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Warsztaty zielonych dekoracji

Witamy na świecie

Imię: Nina  
Nazwisko: Twardowska 
Data urodzenia: 3 marca 2022 r. 
Godzina i miejsce: 01:20, Jarocin 
Waga: 2.920 kg 
Wzrost: 55 cm 
Imiona rodziców: Zuzanna i Piotr 
Miejsce zamieszkania: Poniec 

Powitajmy na świecie naj-
młodszych mieszkańców naszej 
gminy. Życzymy wszystkim 
zdrowia, a ich rodzicom radości 
i pociechy.  

Jeśli chcecie Państwo, by na 
łamach "Wieści z Gminy Poniec" 
pojawiło się zdjęcie Państwa po-
ciechy, 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 urodzeniowy. 
Ważne, by nie zapomnieć o zgo-
dzie na publikację wizerunku ma-
lucha. Zdjęcia noworodków 
publikować będziemy nieodpłatnie 
w każdym wydaniu "Wieści ...". 

Publikacja zdjęcia będzie na 
pewno wyjątkową pamiątką ro-
dzinną. 

Chrobotek reniferowy, nazywany popularnie mchem, dokładnie rzecz 
ujmując należy do królestwa grzybów, a nie roślin. 

Dlatego bliżej mu do porostów 
niż mchów, jednak przez swój "pu-
szysty" wygląd jest nazywany 
mchem. Chrobotek rośnie natural-
nie w północnej Europie, w krajach 
skandynawskich, stąd też wzięła 
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Wieści z gminy Poniec

się jego nazwa - reniferowy, ponie-
waż jest też przysmakiem renife-
rów. Jedna z odmian chrobotka 
występuje również w Polsce, jed-
nak u nas nie ma tak dobrych wa-
runków, jest rzadsza i częściowo 
pod ochroną. Mech chrobotek uży-
wany w Polsce jest sprowadzany 
ze Skandynawii, gdzie jego pozy-
skiwanie jest unormowane praw-
nie. 

Chrobotek, którego używamy, 
jest zbierany ręcznie ze skandy-
nawskich polan i w 100 procentach 
naturalny. Możemy przenieść go 
do naszych domów i biur, poczuć 
leśny klimat oraz cieszyć się jego 
soczystą zielenią, miękkością i 
pięknym wyglądem. 

Leśne obrazy z mchów to naj-
modniejszy hit dekoracyjny w 
ostatnim czasie. Mogą ozdobić za-
równo nowoczesne wnętrze, jak i 
starą leśniczówkę. Wprowadzają 
niepowtarzalny klimat, a ich two-
rzenie to wielka przyjemność. 
Uczestniczki warsztatów, które od-
były się 10 marca w Sali Gmin-
nego Centrum Kultury w Poniecu, 
dowiedziały się, z czego i jak je 
tworzyć oraz czy trzeba je pielęg-
nować. Do tego panie miały możli-
wość zrobienia własnego obrazu z 
mchów.  

Imię: Jakub 
Nazwisko: Poprawski 
Data urodzenia: 11 lutego 2022 r. 
Godzina i miejsce: 10.50, Śrem 
Waga: 4.450 kg  
Długość: 61 cm 
Imiona rodziców: Jolanta i Marcin 
Rodzeństwo: siostra Liliana 
Miejsce zamieszkania: Poniec
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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 4 kwietnia 2022 dyżur 
będą pełnili Stanisław Machowski 
i Tadeusz Twardy. Ponadto pod nu-
merem telefonu biura Rady 65 573 
- 14 - 33 zawsze w godzinach 
pracy można umówić się na roz-
mowę i spotkanie z dowolnym rad-
nym, który nie ma zaplanowanego 
dyżuru w najbliższym czasie. 

MK

Dyżury radnych w Urzędzie W Dzień Kobiet, 8 marca, w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu od-
było się podsumowanie XXIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Powsta-
niu Wielkopolskim. Warto wspomnieć, że uczennica naszej szkoły, Kamila 
Borowiec, została laureatką tegorocznej edycji konkursu zajmując II 
miejsce w kategorii szkół podstawowych powiatu gostyńskiego. Rozda-
nie nagród zwycięzcom konkursu poprzedziła krótka prelekcja dotycząca 
Powstania Wielkopolskiego i występ artystyczny uczniów. Po części ofi-
cjalnej można było podziwiać wystawę pt. "Powstańcy Wielkopolscy, ka-
walerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, ofiary ludobójstwa w Katyniu". 
W ten sposób upamiętniono 103. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. 
Gratulujemy Kamili i życzymy jej dalszych sukcesów. 

Gmina Poniec pomaga Ukrainie i uchodźcom wojennym
Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 roku Polacy, w tym mieszkańcy gminy Poniec, masowo ru-
szyli z pomocą poszkodowanym. Po żywiołowym obywatelskim zrywie dalsze działania wspierające ofiary dzia-
łań wojennych ukonkretniają się. 

Pomoc ofiarom wojny za naszą 
wschodnią granicą od pierwszych 
chwil okupacji zainicjowały i włą-
czyły się w nią zarówno osoby, jak 
i firmy prywatne z naszej gminy. W 
Poniecu oraz w każdym sołectwie 
uruchomiono punkty zbiórki darów 
dla Ukrainy, do których miesz-
kańcy mogli przekazywać: śpiwory, 
koce, ręczniki papierowe, środki hi-
gieny osobistej (tj. szampony, żele 
pod prysznic, szczoteczki, pasty 
do zębów, podpaski), pieluchy, 
mokre chusteczki, jednorazowe 
naczynia i sztućce, kubki ter-

miczne, mleko modyfikowane, 
kaszki dla dzieci, żywność długo-
terminową (bez opakowań szkla-
nych, dania instant). 

Zebrane produkty zostały prze-
kazane do miejsc i rodzin, które 
przyjmują uchodźców z Ukrainy w 
lokalnej społeczności, natomiast 
resztę przekazano do punktów re-
cepcyjnych dla obywateli Ukrainy. 

Wszystkich zainteresowanych 
pomocą w zakresie wsparcia Ukra-
ińców prosimy o bezpośredni kon-
takt i ścisłą współpracę z Urzędem 
Gminy. 
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Magdalena to imię pochodzenia 
hebrajskiego. Oznacza kobietę po-
chodzącą z miejscowości Magdala 
położonej w Izraelu. 

Magdalena jest pomysłową i in-
teligentną kobietą. Potrafi wyjść z 
opresji z pozoru beznadziejnej sy-
tuacji. Ma impulsywny charakter, co 
niekiedy przysparza jej kłopotów i 
zniechęca do niej innych. Pewna 
siebie i swojej atrakcyjności Magda-
lena jest ciężka do zmanipulowania 
i omamienia przez mężczyzn.  

Pierwsze wrażenie, jakie wywo-
łuje Magdalena, nie zawsze jest po-
zytywne. Żeby ją polubić i 
zrozumieć trudny charakter, to 
trzeba ją lepiej poznać.  

Magdalena ma bardzo specy-
ficzne podejście do pracy. Stara zaj-
mować się rzeczami, które ją 
interesują i przynoszą satysfakcję. 
Nie jest nastawiona tylko na zyski. 
Odnajduje się w pracy grupowej, 
gdzie chętnie pomaga i wspiera 
swoich współpracowników. By-
strość jej umysłu predestynuje ją do 
rozwiązywania różnego rodzaju ła-
migłówek i zawiłych zawodowych 
problemów. Sprawdzi się w takich 
zawodach: jak wolontariuszka, 
prawnik czy też pielęgniarka.  

Liczbą Magdaleny jest 4, kolo-
rem fioletowy, a kamieniem opal. 

W naszej gminie 83 kobiety 
noszą imię Magdalena. W Poniecu 
jest ich 28, 11 w Żytowiecku, 7 w 
Rokosowie, 6 w Dzięczynie, po 5 w 
Śmiłowie i Szurkowie, po 3 w 
Drzewcach i Miechcinie, po 2 w 
Dzięczynce, Waszkowie, Sarbino-
wie, Janiszewie oraz po 1 w Zawa-
dzie, Teodozewie, Franciszkowie, 
Łęce Małej i Wielkiej, Kopaniu i 
Czarkowie. 

Imieniny Magdaleny najczęściej 
obchodzone są 10 kwietnia, 29 
maja oraz 22 lipca. Magdalena 
może również obchodzić imieniny: 
13 maja, 27 maja, 1 czerwca, 27 
lipca, 17 sierpnia, 22 sierpnia oraz 
13 października. 

Magdalena Przybył z Szurkowa

Magdaleny - 10 IV
Z bukietem kwiatów do...

Filip to imię pochodzenia grec-
kiego. Pochodzi od słowa "filihip-
pos" i oznacza tego, który kocha 
konie. 

Filip ma bardzo pogodną i we-
sołą naturę. Jest pozytywnie nasta-
wiony do ludzi i sam jest odbierany 
z dużą sympatią. Aktywnie uczest-
niczy w życiu społecznym i anga-
żuję się do pomocy innym. Ma dużo 
energii, która pozwala mu działać 
na wielu płaszczyznach. Mężczyźni 
o tym imieniu czują się bardzo swo-
bodnie w towarzystwie kobiet. Uwa-
żają, że są dla nich atrakcyjni i 
potrafią czerpać z tego korzyści. W 
stosunku do kobiet są kulturalni i 
szarmanccy, czym zyskują w ich 
oczach.   

Filip jest wiernym i oddanym 
przyjacielem. To on jest inicjatorem 
wszelkich towarzyskich aktywności. 
Ma głowę pełną ciekawych pomy-
słów, które chętnie wdraża w życie.   

Praca zawodowa dla Filipa jest 
głównie chęcią wzbogacenia się. 
Nie doszukuje się większej ideologii 
w tym, czym aktualnie się zajmuje. 
Niemniej jednak jest zawsze zaan-
gażowany w to, co robi i stara się 
być w tym najlepszy. Interesują go 
najwyższe cele i stanowiska. 
Sprawdzi się w takich zawodach: 
jak biznesmen, polityk czy też do-

radca społeczny. 
Liczbą Filipa jest 7, kolorem brą-

zowy, a kamieniem agat. 
W gminie Poniec mieszka 35 

mężczyzn o tym imieniu: 13 w Po-
niecu, 4 w Łęce Wielkiej, 3 w Śmiło-
wie, po 2 w Łęce Małej, Waszkowie, 
Drzewcach, Rokosowie oraz po 1 w 
Czarkowie, Zawadzie, Dzięczynie, 
Grodzisku, Bączylesie, Kopaniu i w 
Żytowiecku. 

Imieniny Filipa najczęściej ob-
chodzone są: 11 kwietnia, 6 maja, 
26 maja, 10 lipca, 13 września oraz 
22 października. Filip może również 
obchodzić imieniny: 11 maja, 6 
czerwca, 22 sierpnia, 24 paździer-
nika, 4 grudnia, 23 stycznia i 2 lu-
tego. 

Filip Jankowiak z Ponieca

Filipa - 11 IV

POŻEGNANIE 

W lutym na zawsze odeszli od nas : 
 

 02.02 - Grażyna Gruszczyńska (1955), Poniec 
 08.02 - Katarzyna Ptaszyńska (1936), Poniec 
 10.02 - Sławomir Brzeskot (1969), Żytowiecko 
 20.02 - Kazimiera Jasiak (1943), Poniec 
 24.02 - Maria Kajoch (1947), Śmiłowo 
 25.02 - Tadeusz Lokś (1959), Szurkowo 
 28.02 - Hieronim Domagała (1951), Poniec

Dzień Kobiet w Czarkowie

W niedzielę, 6 marca, w 
świetlicy w Czarkowie odbyło 
się spotkanie z okazji Dnia Ko-
biet, które zostało połączone z 
zebraniem sprawozdawczym 
KGW Czarkowianek za 2021 
roku.  

Panowie podarowali zgroma-
dzonym Paniom słodki upominek, 
kwiaty oraz złożyli życzenia. 

Członkinie KGW Czarkowianki 
przyjęły sprawozdanie z działalno-
ści za 2021 r. Ubiegły rok był cza-
sem pełnym pracy i działań. Panie 
mają za sobą wiele spotkań, takich 
jak wspólne wycieczki, warsztaty, a 

także organizacja i pomoc w róż-
nego rodzaju imprezach, w tym 
wsparły wiele akcji charytatywnych. 
Członkinie Koła uczestniczyły także 
w realizacji projektu "Wzmoc-
niOne". Dużym sukcesem w 2021 
r. było również zajęcie trzeciego 
miejsca w etapie wojewódzkim 
Konkursu dla Kół Gospodyń Wiej-
skich o Nagrodę Małżonki Prezy-
denta RP. W planach na 2022 r. są 
obchody 10 - lecia istnienia Koła.  

Podczas spotkania odbyła się 
także zbiórka książek, puzzli oraz 
gier planszowych w ramach akcji 
Kiermasz#ZuziakontraSMA. 

"Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów…" 

W styczniu w Gminnej Bibliotece w Poniecu obchodzono Międzynarodowy 
Dzień Kubusia Puchatka. W związku z tym zaprosiliśmy do wzięcia 
udziału w konkursie na Najlepszą Laurkę wszystkie grupy przedszkolne 
z naszej gminy. Kubuś Puchatek otrzymał moc życzeń oraz piękne kolo-
rowe kartki urodzinowe. Wyróżnienie przypadło grupie Muminki z Przed-
szkola Samorządowego w Poniecu, która w nagrodę otrzymała voucher 
na bowling do OSiR w Poniecu. Godzinna gra w kręgle na torze bowlin-
gowym bardzo spodobała się przedszkolakom, którzy mieli doskonałą 
okazję zbić strike czy dobić spare. 
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Razem przez życie

Pani Zofia urodziła się w 1953 
roku. Pochodzi z Wróblińca koło 
Milicza. Tam wychowała się z dzie-
sięciorgiem rodzeństwa. Kiedy 
miała 8 lat jej rodzina przeprowa-
dziła się do Rokosowa. Tutaj po-
szła do szkoły, a później do pracy 
w gospodarstwie rolnym.  

Pan Jan urodził się w 1947 
roku. Wychował się w Łęce Małej. 
Był najstarszy z czworga rodzeń-
stwa. Uczył się w szkole w Żyto-
wiecku, a po lekcjach pomagał w 
pracy rodzicom, którzy prowadzili 
gospodarstwo rolne.  

Państwo Dziubałkowie poznali 
się w 1971 roku. W kolejnym roku 
wzięli ślub i zamieszkali w Roko-
sowie. Kiedy w 1974 roku wybudo-
wano bloki w Łęce Wielkiej, 
przeprowadzili się do nich.  

Nasi jubilaci mają sześcioro 
dzieci: Wiesława, Katarzynę, Grze-
gorza, Klaudiusza, Daniela i Dag-
marę. Mają dwanaścioro wnucząt 
i dwoje prawnucząt. 

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

Z Łęki Wielkiej są także kolejni złoci jubilaci - państwo Zofia 
i Jan Dziubałkowie. Para pobrała się 22 kwietnia 1972 roku w 
Urzędzie Stanu Cywilnego w Poniecu i w ponieckim kościele 
parafialnym. 

Najstarsi w gminie
przeprowadziła się z Czajkowa do 
Krzysztofowa koło Grodziska. Ro-
dzice pracowali w owczarni, a 
dzieci uczyły się w szkole w Łęce 
Wielkiej. Po ukończonej szkole 
również pani Zofia pracowała w 
owczarni. 

W1953 roku wyszła za mąż za 
Leona Tomczaka z Łęki Wielkiej. 
Po ślubie młode małżeństwo za-
mieszkało w Żytowiecku. Oboje 
pracowali w miejscowym PGR. W 
międzyczasie pani Zofia urodziła 
dwoje dzieci: syna Andrzeja i córkę 
Genowefę. Nasza jubilatka ma 
troje wnucząt i siedmioro prawnu-
cząt. 

Pani Zofii życzmy dużo zdro-
wia, życzliwości od bliskich i wielu 
radosnych dni.

Pani Zofia Tomczak z Żyto-
wiecka dziewięćdziesiąte urodziny 
obchodziła 20 marca. Urodziła się 
w Czajkowie w 1932 roku. Wycho-
wała się z dwiema siostrami i 
dwoma braćmi. Rodzina pani Zofii 

W minionym miesiącu dwójka mieszkańców naszej gminy 
obchodziła dziewięćdziesiąte urodziny.

Z okazji jubileuszu naszemu 
panu Józefowi życzymy kolejnych 
lat w zdrowiu, wielu powodów do 
uśmiechu oraz samych życzliwych 
ludzi wokół. 

11 marca 1932 roku urodził się 
Józef Kaźmierczak z Łęki Wiel-
kiej. W tej miejscowości urodził się 
i wychował. Był jedynakiem. Dzia-
dek pana Józefa był właścicielem 
młyna, w którym pracowali jego 
mama i wujek. Podczas wojny pan 
Józef z mamą został w rodzinnym 
domu, natomiast ojciec walczył na 
froncie i zginął w Austrii.  

Pan Józef po ukończeniu nauki 
rozpoczął pracę w miejscowym 
gospodarstwie rolnym, na po-
czątku zajmował się zwierzętami, a 
po kilku latach został traktorzystą.  

Żonę Franciszkę poznał w roku 
1950. Po trzech latach oświadczył 
się i para stanęła na ślubnym ko-
biercu. Pan Józef ma trzech 
synów: Tadeusza, Janusza oraz 
Jerzego. Dochował się siedmiorga 
wnucząt i czternaściorga prawnu-
cząt. 

Para pobrała się 1 kwietnia 
1972 roku w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Poniecu. Przed Bogiem 
ślubowali sobie kilka dni później, 3 
kwietnia, w kościele parafialnym w 

Żytowiecku. 
Pani Barbara urodziła się w 

1953 roku w Łęce Wielkiej. Miała 
czworo rodzeństwa. Uczyła się w 
miejscowej Szkole Podstawowej a 

W kwietniu jubileusz złotych godów obchodzić będą państwo 
Barbara i Władysław Kluczykowie z Łęki Wielkiej. 

później pracowała w gospodar-
stwie rolnym. Przez wiele lat za-
trudniona była w przedszkolu w 
Łęce Wielkiej, gdzie pracowała 
jako kucharka.  

Pan Władysław jest starszy od 
swej żony o trzy lata. Urodził się w 
Poniecu, a mieszkał w Rokosowie. 
Był najstarszy z czworga rodzeń-
stwa. Ukończył szkołę zawodową 
w zawodzie ślusarz mechanik. 
Kiedy miał 19 lat, wyjechał na 
Śląsk do rodziny i zatrudnił się w 
kopalni w Łagiewnikach. Pracował 
w szybie wentylacyjnym Karola 
Miarki, 700 metrów pod ziemią. Po 
kilku miesiącach wrócił do rodzin-

nego domu i rozpoczął pracę w 
miejscowym PGR, gdzie pracował 
do emerytury.  

Nasi drodzy jubilaci poznali się 
w 1971 roku podczas zabawy ta-
necznej w Łęce Wielkiej. Po roku 
narzeczeństwa pobrali się i za-
mieszkali w domu rodzinnym pani 
Basi. Po kilku latach przeprowadzili 
się do nowo wybudowanych blo-
ków. Państwo Kluczykowie mają 
siedmioro dzieci: Beatę, Norberta, 
Damiana, Michała, Błażeja, Ag-
nieszkę i Jagodę. Dochowali się 
także czternaściorga wnucząt i 
trojga prawnucząt.  

MK 
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W czwartek, 17 marca, odbyły się manewry zgrywające jednostek straży 
pożarnych z terenu gmin Krobia, Poniec oraz PSP Gostyń. W wydarzeniu 
brały udział jednostki: 439 - 53 - OSP Krobia, 431 - 25 - JRG Gostyń (Ko-
menda Powiatowa PSP w Gostyniu), 439 - 63 - OSP Pudliszki , 439 - 47 
- OSP Poniec, 438 - 21 - OSP Szurkowo. 

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar w jednym z pomieszczeń Pałacu Ślu-
bów na wyspie Kasztelańskiej w Krobi. 

Zadaniem ratowników było m. in.: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, 
przeszukanie pomieszczeń, lokalizacja zarzewia ognia, podanie dwóch 
prądów środka gaśniczego na palące się elementy, ewakuacja poszko-
dowanych oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zbudowanie 
punktu czerpania wody, oddymiania pomieszczeń. 

Z powodu bardzo dużego zadymienia budynku strażacy pracowali w apa-
ratach ochrony układu oddechowego.

Turniej piłki na komputerach
Charytatywny Turniej PlayS-

tation FIFA22, który odbył się 12 
marca w Świetlicy Wiejskiej w 
Czarkowie, przyciągnął fanów 
gamingu. 

W turnieju wzięło udział łącznie 
20 graczy. Uczestnicy łączyli rywa-
lizację turniejową z potrzebą 
wspierania ważnej inicjatywy - 
zbiórką środków na leczenie Zuzi 
ze Smogorzewa, chorej na SMA. 

Wpisowe dla każdej osoby, 
która była chętna wziąć udział w 
sobotnim turnieju, wynosiło 50 zł. 
Oczywiście, jeżeli ktoś chciał bar-
dzo zagrać, ta kwota nie była dla 
niego barierą.  

W zamian za wpłaty do puszki 

uczestnicy mogli skosztować po-
częstunku. Na zwycięzców cze-
kały także bardzo atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. 

Podczas charytatywnego tur-
nieju udało się zebrać środki na 
rzecz Zuzia kontra SMA w kwocie 
1 550 zł. 

Chcielibyśmy podziękować 
wszystkim osobom, które przyjęły 
zaproszenie do udziału w turnieju, 
a także organizacjom społecznym 
z Czarkowa i firmom, dzięki którym 
wspólnie udało się zorganizować 
dzień pełen atrakcji i dobroczynno-
ści - JEŻYK Stacja Demontażu Po-
jazdów oraz MACII Stacja 
Demontażu Pojazdów.

Dzień Kobiet w żytowieckiej szkole
Nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce Rzeczypospolitej Ludowej mniej lub bardziej hucznie celebrowanych było około trzy-
dziestu świąt branżowych. Żadne jednak nie mogło się równać z obchodzonym 8 marca Międzynarodowym Dniem Kobiet. 
Świętowała wówczas cała Polska. Telewizyjne kamery towarzyszyły paniom w zakładach pracy, na placach zabaw, w szkołach 
i sklepach. Od morza do Tatr w biurach, fabrykach, urzędach i szkołach ku czci kobiet odbywały się akademie, koncerty i po-
częstunek. Panie otrzymywały kwiaty, drobne upominki, a czasem nawet bilety do kina lub teatru.

Choć w naszym kraju wspom-
niane święto utraciło państwowy 
charakter w 1993 roku, to jednak 
większość Polek nadal co roku 
świętuje Dzień Kobiet. 

W Szkole Podstawowej w Ży-
towiecku już w piątek, 4 marca, z 
okazji Dnia Kobiet rozstrzygnięto 
zorganizowany przez Samorząd 
Uczniowski plebiscyt zatytułowany 
"Najlepsza koleżanka z naszej 
klasy". W zabawie wzięło udział 
ponad stu uczniów z klas IV - VIII. 
Każdy anonimowo oddał swój głos 
tylko na jedną koleżankę ze swojej 
klasy. Tę, którą uznano za najbar-

dziej koleżeńską. 
Gdy głosowanie dobiegło 

końca, a głosy oddane w poszcze-
gólnych klasach zostały skrupulat-
nie policzone, ogłoszono wyniki, a 
laureatki oprócz braw i gratulacji, 
otrzymały pamiątkowy dyplom. 

Laureatkami plebiscytu zatytu-
łowanego "Najlepsza koleżanka z 
naszej klasy" zostały: Lena Kabała 
(IV a), Maja Szepe (IV b), Julia 
Kasprzak (V a), Wiktoria Serwatka 
i Jesica Szepe (obie z VI a), Alicja 
Błaszkowska (VII a), Lena Duda 
(VII b), Żaneta Bzdęga (VIII a) i 
Martyna Kochanek (VIII b). 

Z pewnością w każdej klasie 
rówieśnicy cenią sobie osoby 
otwarte na potrzeby innych, życz-
liwe, wyrozumiałe, chętnie uczest-
niczące we wspólnej zabawie. 
Jednym słowem koleżeńskie. Nie-

wątpliwie do takich osób należą 
laureatki zorganizowanego przez 
Samorząd Uczniowski plebiscytu. 

 

KRZYSZTOF BLANDZI 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 
21 lutego. Dzień ten został ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 
r. i w wielu krajach jest okazją do refleksji oraz docenienia różnorodności ję-
zykowej i tożsamości języka z narodem. W dniach 21 i 22 lutego wycho-
wankowie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Poniecu uczestniczyli w 
szeregu przedsięwzięć związanych z obchodami tego święta. Na popołud-
niowych zajęciach świetlicowych zostały przeprowadzone ćwiczenia z wy-
korzystaniem zabawnych łamańców językowych i wierszyków 
doskonalących dykcję. Podczas zajęć dużo było zabawy i humoru. Dzieci 
opracowały "drzewko z kłopotliwymi wyrazami", staraliśmy się też, aby nie 
zabrakło w realizowanych tematach gier karcianych oraz testu na uważność 
związanych z naszym językiem ojczystym. 
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Światowy Dzień Wody 
W dniu 22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody.

Święto zostało ustanowione w 
celu podniesienia świadomości, 
jak wielką rolę odgrywa woda i jak 
wielkie zagrożenie niesie ze sobą 
spadek jej zasobów. Po raz pierw-
szy Gminne Centrum Kultury w 
Poniecu wraz z Gminą Poniec,  
Firmą Acciona, Gminnym Zakła-
dem Kanalizacji i Wodociągów w 
Poniecu , Komunalnym Związkiem 
Gmin Regionu Leszczyńskiego 
oraz Miejskim Zakładem Oczysz-
czania zorganizowało piknik połą-
czony z akcją Drzewko za butelki. 

Od godziny 10 na placu przed 
Gminnym Centrum Kultury w Po-
niecu  przygotowano dla miesz-
kańców wiele atrakcji, wśród 
których znalazły się Eko Kino, w 

którym zaproszono do obejrzenia 
filmiku o prawidłowej segregacji 
śmieci; eksperymenty i doświad-
czenia, gdzie w “laboratorium” 
sprawdzano wyporność i kleistość 
wody. W namiocie pn. „Kącik Pla-
styczny” dzieci wykonywały nie-
bieskie gniotki z mąki lub przypinki 
w formie kropelek. Na stoisku 
KZGRL, za prawidłowe odpowie-
dzi wręczano firmowe gadżety. 
Nie zabrakło stoiska GZWiK, w 
którym najmłodsi mieszkańcy 
mogli m.in. pomalować farbami 
krople wody wykonane z masy 
solnej, otrzymać specjalne na-
klejki oraz pamiątkowy medal. 
Wielką atrakcją była możliwość 
zobaczenia na żywo  systemu bio-

monitoringu SYMBIO, który w 
GZWiK w Poniecu  monitoruje ja-
kość wody pitnej na terenie naszej 
gminy oraz makiety SeaQest, ob-
razującej system oczyszczania 
wody. 

Ideą akcji było hasło „Drzewko 
za butelki”.  Zachęcono mieszkań-
ców naszej gminy do zbiórki bute-
lek pet, które można było wymienić 
na drzewko. Do wyboru były 
drzewa owocowe i liściaste. Jeden 
zapełniony worek 120l to jedno 
drzewko. Pierwsze symboliczne 
drzewka wręczył Burmistrza Po-
nieca Jacek Widyński oraz Pani 
Magdalena Liberadzka – Oficce 
Menager firmy Acciona, która była 
fundatorem wszystkich drzewek 
rozdawanych podczas imprezy. 

Na obchody Światowego Dnia 
Wody zaproszono również szkoły i 
przedszkola z naszej gminy. Spo-

rym zainteresowaniem cieszył się 
konkurs plastyczny z hasłem prze-
wodnim “Oszczędzaj Wodę” zor-
ganizowanym w dwóch 
kategoriach: indywidualna dla klas 
I-III ( poniżej wyniki) oraz klasowa 
IV-VIII. Główna nagroda czyli wy-
jazd do Hydropolis we Wrocławiu 
trafiła do klasy VIa SP w Poniecu. 

 Nie lada atrakcją dla odwie-
dzających był Quiz, w którym wy-
starczyło odpowiedzieć na pytania 
związane z wodą i wrzucić kartę z 
odpowiedziami do kropelkowej 
urny. Wylosowano łącznie 30 upo-
minków. 

Wyniki konkursu plastycznego 
dla klas I – III: Nadia Jankowiak kl. 
2 C, Filip Karolewicz kl. 3 ( Żyto-
wiecko), Patrycja Maćkowska kl. I 
C. Wyróżnienie: Franciszek An-
drzejewski kl. I A oraz Patryk Ja-
kubowski kl. III



Dawne majątki ziems
Bardzo często szukamy nowych wrażeń i widoków, spędzając urlopy daleko od naszy
licy. Nasze przekonanie jest często wynikiem braku wiedzy o otoczeniu, jak również le
Stanisława Jachowicza, który napisał: "Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie 

Bardzo często w naszej najbliż-
szej okolicy znajdują się nie tylko pe-
rełki architektury, ale również ciekawi 
ludzie, o których istnieniu niewiele 
wiemy. Z wieloma miejscami zwią-
zane są niezwykłe historie, które 
warto poznać i promować. Chwalmy 
się naszymi małymi ojczyznami, bo 
są one tego warte. 

W naszej okolicy przed II wojną 
światową prosperowało bardzo dużo 
majątków ziemskich. Kiedyś uważa-
łem, że nie są one godne naszego 
zainteresowania, gdyż co jest cieka-
wego w produkcji rolnej? Zmieniłem 
zdanie na ten temat, gdy zdobyłem 
trochę informacji o tych majątkach. 

Zawarte poniżej informacje po-
chodzą głównie z książki pt. "Dawne 
budownictwo folwarczne. Majątki 
wielkopolskie. Tom I. Powiat Go-
styński". Książka ta jest wynikiem 
długoletnich badań Muzeum Naro-
dowego Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno - Spożywczego w Szreniawie. 
Zachęcam do nabycia powyższej 
książki, gdyż znajdują się tam plany 
i zdjęcia dawnych budowli. Korzys-
tałem również z książki Marcina i 
Piotra Libickich pt. "Dwory i pałace 
wiejskie w Wielkopolsce" oraz z wie-
dzy ogólnie dostępnej. Wiele z 
obiektów opisywanych poniżej jest 
obecnie w fatalnym stanie lub zos-
tało wręcz fizycznie zlikwidowanych. 
Dotyczy to głównie zabudowań gos-
podarczych, ale również dworków i 
pałaców. Opisując te obiekty chcia-
łem zwrócić uwagę na skalę i roz-
mach przedsięwzięć gospodarczych 
prowadzonych w dawnych czasach. 
Były to duże, dobrze prosperujące 
przedsiębiorstwa. Służące tej dzia-
łalności budynki mieszkalne, jak i 
gospodarcze miały często bardzo 
ciekawą i okazałą konstrukcję. Jed-
nym słowem było się czym pochwa-
lić. Czas międzywojnia był apogeum 
ich rozwoju. 

Uwłaszczenie chłopów w Wiel-
kopolsce, zainicjowane przez wła-
dze pruskie w 1823 r., przyczyniło 
się do wielu zmian na wsi. Dało 
przede wszystkim właścicielom ma-
jątków ziemskich środki finansowe 
niezbędne na modernizację posia-
danych gospodarstw. Wprowadzano 
nowe techniki uprawy. Zaczęto prze-
twarzać na miejscu w sposób prze-
mysłowy płody rolne. Budowano 
nowe budynki gospodarcze i oka-
załe siedziby. Część majątków zwią-
zana z produkcją rolną zwana była 
folwarkiem (z niem. Vorwerk), a 
część mieszkalna dworem, pała-

cem. Zabudowania te często miały 
zwarty charakter. Dotyczyło to głów-
nie budynków gospodarczych. Dość 
znaczna część tych obiektów jesz-
cze się zachowała. Jednakże upły-
wający czas i często brak 
stosownych remontów doprowadził 
wiele tych budowli do ruiny. Chcąc 
zobaczyć to, co jeszcze zostało z 
dawnej świetności, warto wsiąść na 
rower czy do samochodu i zrobić 
sobie wycieczkę po najbliższej oko-
licy. Zweryfikujemy również, co zos-
tało jeszcze z tych budynków i 
dopasujmy je do tego, co pozostało 
z obiektów opisanych poniżej. 

Leżące w pobliżu Ponieca Wy-
dawy (dawniej Hermanowo lub Wi-
dawy) stanowiły część miasta, 
dopóki było ono własnością pry-
watną. Dopiero gdy Poniec przestał 
być miastem prywatnym, Wydawy 
stały się oddzielną majętnością. W 
1939 r. były własnością hr. Wojcie-
cha Mycielskiego. Był on powstań-
cem wielkopolski, uczestnikiem 
kampanii wrześniowej i rotmistrzem 
rezerwy. Podobnie jak jego brat Wła-
dysław, będący powstańcem wielko-
polskim, zostali wywiezieni w głąb 
Rosji, gdzie zmarli w 1941 r. Myciel-
scy mieli w Wydawach bardzo bo-
gate archiwum rodzinne, pełne 
cennych pamiątek historycznych. 
Znani byli również z niezwykłego 
umiłowania spraw polskich. 

Wydawy specjalizowały się w 
hodowli bydła rasy holenderskiej i 
owiec. Na terenie majątku znajdo-
wała się cegielnia. W okresie mię-
dzywojennym była tam również 
naukowa stacja doświadczalna, 
która zajmowała się hodowlą ziem-
niaka, pszenicy, żyta i owsa. Wyho-
dowano tam nową odmianę 
ziemniaka. Powierzchnia dóbr wy-

nosiła 288, 1 ha (1881 r.). Mieszkało 
tam około 130 ludzi (przed 1893 r.). 

W skład założenia dworskiego, 
położonego pomiędzy ul. Kusza a 
Bojanowską, wchodziły: 

1. zespół rezydencjonalny, który 
składał się z : 

• dworu z końca XVIII wieku, 
przebudowanego w 1840 roku, 

• budynku mieszkalnego z końca 
XIX w. zwanego "małym pałacem", 

• oficyny z końca XVIII w. miesz-
czącej kuchnię i pomieszczenia dla 
służby, 

• parku, również z końca XVIII w. 
pierwotnie o pow. 3,5 ha. Potem 
został drastycznie zmniejszony. W 
parku znajdował się tzw. domek 
ogrodnika. 

2. Zespół folwarczny, który skła-
dał się z : 

• podwórza gospodarczego za-
budowanego w północnej części 
oborą i stajnią z początków XIX 
wieku, 

• kuźni i stelmacharni (stelmach 
był rzemieślnikiem wytwarzającym 
wozy) - budynki położone poza po-
dwórzem, po północnej jego stronie, 

• spichlerza o pięknej podmu-
rówce z kamienia na zachodniej gra-
nicy parku, 

• budynków mieszkalnych pra-
cowników folwarcznych położonych 
na północ i zachód od dziedzińca. 
Jednym z nich był tzw. sześciorak, 
znajdujący się przy ul. Bojanowskiej 
nr 15. 

Majątek prowadził gospodarkę 
na bardzo wysokim poziomie dbając 
jednocześnie o swoich pracowni-
ków, którym zabezpieczał bardzo 
wygodne warunki zamieszkania. 
Oprócz tego dodatkowo prowadził 
działalność przemysłową wypalając 
cegłę. 

Najbliżej Wydaw położona jest wieś 
Zawada (niem. Nordeck). Majątek zajmo-
wał się hodowlą bydła holenderskiego. 
Pod koniec XIX w. powierzchnia dóbr wy-
nosiła 158 ha i zamieszkiwało tam 81 
mieszkańców. W 1940 roku były własno-
ścią Niemca Hermanna Varsama. Zawada 
i sąsiednie Waszkowo przed wojną były 
częścią powiatu rawickiego. 

W skład założenia dworskiego, poło-
żonego we wschodniej części wsi, wcho-
dziły: 

1. zespół rezydencjonalny, który skła-
dał się z : 

• dworu wzniesionego na przełomie 
XIX i XX wieku, 

• parku z II połowy XIX wieku, który 
pierwotnie miał 2 ha., 

2. zespół folwarczny, który składał się 
z: 

• obory przebudowanej po 1945 roku i 
nowej chlewni w pierzei wschodniej po-
dwórza, 

• dwupiętrowego spichlerza, którego 
dół został przerobiony później na miesz-
kania oraz wiaty w pierzei południowej po-
dwórza, 

• stodoły i stajni również, wozowni z 
czterokondygnacyjną wieżą ciśnień po za-
chodniej stronie podwórza. 

Większość budynków pochodziła z 
końca XIX i początków XX w. 

Podążając dalej znajdujemy wieś 
Waszkowo (daw. Waszków, niem. 
Waschke). Była to wieś silnie związana z 
protestantyzmem. Znajduje się tutaj 
dawny kościół ewangelicki z 1606 r., od-
budowany w 1635 r., w którym msze od-
prawiały dwa odłamy tego wyznania 
(reformowany i luterański). Dopiero w 
1890 roku luteranie wybudowali sobie 
nowy kościół w Poniecu (obecnie kościół 
katolicki). W Waszkowie pozostali refor-
mowani. Obecnie jest to kościół parafii po-
nieckiej. Wewnątrz znajduje się piękna 
drewniana chrzcielnica i stare drewniane 
ławki. 

Gospodarstwo zajmowało się repro-
dukcją uznanych nasion zbóż. Pod koniec 
XIX w. powierzchnia dóbr wynosiła 333 ha. 
Przed wojną stanowiło własność Niemca 
Joachima von Löscha. 

W skład założenia dworskiego wcho-
dziły: 

1. zespół rezydencjonalny w zachod-
niej części założenia, który składał się z : 

• dworu z końca XVIII w. rozbudowa-
nego pod koniec XIX w., 

• dwóch oficyn z połowy XIX w. 
• parku, obecnie w stanie szczątko-

wym, 
2. zespół folwarczny na wschodniej od 

dworu, po drugiej stronie drogi, który skła-
dał się z : 

• stajni przebudowanej na chlew, 
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skie w gminie Poniec
ych miejsc zamieszkania. Uważamy, że nie ma nic ciekawego w naszej najbliższej oko-
ekceważenia tego, co jest wokół nas. Jest to zgodne z sentencją XIX-wiecznego poety 
wiecie, co posiadacie".
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• budynku gospodarczego, 
• budynku gospodarczego i budynku 

mieszkalno - magazynowego, 
• kuźni połączonej z domem kowala, 
• obory i stajni z kamienia i cegły, 
• posadowionych około 1 km na połu-

dnie dwóch stodół z kamienia i cegły. 
Bardzo ładnie wykorzystano w tutej-

szych budowlach połączenie kamienia z 
cegłą. Zachwyca precyzja obrobienia du-
żych bloków kamiennych. Większość bu-
dynków pochodziła z końca XIX i 
początków XX w. 

Poruszając się dalej trafiamy do wsi Ja-
niszewo (niem. Jänisch). Przed przyby-
ciem do tej wsi mijamy pomnik Powstańca 
Wielkopolskiego Józefa Kusza, który zgi-
nął tutaj19 stycznia 1919 roku. 

Na polach leżących po północnej stro-
nie Janiszewa odbyła się dnia 8 listopada 
1704 roku bitwa Szwedów z Sasami. Był 
to jeden z epizodów wojny północnej. 

Janiszewo, podobnie jak Wydawy, były 
własnością Mycielskich. Prowadzili po-
dobną z Wydawami działalność gospodar-
czą. Dodatkowo specjalizowali się w 
reprodukcji nasion buraka cukrowego i 
ziemniaków. Pod koniec XIX w. wraz z 
Miechcinem dobra zajmowały 910 ha i za-
mieszkiwało tam 129 mieszkańców. 

Ponieważ siedziba dworska znajdo-
wała się w Wydawach, majątek składał się 
tylko z zespołu folwarcznego znajdującego 
się we wschodniej części wsi. W jego skład 
wchodziły: 

• rządcówka umieszczona pośrodku 
zabudowań gospodarczych, w niedużym 
ogrodzie, 

• w pierzei północnej dwie stodoły, 
• w pierzei wschodniej kuźnia wraz z 

stelmacharnią oraz nieduży magazyn, 
• w pierzei południowej niewielki budy-

nek mieszkalny i obora, 
• w części zachodniej podwórza dwie 

obory oraz dawna stajnia i wolarnia prze-
budowane na oborę, 

Większość budynków powstała na 
przełomie XIX i XX wieku. Do ich budowy 
wykorzystano obrobiony kamień polny i 
cegłę. Jako podpory wykorzystywano że-
lazne słupy. 

Dalsza droga doprowadzi nas do 
Miechcina (niem. Mexe). Należał on do 
okręgu dworskiego Janiszewo majętności 
Wydawy. Po II wojnie światowej folwark 
został rozparcelowany wśród miejscowych 
gospodarzy. 

Z zespołu folwarcznego niewiele się 
zachowało. Zostały dwie stodoły oraz bu-
dynek wielofunkcyjny. 

Poruszając się z Ponieca w kierunku 
Krobi wjeżdżamy do Dzięczyny i Dzię-
czynki (niem. Dzientschin, Fürstenfelde, 
Neufürstenfelde). Była to obszarowo i lud-
nościowo jedna z większych wsi. Bardzo 

często zmieniali się jej właściciele. 
W 1939 r. należała do Miękickich. 

Gospodarstwo specjalizowało 
się w hodowli owiec rasy meklem-
burskiej oraz w ogrodnictwie. Na te-
renie majątku znajdowała się 
cegielnia, a w okresie międzywojen-
nym również cementownia. Właści-
ciele majątku musieli mieć w swoich 
włościach dostęp do gliny (materiał 
do cegielni) oraz do kamienia wa-
piennego (materiał do cementowni). 

Pod koniec XIX w. powierzchnia 
majątku wynosiła 644 ha, a za-
mieszkiwało tam 170 mieszkańców. 

W skład założenia dworskiego 
znajdującego się w zachodniej czę-
ści wsi, wchodziły: 

1. zespół rezydencjonalny, który 
składał się z : 

• barokowego dworu z 1743 r. 
otoczonego fosą. Zawalił się i został 
rozebrany w 1982 r., pozostały tylko 
piwnice, 

• parku o powierzchni około 2 ha. 
Znajduje się tam staw i resztki 
studni, która kiedyś była znanym 
źródłem wody mineralnej. 

2. zespół folwarczny o dwóch 
dziedzińcach gospodarczych prze-
dzielonych ogrodem będącym daw-
niej ogrodem włoskim, który składał 
się z : 

• najlepiej obecnie zachowanego 
spichlerza, 

• drewnianego sześcioraku lub 
oficyny rozebranych po 1960 roku, 

• znajdującego się na środku po-
dwórza ze strony Drzewiec browaru 
rozebranego w 1964 roku, 

• pozostałych budynków w pie-
rzei północnej podwórza, obecnie 
znacznie przebudowanych. 

Większość budynków pocho-

dziła z końca XIX i początków XX w. 
Podążając dalej po drodze do 

Krobi skręcamy w prawo i polną 
drogą udajemy się do Sarbinowa 
(niem. Sarben). Była to siedziba 
książąt Czartoryskich. Do majątku 
należał folwark Włostki i Przybo-
rowo. W 1913 r. powierzchnia sa-
mych dóbr sarbinowskich wynosiła 
916 ha. Gospodarstwo specjalizo-
wało się w hodowli bydła rasy olden-
bursko - holenderskiej. 

W skład założenia dworskiego 
znajdującego się w południowo-za-
chodniej części wsi, wchodziły: 

1. zespół rezydencjonalny, który 
składał się z : 

• pałacu klasycystycznego z 
1800 r. położonego centralnie w 
parku, bardzo pięknego, prostego 
budynku, ale niezwykle reprezenta-
cyjnego. W mojej ocenie jest to pe-
rełka architektoniczna, godna 
uratowania dla potomnych, 

• oficyny położonej na granicy z 
podwórzem, 

• parku krajobrazowego o pow. 
4,5 ha. 

2. zespół folwarczny na wschód. 
od pałacu, który składał się z: 

• chlewu w pierzei północnej, 
• dwóch chlewów, nowego ma-

gazynu, spichlerza i powozowni w 
części wschodniej podwórza, 

• stodoła, obecnie chlew w pie-
rzei płd podwórza, 

• dawnej obory i stajni położonej 
pośrodku podwórza, 

• koloni domów pracowników fol-
warcznych położonych na północnej 
od podwórza. 

Większość budynków pocho-
dziła z końca XIX i początków XX w. 

Z Sarbinowem nieodłącznie 

związany był folwark Włostki. Poło-
żony on jest 1,5 km od Sarbinowa, 
w kierunku Karca. W 1891 r. miesz-
kały tu 34 osoby w dwóch domach 
mieszkalnych. 

Zespół folwarczny składał się z: 
• budynku mieszkalnego w pie-

rzei północnej podwórza, 
• stajni, stodoły i obory z dobudo-

wanym budynkiem mieszkalnym w 
pierzei wsch podwórza, 

• starego pieca chlebowego i 
piwnicy na południe od budynku 
mieszkalnego. 

Większość budynków pocho-
dziła z końca XIX i początków XX w. 

Poruszając się dalej drogą na 
północ wjeżdżamy do Szurkowa 
(niem. Schurren). W 1924 roku 
dobra te odziedziczył książę Adam 
Czartoryski z Rokosowa. Po-
wierzchnia tych dóbr w 1881 r. wy-
nosiła 496 ha. W tych latach w 
Szurkowie znajdowała się również 
cukrownia. Specjalizowali się w ho-
dowli bydła rasy oldenbursko - ho-
lenderskiej. 

Założenie dworskie znajduje się 
we wschodniej części wsi. W jego 
skład wchodziły: 

1. zespół rezydencjonalny, po 
południowej stronie założenia, który 
składał się z: 

• dworu z 3 ćw. XIX w., zbudo-
wany przez rodzinę Wilczyńskich, 
poprzedników Czartoryskich, Do 
dworu prowadziła aleja grabowa, 

• parku krajobrazowego o pow. 
4,2 ha, z trzema stawami. Na płn od 
dworu znajdowała się dawna piw-
nica. 

2. zespół folwarczny, po północ-
nej stronie założenia, który składał 
się z zespołu budynków, z przełomu 
XIX i XX w., posadowionych w jed-
nej linii na północ i wschód od parku. 
Zaliczano do nich: 

• po stronie północnej pierwszy 
budynek był dom pracowników fol-
warcznych, a dalej, 

• dwie obory, 
• obora w części wschodniej. 
Większość budynków pocho-

dziła z końca XIX i początków XX w. 
Powracając do Ponieca możemy 

poszukać w okolicznych lasach nie-
wielkiego wzniesienia zwane He-
ksenberg czyli Góra Czarownic. 
Dawni mieszkańcy okolicznych wio-
sek uważali, że na tej górze w porze 
nocnej na sabatach spotykały się 
czarownice z okolicznych wiosek. 
Warzyły tam ponoć trucizny i paliły 
ogniska. 

 
MARIAN MIROSŁAW JARÓŻEK 

Wydawy
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W sobotę, 5 marca, w hali OSiR w Poniecu odbyła się kolejna 
edycja Gminnego Turnieju Piłki Halowej o Puchar Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Poniecu. Impreza rozpoczęła się o godz. 
9, a udział w niej wzięło 14 drużyn, czyli około 100 uczniów. 

Po uroczystym otwarciu rozpoczęły się sportowe zmagania. 
Uczniowie i uczennice rywalizowali ze sobą w poszczególnych 
grupach wiekowych.  

W swoich kategoriach po najwyższe trofea sięgnęli uczniowie z 
klas : IVa, Va, VIa, VIIb i VIIId. Dyrektor szkoły wręczył zwycięz-
com puchary oraz upominki dla każdej z drużyn, doceniając ich 
zaangażowanie i waleczność. 

Piast Poniec Cup 2022
W niedzielę, 6 marca, od 

godz. 10 w hali sportowo - wido-
wiskowej w Poniecu rozpoczął 
się halowy turniej Piast Poniec 
Cup. Na parkiecie prezentowały 
się: RAP Rydzyna, GAS Krobia, 
Kormoran Święciechowa, AP 
Dąbcze oraz dwie drużyny 
Piasta Poniec. Na trybunach 
hali OSiR rodzice dzielnie do-
pingowali swoich podopiecz-
nych. 

Zespoły toczyły bój na parkie-
cie, grając systemem każdy z każ-
dym. Jak to bywa w kategoriach 

dziecięco - młodzieżowych, orga-
nizator nie prowadził klasyfikacji 
rozgrywek. Dobry występ, mnó-
stwo bramek czy sprawdzenie się 
na innych pozycjach niż zwykle z 
pewnością przyniosło podopiecz-
nym trenera Adriana Sobkowiaka 
sporo frajdy oraz nowych do-
świadczeń. 

Na podobnych zasadach, kilka 
tygodni wcześniej, młodzi zawod-
nicy brali udział w halowym tur-
nieju RAP Cup odbywającym się w 
pobliskiej Rydzynie. 

Terminarz rundy wiosennej
W sobotę, 19 marca, wystartowała runda wiosenna klasy okręgowej.

- kol. 26-  sobota 28 maja 
godz. 17 Piast Poniec - Dąbro-
czanka Pępowo 

- kol. 27 - sobota 4 czerwca 
godz. 17 Piast Poniec - GKS Ja-

raczewo 
- kol. 28 - sobota 11 czerwca 

godz. 17 Piast Poniec - Tęcza 
Osa Osieczna 

- kol. 29 - czwartek 16 czerwca 
godz. 16 MTS Pawłowice - Piast 
Poniec 

- kol. 30 - niedziela 19 czerwca 
godz. 15 Piast Poniec - Juna - 
Trans Stare Oborzyska. 

Poniec 
- kol. 20 - sobota 16 kwietnia 

godz. 12 Piast Poniec - Korona 
Wilkowice 

- kol. 21 - sobota 23 kwietnia 
godz. 15 Sparta Miejska Górka - 
Piast Poniec 

- kol. 22 - sobota 30 kwietnia 
godz. 12 Piast Poniec - Rydzy-
niak Rydzyna 

- kol. 23 - sobota 7 maja godz. 
17 Piast Poniec - Grom Czacz 

- kol. 24 - sobota 14 maja 
godz. 17 Piast Poniec - Sokół 
Chwałkowo 

- kol. 25 - sobota 21 maja 
godz. 17 Piast Poniec - Helios 
Czempiń 

Przypomnijmy, po rundzie je-
siennej drużyna Piasta Poniec 
była na 2. miejscu. Zespół miał 32 
punkty. Lider Korona Wilkowice 
zgromadziła ich 34. Strata więc 
nie jest duża. Runda wiosenna 
zapowiada się bardzo ciekawie. 

Przedstawiamy terminarz spot-
kań. Aż 10 z 15 meczów Piast 
zagra przed własną publiczno-
ścią. Zawodnicy jak zawsze liczą 
na doping i potrzebne im wspar-
cie. 

- kol. 18 - sobota 2 kwietnia 
godz. 17 Wisła Borek Wlkp. - 
Piast Poniec 

- kol. 19 - sobota 9 kwietnia 
godz. 16 Pogoń Śmigiel - Piast 

Przez dwa lata uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Poniecu 
nie mogli żegnać zimy koloro-
wym przemarszem, ponieważ 
zajęcia odbywały się zdalnie. 
Jednak w tym roku nadrobili te 
zaległości. Był to wyjątkowy 
dzień pod wieloma względami. 
Tradycyjnie uczniowie i nauczy-
ciele poprzebierali się, a ich 
stroje były niesamowite. Królo-
wały wesołe, barwne kostiumy, 
peruki i makijaże. 

Każda z klas przygotowała 
również wiosenny transparent 
oraz papierowe kwiaty w polskich 
i ukraińskich barwach narodo-
wych. Ulicami Ponieca przema-

szerował korowód, z Marzanną na 
czele, wzbudzając zainteresowa-
nie i uśmiechy na twarzach prze-
chodniów. Na zakończenie 
obchodów Marzanna została spa-
lona na szkolnym boisku. 

To nie koniec atrakcji - ucznio-
wie obejrzeli także przedstawienie 
przygotowane przez szkolne Koło 
Teatralne. 

W tym dniu do kilku klas dołą-
czyły dzieci z Ukrainy. Miały okazję 
spędzić czas z rówieśnikami oraz 
poznać nasze zwyczaje. Ucznio-
wie bardzo serdecznie przyjęli 
swoich gości. Zawiązały się nowe 
znajomości. 

Przywitali wiosnę
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Małe kobietki

W tym roku z rozmachemob-
chodzono Dzień Kobiet klasach I - 
III. To miłe dla wszystkich pań 
święto obchodzono przez trzy dni, 
od 7 do 9 marca.  

Dziewczynki poddały się mist-
rzowskim dłoniom pań fryzjerek, 
czego efektem było przepiękne 
ułożenie włosów. Niezwykle 
udane stylizacje i śliczne stroje 
zostały zaprezentowane przy 
dźwiękach muzyki na... czerwo-
nym dywanie. Pokazowi mody z 
zaciekawieniem przyglądali się 
chłopcy, którzy po uroczystości 
wręczali koleżankom własnoręcz-
nie wykonane kwiaty. 

Serdeczne podziękowania dla  
pań: Beacie Huchrak, Ewie Wo-

źich, Annie Lisiak i Martynie Jana-
szak za poświęcony czas i nieod-
płatne uczesanie wszystkich 
dziewczynek, a pani Karolinie 
Stańczuk za sesję fotograficzną. 

Również w świetlicy dziew-
czynki poczuły się wyjątkowo, bo 
specjalnie dla nich zostały przy-
gotowane popołudniowe zajęcia. 
Dziewczyny miały okazję spraw-
dzić się w roli przyszłych wizażys-
tek, dlatego stworzyły studio 
makijażu i manikiuru. Wszystkie 
projekty okazały się bardzo kolo-
rowe i śmiałe, z dodatkami prze-
różnych brokatów. Zabawa była 
przednia, a na jej zakończenie 
dziewczyny otrzymały medale o 
przezabawnej treści. 

Piast zaprasza 
П’яст запрошує

- piłka siatkowa: gr. 2 (roczniki 
2006 – 2009) poniedziałki, środy i 
piątki od 16:30 

- piłka nożna: kat. żak (roczniki 
2014 – 2013) poniedziałki i środy 
od 17:15 

- piłka nożna: kat. orlik (roczniki 
2011 – 2012) wtorki od 17:15 
czwartki od 19:00 (zajęcia na Or-
liku) 

- piłka nożna: kat. młodzik 
(roczniki 2010 – 2009) wtorki od 
19:00 czwartki od 16:00 (zajęcia 
na Orliku) 

- zajęcia ogólnorozwojowe: 
piątki (rocznik 2017-2018) od 
16:00, (rocznik 2016-2015) od 
godz. 17:00 

Як клуб ми виправдовуємо 
очікування та даємо можли-
вість молодим українцям та 
українцям тренуватися в на-
шому клубі. Двоє юних акроба-
тів вже мали можливість 

потренуватися з нашими грав-
цями. 

Розклад роботи секції PKS 
Piast: 

- акробатика: понеділок та 
середа з 15.15 

- волейбол: гр. 1 (2010 - 2013 
р.н.) середа та четвер з 16.30 

- волейбол: гр. 2 (2006 - 
2009) понеділок, середа та п'ят-
ниця з 16.30 

- футбол: кат. Жак (2014 - 
2013 р.н.) середа та п'ятниця з 
14:30 

- футбол: кат. орлик (2011 - 
2012 р.н.) вівторок з 17:15 чет-
вер з 19:00 (заняття в Орлику) 

- футбол: молодший клас 
(2010 - 2009 р.н.) вівторок з 
19:00, четвер з 16:00 (заняття в 
Орлику) 

- загальнорозвиваючі за-
няття: п’ятниці (2017-2018 рік) з 
16:00, (2016-2015 рік) з 17:00.

Jako klub wychodzimy na-
przeciw oczekiwaniom i umożli-
wiamy młodym Ukraińcom i 
Ukrainkom podjęcie treningów 
w naszym klubie. 

Harmonogram zajęć sekcji 

PKS Piast: 
- akrobatyka: poniedziałki i 

środy od 15.15 
- piłka siatkowa: gr. 1 (roczniki 

2010 – 2013) środy i czwartki od 
16:30 

Szykuje się kolejna słodka impreza w gminie Poniec. Już 6 kwietnia 
do zmagań w I ponieckiej edycji konkursu cukierniczego pn. „Bake 
a Cake Junior” staną w szranki uczniowie szkół podstawowych z Po-
nieca i Żytowiecka reprezentujące klasy szóste, siódme i ósme. Kon-
kurs ma na celu stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich 
umiejętności w zakresie cukiernictwa i zapewnienie im dobrej zabawy. Ich 
zadaniem będzie wykonanie/dekoracja tortu, babeczek oraz figurek z 
masy cukrowej. Bezpośrednio po konkursie wszystkie przygotowane wy-
roby cukiernicze zostaną przekazane do sprzedaży na rzecz pomocy dla 
chorej na SMA Zuzi Sulęckiej. Zmagania rozpoczną się od godziny 10.00. 
Zapraszamy do kibicowania! Organizatorami Konkursu są: Zakład Ciast-
karski Piotr Lisiak, Gminne Centrum Kultury w Poniecu, Szkoła Podsta-
wowa w Poniecu, Szkoła Podstawowa w Żytowiecku.
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Miłośnicy historii regionalnej otrzymali kolejną ciekawą publikację. Jest to ósmy już numer "Rocznika Go-
styńskiego" wydawanego przez Muzeum w Gostyniu. Jego prezentacja miała miejsce 18 stycznia w Gostyniu.

Nowy numer „Rocznika Gostyńskiego”
Na 280 stronach zamieszczono 

ponad 20 tekstów z historii regionu. 
Niemożliwe jest więc dokładne 
omówienie ich treści w ramach ni-
niejszego, niewielkiego artykułu. 
Ograniczę się więc jedynie do za-
sygnalizowania tytułów, autorów i 
tematyki.  

 Cały materiał "Rocznika ...", po-
dobnie jak w poprzednich nume-
rach, składa się z kilku działów. Są 
to: "Studia i artykuły", "Varia", "Do-
kumenty", "Pamiętniki, wspomnie-
nia", "Z historii towarzystw i 
instytucji", "Recenzje", "Z archiwum 
fotograficznego GASO" i "Z żałob-
nej karty". 

 Dział studiów i artykułów 
otwiera obszerne studium o obrazie 
Matki Boskiej Gostyńskiej autorstwa 
ks. Henryka Brzozowskiego. Tema-
tyka obrazu została potraktowana 
szeroko. Autor omawia nie tylko his-
torię obrazu, ale także prace kon-
serwatorskie, które na przestrzeni 
setek lat były podejmowane przy wi-
zerunku. Wiele miejsca poświęca 
także szczegółowemu omówieniu 
detali obrazu. Druga pozycja w 
omawianym dziale to artykuł Ry-
szarda Kołodziejczaka o grobie po-
wstańców wielkopolskich na 
cmentarzu w Strzelcach Wielkich. 
Przeważającą część artykułu stano-
wią biogramy powstańców pocho-
wanych w tej mogile. Kolejny autor 
to Mikołaj Kulczak, który specjali-
zuje się w historii powojennej. W po-
przednim "Roczniku Gostyńskim" 
omawiał napady rabunkowe na 
Bank Włościański w Krobi w 1946 r. 
W numerze bieżącym przedstawił 
proces nacjonalizacji (upaństwo-
wienia) Gostyńskiej Fabryki Maszyn 
i Odlewni Żelaza w latach 1946 - 
1950. Stałym autorem "Rocznika ..." 
jest również Damian Płowy znany 
także w naszym mieście jako współ-
organizator akcji poszukiwawczych 
na terenach bitwy sasko - szwedz-
kiej 1704 r. i autor monografii tej 
bitwy. Tym razem odszedł od tema-
tyki osiemnastowiecznej i zajął się 
czasami II wojny światowej, przed-
stawiając dokonane przez okupa-
cyjne władze niemieckie zmiany 
nazw miejscowych w gminie Pogo-
rzela w latach 1939 - 1943. Elżbieta 
Skorupska jest autorką tekstu o 
życiu i działalności Stanisława Kar-
łowskiego, wybitnego ziemianina i 
ekonomisty. Dział "Studia i artykuły" 
zamyka tekst Eugeniusza Śliwiń-
skiego o udziale 60 Pułku Piechoty 
Wielkopolskiej w wojnie polsko - so-
wieckiej 1919 - 1920. Tu trzeba 
przypomnieć, że początkiem istnie-
nia tego pułku były oddziały po-
wstańcze sformowane w styczniu - 
lutym 1919 r. na ziemi gostyńskiej. 
Służyło więc w nim wielu mieszkań-

ców Ponieca i okolic. 
 Mieszkańców naszej gminy z 

pewnością zainteresuje tekst Jana 
Cwojdzińskiego, który otwiera dział 
"Varia". Autor omawia w nim poszu-
kiwania archeologiczne prowa-
dzone w okolicach Waszkowa przez 
tamtejszego pastora Karla Wun-
stera. W 1824 r. prowadził on prace 
archeologiczne na stanowisku zwa-
nym Śnieć. Wyniki prac zostały 
przedstawione w książce autorstwa 
Wunstera, w której dokonał bardzo 
szczegółowego opisu znalezisk i 
podał miejsca ich odkrycia. Robert 
Czub, dyrektor gostyńskiego Mu-
zeum, zamieścił w dziale "Varia" rys 
historyczny wsi Krajewice, nato-
miast specjalizujący się w filatelis-
tyce Andrzej Dudek poruszył 
tematykę "Edmund Bojanowski na 
znakach pocztowych". Krótki, ale 
ciekawy artykuł Macieja Gaszka i 
Andrzeja Janiszewskiego dotyczy 
ciekawostek z parafii starogostyń-
skiej, takich jak: groby wojenne i 
przepisy liturgiczne kaplicy dwor-
skiej w Goli z 1916 r. Kolejny tekst 
autorstwa Pawła Karolczaka jest 
również krótki, ale zawiera rzadko 
poruszaną tematykę w czasopis-
mach historycznych. Autor miano-
wicie opisuje losy byka Adema, 
który pochodził z Holandii, a w cza-
sie wojny został przywieziony przez 
Niemców do Wielkopolski. Dożył on 
rekordowego wieku - 16 lat i w zna-
czący sposób przyczynił się do po-
prawy wydajności rasy krów nizinnej 
- czarno - białej w południowo - za-
chodniej Wielkopolsce. Dał on do 
dalszej hodowli wiele wydajnych 
córek, które wykazały się wyższą 
mlecznością, a w ich mleku wzrosła 
zawartość tłuszczu. Kolejny tekst to 
opis zabiegów podjętych w celu re-
nowacji figury św. Małgorzaty Antio-
cheńskiej z kościoła farnego w 
Gostyniu. Jego autorem jest Maciej 
Nowak. Następny autor, Przemy-
sław Pawlak, zamieścił biogram 
Franciszki Wilczkowiakowej, która 
przez pewien okres była związana 
z ziemią gostyńską jako miesz-
kanka Piasków. Była ona działaczką 
emigracji polskiej w Niemczech 
przed I wojną światową, a po jej za-
kończeniu jedną z pierwszych po-
słanek na Sejm Ustawodawczy. 
Drugi biogram jest autorstwa An-
drzeja Wawrzyniaka. Zawiera on 
opis życiowej drogi Filipa Skora-
czewskiego, powstańca stycznio-
wego i leśnika z Godurowa. Ostatni 
tekst w dziale "Varia" dotyczy fol-
warku Taczanówko i jego miesz-
kańców. Jego autorem jest 
Kazimierz Taczanowski. 

 "Rocznik Gostyński" pełni też 
rolę wydawnictwa źródłowego. W 
każdym numerze zamieszczane są 

źródła historyczne, czyli treść sta-
rych dokumentów z opisem wyjaś-
niającym. Także tym razem 
redakcja nie zrezygnowała z tradycji 
zamieszczając tekst kontraktu trzy-
letniej tanuty (dzierżawy) wsi Brze-
zie zawartym "między Imć Panem 
Ługowskim a Sławetnymi Miasta 
Gostynia Obywatelami Dziedzi-
cami". Dokument pochodzi z 1791 
r. i został spisany w języku polskim 
z charakterystycznymi dla tego 
okresu licznymi wtrętami łacińskimi. 
Stąd wynikła konieczność licznych 
przypisów i objaśnień. Dokument 
przypisami i komentarzem opatrzyli 
Adam Kajczyk i Elżbieta Skorupska. 

 Walor źródłowy mają także ma-
teriały zamieszczane w dziale "Pa-
miętniki, wspomnienia". W 
omawianym numerze "Rocznika 
Gostyńskiego" dział ten zawiera 
jedną pozycję. Są to wspomnienia 
Barbary Kretkowskiej z Gostynia, z 
domu Piątkowskiej. W chwili wybu-
chu II wojny światowej miała 18 lat. 
Jej ojciec, Maksymilian Piątkowski 
zginął w egzekucji na gostyńskim 
rynku 21 października 1939 r. W 
grudniu tego roku rodzina Piątkow-
skich została wysiedlona do Gene-
ralnego Gubernatorstwa. Podczas 
pobytu na wysiedleniu Barbara za-
angażowała się w działalność Armii 
Krajowej. W końcu lipca 1944 r. 
przedostała się do Warszawy w 
celu wzięcia udziału w powstaniu, 
które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 
r. Po upadku powstania była wię-
ziona w obozie jenieckim w San-
dbostel, a następnie Oberlangen. 
Wolności doczekała się 12 kwietnia 
1945 r. kiedy obóz wyzwolili polscy 
żołnierze z brygady pancernej pod 
dowództwem generała Maczka. 
Tekst wspomnień jest napisany cie-
kawie, żywym językiem. Czyta się 
go jak powieść. 

 Kolejny dział "Z historii towa-
rzystw i instytucji" zawiera artykuł 
Krzysztofa Fekecza i ks. Jakuba 
Przybylskiego COr o festiwalu mu-
zyki oratoryjnej "Musica Sacromon-
tana". Jest to festiwal muzyki 
poważnej odbywający się corocznie 
na przełomie września i paździer-
nika w należącej do kongregacji fili-
pinów Bazylice na Świętej Górze 
koło Gostynia. Organizatorem festi-
walu jest działające przy kongrega-
cji Stowarzyszenie Muzyki 
Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera 
w Głogówku. Nazwa festiwalu Mu-
sica Sacromontana (Muzyka Świę-
togórska") pochodzi od łacińskiego 
określenia Świętej Góry:Mons 
Sacer. 

 Dział "Recenzje" zawiera omó-
wienie książki Mirosławy Bigaj pod 
dosyć oryginalnym tytułem: "Anieli ! 
W niebo nieście mnie śmiało. Pa-

mięci pępowskich proboszczów". 
Książka upamiętnia dwóch zmar-
łych w listopadzie 2020 r. księży: 
proboszcza Kazimierza Małka (ur. 
1964) i byłego proboszcza ks. ka-
nonika Henryka Szwarca (ur. 1938), 
ostatnio rezydenta w parafii. Auto-
rka zgromadziła liczne wspomnienia 
o obydwu kapłanach, teksty kazań i 
mów pogrzebowych oraz zdjęcia. 
Autorem recenzji jest Bogusław 
Janik. Druga, omówiona w tym 
dziale publikacja, to praca zbiorowa 
wydana w 2018 r. w Gębicach. 
Składa się ona z trzech samodziel-
nych części. Otwiera ją cykl wierszy 
pod tytułem "Bronić ziemi ojców" 
pióra Gabriela Roszaka. Kolejnym 
fragmentem jest praca Bogusława 
Janika "Powstańcy wielkopolscy z 
Pępowa i okolic". Całość zamyka 
szkic Eugeniusza Śliwińskiego "O 
zwycięskim powstaniu 1918/1919". 
Autorem recenzji jest Aleksander 
Wilecki. 

 Archiwum fotograficzne Gaso 
udostępniło ze swych zbiorów tym 
razem dwa zdjęcia pochodzące z 
wizyty prymasa Polski ks. kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w parafii go-
styńskiej w kwietniu 1961 r. 

 Omawiany numer "Rocznika 
Gostyńskiego" zamyka wspomnie-
nie o zmarłym w 2020 r. Piotrze Ra-
dojewskim, napisane przez 
Romana Glurę. Piotr Radojewski 
był pedagogiem, dyrektorem liceum 
ogólnokształcącego, działaczem 
samorządowym, społecznikiem, tre-
nerem i sportowcem, fotografikiem i 
regionalistą. Za swoją działalność 
na wielu polach otrzymał wiele od-
znaczeń państwowych (Srebrny 
Krzyż Zasługi) i odznak resorto-
wych. 

 Autorom i wydawcy należą się 
gratulacje za udaną, bogatą w treść 
i stojącą na wysokim poziomie pub-
likację. Chętni do nabycia "Rocznika 
Gostyńskiego" powinni skontakto-
wać się z Muzeum w Gostyniu.  
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Kalendarium ponieckie  

Z dziejów oświaty 

Część 47:  
 

 
18 lipca 1969 - W "Gazecie Poznańskiej" ukazała się notatka o Szkole Podstawowej w Waszkowie. Autor notatki napisał, że wszyscy uczniowie 

szkoły tworzą zespół artystyczny, który daje krótkie przedstawienia, tzw. jednoaktówki. Zespołem kierował nauczyciel Wiktor Bauman, któremu po-
magała żona. 

2 września 1969 - Inauguracja roku szkolnego 1969 / 1970 połączona z otwarciem nowego budynku szkolnego wzniesionego przez Leszczyń-
skie Przedsiębiorstwo Budowlane. W uroczystości otwarcia nowego gmachu szkolnego wzięli udział liczni oficjalni goście. W imieniu rodziców, miesz-
kańców miasta, przemówił przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Stanisław Kusz. W imieniu młodzieży szkolnej zabrała głos uczennica klasy 
ósmej Irena Adamska. 

W skład grona nauczycielskiego wchodzili: Mieczysław Krauze - kierownik, Jadwiga Andrzejewska, Czesława Binczarowska, Dymitr Binczarow-
ski, Anastazja Ciesielska, Teresa Cieślak, Czesława Czecholińska, Zofia Deckert, Urszula Dworniczak, Grzegorz Dworniczak, Maria Janiak, Adam 
Kic, Urszula Kołodziej, Leokadia Koska, Danuta Ledworowska, Anna Olsztyńska, Stefania Robaszewska, Kazimiera Rychlik, Zofia Sidorczuk, Re-
gina Siedlewska, Roman Sipurzyński, Marian Wencel, Urszula Berger - bibliotekarka. 

Szkoła liczyła 695 uczniów w 22 oddziałach. Do klasy pierwszej przyjęto 62 uczniów. 
10 września 1969 - Halina Czwojdrak rozpoczęła pracę w charakterze sekretarki Szkoły Podstawowej w Poniecu. 
20 września 1969 - Szkoła Podstawowa w Waszkowie liczyła 18 uczniów. 
Jesień 1969 - Przeprowadzono wybory do samorządu szkolnego. Jego opiekunką z ramienia Rady Pedagogicznej była Urszula Dworniczak. 
22 listopada 1969 - Z okazji Dnia Nauczyciela odbył się wieczorek taneczny. W części oficjalnej wręczono odznaczenia nadane przez Radę Pań-

stwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Mieczysław Krauze, a Brązowy Krzyż Zasługi Maria Janiak. W następnym 
dniu sekcja audycji szkolnych samorządu uczniowskiego przeprowadziła wywiad z odznaczonymi. 

25 stycznia 1970 - Spotkanie z kombatantami powstania wielkopolskiego i II wojny światowej z okazji 25. rocznicy wyzwolenia Ponieca spod oku-
pacji hitlerowskiej w 1945 r. Odbyło się ono w sali przy ul. Krobskiej. 

10 lutego 1970 - Finał konkursu ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Organizatorem konkursu była 6 Drużyna Harcerzy kierowana przez 
Grzegorza Dworniczaka. Konkurs trwał od grudnia. Wzięło w nim udział około 400 uczniów. Finał został rozegrany między dwiema drużynami: har-
cerską i uczniowską. Na zakończenie imprezy odbyło się Przyrzeczenie Harcerskie. 

Marzec 1970 - 35 Drużyna Harcerzy o specjalności pożarniczej zajęła 3. miejsce w rywalizacji wojewódzkiej. Z tej okazji odbyło się spotkanie z 
władzami pożarniczymi. Młodym strażakom wręczono brązowe odznaki Ochotniczej Straży Pożarnej, a instruktorom odznaki złote. 

22 kwietnia 1970 - Uroczysta akademia z okazji 100. rocznicy urodzin Lenina, stanowiąca finał trwających przez kilka miesięcy obchodów. Aka-
demii towarzyszyła wystawa prac uczniowskich nawiązujących tematycznie do 100. rocznicy urodzin Lenina. Odbył się też finał turnieju wiedzy pt. 
"Lenin - Kraj Rad - pionierska organizacja". O akcji ukazała się notatka w "Gazecie Poznańskiej" nr 94 z 22 kwietnia 1970 r. Materiały do niej prze-
kazali: Zygmunt Gościniak - przewodniczący samorządu szkolnego i Marian Grzelczak przyboczny 6 Drużyny Harcerzy. 

30 kwietnia 1970 - Młodzież Szkoły Podstawowej w Poniecu przedstawiła program artystyczny z okazji Święta Pracy. Występ odbył się w sali przy 
ul. Krobskiej. 

6 - 7 czerwca 1970 - Święto Sportu Szkolnego połączone z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. Nagrody ufundowali: kierownictwo 
Szkoły Podstawowej i Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej w Poniecu. 

13 czerwca 1970 - Uroczyste pożegnanie 93 absolwentów Szkoły Podstawowej w Poniecu. 
20 czerwca 1970 - Uroczystość zakończenia roku szkolnego 1969/1970. 
26 czerwca 1970 - Odbyła się sesja Miejskiej Rady Narodowej w Poniecu poświęcona sprawom oświaty. Ze sprawozdania przedstawionego 

przez kierownika szkoły Mieczysława Krauzego wynikało, że w roku szkolnym 1969/ 1970 w 22 oddziałach klasowych uczyło się 697 dzieci, zatrud-
nionych było 22 nauczycieli. Szkoła odczuwała brak nauczycieli specjalistów języka polskiego, matematyki i muzyki. Klasę powtarzało 33 uczniów. 
Szkołę ukończyło w czerwcu 93 uczniów, spośród których 16 wybrało naukę w liceum ogólnokształcącym, 2 w innych typach liceów, 9 w technikum, 
47 w zasadniczej szkole zawodowej i 10 w szkole przysposobienia rolniczego. W związku z oddaniem do użytku nowego gmachu szkolnego we wrześ-
niu 1969 r. szkoła rozwiązała z dniem 30 czerwca 1970 r. umowę dzierżawną z Państwowym Gospodarstwem Rolnym w Wydawach, od którego wy-
najmowała dwa pomieszczenia na potrzeby prowadzenia nauki. Dla nowej szkoły zakupiono pomoce dydaktyczne za sumę 600 tys. zł. Działały 
cztery drużyny harcerskie i cztery drużyny zuchowe. W pracę w ZHP było zaangażowanych 10 nauczycieli. Biblioteka szkolna posiadała 6, 7 tys. 
tomów. Prenumerowała 65 tytułów prasy. Na jednego ucznia przypadało 25 przeczytanych książek.  

Lipiec - sierpień 1970 - W okresie wakacji zorganizowano szereg form wypoczynku. W lipcu odbyły się w Szkole Podstawowej półkolonie dla 70 
dzieci. W sierpniu było czynne boisko z dyżurującym nauczycielem. Ponad 60 harcerek i harcerzy przebywało w lipcu na obozie w okolicach Pucka 
nad morzem. Tam gościli 25 pionierów z Czechosłowacji. W sierpniu 25 harcerek i harcerzy przebywało na trzytygodniowym obozie w Niskich Tat-
rach w Czechosłowacji. 

 
Źródła 
Kronika Szkoły Podstawowej w Poniecu 
Kronika Szkoły Podstawowej w Waszkowie 
Archiwum Państwowe w Lesznie. Akta Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poniecu. Protokół sesji MRN z 26 czerwca 1970. sygn. 309. s. 123. 

124. 129. 137. 138. 139. 140. 142 
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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 kwietnia. Rozwiązanie po-
przedniej krzyżówki brzmiało: Ewelina Wróblewska. Nagrodę wylosowała DO 
WIOSNY JUŻ TYLKO MIESIĄC. Zapraszamy do GCK po odbiór nagrody. 

WIEŚCI Z GMINY PONIEC
HOROSKOP

Baran 21.03-19.04 
Relaks, zabawa, znajomi. 

Gwiazdy zapowiadają dużo atrakcji w 
okresie świąt. Nie przeholuj z wydat-
kami, przed Tobą ważna decyzja fi-
nansowa. Ktoś chce Cię zobaczyć.    

Byk 20.04-20.05 
Zapowiada się spokojny miesiąc w 

pracy i w życiu prywatnym. Twoje fi-
nanse też powinny być stabilne. 
Znajdź coś na więcej wypoczynku i 
spraw sobie niecodzienną przyjem-
ność.    

       Bliźnięta 21.05-21.06 
Harmonia w rodzinie pozwoli Ci 

bardziej skupiać się na sprawach za-
wodowych. Być może dostaniesz pro-
pozycję awansu. Przebywaj więcej na 
świeżym powietrzu. I skontroluj zdro-
wie. 

Rak 22.06-22.07 
Dolegliwości, które ostatnio od-

czuwasz, to efekt stresu i przemęcze-
nia. Odpocznij kilka dni. Nie 
przesadzaj ze świątecznymi porząd-
kami. Poproś o pomoc bliskich. Ocze-
kuj podwyżki.  

Lew 23.07-22.08 
Nadszedł doskonały moment na 

zmiany, remonty, porządki. Poczujesz 
powiew świeżości. W święta spodzie-
waj się przyjazdu krewnych i wielu mi-
łych wspomnień. Nie lekceważ złego 
samopoczucia.   

Panna 23.08-22.09 
Jeśli jesteś singielką, istnieje dużą 

szansa, że poznasz swoją drugą po-
łówkę. W stałych związkach sporo ro-
mantycznych chwil. Tuż przed 
świętami spotkasz kogoś bardzo 
dawno niewidzianego. Będziesz 
szczęśliwa.    

Waga 23.09-22.10 
Pewne Twoje nawyki nie służą 

zdrowiu. Zadbaj o lepszy sen i więcej 
ruchu. Nie obrażaj się na bliską osobę 
wysłuchaj argumentów. Zadzwoń do 
kogoś, kto bardzo czeka na kontakt.   

Skorpion 23.10-21.11 
Możesz czuć się przytłoczona 

obowiązkami zawodowymi. Uwierz, 
że przyjdzie zwolnienie tempa. Może 
warto wyjechać na kilka dni zaraz po 
świętach? Gwiazdy wróżą jakąś nie-
spodziankę.  

Strzelec 22.11-21.12 
Zaskoczy Cię ktoś lub coś z prze-

szłości. W pracy skorzystaj z pomocy 
i rad współpracowników. Nie zapomnij 
o pewnej rocznicy, możesz ją święto-
wać w Wielkanoc.  

        Koziorożec 22.12-19.01 
To będzie pracowity czas, zwłasz-

cza ostatni tydzień przed świętami. 
Nie wahaj się prosić o pomoc. Ktoś 
czeka na zaproszenie do wielkanoc-
nego stołu. Przygotuj dodatkowe 
miejsce.      

Wodnik 20.01-18.02 
Co się źle zaczyna, to się dobrze 

kończy. A więc pewna rodzinna burza 
oczyści atmosferę. Znajdziesz 
wspólny język z najmłodszym pokole-
niem. Będziecie się świetnie bawić.  

Ryby 19.02-20.03 
Nie rezygnuj ze świątecznego wy-

jazdu. Zabierz na odpoczynek najbliż-
szych. Po powrocie czeka Cię więcej 
zadań w pracy. Zaskoczą Cię pewne 
zmiany. 

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Głębszy od snu 
2. Antonim krzywej 
3. 1/4 meczu koszykówki 
4. Leciwa wódka 
5. Przechadzka 
6. Tekturowe pudełko 
7. Choroba zawodowa górników 

8. Choroba gardła 
9. Lokum dla drobiu 
10. Atlas ... 
11. W kopalni 
12. Lubią ją dzieci 
13. Polski taniec ludowy
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ZUPA CHRZANOWA 
Składniki: czubata łyżka 

chrzanu, 8 jajek, 2 litry bulionu dro-
biowego, 2 cebule, 100 ml śmie-
tanki 36%, 100 ml śmietany 18%, 
2 łyżki mąki, 2 łyżki oleju, przy-
prawa typu warzywko, 1/2 pęczka 
natki, plasterki wysmażonego na 
chrupko boczku i cząstki jajek na 
twardo do podania.  

Przygotowanie: W rondlu na 
oleju zeszklij cebulę. Oprósz 
mąką, przesmaż na złoty kolor. 
Rozprowadź gorącym bulionem. 
Przypraw warzywkiem. Gotuj 5 
minut. Następnie do zupy dodaj 
chrzan. Dwa rodzaje śmietany 
zmiksuj z 2 - 3 chochelkami zupy i 
wlej do garnka z zupą. Ponownie 
zagotuj i podgrzewaj jeszcze około 
10 minut. W tym czasie jajka ugo-

Na świąteczny stół

(:(:(: HUMOR :):):)
Mężczyzna do kobiety: 

– Nie wiem, jaki prezent ci 
dać… 

– To może byś po prostu mnie 
zapytał, co chcę? 

– Co chcesz? 
– Niespodziankę…

 - Aby łatwo obrać gotowane jajka, 
należy włożyć je do zamykanego 
naczynia, zanurzyć w zimnej wo-
dzie i chwilę potrząsnąć. Skorupka 
odejdzie praktycznie sama.  

- Ciasto łatwiej wyjmiemy, jeśli wy-
smarowaną tłuszczem blaszkę  
przed pieczeniem wstawimy na 
parę minut do lodówki. Dzięki temu 
tłuszcz nie wymiesza się z ciastem. 

- Jeśli szybko chcemy zrobić kolo-
rowe pisanki, wystarczy pogotować 
je kilka minut w kurkumie. Będą 
wtedy żółte. Aby pisanki były nie-
bieskie, gotujemy jajka w czerwonej 
kapuście. A gdy chcemy mieć róż-
owe - w soku buraczanym. 

Dobre rady

tuj na twardo. Ostudź, obierz, po-
krój na cząstki. Zupę rozlej do bu-
lionówek. Posyp posiekaną natką. 
Do każdej porcji włóż kilka cząstek 
jajka i plasterki boczku. Udekoruj 
natką.  

KOTLET SZWAJCARSKI 
Składniki: 5 sznycli cielęcych, 5 

plastrów szynki, 5 plastrów żółtego 
sera, mąka i bułka tarta do panie-
rowania, jajko, sól, pieprz, 3 łyżki 
mleka, olej do smażenia.  

Przygotowanie: Sznycle bardzo 
cienko rozbij. Z obu stron oprósz 
solą i pieprzem. Na każdym 
sznyclu ułóż plaster szynki, a na 
nim plaster sera. Złóż na pół. Dotnij 
szynkę i ser, aby nie wychodziły 
poza mięso. Kotlet obtocz w mące. 
Następnie zanurz w jajku roztrze-
panym z mlekiem, a na koniec pa-

nieruj w bułce tartej. Smaż na złoto 
na rozgrzanym oleju po 4 - 5 minut 
z każdej strony. Podaj z frytkami.  

PASTA JAJECZNA 
Składniki: 10 jajek, 150 g żół-

tego sera, czerwona papryka, mała 
cebulka, 2 łyżki majonezu, kiełki 
słonecznika, 1/2 ogórka, pieprz zio-
łowy, sól.  

Przygotowanie: Jajka ugotuj na 
twardo. Gdy wystygną, obierz i 
odetnij białko na 1/3 wysokości. 
Delikatnie wyjmij żółtko. Odcięte 
białka, żółtka, ser zetrzyj na tarce. 
Cebulę obierz i drobno posiekaj. 
Ułóż ją na sicie i przelej wrzątkiem, 
a potem zimną wodą. Odsącz, 
dodaj do jajek oraz sera. Paprykę 
przekrój na pół, usuń gniazdo na-
sienne i bardzo drobno pokrój. 
Dodaj do pasty razem z majone-
zem i dopraw. Białka włóż do kie-
liszków na jajka, napełnij je pastą 
jajeczną. Ozdób drobno pokrojoną 
papryką, ogórkiem i kiełkami.

Pobudź się
Jeżeli tuż przed świętami potrzebu-
jemy więcej energii zafundujmy 
sobie pobudzającą kąpiel. Wystar-
czy w wannie spędzić 15 minut. Do-
brze do wody dodać sól albo płyn o 
zapachu cytrusów. Można też wlać 
kilka kropli eterycznego olejku. 
Działanie pobudzające mają olejki 
cytrynowe, cynamonowe. A kąpiel 
powinna być pomarańczowa. Do 
garnka z wodą wrzucamy kilka pla-
sterków imbiru i skórki z trzech po-
marańczy. Gotujemy je przez 10 
minut, przecedzamy i wlewamy do 
wanny. 
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Finały Mistrzostw Wielkopolski Młodzików w Poniecu
Przez trzy dni, od 25 do 27 lutego, trwały Finały Mistrzostw Wielkopolski Młodzików, organi-
zowane w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu. Wśród sześciu najlepszych drużyn w 
Wielkopolsce znalazła się również drużyna PKS Piasta Poniec. Turniej odbywał się systemem 
każdy z każdym, a każdy dzień zmagań finału wojewódzkiego miał bardzo ciekawy i wyrów-
nany przebieg. Nasi zawodnicy dawali z siebie wszystko i w kilku spotkaniach zabrakło do 
triumfu bardzo niewiele. Ostatecznie Piast z jednym zwycięstwem kończy rywalizację na 5. 
miejscu. Wielkie brawa dla zawodników oraz trenera Łukasza Kubeczki.

- Cieszymy się ogromnie, że or-
ganizacja imprezy finałowej zos-
tała powierzona naszemu klubowi 
- rozpoczął Krystian Juśkiewicz, 
prezes PKS Piast. - Decyzja o 
możliwości goszczenia najlep-
szych drużyn Wielkopolski, wśród 
których znalazł się Piast, to przede 
wszystkim docenienie osiągnięć 
naszych młodzików, którzy znaleźli 
się w tym zacnym gronie. To także 
doskonała promocja naszej bazy 
sportowej i samej siatkówki. 

Z tego miejsca chciałbym także 
serdecznie podziękować naszemu 
partnerowi - Bankowi Spółdziel-
czemu w Poniecu, który wsparł 
nas w organizacji tego wydarzenia. 
Pomoc, którą otrzymaliśmy, z pew-
nością przyczyniła się do podnie-
sienia prestiżu zawodów - dodał K. 
Juśkiewicz. 

Końcowa kolejność: 1. IUKS 
JEDYNKA POZNAŃ, 2. ENEA 
ENERGETYK POZNAŃ, 3. UKS 
PIAST KROTOSZYN, 4. UKS 
SMS JOKER PIŁA, 5. PKS PIAST 
PONIEC, 6. UKS SZAMOTULA-
NIN SZAMOTUŁY. 

Nagrody indywidualne: 
MVP - Maksymilian Durski 

IUKS JEDYNKA POZNAŃ 
Najlepszy atakujący - Fabian 

Wosiński UKS SMS JOKER PIŁA 
(wypożyczony z klubu PKS PIAST 
PONIEC). 

Najlepszy środkowy - Oliwier 
Mroczkowski UKS PIAST KROTO-
SZYN. 

Najlepszy rozgrywający - Kamil 
Wrzeszczyński ENEA ENERGE-
TYK POZNAŃ. 

Najlepszy przyjmujący - Se-
bastian Frąckowiak IUKS JE-
DYNKA POZNAŃ. 

Najlepszy libero - Piotr Wich-
łacz IUKS JEDYNKA POZNAŃ 

Serdeczne podziękowania dla 
sponsorów imprezy: 

Sponsor główny: Bank Spół-
dzielczy w Poniecu, sponsorzy 
wspierający: Inea, Gloss, Macii 
Stacja Demontażu Pojazdów, Cie-
chanowscy Sprzedaż Artykułów do 
Produkcji Rolnej, Eko Rol P.T. S. 
Ratajczak Spółka Cywilna, Mar-
bud Zakład Ogólnobudowlany 
Marcin Ferens. 
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Święto akrobatyki w Poniecu
Ponad 250 zawodników i zawodniczek zaprezentowało się przed publicznością licznie zgro-
madzoną w ponieckiej hali OSiR w Wiosennym Turnieju w Akrobatyce i Fitness, który odbył się 
12 marca. Gospodarz turnieju PKS Piast Poniec zaprosił na maty zawodników z Akrobatyki 
Sportowej Kościan, CRC Leszno oraz UKS "Jedynka" Leszno.

Młodzi zawodnicy mogli liczyć 
na gorący doping i wsparcie ze 
strony swoich najbliższych, którzy 
do ostatniego miejsca wypełnili try-
buny hali. 

Zgromadzonych powitał Krys-
tian Juśkiewicz. Prezes PKS Piast 
powiedział: - Przeszło dwa lata 
temu, w momencie, gdy podję-
liśmy decyzję o powołaniu sekcji 
akrobatyki nikt nie spodziewał się, 
że będzie cieszyła się ona tak 
dużym zainteresowaniem. Z per-
spektywy czasu wiemy, że była to 
trafiona decyzja. Świadczą o tym 
medale i puchary, z którymi przy-
jeżdżają z turniejów nasi zawod-
nicy. To doskonała promocja dla 

klubu i miasta. To także tworzenie 
warunków do spełniania marzeń i 
realizacji pasji naszych zawodni-
ków.  

Głos zabrał także obecny na 
turnieju burmistrz Ponieca Jacek 
Widyński: - Kieruję podziękowania 
dla Zarządu klubu i trenerów, za to, 
że umożliwiają dzieciom i mło-
dzieży realizację swoich talentów. 
Dzieciom gratuluję samozaparcia i 
wytrwałości w dążeniu do dosko-
nałości w tej niezwykle trudnej 
dyscyplinie. Nie można nie 
wspomnieć o rodzicach, opieku-
nach, którzy czuwają nad tym, aby 
ich pociechy regularnie uczestni-
czyły w treningach. Te wszystkie 

składowe połączone razem dają 
podstawę do osiągnięcia sukce-
sów na arenach krajowych i 
miejmy nadzieję i międzynarodo-
wych.  

Jak podkreśliła trenerka sekcji 
akrobatyki PKS Piast Poniec Aneta 
Wrotyńska: - To był wyjątkowy 
dzień. Dla wielu moich podopiecz-
nych dzisiejszy start był debiutem. 
Bardziej doświadczeni zawodnicy 
pokazali, że praca na treningach 
przynosi efekty. Układy wyszły, tak 
jak zaplanowaliśmy. Jestem bar-
dzo zadowolona. Dzieci doskonale 
poradziły sobie ze stresem, a ich 
uśmiechy na twarzach były dla 
mnie największą nagrodą. 

Trzeba wspomnieć, że każdy z 
uczestników wrócił do domu z oka-
załym medalem, dyplomem i pod-
uszką.  

Zawody nie mogłyby się odbyć, 

gdyby nie wsparcie sponsorów, 
którym z tego miejsca serdecznie 
dziękujemy: Huta Szkła GLOSS, 
TouchPrint Artur Eksted, FHU 
"Arka" Jarosław Mansfeld, Usługi 
Ogólnobudowlane Eryk Graś,Dach 
Styl Michał Wojtkowiak, Usługi Bla-
charsko-Dekarskie Łukasz Marci-
niak, Zakład Ogólnobudowlany 
"Marbud" Marcin Ferens, Serwi-
tech - serwis, wynajem i sprzedaż 
wózków widłowych, Gospodarstwo 
Rolne "Rola" Rokosowo Edward 
Łabędzki - Przemysław Konce-
wicz. 

Podczas turnieju przyłączono 
się także do zbiórki pieniędzy na 
leczenie Zuzi ze Smogorzewa cho-
rej na SMA. Każdy, kto odwiedził 
poniecką halę, mógł posmakować 
pysznych ciast i wypić równie 
dobrą kawę. W skarbonkach zna-
lazło się ponad 5.000 złotych.  


