 17.100,00 zł. 

Zakupione w ramach wniosku sadzonki zostaną posa-

dzone w Chojnie: na drodze prowadzącej w kierunku 

Niemarzyna, na drodze w kierunku Konar oraz na dro-

dze w kierunku oczyszczalni ścieków. Otrzymane dofi-

nansowanie przeznaczone jest na zakup sadzonek, na-

tomiast pozostałe prace związane z nasadzeniem, opali-

kowaniem oraz opieką nowych nasadzeń stanowią 

koszt Gminy Pakosław.

Także w listopadzie 2020 roku Gmina Pakosław złożyła 

wniosek o udzielenie dotacji na budowę dróg dojazdo-

wych do gruntów rolnych. Wniosek obejmował mo-

dernizację dróg w Pakosławiu oraz w Niedźwiadkach. 

W Pakosławiu zaplanowano budowę drogi o nawie-

rzchni z kostki betonowej o długości ok. 325 m od ul. 

Olbina do wyjazdu w kierunku Golejewka (do przydroż-

nego krzyża znajdującego się na wyjeździe z Pako-

sławia) oraz budowę dróg z kruszywa kamiennego od 

ul. Olbina nad parkiem w kierunku supermarketu Bie-

dronka. Planowana do budowy droga z kostki betono-

wej w Niedźwiadkach obejmuje odcinek ok. 160 m od 

przydrożnej figury w centrum miejscowości (przy pose-

sji nr 10) w kierunku drogi leśnej prowadzącej do Swo-

rowa. Przyznana dotacja wynosi 132.750,00 zł. 

Staramy się korzystać z różnych form dofinansowań, co 

w przypadku gminy małej, która posiada skromne do-

chody, jest niezwykle istotne. Dzięki tym środkom bę-

dzie można podtrzymać wysoką dynamikę inwestycji. 

Proponowane do budowy drogi nie tylko zapewnią do-

jazd do pól, co jest podstawowym celem Programu, ale 

przy okazji także do posesji znajdujących się bezpo-

średnio przy poszczególnych odcinkach. W Pakosławiu 

dodatkowo będzie utworzony skrót od strony Goleje-

wka do Szkoły Podstawowej i kompleksu boisk. Na pe-

wno dalej będziemy zabiegać o wszelkie formy wsparcia. 

Piotr Skrzypek

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ 

W PAKOSŁAWIU (ULICA KOLEJOWA I OLBINA)

Wielu mieszkańców dopytuje o niezrealizowany 

jeszcze fragment trasy rowerowej na odcinku od 

myjni samochodowej do zakrętu przy wjeździe do 

Pakosławia. 

Brak tego odcinka ma związek z ważną inwestycją wo-

dociągowo-kanalizacyjną, którą Gmina Pakosław zamie-

rza wykonać przed budową ścieżki. Dzięki temu wyrów-

nane zostanie ciśnienie wody w północnej części Pako-

sławia, a także uzbrojone zostaną tereny przy wjeździe 

od strony ulicy Kolejowej. W ten sposób nie będzie trze-

ba w przyszłości niszczyć budowanej trasy rowerowej. 

W dniu 29 kwietnia br. Gmina Pakosław ogłosiła prze-

targ nieograniczony. Zadanie przewiduje budowę sieci 

wodociągowej o łącznej dł. 694 m, kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej o dł. 70 m, kanalizacji sanitarnej grawita-

cyjnej o długości 251 m oraz budowę jednej przepom-

powi ścieków. W postępowaniu przetargowym najle-

pszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

TOR Marian Iberhan z Krotoszyna. Firma podjęła się 

rea-lizacji zadania za kwotę 531.989,40 zł. Finalizacja 

zada-nia ma nastąpić w terminie 90 dni od dnia 

podpisania umowy. Inwestycja zostanie wykonana 

dzięki środkom pozyskanym w ubiegłym roku z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (3 mln. zł). Z 

budżetu gminy zapła-cony zostanie jedynie podatek 

VAT, który będzie można odzyskać w późniejszym 

czasie.  

Piotr Skrzypek
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SPRAWY SPOŁECZNE
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 R.

Wójt Gminy Pakosław przypomina o trwającym Naro-

dowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. 

Udział w badaniu jest OBOWIĄZKOWY!!! Odmowa 

udziału w spisie wiąże się z możliwością nałożenia kary 

grzywny. 

Jak można wziąć udział w spisie? Podstawową formą 

udziału w badaniu jest samospis przez Internet, czyli 

udzielanie odpowiedzi na pytania poprzez aplikację inter-

netową dostępną pod adresem: h�ps://spis.gov.pl

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dane zbierane 

są metodą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpo-

średniego. 

Dokonałeś samospisu?

Weź udział w Loterii i zdobądź jedną z setek nagród:

Weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 

i Mieszkań 2021 online na spis.gov.pl i uzyskaj unikatowy 

kod potwierdzający samospis.

Zarejestruj otrzymany kod w terminie od 22.04.2021 r. do 

7.07.2021 r. na stronie Loterii.

Oglądaj transmisje online z losowań i sprawdź, czy wy-

grałeś! Im szybciej zarejestrujesz się w Loterii, tym więcej 

szans masz na wygraną!

Na wszelkie pytania odpowiadają konsultanci pod nr tel. 

22 279 99 99 (infolinia spisowa) lub pracownicy Urzędu 

Gminy Pakosław, tel. 655478332.
Barbara Konopka

Jak pięknie by mogło być, musimy znowu stać się dziećmi – tak brzmią słowa piosenki Haliny Frąckowiak.

JAK PIĘKNIE BY MOGŁO BYĆ...

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, mając na 

względzie dobro najmłodszych mieszkańców naszej 

gminy, przystąpił do konkursu pn. „Podwórko NIVEA 

2021”. W konkursie mogą brać udział m.in.: gminy, 

publiczne szkoły podstawowe, ośrodki sportu i rekreacji 

oraz domy kultury położone na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej. Udział w konkursie jest dobrowolny 

i nieodpłatny. Fundatorem nagród w konkursie pn. 

„Podwórko NIVEA 2021” jest NIVEA Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu. 

Nagrodą w konkursie jest wybudowanie przez wykonaw-

cę wskazanego przez NIVEA Polska Sp. z o.o. placu zabaw 

według projektu przygotowanego przez NIVEA Polska Sp. 

z o.o. Place zabaw będące nagrodami w konkursie składać 

się będą m.in. z następujących elementów: kubik, wspi-

naczka, urządzenie do balansowania, trampolina, huśta-

wka, planetarium, karuzela, piaskownica, tablice z grami, 

zjeżdżalnia.

Celem konkursu jest wyłonienie 20 zwycięskich lokalizacji 

spośród lokalizacji zgłoszonych w konkursie i przyznanie 

im nagród w postaci wybudowania placów zabaw.

Biorąc udział w konkursie można było wybrać jedną 

z dwóch ścieżek: „ścieżkę podstawową” lub „ścieżkę ju-

rorską”. W ścieżce podstawowej zwycięstwo w konkursie 

uzależnione jest od ilości głosów oddanych przez inter-

nautów na daną lokalizację. Udział w ścieżce jurorskiej 

wymagał przesłania w oznaczonym terminie pracy kon-

kursowej w postaci filmu lub prezentacji, który zain-Archiwum p. Reginy Dybowskiej
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spirowany był hasłem „Razem najlepiej” oraz piosenką 

z tekstem wskazanym przez organizatora konkursu.

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu przystąpił do 

konkursu wybierając ścieżkę jurorską. Wybraliśmy dosko-

nałą lokalizację na Podwórko NIVEA – miejsce ogólno-

dostępne dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, a 

mianowicie teren nad zalewem w Pakosławiu (obok 

obecnego placu zabaw „Statku”). Nie jest to teren żadnej 

konkretnej miejscowości, żadnej instytucji. Nagraliśmy 

bardzo ładny film z udziałem naszych dzieci, zgodnie z za-

łożeniami regulaminu konkursu. Spośród uczestników, 

którzy wzięli udział w konkursie zgodnie ze ścieżką juror-

ską, wyłonionych zostało 5 zwycięzców. Niestety, pomi-

mo wszelkich naszych starań nie udało się nam znaleźć 

w grupie zwycięzców Podwórka NIVEA w ścieżce juror-

skiej. Dlatego, zgodnie z regulaminem konkursu, bierze-

my udział w ścieżce podstawowej, w której można wygrać 

15 Podwórek NIVEA. Zostaliśmy skategoryzowani w 1 z 3 

koszyków ( na podstawie wskazanej liczby mieszkańców 

miejscowości, w której położona jest wskazana lokaliza-

cja), w którym znajdują się miejscowości z liczbą miesz-

kańców nie przekraczającą 20 tysięcy. Zwycięzcami kon-

kursu zostanie 15 lokalizacji (po 5 z każdego koszyka), 

które otrzymają najwięcej głosów internautów. Do kon-

kursu przystąpiły aż 383 lokalizacje.

W okresie od 24 maja 2021 r. do 15 lipca 2021 r. odbywa się 

głosowanie internautów, za pośrednictwem strony in-

ternetowej www.podworko.nivea.pl, na wybraną lokali-

zację. Uczestnikiem głosowania może być każda osoba fi-

zyczna posiadająca pełną zdolność do czynności praw-

nych lub osoba fizyczna niepełnoletnia w wieku co naj-

mniej 16 lat, za zgodą przedstawiciela ustawowego, ma-

jąca miejsce zamieszkania w Polsce. Uczestnictwo w gło-

sowaniu jest dobrowolne i nieodpłatne. Można głosować 

tylko raz w ciągu danego dnia na jedną wybraną przez 

siebie lokalizację. W kolejnym dniu ten sam uczestnik 

głosowania może oddać następny głos na wybraną przez 

siebie lokalizację. Zróbmy wszystko co możliwe, aby nasze 

dzieci mogły bawić się na takim podwórku. Wystarczy tyl-

ko wiedzieć co zrobić. Przypominam, że należy zrobić nie-

wiele, a mianowicie zalogować się na stronie Podwórka 

NIVEA: www.podworko.nivea.pl, a później już tylko co-

dziennie głosować w konkursie i oddawać głos na Pako-

ław. Aby zagłosować wystarczy poświęcić około 1 minuty  

swojego cennego czasu dziennie. Każdy głos ma znaczenie.

POMÓŻCIE PROSZĘ !!!

Jak mówi hasło tegorocznej edycji Podwórka NIVEA 

–„RAZEM NAJLEPIEJ”.

Razem możemy wiele osiągnąć, wystarczy trochę wy-

trwałości i samozaparcia z naszej strony. Szkoda, że w ran-

kingu cały czas jesteśmy daleko w tyle ( ciągle w trzeciej 

dziesiątce). Jednak szanse dalej mamy, dlatego apeluję o 

zaangażowanie się w ten projekt oraz systematyczność. 

Nie zniechęcajmy się, ponieważ jest o co walczyć. War-

tość rynkowa placu zabaw, który można wygrać w konkur-

sie wynosi około 250 000 złotych.

Głosujemy do 15 lipca 2021 roku!!!  Nie poddawajmy się i 

bądźmy wytrwali do samego końca.
 Halina Kusz
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E-DOWÓD (2.0) – NOWY WZÓR DOKUMENTU, 
WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 

poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych oby-

wateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych 

obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym 

z prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. 

UE L 188 z 12.07.2019, str. 67) (rozporządzenie 

2019/1157) nakłada na kraje członkowskie UE obo-

wiązek implementacji w dowodzie osobistym drugiej 

cechy biometrycznej (dwóch odcisków palców).

E-dowód to wielofunkcyjny dokument posiadający 

warstwę elektroniczną, która zgodnie z Rozporządze-

niem zostanie uzupełniona o odciski dwóch palców. 

Dotychczasowe funkcje dowodu osobistego pozostaną 

bez zmian.

Od marca 2019 r. obywatele otrzymują dowód osobisty 

z warstwą elektroniczną z pierwszą cechą biometrycz-

ną, czyli wizerunkiem twarzy. Ten dokument pozwala m. 

in. na bezpieczną identyfikację i uwierzytelnienie w 

e-usługach administracji publicznej oraz podpisywanie 

dokumentów podpisem osobistym. Nowy wzór doku-

mentu wynikający z rozporządzenia 2019/1157 będzie 

zawierać oprócz wizerunku twarzy także dwa odciski 

palców posiadacza dokumentu w formatach cyfrowych, 

które zostaną zamieszczone w warstwie elektronicznej. 

Do wymogów wynikających z ww. Rozporządzenia zo-

stanie dostosowana również warstwa graficzna dowodu 

m.in. zamieszczany będzie skan podpisu posiadacza do-

wodu. Dotychczasowe funkcje dowodu nie zmienią się.

Wdrożenie drugiej cechy biometrycznej, wiąże się to 

z koniecznością stawienia się obywatela w urzędzie w 

celu pobrania odcisków palców oraz wzoru podpisu od-

ręcznego podczas składania wniosku o dowód osobi-

sty, a także weryfikacji odcisków przy odbiorze doku-

mentu.

Gdy pobranie odcisków palców jest chwilowo niemożli-

we, wówczas zostanie wydany dowód o terminie 

ważności 12 miesięcy. Dowód taki różni się jedynie ter-

minem ważności i brakiem w warstwie elektronicznej 

odcisków palców. Drugiej cechy biometrycznej nie bę-

dzie także w dowodach osobistych u dzieci poniżej 12. 

roku życia oraz u osób, od których pobranie takich odcis-

ków jest fizycznie niemożliwe. Po złożeniu wniosku na-

stąpi personalizacja dowodu osobistego. Obywatel po-

nownie stawi się w urzędzie, aby potwierdzić popraw-

ność umieszczonych danych, w tym także odcisków pal-

ców. Po odbiorze dokumentu będzie można aktywować 

warstwę elektroniczną dowodu.

Aby uzyskać nowy e-dowód, należy osobiście stawić się 

w urzędzie. Natomiast gdy nie ma takiej możliwości, np. 

z powodu niepełnosprawności, w  tym celu zostanie 

wdrożona tzw. mobilna stacja urzędnika. Proces wnio-

skowania, wydania dowodu osobistego oraz aktywacji 

warstwy elektronicznej będzie przebiegał tak jak w przy-

padku ubiegania się o dowód w urzędzie, z tą różnicą, że 

to przedstawiciel urzędu uda się w miejsce pobytu oby-

watela i u niego dokona wszystkich formalności. 

Korzyści dla obywatela:

· wdrożenie nowych zabezpieczeń, w szczegól-

ności drugiej cechy biometrycznej, zmniejszy 

ryzyko fałszowania dokumentów oraz ryzyko 

przestępstw przeciwko wiarygodności doku-

mentów,

· ujednolicenie poziomu zabezpieczeń dowo-

dów osobistych wydawanych przez państwa 

członkowskie, dzięki czemu zostaną zniwelo-

wane różnice, które przysparzają obywatelom 

trudności, gdy chcą oni korzystać z przysługują-

cego im prawa do swobodnego przemieszcza-

nia się,

· możliwość mocnego potwierdzania tożsamoś-

ci ze względu na zawartość drugiej cechy bio-

metrycznej (odciski palców),

· możliwość użycia dowodu osobistego nowego 

wzoru do potwierdzenia tożsamości na bram-

kach ABC Straży Granicznej (jako dokumentu 

podróży na przejściu granicznym),

· osoby, które nie mają możliwości stawić się w 

urzędzie, będą mogły złożyć wniosek, odebrać 

e-dowód i aktywować warstwę elektroniczną w 

miejscu pobytu, dzięki mobilnej stacji urzędnika.

Projekt znajduje się obecnie w fazie realizacji. 

Planowana data jego wdrożenia i tym samym 

rozpoczęcia procesu wymiany na nowy wzór e-

dowodu to 2 sierpień 2021 r.

Joanna Jackowska
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Archiwum P. Małgorzaty Łakomy

Środki finansowe na zadania publiczne podzielone

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU 
W GMINIE PAKOSŁAW

Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Wójta 

Gminy Pakosław, opiniująca oferty na realizację zadań 

publicznych zleconych na podstawie ustawy o działal-

ności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokonała 

oceny ofert złożonych w konkursach. 

Komisja oceniając oferty brała pod uwagę: kompletność 

dokumentów, możliwość realizacji zadania publicznego 

pod względem organizacyjnym, finansowym, jakości wy-

konania zadania, doświadczenia oraz wkładu własnego. 

Opinia Komisji została przedłożona Wójtowi Gminy Pako-

sław, który zaakceptował podział środków finansowych 

na określone zadania zgłoszone w konkursach. W wyniku 

otwartego konkursu ofert, zadania publiczne z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 

roku realizować będą: 

1) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Awdaniec” Pako-

sław z kwotą dofinansowania w wysokości 38.500,00 zł 

projektu pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej”,

2) Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz 

z dofinansowaniem w wysokości 5.500,00 zł projektu pn. 

„Wspieranie działań klubów sportowych zmierzających 

do rozwoju sportu na terenie Gminy Pakosław”,

3) Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Pakosław z 

kwotą wsparcia 3.000,00 zł projektu pn. „Popularyzacja 

sportu wśród młodzieży szkolnej na terenie Gminy 

Pakosław”.

W ramach zadań publicznych Gminy Pakosław w zakresie 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki 

i krajoznawstwa, wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej – zorganizowanie imprez z końmi, działalności 

na rzecz upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz 

obronności państwa, podtrzymywanie tradycji narodo-

wych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

dofinansowanie otrzymali :

1) Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” z kwotą 

wsparcia w wysokości 3.800,00 zł na realizację projektu 

pn. „Przygoda z manufaktura gliny”,

2) Fundacja „MAPA” z kwotą wsparcia w wysokości 

2.730,00 zł na realizację projektu pn. „W imieniu pszczół”,

3) Stowarzyszenie „CO SIĘ TO POROBI” z kwotą dotacji 

w wysokości 7.090,00 zł na realizację projektu pn. „Akty-

wnie na ludowo”,

4) Pakosławski Klub Sportowy „Parada” z kwotą wsparcia 

w wysokości 7.000,00 zł na realizację projektów pn. „Me-

moriał im Feliksa Wawrzyniaka”, „Pakosławski Hubertus 

2021”,

5)Ligia Obrony Kraju – Wielkopolska Organizacja Woje-

wódzka z kwotą dotacji w wysokości 2.100,00 zł na reali-

zację projektu pn. „Rozwój strzelectwa sportowego dla 

młodzieży i dorosłych”,

6)Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ra-

wiczu z kwotą wsparcia w wysokości 1.300,00 zł na rea-

lizację projektu pn. 'Wracamy do normalności – spotkanie 

integracyjne”.
Halina Kusz

Wojciech Walkowiak

NOWY ZARZĄD 
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PAKOSŁAW

Dnia 28 maja 2021 roku odbyło się zebranie sprawo-

zdawczo – wyborcze członków czynnych Ochotniczej 

Straży Pożarnej Pakosław. Na zebraniu przedstawiono 

sprawozdania z działalności OSP Pakosław: sprawozdanie 

finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Przed-

stawiono również plany na rok bieżący. Kulminacyjnym 

punktem zebrania był wybór nowego zarządu OSP Pako-

sław na kadencję 2021-2026. 

Nowy zarząd OSP Pakosław:

Prezes – dh Henryk Kędzia,

Wiceprezes w randze naczelnika - dh Konrad Jarczewski,

Wiceprezes – dh Adam Hauza,

Skarbnik - dh Bogumiła Dmyterko,

Sekretarz - dh Piotr Rozwalka,

Gospodarz – dh Rafał Wojtyczka,

Członek zarządu - dh Włodzimierz Wojtyczka. 

Skład komisji rewizyjnej:

Przewodniczący - dh Michał Wawrzyniak,

Członkowie: dh Beata Naglik , dh Tomasz Skowroński.

Nowy zarząd podziękował druhowi Marianowi

Szponikowi za wieloletnie pełnienie funkcji Prezesa 

zarządu oraz druhowi Janowi Rybackiemu za wieloletnie 

pełnienie funkcji skarbnika. Na wniosek nowego zarządu 

jednogłośnie nadano tym osobom „Godność Członków 
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Honorowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakosławiu” .

Jednocześnie OSP Pakosław zaprasza w swoje szeregi 

osoby, które:

- mają skończone 18 lat,

- chcą pomagać ludziom w potrzebie,

- lubią wyzwania połączone z dużą dawką adrenaliny,

- chcą zdobyć wiedzę, którą wykorzystają w życiu codzien-

nym,

- chcą brać udział w szkoleniach, kursach, warsztatach z za-

kresu pierwszej pomocy, 

- chcą poznawać techniki gaszenia pożarów oraz ratowni-

ctwa technicznego.

Zapraszamy do kontaktu przez fanpage OSP Pakosław na 

Facebook h�ps://www.facebook.com/strazpakoslaw/ 

Bogumiła Dmyterko

Z NOTATNIKA KOMISARIATU POLICJI W PAKOSŁAWIU

Wielkopolska Policja apeluje – nigdy nie ufajcie nieznanym rozmówcom, nie podawajcie haseł do kont bankowych, 

pod żadnym pozorem nie pobierajcie gotówki z banku i nie przekazujcie jej nieznanym osobom. To przestępcy czy-

hający na wasze pieniądze!

Gdy spotkacie się z taką sytuacją natychmiast rozłączcie rozmowę. Powiadomcie prawdziwą Policję dzwoniąc na 

numer alarmowy 112 i zgłaszajcie każdy taki przypadek.

Tylko szybka reakcja i Wasza czujność może przyczynić się do zatrzymania oszustów.

A co najważniejsze, nie dopuścić do tego, żeby kolejne osoby zostały oszukane i straciły oszczędności swojego życia.

Szanowni Państwo pamiętajcie, że Policja nigdy nie będzie chciała żebyście przekazywali swoje 

pieniądze czy kosztowności. 

Rewir Dzielnicowych w Pakosławiu



www.pakoslaw.com 11PAKOSŁAW I OKOLICENr 252/2021

ZNANI. NIEZNANI. WĘDRÓWKA PRZEZ JEDENAŚCIE WIEKÓW 
OBSZARU GMINY PAKOSŁAW

Z MROKÓW HISTORII

Minęło czterdzieści lat ( w grudniu 1980 roku złożono 
pierwszą petycję) od zapoczątkowania starań, albo 
„walki” o przywrócenie samodzielności administracyjnej 
Gminy Pakosław. 
Trzeba przypomnieć tamte chwile, atmosferę społeczną, 
a także ludzi, którzy podjęli odważne działania, narażając 
się na szykany ówczesnych władz partyjno-państwo-
wych. A był to trudny okres w dziejach naszego narodu, 
okres rewolucji solidarnościowej. W dawnym wojewódz-
twie leszczyńskim, o samodzielność administracyjną, naj-
bardziej upominały się społeczności dawnej Gminy Pako-
sław i Gminy Wijewo. Wielu z tych działaczy już nie żyje, 
a nie można o tych światłych społecznikach zapomnieć!

Działania w Pakosławiu rozpoczęły się w grudniu 1980 
roku, zapoczątkowali je spółdzielcy  skupieni wokół 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska". Pismem 
z dnia 28 grudnia 1980 roku, pierwszym w trwającej dwa 
lata batalii, wystąpili do Wojewódzkiego Związku Spół-
dzielni Rolnych w Lesznie z petycją, której początek dziś 
warto przypomnieć: „Chcąc uczynić zadość życzeniom 
miejscowego społeczeństwa, niżej podpisani przedstawi-
ciele wsi Pakosław i okolicznych wiosek postanowili wy-
stąpić z wnioskiem o wyłączenie z Gminnej Spółdzielni 
w Miejskiej Górce obiektów spółdzielczych wraz z przyna-
leżnościami, położonymi na terenie byłej Gminy Pakosław 
i stworzenia nowej jednostki spółdzielczej z siedzibą w Pa-
kosławiu". Powodem petycji było rosnące wśród miesz-
kańców niezadowolenie ze zróżnicowanego zaopatrzenia 
na obszarze Miejskiej Górki i Pakosławia. „Co gorsza w ra-
żący sposób ograniczono zaopatrzenie niektórych skle-
pów, na przykład sklep gospodarstwa domowego, zaopa-
trzonych ongiś m.in. : w motocykle, rowery i części za-

mienne do tych pojazdów. Obecnie jest tych przedmio-
tów całkowicie pozbawiony. Sklep artykułów do produkcji 
rolnej nie ma też pełnego zaopatrzenia, a całkowicie wy-
cofano stamtąd meble. Nie tylko te, ale wiele innych skle-
pów wykazuje słabe zaopatrzenie, nie mówiąc o macosze-
mu traktowaniu naszego terenu przy podziale podstawo-
wych artykułów do produkcji rolnej: węgiel, pasze, 
materiały budowlane, nawozy mineralne. Obecne władze 
noszą się z zamiarem dalszej likwidacji niektórych skle-
pów i piekarni. Aktualnie w Polsce samorządy się odra-
dzają. Duże nadzieje wiążemy z faktem, że starzy działacze 
tego samorządu, którzy zostali odrzuceni poza nawias 
życia spółdzielczego, wyrażają chęć powrotu i oddania 
swego doświadczenia na pożytek naszego społeczeństwa 
" - to podstawowe treści petycji.
 Petycję dodatkowo skierowano do Centralnego 
Związku Spółdzielni Rolniczych w Warszawie, Komitetu 
Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Par�i Robotniczej 
w Lesznie, Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, Komitetu 
Miejsko - Gminnego PZPR w Miejskiej Górce. Ważne były 
podpisy i odwaga.
 Podpisy pod petycją złożyli członkowie i działacze so-
łectw, organizacji spółdzielczych (kółka rolnicze, koła 
gospodyń wiejskich) oraz ochotniczych straży pożarnych. 
Z Pomocna podpisali się: Albin Kaczmarek i Weronika 
Wojcieszak, z Pakosławia: Marian Szponik, Bronisława 
Sierpowska i Lech Dworniczak, z Sów: Czesław Gandecki, 
Józef Barteczka i Teresa Talaga, z Zaorla: Stanisław Hańć-
kowiak i Zofia Sierpowska, z Osieka: Tadeusz Jarosz, Zyg-
munt Sierpowski, Janina Chróścińska i Wacław Jelinowski, 
z Góreczek Wielkich: Adam Głowacz i Dorota Łukowska, 
z Ostrobudek: Józef Skiba, z Białegokału: Eugeniusz Augu-

� Wstęp.
� Od roku, na Facebooku, publikuję artykuły, dzisiaj już historyczne, o dawnych wydarzeniach z obszaru obecnej Gminy 
Pakosław oraz terenów bliskiego sąsiedztwa.
� Cykl ten nazwałem tytułem „Z MROKÓW HISTORII...”. Ukazało się już siedemnaście odcinków, wszystkie spotkały się z ży-
czliwymi komentarzami, opiniami i uzupełnieniami, a także często przekazywaniem starych fotografii i rodzinnych pamiątek.
� Kilkudziesięciu pasjonatów dawnej historii zaproponowało, by artykuły opublikować, na przykład na stronach 
Gminnej Gazety Samorządowej „Pakosław i Okolice” lub w zeszytach historycznych. Cykl zeszytów historycznych mógłby 
mieć podtytuły:

1. „Z MROKÓW HISTORII”,
2. „WIEŚCI Z POGRANICZA (WIELKOPOLSKO – ŚLĄSKIEGO)”,
3. „OSADY GMINY PAKOSŁAW”,
4. „BIOGRAMY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH”.

� Przedstawiam pierwszy odcinek z cyklu opowiadań pt. „Z MROKÓW HISTORII”.

KTO STAŁ ZA ODŁĄCZENIEM GMINY PAKOSŁAW 
OD GMINY MIEJSKA GÓRKA? ( cz.1 )
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styniak, ze Sworowa: Franciszek Plewa i Władysława Ste-
faniak, z Niedźwiadek: Wiktor Duda, z Dębionki: Antoni 
Sobota i Krystyna Sobota, z Kubeczek: Marian Szpecht, 
z Chojna: Wiktor Szkudlarek. Przy przygotowaniu petycji 
działacze spółdzielczy współpracowali z Antonim Sędła-
kiem z Sów, wiceprezesem Gminnej Spółdzielni przed jej 
likwidacją w 1976 roku.
Boje o przywrócenie samodzielności Gminy Pakosław 
trwały jeszcze dwa lata, dopiero dnia 1 października 1982 
roku reaktywowano gminę. Działacze spółdzielczy powo-
łali Komitet Założycielski, w składzie 10-osobowym, do 
dopełnienia formalności związanych z założeniem samo-
dzielnej Gminnej Spółdzielni „SCh”. Spośród komitetu 
powołano 3-osobową Komisję Organizacyjną w składzie: 
Antoni Sędłak z Sów, Zygmunt Sierpowski z Osieka, Cze-
sław Gandecki z Sów. Wcześniej, dnia 26 października 
1981 roku, odbyły się zebrania środowiskowe w poszcze-

gólnych wioskach, podczas których mieszkańcy jedno-
znacznie opowiedzieli się za samodzielną spółdzielnią. Na 
tej podstawie GS w Miejskiej Górce podjęła jednogłośną 
uchwałę z dnia 4 listopada 1982 roku w sprawie utwo-
rzenia „nowej Gminnej Spółdzielni w Pakosławiu". Do 
wniosku pozytywnie przychylił się Centralny Związek 
Spółdzielni Rolniczych w Warszawie. Rozpoczął się nowy 
okres w dziejach Spółdzielni w Pakosławiu. Pamiętam 
wizytę ważnych „gości" z Warszawy, którzy zdziwieni byli 
istnieniem jeszcze Spółdzielni, dlatego nie bardzo popie-
rali wniosek gminy o budowę sieci wodociągowej z do-
finansowaniem z Funduszu Kościelnego.  
Nigdy nie poddawaliśmy się różnym naciskom. O kolej-
nych zaangażowanych osobach, które walczyły o odłącze-
nie Gminy Pakosław od Gminy Miejska Górka, piszę w czę-
ści drugiej.

Kazimierz Chudy

KTO STAŁ ZA ODŁĄCZENIEM GMINY PAKOSŁAW 
OD GMINY MIEJSKA GÓRKA (CZ.2)

 Jak już wiemy z części pierwszej, Pakosław i okoliczne 
miejscowości traciły na znaczeniu, rosło niezadowolenie 
społeczne. W 1980 r. zespół społeczników zorganizował się 
spontanicznie do działań o przywrócenie Gminy Pako-
sław. Słano petycje do władz wojewódzkich i centralnych, 
podejmowano uchwały na zebraniach sołeckich i spotka-
niach organizacji społecznych, zbierano podpisy pod 
wnioskiem, organizowano wyjazdy „grupy inicjatywnej” 
do Leszna i Warszawy. „Grupę inicjatywną” tworzyli: 
Bronisław Sierpowski z Pakosławia – autorytet wszelkich 
inicjatyw społecznych, Wojciech Skrzypczak z Pakosławia – 
ludowiec, później internowany w ramach „Solidarności 
Rolniczej”, Edward Talaga z Sów – radny wojewódzki w Le-
sznie, Lech Dworniczak z Pakosławia – delegat na Zjazd 
PZPR w Warszawie, Maria Żyto z Pakosławia – nauczyciel-
ka, Marian Szponik z Pakosławia – sołtys, Hieronim Kuźnia 
z Pakosławia – naczelnik OSP, Czesława Nowaczyk z Pako-
sławia – nauczycielka, Antoni Sędłak z Sów – jeden z inicja-
torów przywrócenia Gminnej Spółdzielni w Pakosławiu. 
Z działaczami „grupy inicjatywnej” współpracowali radni 
z obszaru zlikwidowanej w 1976 r. Gminy Pakosław, a byli 
to:  Andrzejewski Kazimierz – Sworowo, Barteczka Jan – 
Pakosław, Barteczka Józef – Osiek, Barteczka Stanisław – 
Zaorle, Bandura Kazimierz – Pakosław, Chudy Józef – Gole-
jewko, Grembowski Jan – Pomocno, Gandecki Czesław – 
Sowy, Hantkiewicz Cecylia – Dębionka, Jusko-wiak Leon – 
Golejewko, Małecki Marian – Góreczki Wielkie, Nowaczyk 
Czesława – Pakosław, Sierpowski Zygmunt – Osiek, Sobota 
Antoni – Niedźwiadki, Talaga Edward – Sowy, Turbańska 
Elżbieta – Chojno, Tyczyński Stanisław – Podborowo.
 Dnia 26 października 1981 r. we wszystkich wioskach 
gminy zorganizowano zebrania z mieszkańcami. Wtedy to 
decydenci wojewódzcy i ministerialni przekonani zostali 
o „ekonomicznym uzasadnieniu i możliwościach zapew-
nienia gospodarczych i organizacyjno-technicznych wa-

runków do reaktywowania gminy”, a poparciem był zde-
cydowany głos mieszkańców, gdyż na 14 zebrań za reakty-
wowaniem gminy opowiedziało się 11 sołectw. Wobec 
takiej postawy społeczeństwa Wojewoda Leszczyński, 
pismem z dnia 26 listopada 1981r., wystąpił do Ministra 
Administracji o utworzenie Gminy Pakosław. Do wniosku 
dołączona została uchwała nr XIX/63/81 Rady Narodowej 
Miasta i Gminy Miejska Górka z pozytywną opinią w spra-
wie utworzenia Gminy Pakosław oraz wycinek mapy wo-
jewództwa z projektowanymi granicami gminy.
 Niestety, 13 grudnia 1981 r., wprowadzono stan wo-
jenny. Przypuszczać należy, że gdyby nie stan wojenny, 
powołanie gminy nastąpiłoby z dniem 1 stycznia 1982 r. 
Świadczą o tym dokumenty z tamtego okresu.
 Teraz trochę o sobie, gdyż włączony zostałem na prze-
łomie 1980/1981r. do wsparcia „grupy inicjatywnej”. 
W tym czasie, jako mieszkaniec Chojna, pochodzący z Pa-
kosławia, znany byłem w województwie leszczyńskim ja-
ko bankowiec i jako działacz ludowy. Pracowałem w Ban-
ku Gospodarstwa Żywnościowego w Lesznie, nadzoro-
wałem Banki Spółdzielcze w województwie leszczyńskim.
Wtedy najbardziej zadziwiła mnie propozycja Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w Lesznie, by objąć stanowisko na-
czelnika Miasta i Gminy w Borku Wielkopolskim. Odmó-
wiłem – a więc bardzo naraziłem się swojej par�i – ZSL 
oraz przewodniej PZPR. Za odmowę „leciało się z pracy”. 
Ku zdziwieniu, jako bankowcowi zaproponowano mi do-
kończenie rozbudowy budynku Banku Spółdzielczego w 
Kobylinie, a później działacze bankowi w Kobylinie powie-
rzyli mi stanowisko dyrektora Banku w Kobylinie. Do dzi-
siaj utrzymuję kontakty z tamtejszymi działaczami i pra-
cownikami Banku – już emerytami. Jednakże codzienny 
dojazd z Chojna, a później z Pakosławia publicznym środ-
kiem transportu do Kobylina był niemożliwy, a samocho-
dem prywatnym dość kosztowny. I znów propozycja – 
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tym razem z Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Lesznie – 
objęcie funkcji etatowego sekretarza ZSL w Jutrosinie. 
W tamtych czasach funkcjonowali sekretarze PZPR i ZSL 
w gminach. Do Jutrosina było blisko, z Pakosławia po są-
siedzku, więc propozycję przyjąłem. W Pakosławiu koń-
czyłem budowę domu (ekspresowo), gdyż budowa trwa-
ła 1,5 roku od fundamentów do zamieszkania.
 Moje kontakty w województwie i sprawność organiza-
cyjną dostrzegli chyba działacze pakosławscy z „grupy ini-
cjatywnej”, gdyż zaproponowali wsparcie ich działań w wal-
ce o samodzielność Gminy Pakosław. We wszystkich działa-
niach wspierał nas w Lesznie sekretarz wojewódzki z ZSL 
(trzecia osoba w hierarchii po prezesie wojewódzkim ZSL) – 
Wojciech Niedźwiedziński, który zawsze uczestniczył w uro-
czystościach w Pakosławiu, „kibicował” Gminie Pakosław 
w okresie swojej pracy zawodowej i na emeryturze. Podo-
bnie, późniejszy Wojewoda Leszczyński – Józef Poniecki 
(kto nie wie, to przypominam pochodził z Pakosławia).
 Wreszcie ulga i zadowolenie...
 Podczas sierpniowego spotkania w 1982 r. z władzami 
wojewódzkimi, w Domu Strażaka w Pakosławiu, ogłoszona 
została decyzja o reaktywowaniu Gminy Pakosław z dniem 
1 października 1982 r. Według dziennikarzy Głosu Wielko-
polskiego skończył się wspólny czas „niechcianego małżeń-
stwa”. Podczas sierpniowego spotkania w Domu Strażaka 
najwięcej emocji budziła siedziba Urzędu Gminy – wrócić 
do „starego budynku w parku” zajętego przez przedszkole 
czy też urządzić siedzibę w innym obiekcie? Ze względu na 
dobro dzieci wybrano drugie rozwiązanie. Podjęto rozmo-
wy z Zarządem Gminnej Spółdzielni w Miejskiej Górce na 
temat wykupu budynku dawnej restauracji przy ul. Kolejo-
wej w Pakosławiu, a jednocześnie poszukiwano pomiesz-
czeń na czasową siedzibę Urzędu. Wyszukano niezamie-
szkały budynek na ul. Strażackiej, niewielkim nakładem mo-
żna go było adoptować na okres kilku miesięcy na Urząd. Po 
kilku dniach właściciel wycofał się z uzgodnień.
W niedzielę, 29 sierpnia 1982 r. , podczas spotkania z za-
rządem OSP w Pakosławiu wynegocjowano warunki 
urządzenia siedziby Urzędu Gminy w Domu Strażaka. Zgo-
da warunkowana była taką adaptacją, by w przyszłości 
opuszczone pomieszczenia służyły strażakom i mieszkań-
com. Tylko jak to zrobić? Anegdotą jest, potem długo 
wspominany, prywatny zakład z naczelnikiem OSP o nie-
realności terminu zwrotu Domu Strażaka do końca kwiet-
nia 1983 r. To taka już dzisiaj żartobliwa historyjka. Nikt 
nie wierzył w realność terminu, a stawką była duża butel-
ka koniaku. Kto przegrał? Naczelnik OSP, a koniak został 
wypity wspólnie w dużym gronie!
 W trzy tygodnie (tempo olimpijskie) przebudowano 
korytarze i dwie sale parteru Domu Strażaka na potrzeby 
Urzędu, doprowadzono wodę, kanalizację, wymieniono 
instalacje elektryczne, ogrzewanie, założono podłogi, po-
malowano pomieszczenia. Powstał dziwny Urząd, nie ma-
jący podobnego układu w województwie, z boksem kaso-
wym na korytarzu i wspólnym pokojem sekretarza i na-
czelnika gminy. Za salę narad służyła duża sala widowisko-
wa na piętrze z kiepskim piecowym ogrzewaniem. A zima 

na przełomie 1982/1983r. była bardzo surowa!
 Dnia 1 października 1982r. rozpoczęto urzędowanie 
w Domu Strażaka. Kilka miesięcy później – dnia 1 maja 
1983r. pracownicy Urzędu, zamiast świętować przewozili 
meble i dokumenty do nowej siedziby, do budynku przy 
ul. Kolejowej 2, (wtedy jeszcze bez bocznego skrzydła). 
Jednocześnie, po rozbiórce starej salki restauracyjnej, do-
budowywane już było dwukondygnacyjne skrzydło z biu-
rami dla Urzędu, z biurami dla weterynarii i mieszkaniem 
dla lekarza weterynarii. Wykonawcą rozbudowy był rze-
mieślnik z Chojna, a tempo budowy było wręcz ekspreso-
we. Za „pakosławskie tempo gmina otrzymała nagrodę 
finansową od Wojewody Leszczyńskiego”.
 Inauguracyjna sesja Gminnej Rady Narodowej odbyła 
się dnia 13 października 1982 r. w Domu Strażaka w Pakosła-
wiu. W sesji uczestniczył Wojewoda Leszczyński – Bernard 
Wawrzyniak i Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej w Lesznie – Zbigniew Forecki. Dokonano wyboru 
władz gminy: przewodniczącego GRN – Edwarda Talagę 
z Sów, zastępcę przewodniczącego – Jana Barteczkę z Pako-
sławia, członków Prezydium GRN – Czesławę Nowaczyk 
z Pakosławia i Kazimierza Bandurę z Pakosławia.
 Moim zadaniem, poza zorganizowaniem gminy było 
skuteczne zarządzanie odłączoną od Gminy Miejska Gór-
ka jednostką administracyjną. Od dnia 1 września 1982 r. 
pełniłem obowiązki pełnomocnika Wojewody Leszczyń-
skiego do zorganizowania gminy, a od dnia 13 paździer-
nika 1982 r. wybrany zostałem przez Gminną Radę Naro-
dową w głosowaniu tajnym naczelnikiem gminy. I tak 
przez 36 lat dane mi było zarządzać Gminą Pakosław, to 
jest aż do przejścia w 2018 r. na emeryturę.
 Odłączenie Gminy Pakosław i jej instytucji od Gminy 
Miejska Górka odbyło się pokojowo. Do dziś z sąsiednią 
Gminą Miejska Górka mamy poprawne i koleżeńskie rela-
cje, podobne w powiecie, a w ostatniej kadencji przed 
emeryturą wybrano mnie „dziekanem rawickich samo-
rządowców”. Zbudowane 40 lat temu więzi pomiędzy 
mieszkańcami i działaczami procentują do dziś, są trwałe, 
stanowią silny fundament samorządności gminnej. 
 Pierwszym sekretarzem gminy przez długie lata była 
Krystyna Marszałek z Rawicza, późniejsza dyrektor Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych w Rawiczu. Po niej sekreta-
rzem została Maria Kalicińska, z domu Hoffmann z Pako-
sławia.
 Skarbnikiem gminy, od początku do przejścia na eme-
ryturę w 2020r , była Teresa Miernik, z domu Kukla – za-
mieszkała w Rawiczu.
 Pierwszym, długoletnim kierownikiem Urzędu Stanu Cy-
wilnego do przejścia na emeryturę był Zenon Piotrkowski 
z Pakosławia.
 Długoletnimi kierownikami w Urzędzie Gminy byli: 
Zenon Rataj z Pakosławia oraz Stanisław Stelmach z Pako-
sławia.
 W następnych odcinkach „Z MROKÓW HISTORII...” 
napiszę o powstawaniu pozostałych instytucji gminnych.

Kazimierz Chudy
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OŚWIATA

AKCJA CHARYTATYWNA 
PN. „OPATRUNEK NA 

RATUNEK”
W dniach od 15.02.2021r. do 31.03.2021r., Szkolne 
Koło Caritas, prowadziło akcję charytatywną pn. 
„Opatrunek na ratunek”.
W ramach tej akcji zbieraliśmy  materiały opatrunkowe 
dla polskich lekarzy przebywających na misjach w Afry-
ce – z ramienia Fundacji Redemptoris Missio. Lekarze ci 
pracują najczęściej w maleńkich przychodniach wśród 
najbiedniejszych. Ogromną liczbę pacjentów stanowią 
dzieci, które od najmłodszych lat pracują. Dzięki Waszej 

hojności i otwartości serc udało się zgromadzić sporą ilość artykułów opatrunkowych do szpitali misyjnych. 
Przedstawiciele Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio skierowali podziękowania dla całej społeczności 
Szkoły Podstawowej w Chojnie, która przyłączyła się do akcji. Oto treść tych podziękowań: „Dziękujemy za wrażliwość, 
otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy, za bezinteresowną chęć do czynienia dobra, za pomoc”.

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOJNIE   

(Artykuły i fotografie otrzymane ze Szkoły Podstawowej w Chojnie)

ADOPCJA SZKOŁY W AFRYCE

Szkoła Podstawowa w Chojnie  przyłączyła się do programu pn. „ ADOPCJA SZKOŁY W AFRYCE” organizowanego przez 
Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” z Poznania. Organizacja ta współpracuje z dwiema placówkami 
prowadzonymi przez polskich misjonarzy – jedną w Kamerunie i drugą w Republice Środkowej Afryki. Jako społeczność 
szkolna, wybraliśmy szkołę w Abong – Mbang (Kamerun). Nasza szkoła  zobowiązała się uiszczać przez sześć kolejnych lat 
opłaty w kwocie 100,00 zł, począwszy do dnia 1 września każdego roku. Cel jest szczytny. W zamian otrzymamy : uśmiech 
dziecka oraz świadomość, że pomogliśmy innym zmienić życie. Szkoła, którą adoptowaliśmy, prowadzona jest przez siostry 
ze Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusowej. Dzięki regularnym zajęciom podopieczni mają szansę nie tylko zdobyć wiedzę z 
zakresu rachunków, czytania i pisania, ale również poznają podstawowe zasady higieny, zdrowego trybu życia oraz 
kształtują pozytywne postawy społeczne. Niestety brakuje zeszytów, podręczników i przyborów szkolnych. Edukacji dzieci 
nie sprzyja również ciężka sytuacja finansowa ich rodzin. Darmowy posiłek zjedzony w szkole jest często jedynym, jaki 
spożywają w ciągu całego dnia. Dzięki akcji pn. „ADOPCJA SZKOŁY W AFRYCE” możemy realnie przyczynić się do walki z 
analfabetyzmem. Brak nawet podstawowego wykształcenia wciąż jest bowiem sporym problemem w krajach trzeciego 

świata – podkreśla Justyna Janiec-Palczewska z 
„Redemptoris Missio”. „Jak w Afryce ktoś umie pisać i 
czytać to już jest bardzo wiele. Świetnie też, żeby znał 
nie tyko swój język plemienny, ale również urzędowy, 
bo jeśli zna taki język, to może już wyjechać do mia-
sta, może znaleźć pracę. Jeśli nie zna języka urzędo-
wego to wszystko to jest o wiele trudniejsze” – powie-
działa Justyna Janiec-Palczewska. W szkołach, którym 
pomaga Fundacja, uczy się ponad pół tysiąca dzieci. 
Jak powiedział Nelson Mandela: „Edukacja to 
najpotężniejsza broń jakiej możesz użyć aby zmienić 
świat”. Wpłaciliśmy już pierwsze pieniądze na po-
trzeby szkoły w Kamerunie i tym samym staliśmy się 
jej adopcyjnymi rodzicami. Organizatorem akcji jest 
Szkolne Koło Caritas.
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PROJEKT PN. „CYFROWA SZKOŁA”

W ramach projektu pn. „Cyfrowa szkoła” , zajęcia dla jego uczestników, prowadził nauczyciel fizyki i matematyki  - 
Pan Mateusz Psarski, który mając swobodę tematyczną postanowił pokazać uczniom, że by wykonywać strony inter-
netowe, nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza programistyczna. 

I tak uczniowie rozpoczęli przygodę z Joomlą – jedną z najszybciej rozwijających się i najpotężniejszych profesjonalnych 
aplikacji webowych, rozprowadzanych na zasadach Open Source. Aplikacja ta  pozwala na utworzenie dynamicznego ser-
wisu WWW oraz łatwą jego późniejszą edycję, aktualizację i rozbudowę. Pracując nad projektem, uczniowie nauczyli się 

jak: zainstalować i wstępnie skonfigurować CMS 
Joomla, zaprojektować system nawigacji w swo-
im serwisie, edytować artykuły, zarządzać zawar-
tością swojej strony i użytkownikami tego serwi-
su. Młodzi programiści nauczyli się jak pozyskać 
darmowy szablon i dostosować go do swoich po-
trzeb, a tym samym zadbać o bezpieczeństwo 
serwisu. Zajęcia zainspirowały uczniów do rozwi-
jania swoich umiejętności. Niektórzy z nich, po 
zakończeniu projektu, rozpoczęli prace nad no-
wymi stronami.

WIELKANOCNE BABY, MAZURKI I SERNIKI 
 – KONKURS KULINARNY 

Samorząd uczniowski w naszej szkole zorganizował konkurs na filmik, który miał przedstawiać pieczenie świą-
tecznych bab, mazurków i serników. 
Cieszymy się, że tak wielu uczniów wraz z całymi rodzinami zdecydowało się wziąć w nim udział. Nadesłane filmiki były na 
bardzo wysokim poziomie i komisja konkursowa miała spory problem, aby wybrać te najlepsze. Laureatami konkursu 
zostali:
I miejsce - Stanisław Giżewski (klasa 4) , Wojciech Giżewski (klasa 6), Zofia Hankiewicz (klasa 5) i Natalia Hankiewicz (klasa 8),
II miejsce – Mikołaj Jóźwik (klasa 4), Martyna Samol (klasa 5) i Jeremi Samol (klasa 2),
III miejsce - Klaudia Andrzejak (klasa 7b),  Iwona Andrzejak (klasa 3) ,  Stanisław Kukla (klasa 4) i Jan Kukla (klasa 7b).

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, a uczniom oraz całym rodzinom dziękujemy za ogromne zaangażowanie i serce 
włożone w przygotowanie świątecznych wypieków.

TRENING WĘDKARSKI SZKÓŁKI W GOLEJEWKU

Dnia 24 kwietnia 2021 r., nad stawem w Golejewku, dziewięciu uczniów rywalizowało o punkty do Pucharu Szkoły 
Podstawowej w Chojnie w Wędkarstwie Spławikowym.

W tym trudnym okresie panującej pandemii najłatwiej jest  zachować bezpieczny dystans przebywając i rywalizując 
na świeżym powietrzu. Po 3 - godzinnej rywalizacji wyłoniono najlepszych wędkarzy tego dnia. Ryby, które złowił Szymon 
Kowalczyk, ważyły 2455 gram, drugi był Dawid Ostaszewski, którego ryby ważyły 2110 gram, a trzecie miejsce wywalczył 
Kamil Kroma z rybami o wadze 2065 gram. 
Klasyfikacja punktowa w pucharze szkoły przedstawia się następująco:
1. Jakub Kląskała – 19 pkt.,
2. Dawid Ostaszewski – 22 pkt.,
3. Szymon Kowalczyk – 33 pkt.,
4. Szymon Tyczyński – 34 pkt., 
5. Kacper Kusztelak – 35 pkt.
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SPOTKANIE WĘDKARSKIE W GOLEJEWKU

Dnia 15 maja 2021 r., sześciu uczniów – członków szkółki wędkarskiej, spotkało się nad stawem w Golejewku, aby 
powalczyć o kolejne punkty do Pucharu Szkoły.
Ryby tego dnia „współpracowały”, co widać było po wynikach osiąganych przez uczestników.
W tym dniu zwyciężył Dawid Ostaszewski, który złowił ryby o wadze 3445 gram, drugi był Szymon Kowalczyk łowiąc ryby 
o wadze 2185 gram, a trzecie miejsce wywalczył  Jakub Kląskała, którego złowione ryby miały wagę 2100 gram.
W związku z osiągniętymi wynikami wszystkim dopisywały humory. 

ZAWODY W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM
O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOJNIE

Dnia 6 czerwca 2021 r., na zbiorniku Porąbka w Pudliszkach, z okazji Dnia Dziecka, odbyło się spotkanie młodych adep-
tów wędkowania ze szkółki wędkarskiej . 
Wędkowanie miało na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chojnie na rok 2021. Do walki 
stanęło dziewięciu członków szkółki, którzy na nieznanej sobie wodzie – zbiorniku, musieli wykazać się swoim kunsztem 
wędkarskim. Przy przepięknej pogodzie, z lekkim wietrzykiem, młodzież walczyła równe trzy godziny, aby wyjąć z wody jak 
największą wagowo ilość ryb. I tu niespodzianka. Zwycięzcą tego dnia został Franciszek Wojtyczka – uczeń klasy 4, a tym 
samym najmłodszy uczestnik spotkania, którego ryby ważyły 3430 gram. Pozostawił za sobą o wiele starszych kolegów nie 
tylko wiekiem, ale i stażem wędkarskim. Na drugim miejscu uplasował się Kamil Kroma łowiąc ryby o wadze 3315 gram, 
a trzecie miejsce zajął Kacper Kusztelak, którego ryby ważyły 2870 gram. Po zakończonym wędkowaniu wszyscy uczestnicy 
otrzymali smaczny obiad z Restauracji „Pireus” w Pudliszkach. Następnie dyrektor naszej szkoły wręczył puchary i nagrody 

ufundowane przez Radę Rodziców oraz 
Koło PZW nr 199 „Balaton” z Miejskiej 
Górki. Wędkowanie możliwe było na in-
nej wodzie, dzięki przychylności Stowa-
rzyszenia „Syrenka” w Pudliszkach, które 
nieodpłatnie udostępniło łowisko. Dzię-
kujemy. Spotkanie nie odbyłoby się bez 
udziału rodziców, którzy dowieźli dzieci 
do Pudliszek i pomagali przy organizacji 
imprezy ( p. Maćkowiak, p. Wojtyczka, 
p. Kroma, p. Kowalczyk). Szczególne po-
dziękowania należą się p. Stefanowi Jani-
kowi, który służy nam pomocą i jest z na-
mi od zawsze. Dzięki niemu i takim lu-
dziom jak on oraz przychylności Zarządu 
Koła i pozyskanym funduszom, dzieci 
otrzymały gorący obiad oraz nagrody rze-
czowe.
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PODSUMOWANIE AKCJI PN. „KARMA DLA ZWIERZĄT”

Szkolny Samorząd Uczniowski zakończył akcję zbiórki karmy dla kotów i psów. 
Akcja trwała dwa miesiące i objęła swoim zasięgiem całą szkołę. Ogółem zebrano 272 kg karmy. Zebrana ilość pożywienia 

dla zwierząt niech będzie wyznacznikiem ogromnej wrażliwości uczniów naszej szkoły na los kotów i psów w potrzebie. 

Dzięki zebranej karmie i zaangażowaniu grupy uczniów, opiekunów samorządu oraz pana woźnego, podejmowanie takiej 

inicjatywy jest dowodem na gotowość niesienia pomocy . Karma została przekazana do schroniska w Rawiczu.

KONKURS MATEMATYCZNY

W klasie III przeprowadzono klasowy konkurs matematyczny.

Jego celem było wyłonienie uczniów, którzy:

• potrafią dobrze wykonywać obliczenia liczbowe,

• dostrzegają i umiejętnie stosują zasady i prawi-

dłowości matematyczne,

• wykazują się umiejętnością logicznego myślenia 

i wyobraźnią przy rozwiązywaniu problemów ma-

tematycznych.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie 

otrzymali nagrody i podziękowania od wychowaw-

czyni oraz dyrektora szkoły.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Aleksandra Pedryc,

II miejsce – Szymon Turbański,

III miejsce – Joanna Krzyżoszczak.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

SZKOŁA FILIALNA W SOWACH
(Artykuły i zdjęcia otrzymane ze Szkoły Filialnej w Sowach)

DZIEŃ DZIECKA

1. czerwca to szczególny dzień w życiu każdego dziecka. U nas, jak co roku, rozpoczął się od życzeń oraz słodkich 

upominków od Pani Dyrektor oraz Pani Wicedyrektor dla wszystkich uczniów. 

Swój pierwszy Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu świętowali pierwszo-

klasiści. Wychowawczynie: p. Danuta Płóciennik oraz p. Anna Fogel postarały się o to, aby ten dzień był wyjątkowy. Przy 

wsparciu Rawickiej Biblioteki Publicznej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu, uczniowie dwóch pierwszych 

klas, mogli uczestniczyć w spotkaniu z Kicią Kocią, która opowiedziała o magii wyobraźni. Podczas warsztatów pojawiła się 
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także iluzja, eksperymenty chemiczne. 

Ochotnicy mogli odczytać kiciokiciowe 

nuty oraz zagrać na instrumencie. Ba-

janka zadbała także o prezenty. Ucze-

stnicy spotkania otrzymali kotki z filcu, 

dyplomy, naklejki, a przede wszystkim 

sporą dawkę dobrej energii. W tak wy-

śmienitym humorze klasa 1a i 1b udała 

się na kolejną niespodziankę – lody 

w Pałacu w Pakosławiu. Na koniec pier-

wszaki odwiedziły także Gminną Biblio-

tekę Publiczną w Pakosławiu.

Przemiłe panie wręczyły każdemu dziec-

ku balon! Było kolorowo i „wystrzałowo”! 

Aldona Niestrawska

PRZEDSZKOLE W PAKOSŁAWIU / ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SOWACH
 (Artykuły i zdjęcia otrzymane z Przedszkola w Sowach)

BOCIANIE GNIAZDO BLISKO NAS – MISJA FOTOGRAFICZNA

W związku z przypadającym dnia 31 maja – Dniem Bociana, w Przedszkolu w Sowach, ogłoszono misję fotograficzną pn. 
„Bocianie gniazdo blisko nas”. 
Bocian to symbol wiosny, ale i rodzinnej troski i opieki. W misji fotograficznej wzięło udział 23 dzieci. Misja fotograficzna 
polegała na znalezieniu i zrobieniu zdjęcia gniazda bocianów w pobliskiej okolicy i opisaniu , gdzie się ono znajduje. Misja 
zaangażowała wielu rodziców, znajomych i dała nam dużo radości. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy. Rekordziś-
ci przesłali 24 zdjęcia z całego powiatu. Prezentację zdjęć można obejrzeć na stronie internetowej Oddziału Przedszkol-
nego w Sowach pod adresem: www.przedszkolesowy.pl. Po naszej misji fotograficznej, w pobliżu przedszkola, na pustej 
pla�ormie, pojawił się bocian. W tym roku już nie zdąży założyć gniazda, ale może przyleciał na zwiady? Miło byłoby 
oglądać rodzinę bocianią z okien przedszkola.

Bogumiła Głowacz

„NOWE LOTKO” W PRZEDSZKOLU

Do tego tu domu wstępujemy. Zdrowia szczęścia winszujemy. Zielony gaj, koszyczek jaj…
Starym, wielkopolskim obyczajem, jest pożegnanie zimy i powitanie wiosny. Tradycyjna „Marzanna” była kiedyś nazywana 
„Śmiercichą”, którą topiono. Na drugi dzień szukano sosnowych gałązek, ozdabiano je wstążkami i w pochodzie chodzono 
po domostwach. Ozdobiona gałązka była nazywana „Nowym Lotkiem” jako symbol nowej latorośli. Chodząc od domu do 
domu, dzieci śpiewały, tańczyły i dostawały za to cukierki, jajka, placki, sery itp. Kto przyjął „Nowe Lotko”, temu się szczęś-

ciło. Wymawiano wówczas takie słowa: 
Do tego tu domu wstępujemy. Zdrowia szczęścia win-
szujemy. Zielony gaj, koszyczek jaj.
Nasze przedszkole kultywuje tę tradycję. Ze względu na 
pandemię, nie mogliśmy chodzić po domostwach by 
przypomnieć ten obyczaj mieszkańcom. Zaprezentowa-
liśmy go jednak naszym koleżankom i kolegom z grupy 
„Biedronki” i Zajączkowi. Wzbogaciliśmy nasz repertuar 
o nową, wielkopolską piosenkę pt. ,,Okociła mi się koza”, 
a także stworzyliśmy postać Bociana i Kominiarza. Pod-
powiedziała nam to Fundacja ,,Mozaika” z Poznania, 
która wspiera nasze folklorystyczne działania. 

Bogumiła Głowacz
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DZIEŃ TALENTÓW U KRASNALI

Talent to dar, którego trzeba w sobie poszukać. Jednak, gdy się 

ma 5-6 lat, jest to trudne zadanie. Krasnale postanowiły 

poszukać w sobie ukrytych talentów. 

Przez dwa tygodnie, dzieci zastanawiały się nad tym, co chcia-

łyby zaprezentować, nauczyć innych, pokazać swoim kolegom. 

Bardzo czekały na ten dzień. Prezentacje talentów wypadły 

wspaniale. W skupieniu był i prezenter, i dzieci. Krasnale nau-

czyły się:  obracać dużym hula-hop, składać z papieru: samolot, 

łódkę czy wachlarz. Dzieci robiły także laurkę, prezentowały 

układ słoneczny z masy solnej, tańczyły , śpiewały i grały na gita-

rze. Oprócz tego mali odkrywcy talentów pokazali jak naryso-

wać farmę, skakali na skakance, czarowali oraz czytali bajkę. 

„Dzień Talentów” uważa się za udany.

Bogumiła Głowacz

KULTURA
ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM CZEŚĆ!

W zamian za ofiarną walkę w obronie wartości, jaką była niepodległość Ojczyzny, wielu z nich poległo z bronią w ręku, 
innych zamęczono w więzieniach ciągłymi przesłuchaniami i torturami, a jeszcze inni po okrutnych śledztwach 
przechodzili pokazowe procesy, które były kpiną z wymiaru sprawiedliwości, a których wyrok był oczywisty – na-
tychmiastowo wykonywano karę śmierci.

Wiele lat musiało upłynąć, aby środowiska 
kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, 
a przede wszystkim przyjaciele i rodziny docze-
kały się dnia poświęconego pamięci Żołnierzom 
Wyklętym. Ustanowiony w 2011 roku, dzień 
1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” – stanowi potwierdzenie przez wol-
ną, demokratyczną Rzeczpospolitą, jaką rolę 
odegrali oni na drodze do odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. W Filii Bibliotecznej w Choj-
nie można było obejrzeć wystawę pt. „Żołnie-
rzom Wyklętym cześć!” 

Elżbieta Hauza

ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI
Dnia 21 marca, w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny, 
obchodzony jest Światowy Dzień Poezji ustanowiony 
przez UNESCO w 1999 roku. Jego celem jest promocja 
czytania, pisania i nauczania poezji na całym świecie. Jest 
to dobry moment, aby przypomnieć sobie jak ważną roję 
poezja patriotyczna odgrywa w polskiej literaturze.
Patriotyzm stał się głównym motywem przewodnim w 
dziełach powstających w czasach rozbiorów Polski. Cechą 
charakterystyczną wierszy patriotycznych jest ich wspó-
łuczestnictwo w historii narodu, zwłaszcza, gdy ta historia 
staje się tragiczna. Wiersze patriotyczne wraz ze skompo-
nowaną do nich muzyką, jako pieśni towarzyszyły kosy-

nierom Kościuszki, a także powstańcom listopadowym i 
styczniowym.
Poezja patriotyczna towarzyszyła niewoli narodu aż do 
wieku dwudziestego, kiedy to już na samym jego począ-
tku, bo w 1900 roku, Władysław Bełza napisał: „Kto ty 
jesteś? – Polak mały”. Osiem lat później, dziesięć lat przed 
odzyskaniem przez Polskę niepodległości Maria Kono-
pnicka dodała do tego kanonu „Rotę". A potem była jesz-
cze poezja legionowa, wiersze związane ze świeżo odzy-
skaną niepodległością, wzywający do boju z najeźdźcą 
hitlerowskim np. „Bagnet na broń" Władysława Bronie-
wskiego.

Archiwum Filii Bibliotecznej w Chojnie
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Współcześni poeci także nie stronią od wierszy patrio-
tycznych. Czym bowiem innym, jak nie piękną patriotycz-
ną liryką jest wiersz Tadeusza Różewicza „Oblicze 
ojczyzny".
Czym więc są dla nas wiersze patriotyczne dzisiaj? 
Historią? Dumą z tej historii i jej bohaterów?

Ale przede wszystkim wiersze patriotyczne są miłością do 
Tej, która „jeszcze nie zginęła, kiedy my żyjemy". Tak właś-
nie zaczyna się najważniejszy polski wiersz patrio-tyczny. 
Zna go każdy Polak, ale warto, żeby znał również inne 
wiersze o naszej ojczyźnie.

Elżbieta Hauza

KONKURS WIELKANOCNY ROZSTRZYGNIĘTY
Wielkanoc to święta budzącego się do życia świata, w 
które wpleciona jest wielowiekowa tradycja.
Popularyzowanie polskich tradycji wielkanocnych to jeden 
z celów konkursu organizowanego przez Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Pakosławiu w partnerstwie z Gminną Biblio-
teką Publiczną w Pakosławiu. Do wielkanocnych zwycza-
jów należy m.in.: tworzenie stroików świątecznych czy też 
wykonywanie i wysyłanie kartek z życzeniami. Właśnie ta-
kie dwa zadania czekały na uczestników konkursu.
Wiosenny nastrój i przedświąteczna atmosfera sprawiły, 
że w konkursie wielkanocnym złożono 117 prac, a dokład-
niej 108 wielkanocnych kartek świątecznych (20 przed-
szkolaków, 50 uczniów szkół podstawowych z klas I-III, 24 
uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, 14 uczniów 
szkół podstawowych z klas VII-VIII) oraz 9 rodzinnych 
stroików wielkanocnych. Poziom konkursu był bardzo 
wysoki, wszystkie prace wykonano zgodnie z tematem 
i z należytą starannością. Oryginalność i pomysłowość 
autorów była bardzo różnorodna, wszyscy uczestnicy 
zasługują na pochwały i wyróżnienia. Komisja konkurso-
wa oceniając otrzymane prace miała bardzo duży dyle-
mat, gdyż każda praca była inna, każda wyjątkowa, każda 
jedyna w swoim rodzaju. Laureatami konkursu wielka-
nocnego zostali:
WIELKANOCNA KARTKA ŚWIĄTECZNA
GRUPA WIEKOWA – PRZEDSZKOLAKI:
1. Kornelia Kamińska
2. Stanisław Ratajczyk
3. Agata Płóciennik

GRUPA WIEKOWA – UCZNIOWIE KLAS I-III:
1. Zofia Łukaszyk
2. Maja Jelinowska
3. Łukasz Tadeusz Pilas
GRUPA WIEKOWA – UCZNIOWIE KLAS IV-VI:
1. Sandra Łucja Tatarek
2. Julia Łapacz
3. Sandra Wolna
GRUPA WIEKOWA – UCZNIOWIE KLAS VII-VIII:
1. Jędrzej Glapiak
2. Anna Przybylska
3. Arleta Dmyterko
RODZINNY STROIK WIELKANOCNY
1. Rodzina Basińskich
2. Rodzina Przybyłów
3. Maja Jelinowska z rodziną
Należy również podkreślić, że prace konkursowe nie zo-
stały zmagazynowane w archiwum organizatorów. Kartki 
i stroiki z wielkanocnymi życzeniami trafiły do mieszkań-
ców Gminy Pakosław (m.in. do mieszkańców Domu Po-
mocy Społecznej w Osieku) oraz osób pełniących ważne 
funkcje w naszej społeczności. Dzięki temu sprawiły ra-
dość niejednej osobie i wywołały uśmiech na ich twa-
rzach. Dziękujemy uczestnikom za złożone prace i zachę-
camy do udziału w kolejnych konkursach. Mamy nadzieję, 
że warto!

 Joanna Kuźnia

MAPY SŁÓW
Z okazji przypadającego dnia 2 kwietnia - Światowego 

Dnia Książki dla Dzieci, Gminna Biblioteka Publiczna w 

Pakosławiu ogłosiła zadanie pn. „Stwórzmy mapę słów 

kojarzących się z książką i czytaniem”. 

Każda praca, którą dostarczyliście do biblioteki, jest pię-

kna i oryginalna. Można z nich wyczytać, że książka i czy-

tanie to ważne słowa w Waszym życiu. Cieszymy się, że 

wspólnie czytacie książki i dostrzegacie korzyści, jakie 

z tego płyną, co potwierdzają przygotowane przez Was 

mapy. 
Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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ZACZAROWANY ŚWIAT BAŚNI HANSA CHRISTIANA 
ANDERSENA

Dnia 2 kwietnia 2021 r., obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Książki dla 
Dzieci ustanowiony w 1967 roku przez 
Międzynarodową Izbę ds. Książek dla 
Młodych Ludzi, aby promować wartoś-
ciową literaturę i grafikę dla młodych 
czytelników. Wszystkim życzę, by po-
wstawało jeszcze więcej pięknych i mą-
drych książek dla najmłodszych, które 
poruszą ich serca i nie dadzą o sobie 
zapomnieć.

Patronem święta jest Hans Chris�an Andersen, bajkopisarz, którego baśnie zna niemal 
każde dziecko, co udowodnili najmłodsi czytelnicy Filii Bibliotecznej w Chojnie odpowia-
dając na apel z prośbą o wykonanie ilustracji bohaterów baśni autora.

Wszystkim dzieciom dziękuję za piękne rysunki.
 Elżbieta Hauza

W towarzystwie zakładki…

POMIĘDZY STRONAMI – POMYSŁ NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

Dnia 23 kwietnia 2021 r. obchodziliśmy Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich. 
Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią korona-
wirusa należy doszukiwać się pozytywnych aspektów w 
naszym życiu. Taką przyjemnością jest czytanie książek. 
Zrodził się więc pomysł na ogłoszenie zadania pt. "Pomię-
dzy stronami – pomysł na zakładkę do książki". Odzew 
z Waszej strony przerósł nasze oczekiwania. Zakładki zo-
stały wykonane różną techniką, a Wasze pomysły na nie, 
są dowodem na to, że jesteście miłośnikami książek i czy-
tania. Bo czy spotkanie z lekturą w towarzystwie takiej 
zakładki nie jest bardziej przyjemne? Oczywiście, że jest. 
Ponadto w ramach tego święta stworzyliśmy mapę tytu-
łów książek, do których chętnie wracacie i które pozostają 
w Waszej pamięci. Dziękuję wszystkim zaangażowanym 
w obchody święta książki: dzieciom, rodzicom i nauczy-
cielom. 

Wspólnie pokazaliśmy, że potrafimy się zjednoczyć i udo-
wodniliśmy, że święto książki należy do naszych ulubio-
nych. Spójrzcie na zdjęcia prezentujące Wasze prace. 
Wśród nich jest na pewno Twoja zakładka.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

Archiwum Filii Bibliotecznej 

w Chojnie
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„WITAJ MAJOWA JUTRZENKO"
W 2021 r. przypada 230. rocznica uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie 
(po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej kon-
stytucji. 
Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 
3 maja 1791 roku. Regulowała ona prawa i obowiązki 
ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy pań-
stwowej. Przekształcała państwo w monarchię konsty-
tucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. 
Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbo-
wy Sejm. 
W dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja, w Kościele 
pw. św. Walentego i Macierzyństwa Bożego Marii Dzie-
wicy w Pakosławiu oraz w Kościele pw. Wszystkich Świę-
tych w Golejewku, miały miejsce uroczyste msze święte 
w intencji Ojczyzny oraz Druhów Ochotniczych Straży Po-
żarnych w przeddzień wspomnienia patrona strażaków 
św. Floriana. Po ich zakończeniu, przedstawiciele władz 

gminnych złożyli kwiaty oraz zapalili znicze przed pomni-
kami pamięci w Pakosławiu i Golejewku. Dodatkowo uro-
czystość w Pakosławiu uświetniły poczty sztandarowe 
wystawione przez jednostki OSP.

Blanka Pazoła

WYSTAWA PT.  „SIENKIEWICZ ILUSTROWANY”

Henryk Sienkiewicz to jeden z najwybitniejszych i naj-
popularniejszych pisarzy polskich. Był powieściopisa-
rzem, nowelistą, publicystą, angażował się w działal-
ność społeczną i filantropijną.
Dla pisarstwa Sienkiewicza charakterystyczne było zain-
teresowanie przeszłością Polski. Jak nikt inny potrafił on  
połączyć elementy historyczne z fikcją literacką.
Jego najsłynniejsze powieści historyczne to: Trylogia, Quo 
vadis i Krzyżacy. Trylogia to cykl składający się z trzech 
dzieł: Ogniem i mieczem, Potopu i Pana Wołodyjowskie-
go. Tłem akcji uczynił Sienkiewicz te wydarzenia z prze-
szłości ojczyzny, które przedstawiały ją jako państwo silne, 
potrafiące przezwyciężyć wszelkie trudności. Takie ujęcie 
miało olbrzymie znaczenie w czasach zaborów i przyczyni-
ło się do wielkiej popularności utworów wśród czytelni-
ków. Dzieła Henryka Sienkiewicza wciąż cieszą się zaintere-
sowaniem czytelników w kraju i za granicą. Warto także 

wspomnieć o ekranizacjach utworów, zwłaszcza Krzyża-
ków i Trylogii, które wpisały się w historię polskiego kina.
Po dwudziestu pięciu latach pracy literackiej stał się naj-
popularniejszym pisarzem polskim. W uznaniu jego za-
sług w 1900 roku obchodzono uroczyście jubileusz pracy 
twórczej Henryka Sienkiewicza, a społeczeństwo ofia-
rowało mu majątek ziemski w Oblęgorku pod Kielcami, w 
którym Sienkiewicz lubił spędzać letnie miesiące. 
Miarą popularności międzynarodowej jest fakt otrzy-
mania przez twórcę w 1905 roku Nagrody Nobla. Henryk 
Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej 
na Podlasiu. Zmarł 15 listopada 1916 roku.
Z okazji 175. rocznicy urodzin autora, w Filii Bibliotecznej 
w Chojnie można było obejrzeć wystawę pt. „Sienkiewicz 
ilustrowany”.

Elżbieta Hauza
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Znajdziesz mnie w bibliotece…

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2021 ROK

Hasło „Znajdziesz mnie w bibliotece” to tegoroczna myśl 
przewodnia Tygodnia Bibliotek ogłoszonego w dniach 
od 8 do 15 maja 2021 r. 
Niesie ono w sobie semantyczną lekkość i swobodę, która 
pozwala myśleć o bibliotece, jako o miejscu, gdzie wszy-
stko zależy od Ciebie, miejscu, które nic nie wymusza, 
jedynie zaprasza, a jednocześnie wybór, czy skorzystasz 
z zaproszenia, pozostawia Tobie, Twojej woli, aktywności, 
a przede wszystkim determinacji. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Pakosławiu z radością włącza się już od wielu 
lat w te obchody. Przygotowany dla Was program tego 
wyjątkowego tygodnia miał na celu pokazanie, że pomi-
mo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, 
stać nas na nowe wyzwania i aktywny udział w propono-
wanych zadaniach. Program Tygodnia Bibliotek został tak 
zaprojektowany, aby każdy mógł wybrać coś dla siebie. 
Oferta skierowana była do: dzieci, młodzieży oraz doro-
słych. Wśród zadań znalazły się m.in.: prace plastyczne, 
projekty biblioteki, ilustracje książek i ich bohaterów oraz 
recenzje Waszych ulubionych tytułów. Wszystko oczywiś-
cie zgodnie z tegorocznym hasłem. Wielokrotnie pokaza-
liście, że można na Was polegać. Tak było i tym razem, 
ponieważ każdy z pewnością znalazł coś pozytywnego 
w naszej bibliotece. Może słowo, książkę, bohatera, przy-
godę czy wspomnienie? � � � � � � � � � � �       

Agnieszka Jeziorska

ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE
Kolejny Tydzień Bibliotek za nami. I choć zorganizowany 
jedynie w formie online, obfitował w wiele czytelni-
czych niespodzianek. „Znajdziesz mnie w bibliotece” – 
to hasło, przyświecające tegorocznej akcji.
A co znaleźli w tym czasie czytelnicy Filii Bibliotecznej 
w Chojnie w swoich domowych biblioteczkach?
Odpowiadając na zadanie pt.: „Skarby do odkrycia w bi-
bliotece”, czytelnicy ujawnili, jakie skarby posiadają w swo-
ich domowych bibliotekach. Dla niektórych osób są to uko-
chane książki, szczególnie bliskie sercu.
Okazało się także, że nasi czytelnicy posiadają w domo-
wych bibliotekach prawdziwe skarby – książki wydane blis-
ko sto lat temu, a nawet jeszcze starsze, np. z roku 1919, 
1914 czy 1902.
Jeśli ktoś nie posiadał swojej ulubionej książki, mógł wy-
konać ją sam. Udowodniły to dzieci, które stworzyły swo-
je książki w formie tradycyjnej lub w postaci lapbooka czy 
komiksu. 
Do stworzenia lapbooka nie potrzeba wiele. Pomysł na 
temat jest najważniejszy.
Poza tym: teczka, kartki, klej, nożyczki, materiały tematy-
czne itp. Lapbook to nic innego jak obrazkowa mapa 
myśli, na której umieszcza się materiały na dany temat, to 

także forma kreatywnego zaprezentowania informacji. 
Swoim wyglądem przypomina książkę z mnóstwem se-
kretów i mobilnych elementów. Jest to przeważnie teczka 
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lub większa kartka z możliwością składania, w której w 
formie rysunków, wykresów, otwieranych okienek oraz 
ruchomych elementów przekazuje się wybrane treści. 
Ma tę przewagę nad klasycznym słowem pisanym, że 
wzbudza ciekawość i motywuje dziecko do odkrywania 
ukrytych ciekawostek, a także do ich gromadzenia. Lap-
book pozwala również na zbieranie informacji i nieskoń-
czone rozszerzanie jego zawartości.

Jak wiele możliwości daje stworzenie własnego lapbooka 
udowodnili uczniowie Szkoły Podstawowej w Chojnie, 
odpowiadając na zadanie pt.: „Mój pierwszy lapbook”.
Gratuluję Wam kreatywności i wspaniałych pomysłów na 
wykonanie własnych lapbooków.

O tym, że książki potrafią 
budować mosty między 
pokoleniami, a ich lektura 
to doskonała okazja do 
spotkania dziecka z naj-
bliższymi, świadczą nade-
słane zdjęcia i pomysły na 
dokończenie zdania: Ksią-
żka, która łączy pokolenia 
to...
Nie byłoby Tygodnia Bi-
bliotek bez spotkań z dzie-
ćmi i choć odbyły się one 
w formie online (za pomo-
cą cyfrowej pla�ormy Teams, z której skorzystałam dzięki 
życzliwości Przedszkola w Chojnie), goszcząc w przedszko-
lu, a dzieci mogły wirtualnie odwiedzić Filię Biblioteczną 
w Chojnie i wysłuchać czytanych bajek oraz wziąć udział 
w rozwiązywaniu przygotowanych dla nich zagadek.
I tak oto minął tegoroczny, miejmy nadzieję ostatni pan-
demiczny Tydzień Bibliotek, a jego hasło „Znajdziesz mnie 
w bibliotece” zachęci do regularnego odwiedzania Filii 
Bibliotecznej w Chojnie, bo co może być cenniejszego od 
codziennych spotkań z mądrymi książkami. Dziękuję wszy-
stkim, którzy zechcieli wziąć aktywny udział w obchodach 
Tygodnia Bibliotek. 

Elżbieta Hauza

MiŚ USZATEK MOIM PRZYJACIELEM – KONKURS PLASTYCZNY

 Na dobranoc – dobry wieczór
miś pluszowy śpiewa Wam.
Mówią o mnie Miś Uszatek,
bo klapnięte uszko mam.
Jestem sobie mały miś, gruby miś,
znam się z dziećmi nie od dziś.
Jestem sobie mały miś, śmieszny miś,
znam się z dziećmi nie od dziś!
Bajka o Misiu Uszatku to jedna z najbardziej znanych polskich bajek. 
Starsi pamiętają ją na pewno. A młodsi? – Niekoniecznie. Zrodził się 
więc pomysł, aby przybliżyć najmłodszym dzieciom historię misia z klap-
niętym uszkiem. Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu ogłosiła 
konkurs plastyczny pt. „Miś Uszatek moim przyjacielem”. Celem konkur-
su było: propagowanie twórczości Czesława Janczarskiego z okazji 50. 
rocznicy śmierci i 110. rocznicy urodzin pisarza, rozbudzanie zaintereso-
wań czytelniczych i propagowanie czytelnictwa, rozwijanie wyobraźni 
i kreatywności, wzmacnianie więzi rodzinnych, poprzez wspólne two-
rzenie prac plastycznych oraz integracja środowiska rodzinnego ze śro-
dowiskiem przedszkolnym, szkolnym oraz bibliotekarskim. Uczestnika-
mi konkursu byli: przedszkolaki, uczniowie klas I-III szkół podstawo-
wych oraz rodziny. Dla najmłodszych zadnie polegało na przygotowaniu 
pracy z wizerunkiem Misia Uszatka, natomiast rodziny zmagały się z pra-
cą przestrzenną przedstawiającą Misia Uszatka. Na konkurs wpłynęło 57 
prac spełniających wymogi konkursowe. Laureaci z miejsc I-III otrzymali 

Archiwum Filii Bibliotecznej 

w Chojnie
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nagrody rzeczowe. Ponadto w kategorii przedszkolaki, jury przyznało wyróżnie-
nie. Dziękujemy za tak liczny udział w tym konkursie. Prace są przepiękne. Miś 
Uszatek na pewno jest szczęśliwy. Gratulujemy!!!
Oto wyniki konkursu:
Kategoria – Przedszkolaki:

1. Wiktoria Krenc
2. Agata Płóciennik
3. Antonina Siecla

Aleksander Naskręt – wyróżnienie.
Kategoria – Uczniowie klas I-III:

1.Przemysław Szponik
2. Michał Szponik
3. Natasza Włodarczyk� � � � � � �

Kategoria – Prace rodzinne:
1.Krzysztofa Wawrzyniak z rodziną
2.Regina Dybowska z rodziną
3. Magdalena Płóciennik z rodziną 

Agnieszka Jeziorska

Rozczytana akcja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu…

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – PAKOSŁAW TEŻ!!!

Aż trudno uwierzyć, że XX Ogólnopolski Tydzień Głoś-
nego Czytania Dzieciom dobiegł końca. Przez siedem 
dni, od 26 maja do 1 czerwca 2021 r. Cała Polska Czytała 
Dzieciom – Pakosław też!!! Bardzo się cieszę, że nasza 
rozczytana akcja miała tak duże powodzenie. W tym wy-
jątkowym tygodniu gościliśmy w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Pakosławiu „Ambasadorów” tejże akcji, którzy 
z wielką radością wzięli w niej udział. Czytaliśmy także 
w Szkole Podstawowej w Pakosławiu promując przy oka-
zji kampanię pn. „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Publi-
kacje filmików z czytań, które umieszczaliśmy na Face-
booku Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, miały 

sprawić, by w Waszych domach rozbrzmiewały czytane 
na głos bajki dla dzieci. Bardzo dziękuję wszystkim zaan-
gażowanym w to wydarzenie. Niech Cała Polska Czyta 
Dzieciom nie tylko w tym tygodniu, ale codziennie. 

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

Wymarzony dzień dla wszystkich dzieci

RADOSNY DZIEŃ DZIECKA 
W CHOJNIE

Dnia 13 czerwca 2021 r., w niedzielne popołudnie, na 
Muszli Koncertowej w Chojnie odbył się Festyn Rodzin-
ny połączony z Dniem Dziecka. 
Organizatorami tego radosnego dnia były sołectwa: Choj-
no, Golejewo, Golejewko oraz Podborowo. 
Organizatorzy zadbali o wiele wspaniałych atrakcji dla 
najmłodszych. Wśród nich znalazły się: gry i zabawy inte-
gracyjne, konkurs w przeciąganiu liny, „rejs” statkiem po 
stawie, smakołyki oraz zabawa przy muzyce. Dzieci z ra-
dością brały udział w tym wydarzeniu  wspólnie z rodzi-
nami. Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym 
w przygotowanie tej imprezy. Wszyscy tak naprawdę po-
czuli się przez chwilę dziećmi. 

Agnieszka Jeziorska
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Dzień pełen atrakcji…

WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ…

"Wszystkie dzieci nasze są" - tak śpiewa Majka Jeżowska 
w jednej ze swoich piosenek. Najczęściej słyszymy te 
słowa w Dniu Dziecka, który przypada dnia 1 czerwca.
W tym roku był to niezwykle atrakcyjny dzień dla najmło-
dszych. Naprawdę sporo się działo!!! Już o 9 rano, dla 
uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Pakosławiu oraz 
klasy I Szkoły Filialnej w Sowach, przygotowane było spot-
kanie z Bajanką – Kicią Kocią, które sprawiło, że na twa-
rzach dzieci pojawiły się radosne minki. Zabawy z książką, 
eksperymenty oraz pogawędka z Bajanką to był niezwy-
kle miło spędzony czas. Były także upominki dla uczestni-
ków spotkania w postaci: dyplomów, kotków z filcu oraz 
naklejek. Spotkanie sfinansowała Rawicka Biblioteka Pu-
bliczna jako biblioteka powiatowa. Dziękujemy w imieniu 
dzieci.

Dzień jednak na tym się nie kończył. „Balonowa akcja", 
którą ogłosiła Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosła-
wiu, to był strzał w dziesiątkę. Balony znikały w bardzo 
szybkim tempie, ponieważ odwiedzili nas uczniowie aż 
trzech klas oraz mali czytelnicy. Było bardzo kolorowo 
i wesoło. Czasami można było usłyszeć huk pękających 
balonów. Jednak nikt się tym nie smucił, bo była balo-
nowa rezerwa. Uśmiechy dzieci to najlepsze „DZIĘKUJĘ” 
dla nas - organizatorów.  

Agnieszka Jeziorska

„Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat”

Janusz Korczak

Dzień Dziecka obchodzony jest prawie na całym świecie, 
jednak nie we wszystkich krajach w tym samym czasie. 
W Polsce i byłych państwach socjalistycznych Dzień 
Dziecka obchodzony jest od 1950 roku 1 czerwca, z inicja-
tywy Światowej Federacji Kobiet Demokratycznych. 
W roku 1954 ONZ oficjalnie ustanowiło Międzynarodowy 
Dzień Dziecka, zlecając wszystkim państwom obchodzenie 
go w dniu, który uznają za stosowne. Święto miało na celu 
upowszechnienie ideałów dotyczących poszanowania praw 

dziecka, jakie zawierała Karta Narodów Zjednoczonych.
Różnice w datach Dnia Dziecka wynikają przede wszy-
stkim z tradycji narodowych, obyczajowych i religijnych 
poszczególnych państw.
Ponad 40 krajów świata, m. in.: Polska, Chiny, Rosja, Ukra-
ina i Portugalia obchodzą Dzień Dziecka 1 czerwca. Z kolei 
w Japonii i Korei Południowej  dzieci i rodzice celebrują go 
dnia 5 maja. Kolejną najpopularniejszą datą tego święta 
jest 20 listopada, obchodzony w ponad 20 krajach, m. in.: 
w Hiszpanii, Francji, Szwecji, Indiach i Kanadzie.
Pozostałe kraje obchodzą Dzień Dziecka w indywidual-
nych terminach.

 Elżbieta Hauza

RADOSNEGO DNIA DZIECKA! 

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

MALI PRZYJACIELE KSIĄŻEK
Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Pakosławiu to 
prawdziwi przyjaciele książek. 
W ramach lekcji plastyki wraz z wychowawcą przygoto-
wali piękne okładki do swoich ulubionych książek. Bardzo 
dziękuję małym ilustratorom. Z takimi okładkami książki 
są kolorowe i chętnie się je czyta. Z pewnością, większość z 
nich, znajdziecie w bibliotece. Co czytają mali czytelnicy? 
Sami zobaczcie.

Agnieszka Jeziorska
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NOWOŚCI W BIBLIOTECE
�
„Im więcej czytasz, tym więcej wiesz. Im więcej wiesz, tym dalej zajdziesz w życiu”

F.Sco� Fitzgerald

Zofia Ossowska – „Miłość w Pensjonacie Samotnych Serc"
Miłość w pensjonacie samotnych serc to druga część serii pt. „Pensjonat samotnych 
serc”. Autorka zaprasza nas do poznania dalszych losów Matyldy, która przybyła na 
Mazury z pewną tajemnicą. Teraz los przygotował dla niej kolejną niespodziankę, która 
namiesza w życiu kobiety. Nie tylko dylematy Matyldy zapewnią nam porywy serca. 
Wiele emocji czeka nas podczas poznawania historii Pani Józi. Przyjazd kobiety do pen-
sjonatu wprowadzi w nim nową energię. Zwłaszcza, gdy podzieli się z nami relacją ze 
spotkania z pewnym tajemniczym adoratorem. Autorka stworzyła pełną uroku, ciepłą 
opowieść, która ukazuje ludzkie problemy. Bohaterowie, z którymi wielu z nas może się 
utożsamiać, stają przed niełatwymi decyzjami,ponieważ nie jest proste odcięcie się od 
przeszłości bez względu na to, jaką traumę mamy za sobą.
Miłość w Pensjonacie Samotnych Serc to przede wszystkim opowieść o miłości, która 
daje szczęście, ale także potrafi niszczyć i ranić.Należy jednak pamiętać, że po burzy za-
wsze wychodzi słońce.
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Zuzanna Kordel - „Najlepsze przed nami”
Aniela to dziewczyna pełna sprzeczności. Z jednej strony jest twarda, a z drugiej wrażliwa. 
Ma 21 lat, cięty język i ukochaną czerwoną mazdę, którą może uciec, dokąd tylko zechce. 
I gdy kolejna oschła rozmowa w domu sprawia, że wreszcie coś w niej pęka, dziewczyna 
nie zastanawia się dwa razy. Wyjeżdża do babci do Warszawy i zaczyna życie na nowo. 
Ale najpierw, by jak najszybciej stanąć na nogi, robi to, co zawsze wychodziło jej najlepiej. 
Bierze udział w wyścigach samochodowych – nielegalnych. I pakuje się w niezłe tarapaty.
Łukaszowi udało się wyjść z nałogu i w końcu zapomnieć o byłej dziewczynie, która 
bardzo go zraniła. Tym razem chce zacząć od nowa i uwolnić się od przykrej przeszłości. 
Niespodziewanie los stawia mu na drodze Anielę. Zuza Kordel porusza w swojej 
powieści sporo mniej lub bardziej ważnych tematów, takich jak: miłość, szczerą, męską 
przyjaźń, problemy wieku dojrzewania, samotność, trudne relacje na linii rodzic-dziec-
ko, nieumiejętność radzenia sobie po stracie bliskiej osoby, nietrafione wybory życiowe, 
używki i ich konsekwencje. Historia udowadnia jednak, że to, co najlepsze, zwykle jest 
jeszcze przed nami.

Wiole�a Sawicka - „Maria. Dziewczyna z kwiatem we włosach”
Dramatyczne dzieje polskiej rodziny ziemiańskiej z wileńskich Kresów. Trzeci tom opo-
wieści o niezłomnych kobietach, które w czasach wzniosłych spraw i wielkiej historii, kie-
dy miłość przeplatała się z nienawiścią, musiały sobie radzić z trudną rzeczywistością.
Ta część cyklu poświęcona jest losom córki Oleńki – Marysi, która wywieziona w dzie-
ciństwie przez ojca do Prus dorasta jako Marie von Lauen. Traumatyczne przeżycia 
(opisane w poprzednim tomie) spowodowały całkowitą amnezję co do jej polskiej tożsa-
mości, doprowadziły też do związku Marysi z niemieckim oficerem SS. Szybko przeko-
nuje się, że jej narzeczony to zwykły zbir zachowujący pozory dżentelmena w esesmań-
skim mundurze. Ucieka przed nim do Polski, zmienia nazwisko i próbuje normalnie żyć. 
Niestety rok 1933 i następne lata nie sprzyjają spokojowi. Marię czeka wiele. Straci 
najbliższych, zyska nowych przyjaciół, a nawet członków rodziny. Będzie piękna i bogata 
jednego dnia, a poniewierana i brudna następnego. I tak będziemy szli z Marią aż do 
roku 1944, kiedy to jej życie z jednej strony legnie w gruzach, a z drugiej…
Piękna, wzruszająca historia o odwadze, rodzicielstwie, miłości i nadziei, dzięki której, 
w świecie ogarniętym pożogą, było trochę lżej.



Już piętnaście dyplomów w ramach kampanii „MAŁA 
KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK” trafiło do rąk małych 
czy-telników w Filii Bibliotecznej w Chojnie. Gratuluję 
wytrwałości w zbieraniu naklejek!
Dyplom jest potwierdzeniem czytelniczych zainteresowań 
dziecka – mały czytelnik za każdą wizytę w bibliotece, za-
kończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księ-
gozbioru dziecięcego, otrzymuje naklejkę, a po zebraniu 
dziesięciu – właśnie imienny dyplom Małego Czytelnika. 
Kampania „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK" to dla 
dzieci i ich rodziców zaproszenie do świata literatury, to 
także okazja do odwiedzenia biblioteki i zapoznania się 
z jej ofertą, po to, by wracać tam jak najczęściej. Najwspa-
nialszym prezentem, jaki można dać dziecku to czas mu 
poświęcony na wspólne czytanie i miłość do literatury, któ-
ra pozostanie na całe życie. W kampanii uczestniczy już 49 
dzieci i mam nadzieję, że już niedługo kolejne maluchy roz-
poczną swoją przygodę z książką i czytaniem, i wraz z rodzi-
cami staną się stałymi bywalcami biblioteki.
Gratuluję dzieciom i rodzicom oraz zachęcam kolejnych 
małych czytelników do odbierania dyplomów.� � � � � �

Elżbieta Hauza
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Kris�n Hannah - „Gdzie poniesie wiatr”
Gdzie poniesie wiatr  to powieść, w której tłem dla losów bohaterów jest Wielki Kryzys 
w Stanach Zjednoczonych, mający miejsce w latach 30-tych XX wieku.
Główna bohaterka Elsa Mar�nelli wraz z rodziną mieszka w małym miasteczku w Teksa-
sie. Utrzymują się z uprawy roli. Jednak wskutek pustoszących ziemię suszy i burz pia-
skowych, kobieta traci środki do życia. Co więcej, w najgorszym z możliwych momen-
tów, opuszcza ją mąż. Elsa staje przed trudnym wyborem, czy pozostać na farmie, czy 
wyruszyć do Kalifornii w poszukiwaniu lepszego życia.
Piękny przykład wartościowej literatury kobiecej, który oprócz wątku obyczajowego 
przynosi też wiedzę o miejscu i czasach, w których toczy się akcja. Kris�n Hannah poka-
zuje rzeczywistość Wielkiego Kryzysu i świat, w którym społeczeństwo podzielone jest 
na tych, którzy żyją godnie i na tych, którzy nie mają zupełnie nic.

Tomasz Wantuła – „Listy do N. Zapisane w sercu”
Listy do N. Zapisane w sercu to książka, która wzrusza, wywołuje łzy, ale daje też powód 
do uśmiechu. Nie jest to łatwa lektura, którą czyta się dla relaksu. Jak przyznaje sam 
autor, nigdy w całym swoim życiu nie spotkał się z taką ilością cierpienia, samotności 
i śmierci.
„Nie mamy wpływu na to, ile czasu nam dano. Ale mamy wpływ na to, jak go wykorzy-
stać” – to przesłanie książki napisanej i wydanej przez Tomasza Wantułę – lekarza z ra-
wickiego szpitala. W książce znajdziecie Państwo prawdziwe historie osób, z którymi 
autor rozmawiał. Historie tragiczne, smutne, ale i dające nadzieję.
Zachęcam do lektury! 
Więcej informacji o nowościach dostępnych w bibliotece znajdą Państwo na stronie 
internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu, w zakładce katalog on-line.
Serdecznie polecam i zapraszam do biblioteki!�

Elżbieta Hauza

PIĘTNAŚCIE DYPLOMÓW W RĘKACH MAŁYCH CZYTELNIKÓW

Archiwum Filii Bibliotecznej w Chojnie



Maj to miesiąc, w którym corocznie w Gminie Pakosław 

odbywały się biegi przełajowe na hipodromie w Pako-

sławiu. Wówczas dzieci, młodzież i dorośli mogli zmierzyć 

się z przygotowanymi przez Organizatorów dystansami 

i sprawdzić swoją wytrzymałość. W związku z nieustającą 

walką z epidemią koronawirusa i nakładanymi obostrze-

niami ograniczającymi naszą aktywność, Ośrodek Kultury 

i Rekreacji w Pakosławiu nie mógł zorganizować tradycyj-

nej rywalizacji. Przygotował jednak konkurs pn. 

„SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ O SPORCIE”. 

Celami konkursu były: popularyzacja wiedzy o sporcie 

w zakresie historii polskiego i międzynarodowego sportu, 

propagowanie osiągnięć polskich sportowców, znajo-

mość podstawowych przepisów i zasad poszczególnych 

dyscyplin sportu; rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej 

sportu i wszelkich form aktywności; zachęta do aktywnej 

obserwacji wydarzeń sportowych; zainteresowanie 

mniej popularnymi dyscyplinami sportu oraz zdiagnozo-

wanie stanu wiedzy o sporcie wśród mieszkańców Gminy 

Pakosław. Chętni mogli zmierzyć się z testem zawierają-

cym: 30 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru, zada-

nie łamigłówkę oraz 6 pytań otwartych. Dotyczyły one 

m.in.: sportu lokalnego, wydarzeń bieżących oraz histo-

rycznych, zasad gry. Złożono 17 kart zgłoszeniowych: 

2 uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej, 3 uczniów 

z klas VII-VII I szkoły podstawowej oraz 12 osób 

dorosłych. Gminnymi mistrzami wiedzy o sporcie, 

popełniając tylko 1 błąd w teście, zostali: Maciej 

Gniazdowski oraz Bartosz Sordon. 

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim, którzy wzięli 

udział w przygotowanym konkursie. Mamy nadzieję, że 

kolejne biegi przełajowe będą mogły już zostać przepro-

wadzone, ale do zaproponowanej formy testu wiedzy mo-

że również wrócimy – z nowymi zagadkami i pytaniami.

Joanna Kuźnia

Marcin Pałasz – polski pisarz dla dzieci i młodzieży, ale 

także autor słuchowisk, copywriter. Niegdyś związany 

był ze światem reklamy, dziś jedynie pisze.

Jego kariera pisarska rozpoczęła się przypadkiem, gdy w 

2004 roku napisał dla swojego chrześniaka książkę pt. 

„Opowieści z krainy potworów", bez zamiaru wydania jej.

Później, po namowach przyjaciela przesłał ją do Wydaw-

nictwa Nasza Księgarnia, które wykupiło prawa autorskie 

do jej wydania.  Autor jest wielkim miłośnikiem zwierząt.

W swojej twórczości porusza między innymi takie tematy 

jak: ekologia, walka z własnymi lękami, tolerancja.

Sam o sobie mówi: „Z zawodu pisarz i optymista”, a mot-

to jego pracy brzmi : „Słowa niosą uśmiech”.

W Filii Bibliotecznej w Chojnie dostępnych jest kilka ksią-

żek Marcina Pałasza. Zachęcam do lektury.
Elżbieta Hauza
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CZY ZNACIE TE KSIĄŻKI?

„Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać” – Michael Jordan

MIESZKAŃCY GMINY PAKOSŁAW ZMIERZYLI SIĘ Z TESTEM 
WIEDZY O SPORCIE

Archiwum Filii Bibliotecznej w Chojnie



Czas wiosenny przyniósł obostrzenia związane z pande-
mią. Niemniej jednak, spotkania „Włóczykijów znad 
Orli”, najczęściej odbywały się na świeżym powietrzu, 
przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitar-
nego. Zadbaliśmy w ten sposób o nasze zdrowie, a także 
korzystaliśmy z walorów uprawiania nordic walking.
W okresie wiosennym braliśmy udział w :
- Dniu Kobiet z kijami ; trasa Dubin - Jutrosin – Dubin,
- Majówce, zorganizowanej przez Ośrodek Kultury Sportu 
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce,
- wyjeździe do Darłówka. Był to tygodniowy turnus reha-
bilitacyjny, gdzie nie brakowało czasu na nordic walking 
nad Bałtykiem, na zabiegi rehabilitacyjne, wspólne spacery 
oraz poznawanie Darłówka i przepięknych jego okolic,
- cyklu spotkań pn. „#idęnakije” – pod tym hasłem w każ-
dy poniedziałek, nad pakosławskim zalewem, spotykaliś-
my się na cotygodniowym kijkowaniu. Obecnie trwa se-

zon „stokrotkowy”, nazwany przez nas „stokrotkove love”.
W planach mamy dalszą aktywność nordic walking, 
kolejne urodziny Włóczykijów oraz letnią rowerówkę.
Do zobaczenia na szlakach!

Małgorzata Łakomy

Muminki zna każdy z nas, albo o nich słyszał. Choć 
obecnie ta bajka jest już troszkę mniej czytana, 
postanowiliśmy to zmienić. A jak? 
Z okazji 20. rocznicy śmierci Tove Jansson – autorki 
przygód Muminków, zaprosiliśmy wychowawcę oraz 
uczniów klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Pako-
s ławiu  na  mały  „ R O Z C Z Y TA N Y  P I K N I K  Z 
MUMINKA-MI”. Słońce sprzyjało nam tego dnia, 
więc w pię-knym otoczeniu przyrody, na kocykach, 
przeczytaliś-my jedno z opowiadań, jakim była 
„Wiosenna Pio-senka”. Dzieci z wielką radością 
skorzystały z naszego zaproszenia i wspólnie bardzo 
wesoło spędziliśmy ten czas promując przy okazji 
czytelnictwo. Krótka sesja zdjęciowa pokazała, jak 
miło można bawić się czytając, a czasami 
zachowując się jak Muminki.

Agnieszka Jeziorska

I to się nazywa dziecięca radość. Można cieszyć się z prostych i drobnych rzeczy. Oczywiście, że tak. 
Wystarczy inaczej spojrzeć na życie.

Tove Jansson
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SPORT

ROZCZYTANY PIKNIK Z MUMINKAMI

DZIAŁALNOŚĆ „WŁÓCZYKIJÓW ZNAD ORLI”

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

Archiwum „Włóczykijów znad Orli”



JAK PIĘKNIE BY MOGŁO BYĆ...



„WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ”

PIĘTNAŚCIE DYPLOMÓW W RĘKACH MAŁYCH CZYTELNIKÓW
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