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Witamy na świecie
Powitajmy na świecie naj-

młodszych mieszkańców naszej
gminy. Życzymy wszystkim
zdrowia, a ich rodzicom radości
i pociechy. 

Jeśli chcecie Państwo by na ła-
mach "Wieści z Gminy Poniec" po-
jawiło się zdjęcia Państwa
pociechy zachęcamy do kontaktu i
przesłania fotografii.

Co trzeba zrobić? Wraz ze
zdjęciem należy przesłać informa-

cje tj. imię i nazwisko, imiona ro-
dziców, datę urodzenia dziecka,
jego wagę i wzrost urodzeniowe.
Ważne by nie zapomnieć o zgo-
dzie na publikację wizerunku ma-
lucha. Zdjęcia noworodków
publikować będziemy nieodpłatnie
w każdym wydaniu "Wieści z
Gminy Poniec"

Publikacja zdjęcia będzie na
pewno wyjątkową pamiątką ro-
dzinną. 

Imię: Filip
Nazwisko: Juskowiak
Data urodzenia: 2 listopada 2020 r. 
Godzina i miejsce: 19:50, Gostyń 
Waga: 3, 470 kg 
Długość: 52 cm
Imiona rodziców: Klaudia i Krystian
Rodzeństwo: bracia Nikodem, Emil i Eryk
Miejsce zamieszkania: Żytowiecko

Imię: Franciszek
Nazwisko: Wujczak 
Data urodzenia: 6 listopada 2020 r.
Godzina i miejsce: 13:47, Gostyń
Waga: 3, 480 kg
Długość: 52 cm
Imiona rodziców: Alicja i Szymon
Miejsce zamieszkania: Łęka Mała

Imię: Antoni
Nazwisko: Kasztelan
Data urodzenia: 14 grudnia 2020 r.
Godzina i miejsce: 15:00, Leszno
Waga: 3, 230 kg 
Długość: 53 cm
Imiona rodziców: Michalina i Jakub
Miejsce zamieszkania: Poniec

97. urodziny 
pani Marianny

Jubilatka urodziła się 22 stycz-
nia 1924 roku w Czarkowie. Tu
żyła i wychowywała się wraz ze
starszym bratem. Uczyła się w
miejscowej Szkole Podstawowej,
a później pracowała dorywczo w
majątku. Tam też pracowali jej
bliscy. Pani Marianna swego przy-
szłego męża poznała w trakcie
wojny. Rodzina pana Franciszka
Spychaja została przesiedlona do
Czarkowa z niedalekiego Roko-
sowa. Po dwóch latach, w 10 lipca
1945 roku, para postanowiła się
pobrać. Młode małżeństwo za-
mieszkało w domu rodzinnym
pani Marianny. W tym samym
czasie rozpoczęli budowę włas-
nego domu. Już w nim urodziło
się czworo dzieci państwa Spy-
chajów: Janina, Józef, Danuta i
Barbara. Pani Marianna prowa-
dziła gospodarstwo, a jej mąż pra-
cował w Spółdzielni Rolniczej w
Czarkowie, której był przewodni-
czącym. 

Nasza droga jubilatka docho-
wała się jedenaściorga wnucząt,
dwanaściorga prawnucząt oraz
trojga praprawnucząt. 

Pani Marianna cieszy się do-
brym zdrowiem i bardzo dobrą pa-
mięcią. Bije od niej niesamowity
blask i ciepło. 

Z okazji tak zacnego jubileu-
szu życzymy dużo zdrowia i siły
do pokonywania wszelkich trudów
życia, błogosławieństwa Bożego
na kolejne lata oraz samych ra-
dosnych dni spędzonych w gronie
życzliwych, troskliwych, najbliż-
szych sercu osób. 

W naszej gminie coraz więcej osób poszczycić się może
pięknym wiekiem. Co rusz piszemy o jubilatach mających
dziewięćdziesiąt i więcej lat. Pani Marianna Spychaj z Czar-
kowa jest jedną z nich. W piątek, 22 stycznia, świętowała
swoje 97. urodziny. To jedna z najstarszych mieszkanek na-
szej gminy.
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Wieści z gminy Poniec

Budżet na 2021 rok 

W każdy pierwszy poniedzia-
łek miesiąca poszczególni radni
Rady Miejskiej Ponieca pełnią
swoje dyżury od godz. 14 do 16
w pokoju nr 8 Urzędu Miej-
skiego.

Można wówczas zgłaszać
wszelkie problemy i sprawy, które
wymagają zainteresowania władz
gminy.

Dnia 1 lutego 2021 roku dyżur
będą pełnili Piotr Jańczak i Dariusz
Kieliś. Ponadto pod numerem tele-
fonu biura Rady 65 573 - 14 - 33
zawsze w godzinach pracy można
umówić się na rozmowę i spotka-
nie z dowolnym radnym, który nie
ma zaplanowanego dyżuru w naj-
bliższym czasie.

MK

Dyżury radnych w Urzędzie

Bezpieczne przejścia
W Poniecu pojawiły się ledowe lampy doświetlające przejścia
dla pieszych. Miasto podjęło się tej inwestycji, gdyż chodziło
o bezpieczeństwa mieszkańców. 

Prace rozpoczęły się 16 grud-
nia. Jako pierwsze wykonano
oświetlenie przejść na ulicach
Dworcowej oraz Kusza. Takich
przejść powstanie dziesięć. Do
końca roku 2020 doświetlono 6
przejść, natomiast pozostałe 4 zo-
staną wykonane na początku 2021
roku.

Słupy z lampami są zainstalo-
wane bezpośrednio przy przej-
ściach i kierują światło pod
odpowiednim kątem prosto na
zebrę. Oznacza to, że pieszy pod-
czas pokonywania jezdni jest do-
świetlany z boku, co bardzo
poprawia jego widoczność.
Oprawy tych latarni wyposażone
są w żarówki LED, które pozwalają
uzyskać jaśniejsze światło przy
mniejszym zużyciu prądu.

Doświetlone przejścia znajdują
się na ulicach: Dworcowa, Go-
styńska, Kościuszki (2 przejścia),
Krobska (2 przejścia), Rydzyńska,
Kusza (2 przejścia) oraz w Śmiło-
wie.

Budowa przejść ma na celu
przede wszystkim zwiększenie
bezpieczeństwa pieszych, poru-
szających się ulicami miasta. In-
westycję wykonuje firma ENEA
Oświetlenie.

Zamontowane oświetlenie to
lepsza widoczność, a co za tym
idzie -  wyższy poziom bezpie-
czeństwa. To ważne, szczególnie
w okresie jesienno - zimowym,
kiedy szybko robi się ciemno, a
piesi na przejściach często do-
piero w ostatniej chwili są widoczni
dla kierowców. 

Podczas XXI sesji Rady Miejskiej w Poniecu, która odbyła się 16 grudnia
ubiegłego roku został uchwalony budżet gminy Poniec na 2021 rok.

ustalono na poziomie 36. 494.
624,52 zł, z tego wydatki bieżące
to 34. 596. 924,52 zł, a wydatki
majątkowe 1. 897. 700 zł.

- Mimo wyjątkowo trudnej sy-
tuacji, niepewności związanej z
rozwojem i skutkami pandemii ko-
ronawirusa w proponowanym pro-
jekcie budżetu naszej gminy na
2021 rok zakładamy, że prioryte-
towym celem polityki gospodar-
czo-finansowej gminy jest
utrzymanie stabilności finansów
publicznych przy jednoczesnym
zabezpieczeniu środków na za-
spokajanie zbiorowych potrzeb
społeczności lokalnej dotyczących
zarówno bieżącego funkcjonowa-

nia gminy, jak i realizacji inwestycji
służących mieszkańcom i sprzyja-
jących rozwojowi gminy. Realiza-
cja tego celu będzie zadaniem
trudnym w związku z obecną sy-
tuacją wywołaną pandemią
COVID - 19 oraz dużym stopniem
niepewności co do dalszych per-
spektyw wzrostu gospodarczego
kraju, a w następstwie także dyna-
miki dochodów gminy - mówił pod-
czas sesji burmistrz Ponieca Jacek
Widyński

Radni wysoko ocenili realne
możliwości realizacji budżetu oraz
kontynuację przyjętych priorytetów
rozwojowo - inwestycyjnych, będą-
cych odpowiedzią na rzeczywiste
potrzeby gminy i jej mieszkańców.

Projekt budżetu został także
pozytywnie zaopiniowany przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w
Poznaniu oraz wszystkie stałe ko-
misje Rady.

Radni Rady Miejskiej w Po-
niecu jednogłośnie przyjęli budżet
naszej gminy na 2021 rok.

2021 rok planuje się dochody ogó-
łem w wysokości 37. 334. 624,52
zł, w tym dochody bieżące 36.
264. 624,52 zł oraz dochody ma-
jątkowe 1. 070. 000 zł.

Wydatki budżetu gminy Poniec

Projekt budżetu przedstawił
burmistrz Ponieca Jacek Widyń-
ski, który omówił zaplanowane do-
chody oraz wydatki na przyszły
rok.

W budżecie gminy Poniec na

Szkoła Podstawowa w Żytowiecku wzięła udział w międzynarodowym pro-
jekcie eTwinning - Online Christmas Cards. Program ten zakłada współ-
pracę szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest
to edukacyjny projekt Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie
technologii informacyjno - komunikacyjnych w szkołach. Młodzież współ-
działa i wymienia się informacjami oraz materiałami do nauki. Uczniowie
ze szkoły w Żytowiecku, wspólnie z rówieśnikami z Włoch oraz Turcji, wy-
konali kartki świąteczne z życzeniami w języku angielskim. Celem pro-
jektu oprócz stworzenia atmosfery świątecznej było również zachęcenie
do wyszukania informacji, o tym, jak wyglądają święta Bożego Narodze-
nia w innych krajach. Poza tym każda ze szkół stworzyła logo oraz film
przedstawiający kartki świąteczne i uczestników projektu.
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Bernadeta to imię wywodzące
się od francuskiego imienia Berna-
dette. Jest to żeńska odmiana imie-
nia Bernard, które oznacza "silnego
jak niedźwiedź". 

Bernadeta to kobieta ugodowa i
kompletnie bezkonfliktowa. Nie
zwraca w życiu uwagi na dobro
materialne. Liczy się dla niej przede
wszystkim rodzina - jej szczęście i
zdrowie. To bardzo towarzyska i
ciepła kobieta, na którą zawsze
można liczyć. Nie narzeka na swój
los, tylko stara się wyciągać z po-
rażek te pozytywne akcenty, które
pomagają jej być lepszym i silniej-
szym człowiekiem. 

Założenie rodziny to dla Berna-
dety priorytet. Nie wyobraża sobie
ona żyć w samotności. Marzy o po-
siadaniu dużej rodziny, którą mog-
łaby się opiekować. Bardzo kocha
dzieci, którym poświęca cały swój
czas i dba o ich wychowanie i edu-
kację. 

Dbanie o ciepło rodzinne ma u
Bernadety przełożenie również na
życie towarzyskie. Chętnie zapra-
sza gości i robi wszystko, żeby czuli
się jak u siebie. Nikogo nie zostawi
z problemami samemu sobie, za-
wsze stara się doradzić. Cechuje ją
również duże poczucie humoru,
któremu ciężko się oprzeć.

Kobieta o tym imieniu jest bez-

konfliktowa. To kreatywna i pomy-
słowa osoba, dzięki czemu radzi
sobie z trudnymi zadaniami.
Sprawdzi się w pracy w grupie,
gdyż jej spokój i opanowanie może
łagodzić wszelkie konflikty i
usprawnić realizację postawionych
zadań. Pracą jej marzeń jest bycie
przedszkolanką czy też pielęg-
niarką. 

Kolorem Bernadety jest biały,
liczbą 9, a kamieniem perła.

W gminie Poniec mieszka 18
kobiet noszących to imię. W Po-
niecu 4, w Łęce Wielkiej 3, po 2 w
Śmiłowie i Bogdankach oraz po 1
w Szurkowie, Rokosowie, Zawa-
dzie, Grodzisku, Janiszewie,
Drzewcach i w Żytowiecku.

Bernadetta Harendarz 
z Ponieca

Bernadety - 11 II
Z bukietem kwiatów do...

Romana - 28 II

POŻEGNANIE
W grudniu na zawsze odeszli od nas :

05.12 - Joanna Domagała (1980), Poniec
09.12 - Stanisław Ambroży (1929), Poniec
10.12 - Jadwiga Pakosz (1951), Grodzisko
12.12 - Bronisław Smektała (1939), Żytowiecko
12.12 - Mieczysław Sobczak (1932), Poniec
17.12 - Andrzej Giera (1957), Rokosowo
18.12 - Kazimiera Kaczmarek (1936), Żytowiecko

Roman to imię pochodzenia ła-
cińskiego. Pochodzi od słowa ro-
manus (rzymski), czyli oznacza
człowieka, który pochodzi z Rzymu. 

Roman to mężczyzna cierpliwy i
konsekwentny w działaniu. Bez
względu na okoliczności stara się
swoje cele i marzenia w pełni reali-
zować. W stosunku do osób bliskich
jest ciepły, oddany i kochający. Nie-
znajomi mogą charakteryzować go
jako małomównego, tajemniczego i
mało interesującego człowieka. W
życiu ceni ludzi odważnych i pew-
nych siebie, którzy nie użalają się
nad sobą.

Czas wolny od pracy i obowiąz-
ków Roman woli spędzać z rodziną
niż spotykać się w większym gronie
znajomych. Zdarza się, że w sto-
sunku do innych zachowuje się zbyt
wyniośle czy też przesadnie im do-
gryza. Tylko z pozoru jest to czło-
wiek spokojny. Kłębią się w nim
emocje, którym w każdej chwili po-
trafi dać upust.

Roman w pracy czuje się jak
ryba w wodzie. Jest zdecydowanie
indywidualistą, który skrupulatnie
dopina każdy szczegół na ostatni
guzik. W podejmowaniu właściwych
decyzji pomaga mu intuicja, której
ufa bezgranicznie. Sprawdzi się na

pewno na kierowniczych stanowis-
kach oraz jako pracownik naukowy.

Jego kolorem jest czerwony,
liczbą 7, a kamieniem oliwin.

W naszej gminie jest 44 męż-
czyzn o imieniu Roman: 13 w Po-
niecu, 6 w Śmiłowie, 4 w
Rokosowie, po 3 w Żytowiecku,
Dzięczynie, Miechcinie i Bogdan-
kach, po 2 w Sarbinowie i Drzew-
cach oraz po 1 w Janiszewie, Łęce
Małej i Łęce Wielkiej, Teodozewie i
w Waszkowie.

Roman Harendarz
z Ponieca

Na półki Gminnej Biblioteki Gminnego Centrum Kultury w Poniecu
trafiły kolejne nowości książkowe. Pierwsze nowości w 2021 roku
to piękne powieści obyczajowe, romanse historyczne oraz mro-
żące krew w żyłach thrillery. Wszystkie nowe książki dostępne są
jak zawsze w katalogu on - line. Zachęcamy do odwiedzin w Wy-
pożyczalni dla Dzieci i Młodzieży oraz Wypożyczalni dla Doro-
słych i skorzystania z bogatego księgozbioru. Każdy znajdzie tu
dla siebie ciekawą książkę. Zapraszamy do lektury.

W czasie ferii dzieci ze szkół podstawowych z terenu Komunalnego
Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego mogły wziąć udział w wy-
jątkowych Ekoferiach z Drużyną Segregolandii online. Tematem
przewodnim tego projektu była ekologia, zasady prawidłowego po-
stępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady segregacji od-
padów. Wśród atrakcji znalazły się: kwizy i zagadki ekologiczne,
edukacyjne filmiki z bohaterami z Drużyny Segregolandii i wspólne
projekty recyklingowe. Zajęcia dostępne były codziennie w dniach
od 11 do 15 stycznia w godzinach popołudniowych.
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Razem przez życie
50 lat wspólnie przez życie

kroczą państwo Anna i Jacek Ko-
towscy z Teodozewa. Złoty jubi-
leusz obchodzili 6 stycznia. Para
pobrała się w 1971 roku w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Gostyniu
oraz w kościele parafialnym w
Starym Gostyniu. 

Pani Anna pochodzi z Marci-
nowa, niewielkiej miejscowości koło
Turku. Przez pierwsze pięć klas
uczyła się w szkole w Potworowie a
kolejne dwa lata w Dobrej. Następ-
nie rozpoczęła naukę w Liceum
Ogólnokształcącym w Turku. W tym
samym czasie jej rodzice kupili gos-
podarstwo w Daleszynie, dokąd ro-
dzina przeprowadziła się. Pani Anna
maturę zdawała już w gostyńskim li-
ceum. Kolejnymi etapami edukacji
było Studium Nauczycielskie w Zie-
lonej Górze na kierunkach fizyka i
chemia oraz studia magisterskie na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu na kierunku matema-
tycznym. 

Pierwszą pracą pani Anny była
praca nauczycielki w Szkole Pod-
stawowej w Rokosowie. Kiedy za-
mknięto tę placówkę, pani Anna
rozpoczęła pracę w szkole w Żyto-
wiecku, gdzie przez 36 lat uczyła fi-
zyki, chemii oraz matematyki. Mimo
że była nauczycielką bardzo wyma-
gającym, uczniowie wspominają ją
z wielkim sentymentem. Pani Anna
była wychowawczynią wielu klas, w
swych uczniach zaszczepiła nie
tylko miłość do nauk ścisłych, ale
także miłość do podróży. Młodzież z
panią Kotowską zwiedziła wiele za-
kątków Polski, a także liczne miejs-
cowości i fabryki w okolicy. Pani
Kotowska przez pięć lat pełniła
także funkcję dyrektorki żytowieckiej
szkoły. 

Pan Jacek urodził się w Poniecu
w 1946 roku. Dzieciństwo, wraz z
młodszą siostrą, spędził w Rokoso-
wie. Gdy miał siedem lat, rodzina
przeprowadziła się do Teodozewa.
Rodzice prowadzili gospodarstwo

rolne. Pan Jacek już od najmłod-
szych lat był angażowany do prac
polowych, dlatego też ukończył Rol-

niczą Szkołę Zawodową w Grabo-
nogu. Rolnictwo to znaczna część
jego życia. Dziś majątek przekazał
już synowi, który prowadzi je wraz z
małżonką. 

Państwo Kotowscy poznali się
na zabawie tanecznej w Rokosowie
w 1968 roku. Po trzech latach
związku stanęli na ślubnym ko-
biercu. Mają czworo dzieci: synów
Arkadiusza i Błażeja oraz córki
Magdalenę i Katarzynę. Dochowali
się także sześciorga wnucząt oraz
dwóch prawnuczek: Anielki i Jagny. 

Naszym jubilatom życzymy dal-
szych lat w zdrowiu, pociechy z
wnuków i - jak dotąd - samych ra-
dosnych dni.

Kolejnym jubileuszowym mał-
żeństwem są państwo Zofia i Sta-
nisław Paszkowiakowie z Łęki
Wielkiej, którzy wzięli ślub w
ostatnim dniu 1970 roku. Na ślub-
nym kobiercu para stanęła kilka-
naście dni później, 19 stycznia
1971 roku. 

Pani Zofia urodziła się w Po-
niecu, natomiast jej dom rodzinny
znajdował się w Oporowie. Miała
czworo rodzeństwa. W wieku sied-
miu lat wraz z rodziną przeprowa-
dziła się do Jabłonny, gdzie
ukończyła naukę w Szkole Podsta-
wowej. Później uczyła się w Techni-
kum Ekonomicznym w Lesznie. W
tym samym czasie rodzina zamiesz-
kała ponownie w Oporowie. Po
szkole przez kilka lat pracowała w
zakładzie w Pudliszkach.

Pan Stanisław pochodzi z Łęki
Wielkiej. Miał dwie starsze siostry.
Ukończył Szkołę Zawodową w Go-
styniu, gdzie zdobył zawód ślusarza.
Później odbywał staż w Pleszewskiej
Fabryce Aparatury w Gostyniu. W la-
tach 1968 - 1970 odbywał służbę
wojskową w jednostce w Kostrzynie
nad Odrą. Po wojsku wrócił do pracy

w Gostyniu, by po jakimś czasie za-
trudnić się w zakładzie rolnym w
Łęce Wielkiej, gdzie przepracował
40 lat. Pan Stanisław w roku 1992
został wybrany na radnego w gminie
Poniec. 

Nasi drodzy jubilaci poznali się na
potańcówce w Czarkowie. Po dwóch
latach pobrali się i zamieszkali w
Łęce Wielkiej w domu rodzinnym
pana Stanisława. Po czterech latach,
kiedy wybudowano bloki, przepro-
wadzili się do mieszkania, gdzie
mieszkają do dziś. Tu wychowali
trzech synów: Marka, Piotra i Pawła.
Mają sześcioro wnucząt - najstarszy,
Szymon, w czerwcu skończy osiem-
naście lat, najmłodsza, Michalinka, w
lutym będzie miała roczek. 

Państwo Paszkowiakowie są
wielkimi fanami sportu. Od wielu lat
kibicują leszczyńskim żużlowcom.
Dawniej jeździli na wszystkie mecze,
nawet wyjazdowe, a dziś oglądają
każdą meczową transmisję. 

Z okazji tak wyjątkowego jubileu-
szu ślemy im moc życzeń, by każdy
dzień mijał w zdrowiu i dostarczał
wielu powodów do uśmiechu.

Do grona par małżeńskich z
50-letnim stażem dołączyli nie-
dawno Władysława i Franciszek
Pawliccy z Bączylasu.

Państwo Pawliccy w święta Bo-
żego Narodzenia obchodzili złote
gody pożycia małżeńskiego. Ich
ślub odbył się 25 grudnia 1970
roku w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Mochach oraz w kościele pw.
św. Wojciecha w Kaszczorze.

Pani Władysława urodziła się w
1949 roku w Mochach. Już od naj-
młodszych lat pomagała rodzicom
w opiece nad ośmiorgiem rodzeń-
stwa. Pracowała również w rodzin-
nym gospodarstwie. Gdy
osiągnęła pełnoletność, przyje-
chała do Pudliszek, by rozpocząć
pracę w miejscowym Zakładzie
Przetwórczym. Tutaj poznała swo-
jego przyszłego męża Franciszka
Pawlickiego. 

Pan Pawlicki od urodzenia
mieszka w Bączylesie. Miał star-
sze rodzeństwo - dwie siostry i
dwóch braci. Zawód ślusarza zdo-
był w Zasadniczej Szkole Zawodo-
wej w Gostyniu. Zaraz po szkole
rozpoczął pracę w Pudliszkach,

gdzie pracował dwa lata. Później
został powołany do odbycia służby
wojskowej w jednostce w Zgierzu.
Po powrocie z wojska zatrudnił się
w Państwowym Gospodarstwie
Rolnym w Rokosowie, gdzie pra-
cował aż do emerytury. Przez
ponad dwadzieścia lat pan Franci-
szek grał w piłkę nożną. Był bram-
karzem w klubie Kłos Żytowiecko. 

Natomiast wielką miłością pani
Władysławy są kwiaty, o których
może opowiadać godzinami. Upra-
wia je w domu i w przydomowym
ogródku. 

Państwo Pawliccy pobrali się
po blisko dwóch latach narzeczeń-
stwa. Po ślubie pani Władysława
przeprowadziła się do domu ro-
dzinnego męża. Po trzech latach
przenieśli się do własnego miesz-
kania. Wychowali troje dzieci: syna
Tomasza oraz córki Wiolettę i
Lidię. Dochowali się także trzech
cudownych wnuczek. 

Naszym drogim jubilatom ży-
czymy kolejnych lat w zdrowiu,
wielu powodów do uśmiechu oraz
samych życzliwych ludzi wokół.

MK
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Krótka historia szczepionek. Jak na
przestrzeni dziejów ratowano ludzkość
Ich wynalezienie było jednym z kluczowych momentów w historii medycyny i ratunkiem dla
wielu milionów ludzkich istnień. Dzięki szczepionkom udało się wyeliminować lub znacznie
zmniejszyć niebezpieczeństwo związane z groźnymi chorobami zakaźnymi. Przykładem jest
ospa prawdziwa, która zabiła setki milionów ludzi. Zmagania z tą chorobą prowadzono od ty-
siącleci.

Zanim Edward Jenner dokonał
w XVIII wieku przełomu w historii
medycyny - podania pierwszej
szczepionki - ospa prawdziwa zbie-
rała żniwo od wieków, dziesiątkując
populację całego świata. Dziś jest
tylko ponurym wspomnieniem.
Dzięki wynalezieniu szczepionki
udało się całkowicie zwalczyć tę
chorobę. Za sprawą szczepionki
świat uporał się też z wirusem polio
typu 2 i 3. Dzięki temu wynalazkowi
udało się też złagodzić skutki wielu
innych, wcześniej bardzo groźnych
chorób.

Początki - proszek ze
strupów, ubrania po chorych

Pierwsze próby walki z choro-
bami zakaźnymi podjęto już w
średniowieczu w Azji. Stosowano
wówczas różne metody. W Chi-
nach np. do walki z ospą używano
proszku ze strupów lub ropy, po-
branych od chorych z łagodnym
przebiegiem choroby. W Indiach
wykorzystywano metodę polega-
jącą na zakładaniu dzieciom ubrań
po chorych lub wkłuwaniu igieł z
ropą zakażonych. Niestety, wyko-
rzystywane wówczas sposoby ob-
ciążone były wysokim ryzykiem i
nie przynosiły dobrych skutków,
czyli takich, które osiąga nowo-
czesna medycyna.

Przełom - zwycięska walka z
ospą czarną

14 maja 1796 roku jest klu-
czową datą w pracach prowadzo-
nych nad rozwojem szczepień.
Tego dnia brytyjski doktor Edward
Jenner podał 8 - letniemu Jame-

sowi Phippsow wirusa ospy kro-
wiej. Przed tym eksperymentem
Jenner zaobserwował, że osoby,

które pracują przy bydle, nie zapa-
dają na ospę prawdziwą, a prze-
chodzą łagodniejszą formę
choroby. Był to pierwszy przypadek
podania szczepionki oraz przeło-
mowe odkrycie, bo ospa praw-
dziwa, zwana ospą czarną, od lat

pozytywnym skutkiem podawał
zwierzętom. W 1885 roku do Fran-
cuza zgłosiła się matka z dziec-
kiem, którego pogryzł chory pies.
Wówczas dziecku zaaplikowano
serię szczepionek. Eksperymen-
talna kuracja okazała się być sku-
teczna także w przypadku ludzi -
chłopca ocalono przed śmiercią.

Skuteczna obrona. Akcja -
szczepienie

Wynalezienie szczepionek
znacznie zmniejszyło skutki wielu
chorób zakaźnych, np. gruźlicy,
błonicy, krztuśca, tężca, duru wy-
sypkowego, żółtej gorączki i grypy.
Po II wojnie światowej dzięki
szczepionkom udało się opanować
kolejne choroby: odrę, świnkę, róż-
yczkę, ospę wietrzną, wirusowe za-
palenie wątroby typu B i wirusowe
zapalenie wątroby typu A. 

Jednak wytworzenie i utrzyma-
nie odporności zbiorowej wymaga
zaszczepienia jak największej
liczby osób. W Polsce do 1960 r.
przeprowadzano akcje szczepień.
np. w 1945 r. wznowiono masowe
szczepienia przeciwko durowi
brzusznemu i durowi wysypko-
wemu. Wznowiono też akcję
szczepień dzieci przeciwko ospie
prawdziwiej. 

W latach 60. XX w. wprowa-
dzono w kraju Program Szczepień
Ochronnych z podziałem na szcze-
pienia obowiązkowe i zalecane.
Doroczny kalendarz szczepień do-
stępny jest na stronie Państwo-
wego Zakładu Higieny -
Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego. Znajdziemy tu też
wiele przydatnych informacji na
temat szczepionek i szczepień.

Obecnie istniejące szczepionki
są cały czas ulepszane, a specjali-
ści - wakcynolodzy prowadzą in-
tensywne prace nad
wynalezieniem kolejnych, które
skutecznie broniłyby np. przed HIV,
malarią czy wirusowym zapale-
niem wątroby typu C. 

Wprowadzenie nowej szcze-
pionki na rynek poprzedzone jest
wnikliwymi badaniami i dokładną
oceną stosunku korzyści do ry-
zyka. Szczepionka musi być
przede wszystkim bezpieczna dla
społeczeństwa.

https://www.gov.pl/

była śmiertelnym zagrożeniem dla
populacji świata. Po podaniu
szczepionki u chłopca rozwinęła
się niegroźna postać choroby.
Potem lekarz zaszczepił Jamesa
kolejny raz, ale tym razem ospą
prawdziwą. Chłopiec nie zachoro-
wał. 

W XIX wieku metoda Edwarda
Jennera, zwana wakcynacją (od
variola vaccina - ospa krowia), roz-
powszechniła się w Europie, a
potem i na świecie. 200 lat później,
w 1980 roku, Światowa Organiza-
cja Zdrowia ogłosiła, że dzięki
szczepionce opracowanej przez
Jennera ospa prawdziwa została
wyeradykowana, czyli całkowicie
zwalczona.

Kolejnym ważnym wydarze-
niem w dziedzinie wakcynologii,
czyli dziedzinie zajmującej się
szczepieniami ochronnymi, było
wynalezienie szczepionek prze-
ciwko wąglikowi oraz przeciwko
wściekliźnie. Autorem tych doko-
nań był francuski chemik Louis
Pasteur. Początkowo wyproduko-
waną przez siebie szczepionkę z

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu w ramach Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowa-
nego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa zapewnia instytucjonalną gotowość do
świadczenia usług utworzonych w ramach utrzymania trwałości projektu nr
RPWP. 07. 02. 02 - 30 - 0092/17 "Nie jesteśmy sami - kompleksowy pro-
gram wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Po-
niec" w postaci: 3 opiekunki osób potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu, 1 asystent osoby niepełnosprawnej, 1 psycholog, 3 rehabi-
litantów, 25 miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w klubie se-
niora oraz 5 miejsc w mieszkaniu wspomaganym. Bliższe informacje na
temat możliwości otrzymania wsparcia można uzyskać w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Poniecu lub pod nr tel. 65 573 13 18.
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Dlaczego warto się zaszczepić?
1. Bo uchronisz siebie przed

niebezpieczeństwem
Z bardzo dużym prawdopodo-

bieństwem - sięgającym nawet 95
proc. - szczepienie uchroni Cię
przed zakażeniem COVID - 19.

2. Bo uratujesz komuś życie
Szczepiąc się, myślisz również

o innych - członkach rodziny, przy-
jaciołach i znajomych. Ale także
nieznajomych - spotkanych przy-
padkiem na ulicy czy w sklepie.
Dzięki Tobie zwiększy się również
ich bezpieczeństwo. Nawet jeśli
czujesz się młody i silny, poprzez
zaszczepienie przerwiesz łańcuch
zakażeń.

3. Bo możesz!
Szczepionki na koronawirusa

są dobrowolne, bezpłatne i sku-
teczne.

4. Bo pomożesz zwalczyć
pandemię na świecie

Od wybuchu epidemii na
COVID - 19 zmarło już ponad 1,5
mln ludzi na całym świecie. Każdy
zaszczepiony to potencjalnie od
kilku do kilkunastu osób uchronio-
nych przed zarażeniem. Już 50
proc. zaszczepionej populacji is-
totnie wpłynie na zmniejszenie ry-
zyka szerzenia się w niej
koronawirusa.

5. Bo zyskasz spokój
Szczepiąc się, zyskasz we-

wnętrzny spokój, wynikający z
bezpieczeństwa własnego i naj-
bliższych.

6. Bo szczepionki są bez-
pieczne

Szczepionki są badane przez
polskie i unijne instytucje. Ich do-
puszczenie do użytku jest zależne
od decyzji Europejskiej Agencji Le-
kowej.

7. Bo zostaniesz zbadany
Przed szczepieniem zostaniesz

przebadany przez lekarza. Dzięki
temu sprawdzisz swój aktualny
stan zdrowia.

8. Bo dzięki Tobie szybciej
wrócimy do normalności!

Szczepiąc się, przyczyniasz się
do szybszego znoszenia ograni-
czeń i powrotu nas wszystkich do
normalnego życia.

9. Powrót do normalności
oznacza:

• odejście od maseczek,
• swobodne spotkania z rodziną

i przyjaciółmi,
• powrót dzieci do szkół i rozwój

ich kompetencji społecznych,
• dalszy rozwój gospodarki,
• ochronę miejsc pracy oraz

szansę na nowe zatrudnienia,
• swobodny dostęp do base-

nów, siłowni, kin i teatrów,
• wakacje bez ograniczeń,
• poprawę jakości życia nas

wszystkich.
10. Szczepionki są najbar-

dziej skuteczną metodą chro-
niącą przed zarażeniem różnymi
chorobami. Ludzkość z powo-
dzeniem korzysta z tej zdobyczy
cywilizacji od kilkuset lat.

Odpowiadając na apel pre-
miera i Ministerstwa Zdrowia,
gmina Poniec przygotowuje się do
działań wspierających Narodowy
Program Szczepień przeciw
COVID - 19:

• uruchomimy transport dla
osób mających trudności w samo-
dzielnym dotarciu do punktów
szczepień przeciwko wirusowi
SARS - CoV - 2, w tym osób nie-
pełnosprawnych,

• dzięki druhom strażakom, pra-
cownikom Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i Gminnego Centrum
Zarządzania Kryzysowego dostar-
czymy naszym mieszkańcom ma-
teriały informacyjne dotyczące
szczepień.

UWAGA!
Potrzebujesz pomocy, masz

pytania? ZADZWOŃ 65 573 13
18.

WAŻNE DATY!
15 stycznia - otwarcie rejestracji dla osób, które skończyły 80 lat 
i zgłoszeń dla osób w wieku 18 - 69 lat.
22 stycznia - otwarcie rejestracji dla osób, które skończyły 70 lat.
25 stycznia - rozpoczęcie szczepień osób w wieku 70+ w całej 
Polsce.

Miło nam poinformować, że Gminna Biblioteka Gminnego Centrum Kultury w Po-
niecu zakwalifikowała się do projektu "Mała książka - wielki człowiek". Każde dziecko
w wieku przedszkolnym (3 - 6 lat), które odwiedzi naszą bibliotekę, otrzyma w pre-
zencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę dostosowaną pod względem formy
i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w
bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dzie-
cięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uho-
norowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice - przygotowana dla nich broszura
informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz pod-
powie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Kampania społeczna "Mała
książka - wielki człowiek" przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego,
rodzinnego czytania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej
mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kultu-
ralnego. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej
pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą
wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające
dzieci osiągają sukcesy i radzą sobie lepiej od tych, które nie czytają. Projekt reali-
zowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne
"Mała książka - wielki człowiek". Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny.
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Zimowe histo
Pisać każdy może, a niektórzy z nas robią to bardzo dobrze. Problem polega na tym, że pasję tę ukrywamy w szuf-
ladzie zamiast pochwalić się nią przed całym światem. Być może od lat spisujemy nasze przemyślenia w pamiętni-
kach, wymyślamy barwne historie, których odbiorcami są tylko nasi bliscy. Piszemy listy, których nigdy nie
wysyłamy, tworzymy poezję dla samych siebie, bojąc się, że nikt inny jej nie zrozumie. Tymczasem od literackiego
debiutu dzieli nas zaledwie jeden mały krok. Wystarczy wziąć udział w konkursie literackim, a być może ktoś do-
strzeże nasz talent. 

Długie zimowe wieczory to
wspaniała okazja do rozwijania
talentu literackiego. 

W grudniu Gminna Biblioteka
Gminnego Centrum Kultury w Po-
niecu zorganizowała konkurs na
zimowo - świąteczne opowiada-

nie. Konkurs skierowany był do
tych najmłodszych, jak i doro-
słych. 

Z przyjemnością przedsta-
wiamy laureatów oraz cztery his-
torie, które zwyciężyły w
grudniowym konkursie.

Dzieci 7 - 13 lat
1. Natasza Matuszewska i Liliana Cammarano
2. Julia Jankowiak
3. Eliza Domagała i Michalina Andrzejewska
Wyróżnienie Jakub Wróblewski
Młodzież 14 - 18 lat
1. Kasandra Juskowiak
Dorośli 18+
1. Angelika Kurzawska
2. Danuta Pawlak
Jeszcze raz gratulujemy autorom i dziękujemy za udział w konkursie. 

Monika i magia Świąt Bożego Narodzenia
Dla Moniki grudzień był zawsze

najpiękniejszym miesiącem w roku.
Uwielbiała zimę, prószący śnieg i
co najważniejsze Święta Bożego
Narodzenia. Aż do czasu przepro-
wadzki…

Jej tata - księgowy - dostał pro-
pozycję pracy w miejscowości
Śnieżno i Monika w połowie roku
szkolnego musiała pożegnać swo-
ich dotychczasowych przyjaciół i
przeprowadzić się w nieznane jej
miejsce.

Dla dziewczynki zaczął się
ciężki czas. Zamieszkała w mias-
teczku, w którym nikogo nie znała,
a była dosyć nieśmiała, więc na-
wiązywanie nowych znajomości
przychodziło jej z trudem. W prze-
ciwieństwie do jej brata Piotrka,
który już następnego dnia po prze-
prowadzce nawiązał nowe przyjaź-
nie. Jedynie jej pies Bombon
potrafił ją zrozumieć. Monice było
tym bardziej smutno, że zbliżał się
okres Świąt Bożego Narodzenia a
ona nie potrafiła się tym cieszyć.
Nawet myśl o prezentach nie na-
pawała jej radością.

Bardzo chciała wrócić do swo-
jej starej szkoły i starych przyjaciół
i nie potrafiła wybaczyć rodzicom,
że zdecydowali się na tę przepro-
wadzkę. 

- Córeczko wyjdź na świeże po-

wietrze, może na spacer z Bombo-
nem - zaproponowała mama,
zmartwiona zachowaniem córki,
która całymi dniami przesiadywała
w swoim pokoju. 

- Mamuś pójdę na spacer z
Bombonem, jak skończę ten roz-
dział - powiedziała zaczytana Mo-
nika. 

- Mamo idę do kolegów - po-
wiedział wybiegając na dwór Piot-
rek. 

- Dobrze, tylko wróć na obiad -
odpowiedziała mu mama.

Mamę z jednej strony cieszył
fakt, że jej syn tak łatwo nawiązuje
znajomości, a z drugiej strony mar-
twiło ją, że jej córka nie znalazła w
nowym miasteczku jeszcze żadnej
przyjaciółki. 

Nadszedł dzień Wigilii. 
Mama od rana gotowała w

kuchni, Piotrek z tatą próbowali
ubierać choinkę, ale im nie wycho-
dziło, bo zwykle zajmowała się tym
Monika. Jednak dziś dziewczynka
nie chciała mieć z Gwiazdką nic
wspólnego. 

- Moniko, zejdź na dół - zawo-
łała mama - pomożesz mi lepić pie-
rogi

- Nie mam ochoty ani na te pie-
rogi, ani na te Święta - krzyczała ze
swojego pokoju Monika.

- Proszę, zejdź natychmiast, nie

możesz spędzić Świąt w swoim po-
koju - próbowała zachęcić mama
córkę do wspólnej pracy

- Nie chcę i już, wolę iść z Bom-
bonem na spacer, tylko on mnie ro-
zumie - odburknęła dziewczyna i
wybiegła z domu.

Nie ma dla mnie już magii
Świąt, myślała spacerując z psem
leśną ścieżką. Wszystko, co było
ważne, zostało w starym domu.

Dziewczynka szła rozmyślając
o swoim poprzednim życiu, nazy-
wając tak czas przed przepro-
wadzką i dopiero po chwili
zorientowała się, że nie wie gdzie
jest. Wszędzie dookoła rosły
drzewa, a wszystkie dróżki wyglą-
dały tak samo. Sytuacji nie ułatwiał
coraz bardziej padający śnieg. 

- Zgubiliśmy się - powiedziała
Monika zwracając się do psa - Dzi-
siaj Wigilia, może powiesz ludzkim
głosem jak mamy iść. (Chociaż
sama w to nie wierzyła).

- Chodź, musimy wybrać jakąś
ścieżkę. Stojąc w miejscu zamarz-
niemy na śmierć.

Nagle uświadomiła sobie, że ro-
dzice w domu już pewnie czekają i
martwią się, że tak długo nie
wraca.

- Dobra, idźmy tędy - podjęła
decyzję Monika

Idąc wybraną ścieżką zoba-
czyła w oddali migające światełka.
Będąc pewna, że zbliża się do za-
budowań, przyspieszyła kroku.

Jednak jej oczom zamiast domów uka-
zała się świątecznie ustrojona stodoła.
Była już tak zmarznięta, że postanowiła
pokonać swoją nieśmiałość i wejść do
środka.

Po wejściu Monika zdumiona po-
czuła jakby znalazła się w krainie Świę-
tego Mikołaja, na ziemi leżało mnóstwo
zabawek, a świąteczne elfy pakowały je
w prezenty. 

W pewnym momencie do stojącej
cały czas w progu Moniki podeszła
dziewczynka przebrana za elfa.

- Cześć, czy ty jesteś tą nową wo-
lontariuszką? - zapytała - Jestem Ewa -
przedstawiła się.

- Ymm, ja jestem Monika, właściwie
to się zgubiłam i próbowałam odnaleźć
drogę do domu - Monika próbowała tłu-
maczyć się ze swojej obecności.

- A może chcesz nam pomóc? - za-
proponowała nowa koleżanka - Dzisiaj
każda para rąk jest na wagę złota -
uśmiechnęła się Ewa

- Ale co wy tu właściwie robicie? I w
czym ja mogłabym Wam pomóc? - za-
stanawiała się Monika. 

- Chodź, pokażę Ci - Ewa zaprowa-
dziła nową znajomą do środka i tam
okazało się, że tego dnia zwykła stodoła
zmienia się w prawdziwą świątynię
Świętego Mikołaja. Grupa młodych
ludzi z miasteczka tego dnia przed ko-
lacją spotykała się tutaj, aby przygoto-
wać prezenty dla dzieci z biednych
rodzin. 

Ewa opowiedziała Monice, jak przez
cały rok zbierane są pieniądze na pre-
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 orie
zenty dla dzieci, których rodziców nie
stać na ich zakup. Monika była pod wra-
żeniem pomysłu i jego wykonania. Tego
dnia Monika nawiązała nowe przyjaźnie
i wspaniale czuła się wśród nowych zna-
jomych, którzy byli w jej wieku. Po spa-
kowaniu prezentów, wszyscy razem
wyruszyli w drogę. Niczym Święty Miko-
łaj pokonując śnieżne zaspy jadąc na sa-
niach dotarli do wioski. Monika w
międzyczasie pożyczyła od swojej nowej
przyjaciółki Ewy telefon, aby zadzwonić
do rodziców i przekazać im, że u niej
wszystko w porządku i wróci do domu za
kilka godzin. Mama była szczerze zdzi-
wiona słysząc śmiech Moniki, ale posta-
nowiła teraz nie zadawać pytań, tylko
poczekać na powrót córki do domu.

Po rozdaniu prezentów podekscyto-
wana Monika wróciła do domu i opowie-
działa swoim bliskim, co dokładnie tego
dnia się wydarzyło. Zaczęła od tego jak
samotna i smutna zgubiła drogę w lesie,
jak znalazła oświetloną stodołę, poznała

nowych przyjaciół oraz jak razem z
nimi przygotowywała, a później
rozdawała dzieciom prezenty
gwiazdkowe.

Rodzice i Piotruś byli w szoku,
że przez te kilka godzin życie Mo-
niki tak się zmieniło. W cudownej
atmosferze spędziła święta z ro-
dziną, a rozpakowywanie prezen-
tów sprawiało jej mnóstwo radości.

Monika już teraz wiedziała, że
Boże Narodzenie to nie miejsce, a
osoby, z którymi je spędzamy.
Czuła też, że przeprowadzka ze
starego domu w nowe miejsce
przyniesie jej dużo radości, że od-
najdzie tu osoby, z którymi będzie
mogła się zaprzyjaźnić. A co naj-
ważniejsze odzyskała wiarę w
magię Świąt Bożego Narodzenia i
wierzyła już, że tego dnia może się
zdarzyć naprawdę wszystko.

Rodzice Moniki byli bardzo
szczęśliwi, że dziewczynka znowu
się uśmiecha, że nie spędza już ca-
łych dni w pokoju. A powrót po fe-
riach do nowej szkoły nie będzie
taki straszny, jak jeszcze jakiś czas
temu się wydawało.

A wszystko to zdziałała MAGIA
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

I pamiętajcie, że Święta Bożego
Narodzenia to nie miejsce, a
osoby, z którymi je spędzamy.

Natasza Matuszewska

Świąteczna opowieść
Za górami stoi domek, a w tym domku mieszka Tomek, 
który wszystkim wciąż dokucza i rodzinę swą zasmuca. 
W kuchni wylał dziś kakao, potem nabłocił niemało. 
Kota ciągnął za ogonek. Połamał dla lalek domek. 
Gwiazdor martwi się z elfami. Nie śpią w nocy godzinami. 
Bo do Świąt czas umyka, a ten Tomek ciągle bryka. 
A jak bryka to i wrzeszczy, że aż cały domek trzeszczy. 
Gwiazdor więc szykuje sanie, bo ma dziś wielkie wyzwanie. 
Elfa swego przygotował, potem w niebo wystartował. 
Gdy nad domkiem Tomka byli, bardzo oni się zdziwili, 
bo takie hałasy usłyszeli, że obaj prawie zemdleli. 
Elf ze sani już wyskoczył i do domku tego wskoczył. 
Popatrzył na chłopca buzię i powiedział:
- Ty łobuzie. 
Nie krzycz, nie dokuczaj więcej, bo to nie jest miłe wielce. 
Na czarnej liście cię mamy i ci prezentów nie damy. 
Chyba, że się poprawisz i błędy swoje naprawisz. 
Pomóż posprzątać mamusi, bo cię bałaganienie kusi. 
Napraw dla lalek domek. Bądź ty porządny Tomek. 
Zrób Tomek dobre uczynki. Przygotuj rodzinie upominki.
- Co? Ja? Proszę?! Ja pomagać nie znoszę.
- Tomku, każdy o tym wie, że dobre jest pomaganie. 
Inni się radują wielce, gdy im dajesz swoje serce. 
Kiedy broisz, dokazujesz, to rodzinie humor psujesz.
Tomek ze wstydu, aż był różowy od swoich stópek, po czubek głowy.
- Dobrze elfiku już będę grzeczny i dla rodzinki mojej serdeczny.
Od tego czasu Tomek kochany słucha tatusia i swojej mamy. 
Rodzince pomaga całymi dniami i się z siostrzyczką bawi zabawkami. 
Pierniki piecze oraz lukruje, a na dodatek ozdoby szykuje. 
Choinkę ubrał w lampki świecące oraz w bombeczki błyszczące. 
A Gwiazdor za to dał mu prezenty, bo Tomek zachowuje się, jak święty.

Liliana Cammarano

Grudniowy Anioł
- Aniele grudniowy / zimny do połowy / zostań trochę z nami / zagrzej sobie

nogi… 1) - nieśmiałe nucenie przerwało szpitalną ciszę. Celina nie dowierzała,
że jeszcze pół roku temu tę samą piosenkę śpiewała z zachwytem na koncer-
cie ulubionego zespołu z beztroskich czasów studenckich. Z sentymentem
wspominała tłoczną salę w akademickim klubie. To tam poznała Janka. Nie było
tak zwanej iskry, chemii czy nawet niedopowiedzianego napięcia. Była jednak
nieuchwytna nić porozumienia, która z łatwością przerodziła się w przyjaźń. Po
obronieniu pracy magisterskiej Celina uświadomiła sobie, że żadne plany i ma-
rzenia, które snuła jeszcze w trakcie studiów, nie są dla niej atrakcyjne, jeśli nie
będzie przy niej Janka. Z uśmiechem wróciła myślami do dnia, kiedy postano-
wiła powiedzieć mu, że nie wyobraża sobie przyszłości bez niego. Jedno spoj-
rzenie wystarczyło Jankowi, by pojął kotłujące się w głowie dziewczyny myśli,
które uspokoił pocałunkiem. Udało im się. Studencką przyjaźń przekuli w mi-
łość. Kiedy w okolicy pierwszej rocznicy ślubu przeczytali, że ten sam zespół
planuje w ich miasteczku koncert, bez zastanowienia kupili bilety. 

- Aniele grudniowy / zimny do połowy / zostań trochę z nami / zagrzej sobie
nogi… - nuciła wtedy z publicznością i całym sercem czuła sens słów. Oczeki-
wanie na nową historię, nowy nieznany dla nich świat, nowe życie. Był to wy-
marzony prezent na pierwszą rocznicę ślubu. Gdy dowiedziała się, że za kilka
miesięcy ucałuje maleńką główkę, rączki, stópki, uwierzyła, że los im sprzyja.
Nie wyobrażała sobie, że mogłoby być inaczej. Zaczęło się szaleństwo znane im
dotychczas tylko z opowiadań znajomych z dziećmi. Najpierw wybieranie leka-
rza, szpitala, położnej. Potem sprzeczki o wybór wózka, łóżeczka, pieluch. W
końcu kłótnia o imię, która podzieliła ich na kilka dni. Gdy udało im się zapano-
wać nad emocjami, uzgodnili, że poczekają z wyborem imienia do narodzin
dziecka.

- Na aniele czapka / z anielskim pomponem / anioł chce odlecieć / jeszcze
przed wieczorem… - Celina nuciła i ukradkiem ocierała łzy. To miały być ich
ostatnie święta we dwoje i jedna z nielicznych zim bez szusowania na stoku.
Oboje kochali narty i w gorącym okresie przedświątecznym uciekali na kilka dni
w góry. Czekała ich jednak wyjątkowa zima i niezapomniane święta. Nadcho-
dzące Boże Narodzenie zwiastowało dni pełne spokoju i ostatnie dwa miesiące
na przygotowanie się do roli rodziców. Czuli bezgraniczną miłość, która prze-
pełniała ich od kilku miesięcy. Tuż po Nowym Roku zamierzali urządzić pokój dla
dziecka. Zaplanowali zakup praktycznych mebli z popularnej sieci sklepów oraz
pastelowe kolory. W tym wszystkim trzeba było znaleźć także czas na świą-
teczne przygotowania. Zarówno rodzice jak i teściowie Celiny nie mogli docze-
kać się wnuka. Oczywistym było, że święta spędzą razem z przyszłymi
rodzicami. Celina, choć pożegnała już niedogodności pierwszego trymestru, z
pewną zwłoką przyjęła propozycję licznej Wigilii. Miała nadzieję na kameralną
kolację z mężem. Potrzebowała bliskości, skupienia i zrozumienia, które mogła
dać jej tylko osoba targana podobnym niepokojem i wątpliwościami. Chciała
upewnić się, że razem z Jankiem wychowają szczęśliwe dziecko i stworzą dla
niego bezpieczną przystań. W tym roku tradycyjne puste miejsce przy stole miało
symbolizować oczekiwanie na nowego członka rodziny.

Wigilijny poranek rozpoczął się zwyczajowo zakupem choinki. Nie było ża-
dnych powodów do niepokoju. Pierwsza obawa pojawiła się w trakcie ubierania
drzewka. Lekkie ukłucie, jak gdyby organizm domagał się chwili wytchnienia.
Celina usiadła na kanapie i gładząc się po brzuchu, myślała gorączkowo o ter-
minie, który wypadał dopiero w lutym, tuż po Walentynkach. Poczuła silniejszy
skurcz. Zdążyła jeszcze pomyśleć o rodzicach i o Janku, którzy z radością ocze-
kiwali wigilijnego wieczoru. Obudziła się w chłodnej szpitalnej sali, czując pus-
tkę rozdzierającą jej ciało, a przede wszystkim serce.

- Aniele styczniowy / zmiłuj się nad nami / jeszcze zdążysz poznać / niebie-
skie polany… - słowa piosenki brzmiały dla Celiny jak modlitwa. Nie było cało-
wania główki, tulenia drobnych stóp, liczenia paluszków. Zamiast pierwszego
dotyku była szyba inkubatora. Dziecięce kwilenie zagłuszał szum i pomrukiwa-
nie medycznej aparatury. Matczyne ramiona zostały zastąpione licznymi kab-
lami i rurkami. Wtulona w Janka starała się nie płakać. To właśnie słyszała
codziennie od pielęgniarek i położnych. "Musi być pani silna dla synka. Nie
można załamywać się, płakać przy nim. Dzieci są lustrem dla naszych emocji.
Uśmiech i radość pomogą maleństwu" - personel oddziału powtarzał te słowa jak
mantrę. Celina uśmiechnęła się więc, nieśmiało nazywając się w myślach mamą.
Nie miała jeszcze odwagi wypowiedzieć tego słowa na głos. Spojrzała na swo-
jego grudniowego aniołka, rozmyślając nad świętami, które miały być wyjątkowe
i takie właśnie się stały. Radosne oczekiwanie i świąteczny nastrój zastąpił nie-
pokój, który towarzyszył jej nieustannie od owego wigilijnego poranka. Celina i
Janek wiedzieli jednak, że była także nadzieja. Nadchodził Nowy Rok, w który
kroczyli razem z nowym życiem, przepełnieni miłością, troską i wiarą. Patrzyli na
chłopca wdzięczni za niespodziewanego gościa, dla którego nie zdążyli przy-
gotować miejsca przy wigilijnym stole. Wsłuchani w miarowe bicie małego serca
wierzyli, że następne święta ożywi donośny śmiech ich synka, próbującego
zdmuchnąć pierwszą świeczkę na urodzinowym torcie. 

Wszystkie cytaty pochodzą z utworu "Anioł zimowy", muz. Krzysztof Mysz-
kowski, sł. Adam Ziemianin

Angelika Kurzawska
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Święta, miłość i nowe przyjaźnie...
Śnieg zalegał już na dachach,

a drogi były nieprzejezdne. Jednak
w tym roku wszystko było inaczej.
Mimo że całe miasteczko wyglą-
dało jak ze świątecznej pocztówki,
to dziewczynce czegoś brakowało.
Jechała bezradnie na rolkach pró-
bując znaleźć sposób na pogodze-
nie rodziców.

Ola była czternastoletnią
dziewczynką, która uwielbiała jeź-
dzić na rolkach. Odrywała się
wtedy od rzeczywistości i przeno-
siła się w swój własny świat, bez
bólu i smutku. Mogła wtedy skupić
się na sobie a nie na kłótniach ro-
dziców. Całą rodziną przeprowa-
dzili się do nowego miasteczka,
gdyż tata Oli Bruno znalazł nową,
lepiej płatną pracę. Nie podobało
się to mamie dziewczynki Paulinie,
ponieważ decyzja została podjęta
z dnia na dzień i nie była dokład-
nie dopracowana. Najgorsze było
to, że musieli się wyprowadzić
przed świętami, które mieli spę-
dzać z dziadkami i wujostwem.
Wszystko się skomplikowało i ten
magiczny czas Ola spędzi tylko z
mamą, cóż, nowa praca wymagała
od pana Bruna nadgodzin w dniu
Wigilii. Nikt nie był z tego powodu
zadowolony, ale takie jest życie,
nie zawsze idzie po naszej myśli.
Wesoły okres przygotowań w tym
roku był jakiś dziwny, mama bez
końca jeździła w poszukiwaniu
mebli do nowego domu, a tata
spędzał całe dnie w biurze. Dziew-
czynka nie chcąc być sama w
domu wychodziła długimi godzi-

nami przed dom, żeby pojeździć
na rolkach. Pewnego dnia ćwicząc
nowe kombinacje na rolkach prze-
wróciła się i wpadła na stary, czer-
wony płot. Próbowała się
podnieść, lecz jedno z kółek zako-
pało się pod śniegiem i nie mogła
go wyciągnąć. Nagle zza ściany
malutkiego domku wychylił się
starszy pan i zapytał:

- Witam panienko, co się stało?
Pomóc?

- Dzień dobry, przewróciłam się
i zablokowało mi się kółko. Jakby
mógł pan pomóc mi wstać byłoby
świetnie - odpowiedziała młoda
rolkarka.

- Nie ma sprawy, już pomagam
- powiedział i podniósł Olę. - Jes-
tem Mariusz, a ty jak masz na
imię?

- Ola, mieszkam tu kilka dni,
przeprowadziłam się tu z rodzi-
cami, ale nikogo nie znam i trudno
mi się odnaleźć - mówiła smutnym
głosem.

- Mam propozycję, idź do
domu, przebierz się w suche ubra-
nia, zabierz któregoś z rodziców i
oprowadzę was po okolicy. Co o
tym sądzisz? - spytał.

- Byłoby świetnie! Pójdę po
mamę, akurat dzisiaj ma wolny
dzień. Na pewno się zgodzi - od
razu na jej zarumienionej twa-
rzyczce pojawił się uśmiech.

Po niedługim czasie spotkali
się przy charakterystycznym po-
mniku miasta i wyruszyli w świą-
teczną wędrówkę po mieście.
Oglądali zabytkowy pałac, prze-

chadzali się po kolorowym rynku,
gdzie wspólnie wypili gorącą cze-
koladę a podróż zakończyli na
wiosce elfów. 

- Jesteśmy w miejscu, które jest
znane w całej okolicy. Dzięki tej
wiosce nawet największe sknery
takie jak chociażby dawniej Ebe-
nezer Scrooge pokochają ten zi-
mowy okres. Zresztą legenda
mówi, że to właśnie on stworzył to
miejsce, żeby każdy mógł poczuć
magię świąt, współczucie i miłość -
opowiadał. - I jak podoba się wy-
cieczka? Niestety na dziś musimy
kończyć, bo w domu czeka mnie
jeszcze wiele pracy. Do zobacze-
nia!

- Dziękujemy panu za tak miło
spędzony czas. Mogę zadać tylko
takie prywatne pytanie? - spytała
mama Paulina.

- Tak oczywiście, nie ma pro-
blemu.

- Mieszka Pan sam? Nie ma
pan rodziny? - mówiła lekko za-
wstydzona.

- Jestem sam, spokojnie nie
musicie się tym martwić. Daję
sobie radę. Muszę już iść. do zo-
baczenia! - odparł Mariusz.

- Do widzenia! - powiedziała
Ola.

Gdy obie wróciły do domu, cze-
kały na Bruna, by opowiedzieć o
nowym przyjacielu. Minęło kilka
godzin i drzwi od domu otwarły się,
a w progu stanął tata. Ola pod-
biegła do niego, przytuliła się i opo-
wiadała o wspaniałym dniu.
Razem wskoczyli na kanapę przed
kominkiem i słuchali wesołych, zi-
mowych utworów. Następnego
dnia tata wziął wolne i całą rodziną
wspólnie poszli po Mariusza. Ten

był zaskoczony, ale zarazem
iskierki zaświeciły w jego oczach.
Wybrali się do wioski elfów bawiąc
się i śmiejąc non stop. Nagle
Bruno zapytał:

- Panie Mariuszu…
- Mów mi po prostu Mariusz,

oczywiście jak ci to nie przeszka-
dza - odrzekł.

- Dobrze, a więc Mariuszu
chciałbyś może spędzić z nami
święta. Jesteś sam, stajesz się
przyjacielem rodziny. Co o tym są-
dzisz?

- Jeżeli nie sprawia to pro-
blemu… - odpowiedział staruszek.

- Skądże, będzie doskonale! -
krzyknęła Ola.

I tak oto rodzina Błędowskich i
pan Mariusz spędzili ze sobą Wigi-
lię, ubrali choinkę, zjedli dwanaście
potraw i kolędowali do późna. Cie-
szyli się z prezentów i razem grali
w gry planszowe. To była ich tra-
dycja, codziennie wieczorami sia-
dali przed kominkiem i pogrywali w
planszówki. Za to wiosną bawili się
z pieskiem Mariusza Nygusiem.
Razem spędzali wszystkie wolne
chwile na zabawie, ale też na
nauce i pracy w ogrodzie lub
domu. Cała rodzina Błędowskich
zaprzyjaźniła się ze starszym
panem z malutkiego domku. Za-
częli być rodziną.

Z początku bardzo zagubieni
ludzie znaleźli w sobie spokój i stali
się nierozłączni. Magia świąt w tym
cudownym miesiącu, grudniu,
udziela się każdemu. Tak jak mówił
Ebenezer Scrooge, Boże Naro-
dzenie to magiczny czas, pełen
współczucia i miłości.

Kasandra Juskowiak

Wygrana na zakończenie roku
W ostatnim meczu w 2020

roku Piast Poniec pokonał Ju-
randa Koziegłowy 9:6. 

Było to trzecie kolejne zwycię-

stwo podopiecznych Krzysztofa
Kaczmarzyka.

Mecz z Jurandem Koziegłowy
był ostatnim, który zawodnicy

Piasta zagrali w minionym roku. Za-
równo Piast, jak i Jurand dotych-
czas zgromadzili na swoim koncie
po 6 punktów i byli sąsiadami w li-

gowej tabeli.
Mecz był niezwykle wyrównany.

W pierwszej połowie prowadzenie
zmieniało się co kilka minut. Strze-
lanie rozpoczął Piast, najpierw Łu-
kasz Janowicz, a następnie Oskar
Maciejewski dali prowadzenie gos-
podarzom. Goście nie pozostali
dłużni i w 16. minucie objęli prowa-
dzenie 4:2. Na szczęście przed
przerwą Marcin Kajoch i ponownie
Łukasz Janowicz doprowadzili do
remisu.

Druga część meczu to prze-
waga Piasta, po sześciu minutach
gry było 7:4 dla gospodarzy. W ko-
lejnych minutach drużyny odpowia-
dały golem na gola, a wynik
końcowy to 9:6 dla Piasta Poniec. 

Piast kończy pierwszą rundę na
4. miejscu w ligowej tabeli, mając
do rozegrania jeszcze zaległy mecz
z Tarnovią Tarnowo Podgórne. 

Runda rewanżowa rozpoczęła
się 9 stycznia 2021 roku.

Gole dla Piasta w meczu z Ju-
randem zdobyli: Łukasz Janowicz
x4, Marcin Kajoch x 2, Oskar Ma-
ciejewski, Bartosz Dudkowiak, To-
masz Dorociak.
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Ferie on-line z GCK
W tym roku ferie zimowe we wszystkich województwach odbywały się w tym samym terminie, czyli od 4 do 17
stycznia. Taką decyzję podjął rząd RP w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa i uniknięcia po-
nownego wzrostu liczby zakażeń. W związku z tym wydano też dość rygorystyczne wytyczne na temat tego kto
i w jaki sposób może organizować dzieciom wypoczynek w czasie ferii.

Zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Edukacji i Nauki w okresie te-
gorocznych ferii zimowych
wypoczynek organizowany mógł

być wyłącznie na terenie kraju i tylko
w dwóch formach. Mowa o półkolo-
niach dla uczniów klas I - IV szkoły
podstawowej oraz w formie obozów
szkoleniowych dla uczniów szkół
mistrzostwa sportowego i oddziałów
mistrzostwa sportowego w szkołach
ogólnodostępnych. Tym razem nie-
możliwe były wyjazdy na obozy zi-
mowe - w góry czy na narty.

W naszej gminie dzieci mogły
uczestniczyć w zajęciach online or-
ganizowanych przez Gminne Cen-
trum Kultury w Poniecu, a było ich
całkiem sporo. 

Najmłodszych zaproszono m.in.
do zabawy, która podczas organi-

zowanych imprez stanowi jedną z
ulubionych atrakcji. Mowa oczywi-
ście o malowaniu twarzy. W biblio-
tece można było odebrać potrzebne
do malowania farbki oraz wzory,
dzięki którym bez problemu, nawet
nie mając ku temu wielkich zdolno-
ści, można było namalować na buzi
swojej lub dziecka wzór ulubionego
zwierzaka lub postaci. 

Talent plastyczny pomógł rozwi-
nąć instruktor sekcji plastycznej,
działającej przy Gminnym Centrum
Kultury w Poniecu, pan Tomasz
Bzdęga. Tematami Jego zajęć pn.
"Działamy plastycznie" były "Lam-
pion nadziei" oraz „Dekoracje Wa-
lentynkowe”. W przedstawionych
filmach instruktor pokazał jak wyko-
nać piękny kolorowy lampion  ze
słoików oraz  piękną ozdobę nawią-
zującą swoim charakterem do

święta zakochanych. 
Pani Joanna Matecka z Gminnej

Biblioteki w Poniecu umiliła czas
najmłodszym czytając im bajkę.
Dzieci mogły w tym czasie odpo-
cząć, odprężyć i zrelaksować się
słuchając wyjątkowej opowieści,
która przeniosła je do zaczarowa-
nego świata bajek. Wszystko oczy-
wiście w zaciszu własnego
domostwa. 

Nie zabrakło również ulubionych
przez dzieci warsztatów, które już
na stałe wpisały się w „feriowe” wy-
darzenia. GCK zaproponowało
uczestnikom tworzenie własnych
slime-glutów , świec żelowych oraz
serc wykonywanych metodą decou-
page  dla babci czy dziadka z okazji
zbliżającego się ich święta.

Do dzieci został również skiero-
wany konkurs na najciekawszą
maskę karnawałową. Zabawa po-
kazała, że w najmłodszych tkwi nie-
samowity talent i wielka wyobraźnia.
Kilkadziesiąt prac dotarło do sie-
dziby Gminnego Centrum Kultury w
Poniecu, a te najładniejsze według
Jury wykonali: 

W kategorii przedszkolnej:
1 miejsce zdobywa Lilianna Na-
wrocka, 2 miejsce Iga Karolewicz,3
miejsce Blanka Jakubowska.

W kategorii szkoły podstawo-
wej: 1 miejsce Lena Postoł, 2
miejsce Julia Jankowiak, 3 miejsce
Dawid Kal, Wyróżnienie Nikola Po-
stoł.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za udział w zajęciach w czasie
ferii zimowych i mamy nadzieję, że
w niedalekiej przyszłości wszystko
wróci do normalności i wszyscy
znów będziemy mogli się spotkać.

We wtorek, 19 stycznia, z wi-
zytą w Poniecu pojawił się prezes
Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej Paweł Wojtala, który
wspólnie z członkiem Zarządu
WZPN Pawłem Mrozkowiakiem
odwiedzili burmistrza Ponieca
Jacka Widyńskiego oraz preze-
sów - PKS Piasta Krystiana Ju-
śkiewicza oraz ponieckiego
OSiR-u Łukasza Idowiaka.

Spotkanie było doskonałą okazją
do zaprezentowania przybyłym go-
ściom jak funkcjonuje poniecki klub
oraz możliwością do nawiązania ści-
ślejszej współpracy przy okazji reali-
zacji piłkarskich projektów pod egidą
związku.

- Cieszymy się niezmiernie, że
działania podejmowane w Piaście
Poniec są zauważane przez władze
Wielkopolskiego Związku Piłki Noż-
nej. Gmina Poniec stara się corocz-
nie poprawiać stan infrastruktury
sportowej. Ze środków gminnych
wpierana jest działalność i rozwój
wszystkich sekcji klubu - powiedział
burmistrz Ponieca Jacek Widyń-
ski. 

- Piłka nożna to nie tylko wielkie,

profesjonalne kluby. To także takie
ośrodki jak Poniec, w których od naj-
młodszych lat trenerzy starają się
kształtować młodych adeptów
sportu do potrzeby nabywania na-
wyków aktywności fizycznej. Z takich
klubów niejednokrotnie wyrastają
przyszli reprezentanci. Widząc
pracę, która jest wykonywania w Po-
niecu, życzę, aby klub dochował się
zawodników rozpoznawalnych na
arenie krajowej, jak i zagranicznej -
powiedział prezes Wojtala. - Cie-
szy też fakt bardzo dobrze układają-
cej się współpracy samorządu z
klubem. To bardzo ważne, że gmina
nie pozostaje obojętna wobec po-
trzeb klubu - zakończył prezes.

Podczas pobytu władze klubu
zaprezentowały poniecką infrastruk-
turę sportową. Goście odwiedzili sta-
dion przy ul. Harcerskiej oraz halę
widowiskowo - sportową. Spotkanie
było też okazją do złożenia zniczy na
grobie zmarłego w ubiegłym roku
Czesława Koniecznego, pochodzą-
cego z Ponieca działacza sporto-
wego, który m. in. pełnił funkcję
wiceprezesa Okręgowego Związku
Piłki Nożnej w Poznaniu.

Spotkanie z prezesem WZPN
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P r z e ś l a d o w a n i a  K o ś c i o ł a  i  n i e m i e c c y  o s a d n i c y
Niemiecka propaganda w czasie wojny starała się odmalować Polaków w jak najgorszych barwach. Oskarżano ich między innymi o

mordowanie Niemców. Służyły temu uroczystości, takie jak w Poniecu. Czesław Konieczny wspomina: "Przed magistratem (ratuszem)
urządzili wielką uroczystość żałobną w związku ze sprowadzeniem zwłok Niemców zamieszkałych w Poniecu i okolicznych wsiach, któ-
rzy zginęli pod Turkiem w trakcie internowania ich przez Polaków. Trumny były ustawione przed ratuszem na specjalnie zrobionym pod-
ium. Nad drzwiami do ratusza łopotała niemiecka flaga ze swastyką. Wiele osób niemieckich zabierało głos, podkreślając morderstwo
dokonane przez Polaków na ich obywatelach. Uroczystościom towarzyszyła orkiestra, która na zakończenie manifestacji, prowadziła cały
pochód żałobny na cmentarz ewangelicki przy ulicy Janiszewskiej".

Z wojennych i okupacyjnych wspomnień - cz. XIV

W życiu społeczno - religijnym
okupant uderzył przede wszystkim
w Kościół katolicki. Jednym z prze-
jawów walki z katolicyzmem było
niszczenie symboli religijnych -
krzyży i figur przydrożnych. W
nocy 29 kwietnia 1940 r. hitlerowcy
rozbili stojące na rynku w Poniecu
figury Św. Wawrzyńca i Św. Bis-
kupa Stanisława. Nazajutrz kazali
Polakom pozbierać gruzy i wy-
wieźć je. 10 maja 1940 r. interno-
wali ks. proboszcza
Sztukowskiego, a 7 października
1941 r. ks. wikariusza Kazimierza
Heruda. Księża zostali wywiezieni
do obozu koncentracyjnego. Od tej
pory kościół poniecki był za-
mknięty dla wiernych. Został przez
Niemców przekształcony na ma-
gazyn rzeczy pozostawionych
przez wywłaszczonych i wysiedlo-
nych Polaków. Czesław Konieczny
podaje, że budynek probostwa
Niemcy przeznaczyli na przed-
szkole dla dzieci niemieckich, na-
tomiast w Domu Katolickim
mieściła się szkoła dla dzieci pol-
skich.

Niemcy zabraniali chowania
zmarłych w asyście księdza. "Tak
więc, z kościoła, ulica Krobską na
cmentarz nie podążał żaden kon-
dukt żałobny". W październiku
1942 r. władze niemieckie za-
mknęły kaplicę szpitalną i doko-
nały grabieży jej wyposażenia.
Otwarto tabernakulum i zabrano
złoty kielich z paterą i puszkę o
łącznej wartości 3500 złotych.
Szaty liturgiczne i sztandary ko-
ścielne Niemcy wrzucili na strych
budynku położonego na rogu
rynku i ulicy Drożdżyńskiego. 

Polacy mieli więc bardzo utrud-

nione sprawowanie kultu religij-
nego. Mogli uczestniczyć jedynie
w nabożeństwach w nielicznych
kościołach, które pozostały
otwarte. Czesław Konieczny wspo-
mina, że "jedynie w Kaczkowie
koło Bojanowa i Domachowie koło
Krobi wierni mogli uczestniczyć w
nabożeństwach i przystępować do
komunii". Zaznacza jednak przy
tym, że "nie oznaczało to jednak,
że spokojnie mogli w każdą nie-
dzielę podążać pieszo do jednego
z tych kościołów. Zawsze można
było się liczyć, iż trzeba będzie do-
datkowo pracować w niedzielę.
Dopiero w 1944 r. (gdy już było wi-
doczne, że przegrywają wojnę -
GW) Niemcy przestali zwracać
uwagę na przejście wiernych do
Kaczkowa". 

Mieszkańcy Ponieca i okolic
mogli także niekiedy korzystać z
doraźnej posługi religijnej ks. Pilar-
skiego, który był zatrudniony w
charakterze księgowego w ma-
jątku właściciela Zawady - Niemca
Hermana Varsama. Jego żona
była katoliczką i pochodziła z Ba-
warii. Ona spowodowała, że ks. Pi-
larskiego nie wywieziono do
obozu, ale sprowadzono z Boja-
nowa do Zawady. 

Okupant hitlerowski dążył do
germanizacji terenów włączonych
do Rzeszy. Dlatego prowadził
akcje wysiedleń polskich rodzin,
które wyrzucano z domów i w wa-
gonach towarowych przewożono
na wschód Polski do ówczesnej
Generalnej Guberni. Na miejsce
wysiedlonych sprowadzono nie-
mieckich osadników z samych Nie-
miec oraz terenów Europy
wschodniej, jak: Ukraina, Besara-

bia, kraje bałtyckie. Z zachowa-
nych źródeł wynika, że przez cały
okres okupacji do Ponieca spro-
wadzono około 70 osób narodo-
wości niemieckiej z krajów Europy
Wschodniej. Większość z nich po-
chodziła z Odessy, Rygi i Symfe-
ropola. Znaczną, bo około 90 -
osobową grupę niemieckich osied-
leńców stanowiła ludność zbom-
bardowanych miast, takich jak:
Berlin, Hamburg, Wrocław. Spe-
cjalnie dla nich wybudowano
osiedle domków jednorodzinnych
przy ul. Rydzyńskiej, nazywane
popularnie "Berlinek". 

Czesław Konieczny, jako młody
wówczas człowiek, miał możliwość
zetknięcia się z niemieckimi prze-
siedleńcami: "1940 r. to okres, w
którym przybyli do Ponieca pierwsi
niemieccy imigranci z terenów
Wschodniej Europy. Zajęli zakłady
pracy i domostwa wywłaszczonych
naszych mieszkańców. Przedwo-
jenni Niemcy odnosili się do nich z
dużym dystansem. Byli oni nasta-
wieni na szybkie dorobienie się na
majątku im przekazanym. Wielu z

nich miało problemy z płynnym
mówieniem po niemiecku. Zda-
rzały się sytuacje, w których my-
śleli, iż rozmawiają po niemiecku z
Niemcami, a rozmawiali z Pola-
kami. W 1943 r. doszło do spalenia
młyna Klemczaka. Niemiec zarzą-
dzający młynem prowadził nie-
czyste interesy i osobiście podpalił
młyn, by ukryć niedobory mąki. W
roku następnym, z cegieł spalo-
nego młyna przy dzisiejszej ul. Ry-
dzyńskiej wybudowano osiedle".
Jest to wymieniony wcześniej
“Berlinek”. 

Źródła: 
• Martyna Widyńska, "Cudze chwalicie,

swego nie znacie. Moja miejscowość w cza-
sach moich dziadków i pradziadków". Praca
konkursowa napisana pod kierunkiem Grze-
gorza Wojciechowskiego, Poniec 2010.s. 46 -
48

• Anna Bitner - Nowak, Zofia Wojcie-
chowska, Grzegorz Wojciechowski, Dzieje Po-
nieca, Poniec 2000.s. 237 - 238

• Paul Waehner. Punitz 1271 - 1945. Be-
richte zur Geschichte der Stadt, Karlsruhe
1982 

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Ksiądz Kazimierz Herud w wieku 104 lat.

Hitlerowskie uroczystości ku czci 29 Niemców
- 10 grudnia 1939, Poniec.

Spalony młyn M. Klemczaka.



[ 13 ]WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Kalendarium 
ponieckie 

Z dziejów oświaty
Część 33: 

2 września 1957 - Odbyła się inauguracja roku szkolnego 1957/58.
Szkoła Podstawowa w Poniecu liczyła 459 uczniów w 14 klasach (po dwie
w każdym poziomie wiekowym). Najliczniejsza klasa (Vb) liczyła 46
uczniów, najmniej liczna (VII b) - 23. Kadrę nauczycielską stanowili: An-
toni Fornalik - pełniący obowiązki kierownika szkoły, Dymitr Binczarowski,
Stanisław Dembiński, Franciszek Guliński, Adam Kic, Mieczysław Krauze
- drużynowy ZHP, Helena Lewińska, Zofia Majerowa, Józef Mascianica,
Stefania Olszewska, Stefania Robaszewska, Maria Ritter, Jan Samol,
Elżbieta Wałęska.

Szkoła Podstawowa w Waszkowie liczyła w tym czasie 41 uczniów w
czterech klasach, z tego z Waszkowa było 32 uczniów, a z Zawady 9.
Kierownikiem Szkoły Podstawowej w Waszkowie był Mieczysław Misie-
wicz. 

8 września 1957 - Po długiej chorobie zmarł przewodniczący Komitetu
Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej w Poniecu Jan Różyński. 

9 listopada 1957 - Zmarła nagle nauczycielka Zofia Majerowa. W po-
grzebie wzięła udział młodzież szkolna, nauczyciele, delegacje Wydziału
Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gostyniu, Związku
Nauczycielstwa Polskiego, licznych miejscowych organizacji politycznych
i społecznych. Przemówienie nad otwartą mogiłą wygłosił kierownik
szkoły Antoni Fornalik. 

2 lutego 1958 - Do Miejskiej Rady Narodowej w Poniecu zostali wy-
brani na radnych nauczyciele z miejscowej szkoły - Stanisław Dembiński
i Józef Maścianica. 

15 marca 1958 - Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Na-
rodowej w Gostyniu mianował Józefa Maścianicę etatowym biblioteka-
rzem szkolnym. 

26 maja 1958 - Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Waszkowie udały
się do Gostynia w celu wzięcia udziału w Powiatowych Dniach Czerwo-
nokrzyskich. Przejazd nastąpił ciężarówkami z siedzeniami. 

21 czerwca 1958 - Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Pożegnano też odchodzącego na własną prośbę do Janiszewa dotych-
czasowego kierownika Szkoły Podstawowej w Poniecu Antoniego For-
nalika. 

Źródła: 
• Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Poniecu
• Kronika Szkoły Podstawowej w Waszkowie 

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Policjant na medal
Policjant z Posterunku Policji w Poniecu sie-
rżant Adam Szymanowski został mistrzem
Polski w trójboju siłowym. Tytuł ten zdobył na
zawodach odbywających się 13 grudnia w Pu-
ławach.

Adam Szymanowski startował
w kategorii 120+. Policjant z Po-
nieca w swojej kategorii nie miał
sobie równych. W przysiadzie
dźwignął 345 kg, w martwym ciągu
270 kg, a na ławeczce wycisnął
265 kg. Tym samym osiągnął zna-
komity wynik 880 kg, który pozwo-
lił mu stanąć na najwyższym
stopniu podium. Sierżant Adam
Szymanowski w tegorocznych
mistrzostwach poprawił swój
ubiegłoroczny wynik o 15 kg. To
już jego czwarty złoty medal Mist-
rzostw Polski w Trójboju Siłowym.

Mistrz trójbój siłowy uprawia od

2014 roku. Obecnie jego trenerem
jest Roman Szymkowiak z klubu
Kobra Kościan. W 2016 roku
Adam założył klub Sztanga Boja-
nowo, w którym trenuje głównie
dzieci i młodzież. W zawodach w
Puławach wystartował także pod-
opieczny mistrza Łukasz Majsne-
rowski, reprezentujący barwy
Kobry Kościan. Wychowanek
Adama Szymanowskiego świetnie
się spisał w swojej kategorii 120+
zajmując trzecie miejsce z łącz-
nym wynikiem 705 kg.

Gratulujemy serdecznie i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Dodatki mieszkaniowe
Zgodnie z ustawą z dnia 10 grud-

nia 2020 r. o zmianie niektórych
ustaw wspierających rozwój miesz-
kalnictwa wprowadzony został in-
strument wsparcia najemców lokali
mieszkalnych dotkniętych ekono-
micznymi skutkami epidemii COVID
- 19 polegający na możliwości przy-
znawania takim najemcom dodat-
ków mieszkaniowych
powiększonych o tak zwaną "do-
płatę do czynszu".

Dodatek mieszkaniowy powięk-
szony o dopłatę do czynszu przysłu-
guje wyłącznie najemcy lub
podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie
jest przyznawany osobom zamieszku-
jącym we własnym mieszkaniu).

Wymagane jest, aby:
- średni miesięczny dochód na jed-

nego członka gospodarstwa domo-
wego wnioskodawcy w okresie 3
miesięcy poprzedzających datę złoże-
nia wniosku był co najmniej o 25 proc.
niższy niż średni miesięczny dochód
na jednego członka tego gospodar-
stwa domowego osiągnięty w 2019 r.,

- wnioskodawca najmował albo
podnajmował lokal mieszkalny przed
dniem 14 marca 2020 r.,

- wnioskodawcy nie przysługiwał
wcześniej taki powiększony dodatek
mieszkaniowy.

Wnioskodawca musi także speł-
niać warunki przyznania zwykłego do-
datku mieszkaniowego.

Do wniosku należy dołączyć:
- oświadczenie o średnim mie-

sięcznym dochodzie przypadającym w
2019 r. na jednego członka gospodar-
stwa domowego ubiegającego się o
dodatek mieszkaniowy powiększony o
dopłatę do czynszu (dochód wyliczony

na podstawie rocznego rozliczenia
PIT),

- oświadczenie o spełnianiu przez
ubiegającego się o dodatek mieszka-
niowy powiększony o dopłatę do czyn-
szu warunków, o których mowa w art,
15zzzid pkt. 2 i 3 ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID - 19 innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (ubiegający się
najmował lub podnajmował lokal
mieszkalny przed dniem 14 marca
2020 r. oraz ubiegającemu nie przy-
sługiwał wcześniej dodatek mieszka-
niowy powiększony o dopłatę do
czynszu),

- dokumenty potwierdzające wy-
sokość miesięcznego czynszu opła-
canego przez ubiegającego się o
dodatek mieszkaniowy powiększony o
dopłatę do czynszu, np. umowa najmu
lokalu mieszkalnego.

Ważne ! Dodatek mieszkaniowy
powiększony o dopłatę do czynszu
przyznaje się w przypadku umiesz-
czenia przez ubiegającego się o do-
datek mieszkaniowy na wniosku o
dodatek adnotacji, wniosek o dodatek
mieszkaniowy powiększony o dopłatę
do czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powięk-
szony o dopłatę do czynszu może
zostać przyznany z mocą wsteczną.

Wniosek taki składa się nie później
niż w dniu 31 marca 2021 r. w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Po-
niecu.

Wzory oświadczeń do pobrania na
stronie internetowej http://www.poniec.
opsinfo. pl/, http://poniec. pl/ oraz w
siedzibie OPS w Poniecu.
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Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów.
Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe rozwiązanie należy prze-
pisać na kartkę i wysłać lub dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury w Po-
niecu. Rozwiązanie można też przesłać e-mailem na adres
krzyzowka@gck.poniec.eu. Prosimy pamiętać o podaniu imienia, nazwiska
i adresu zamieszkania. Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi wylosu-
jemy nagrodę. Na rozwiązania czekamy do 10 lutego. Rozwiązanie poprzed-
niej krzyżówki brzmiało: SPOKOJNYCH ŚWIĄT TYLKO Z BLISKIMI. 

Nagrodę wylosowała Agnieszka Cypel-Szaszczak. Zapraszamy do GCK
po odbiór nagrody.

WIEŚCI Z GMINY PONIEC
HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Staniesz się wyrozumiała i cier-

pliwa. Pomożesz komuś rozwiązać
problem. W finansach opłaci
się oszczędność. Nie trać czasu na
plotki. 

Byk 20.04-20.05
W domu zgoda w bardzo ważnej

kwestii. Poprawi to relacje, także w
dalszej rodzinie. Miłe chwile we
dwoje. I nieco lepsze finanse. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Planety pomogą Ci

ogarnąć wszystkie sprawy domowe.
Będzie czas na relaks i wypoczy-
nek. W drugiej połowie miesiąca
ciekawe spotkanie zawodowe. 

Rak 22.06-22.07
Gwiazdy Ci sprzyjają. Samotni

mogą liczyć  na spotkanie z przy-
szłą połówką, a pary odkryją się na
nowo. Jest szansa na większą go-
tówkę. To może być wygrana. 

Lew 23.07-22.08
Nie będziesz mogła usiedzieć w

miejscu, choć praca nie pozwoli Ci
na wyjazd. Może więcej spacerów,
sportu, spotkań. Ktoś  wkrótce
Cię odwiedzi. 

Panna 23.08-22.09
Przed Tobą korzystny miesiąc

pod względem zawodowym. Może
się  pojawić  propozycja dodatko-
wych zarobków. W miłości
trochę zawirowań, ale rozmowy bar-
dzo Was zbliżą. Dobre zdrowie. 

Waga 23.09-22.10
Bliska osoba pomoże Ci poko-

nać zniechęcenie. Wspólnie zreali-
zujecie pewne pomysły. W połowie
miesiąca możesz spodziewać
się dobrej wiadomości od członków
rodziny. 

Skorpion 23.10-21.11
Pogodzisz się z osobami, które

ostatnio się na Ciebie złościły. Wy-
jaśnienie nieporozumień poprawi
Twoje samopoczucie. Wykorzystaj
ostatnie zimowe dni na urlop. Fi-
nanse w normie. 

Strzelec 22.11-21.12
Możesz liczyć na miłą  niespo-

dziankę. Ktoś bliski sprawi Ci mnó-
stwo radości. Nie odkładaj wizyty u
lekarza. I poświęć więcej czasu
sobie. 

Koziorożec 22.12-19.01
Gwiazdy radzą rozwagę w spra-

wach finansowych. Nie ryzykuj du-
żych inwestycji. Pamiętaj o rocznicy
kogoś z bliskich. I zapomnij o kom-
pleksach, nie są Ci potrzebne. 

Wodnik 20.01-18.02
Otwórz się na nowe znajomości,

nawet jak na razie nie będzie
można się spotkać. Już teraz zapla-
nuj wspólne weekendy. Możesz li-
czyć na nagrodę w pracy. 

Ryby 19.02-20.03
Dobry czas na odnawianie sta-

rych znajomości. Wykorzystaj go na
wyjazd połączony z odwiedzinami.
W pracy znajdź sprzymierzeńca do
realizacji swoich pomysłów. 

Rewelacyjny deser dla doro-
słych - słodkie gruszki gotowane w
winie zanurzone w gorącej czeko-
ladzie. Pyszne połączenie.

Składniki: gruszka, 50 g gorz-
kiej czekolady, 1 szklanka wody, 1
szklanka białego wina, 2 łyżki brą-
zowego cukru, ekstrakt waniliowy,
świeże liście mięty.

Sposób przygotowania: Wodę
wymieszać z winem, cukrem i eks-
traktem waniliowym, zagoto-
wać.Gruszkę obrać i włożyć do
gotującej się wody, tak by cała była
zanurzona, gotować pod przykry-
ciem ok. 8 - 10 min, aż gruszka
zmięknie, ale nie za długo, aby się
nie rozpadła. Ugotowaną gruszkę
wyciągnąć z wody i odsączyć.Roz-
topić czekoladę w kąpieli wodnej i
oblać nią gruszkę. Udekorować
listkami mięty i podawać. 

Gruszki w winieKRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Wczasowicz
2. "Nasza ... ", nowela
3. Szczelina
4. Posiedzenia robocze
5. Bagaż piechura
6. Arciuch, aktorka
7. Powóz dworski

8. Pod władzą starosty
9. ... Cerat, kapitan w filmie 
10. Małe wióry
11. Trzeci miesiąc w roku
12. Bywa kocia
13. Może być w morzu lub w wan-
nie 
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Rozgrzewające herbaty to
doskonały pomysł na przemarz-
nięcie. Jeśli jesteś zwolen-
niczką czarnej herbaty, dopraw
ją dodatkami aromatycznymi o
działaniu rozgrzewającym. Je-
żeli preferujesz napary ziołowe,
wybierz te, które wzmacniają
odporność. Zimą przydatne są
też zioła działające napotnie i ła-
godzące kaszel lub katar.

Czarna herbata świetnie kom-
ponuje się z cynamonem, goździ-
kami i imbirem. Przyprawy te
działają rozgrzewająco, a dodat-

kowo imbir łagodzi stany zapalne.
Do naparów lepiej dodać świeży
korzeń imbiru, gdyż ma znacznie
silniejszy aromat od imbiru sprosz-
kowanego. Aby wzbogacić nuty
smakowo - zapachowe, do naparu
herbacianego dodaj wraz z przy-
prawami drobno pokrojone i wysu-
szone jabłko, maliny, żurawiny lub
czarne porzeczki.

Herbata zielona z cytryną i
imbirem: łyżeczka zielonej her-
baty, skórka z cytryny, plaster
świeżego imbiru.

Składniki zalej wodą o tempe-

Rozgrzewające herbatki na zimowe wieczory
raturze ok. 90°C (lekko przestu-
dzona), parz pod przykryciem ok.
5 minut.

Herbata czarna z jabłkiem i
cynamonem: łyżeczka czarnej
herbaty, łyżeczka suszonego
jabłka, cynamon, 2 goździki.

Składniki zalej wrzątkiem i parz
pod przykryciem ok. 4 minut.

Herbata z lipy, malin i miodu:
łyżka kwiatu lipy, łyżka suszonych
malin, miód.

Lipę i maliny zalej wrzątkiem,
parz 10 minut, następnie dopraw
łyżeczką miodu.

Karmnik to nie kosz na śmieci,
do którego możemy wrzucić spleś-
niały chleb, nadpsute owoce czy
resztki z obiadu. Takie działania
mogą bowiem ptakom tylko za-
szkodzić. Czym zatem powinniśmy
je dokarmiać?

Słonecznik - jeśli nie wiemy,
czym dokarmiać gatunki ptaków,
które przylatują do naszego
ogrodu, słonecznik będzie najlep-
szym i najbardziej uniwersalnym
rozwiązaniem.

Kasze - możemy je podawać w
wersji suchej lub ugotowane, pa-
miętajmy tylko, że jeśli je gotujemy,
w żadnym wypadku nie możemy
ich doprawiać.

Płatki owsiane - Twoje dziecko
uwielbia jeść płatki na śniadanie?
Ptaki z pewnością także je poko-
chają.

Nasiona i owoce dziko rosną-
cych oraz ogrodowych roślin, np.
czarnego bzu, jarzębiny, aronii,
jagód, porzeczek.

Owoce - krojone jabłka to naj-
większy przysmak kosów.

Tłuszcz - w szczególności sło-
nina lub smalec - to przysmak si-
korek.

Śniadanie dla ptaków
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Harmonogram odbioru 
odpadów na 2021 rok

Przedstawiamy harmonogramy od-
bioru odpadów komunalnych na 2021 rok
w naszej gminie udostępnione przez Ko-
munalny Związek Gmin Regionu Lesz-
czyńskiego.

Zachęcamy również do pobrania przy-
jaznej aplikacji EcoHarmonogram, która
automatycznie przypomni o nadchodzą-
cym odbiorze poszczególnych frakcji od-
padów.

Aplikacja EcoHarmonogram jest nie-
ocenionym pomocnikiem przy domowym
gospodarowaniu odpadami w codziennym
życiu. Aplikacja przypomni o terminie wy-
wozu odpadów oraz poinformuje o zmia-
nie harmonogramu.

Eko - edykacja jest mocno akcento-
wana przez szereg funkcjonalności takich
jak szczegółowe opisy co wrzucać a czego
nie do poszczególnych pojemników/wor-
ków, szczegółowy opis gminnego PSZOK
(punkt selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnaych) oraz co zrobić z odpadami
niebezpiecznymi. Dzięki wyszukiwarce od-
padów mieszkaniec ma pod ręką odpo-
wiedzi gdzie powinien wyrzucić konkretny
odpad.

Aplikacja EcoHarmonogram to również
zbiór innych cennych informacji np. z życia
gminy czy aktualna jakość powietrza w
okolicy.

EcoHarmonogram jest darmową apli-
kacją do ściągnięcia na wszystkie 3 sys-
temy operacyjne - AppStore, Google Play,
Windows Store.
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