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Witamy na świecie
Powitajmy na świecie naj-

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

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. 

Wydawca i redakcja: Gminne Centrum Kultury  w Poniecu,  
ul. Szkolna 3, tel. 65 5731169 
Redaktor naczelny: Marta Kopania 
Przesyłanie materiałów do gazety i archiwum PDF: www.poniec.eu 
Druk: Drukarnia HAF LESZNO 
Skład: HALPRESS,  Leszno - www.leszno.eu

Wieści z gminy Poniec

Imię: Jan 
Nazwisko: Piotrowiak 
Data urodzenia: 22 maja 2022 r. 
Godzina i miejsce: 11:38, Leszno 
Waga: 3,660 kg 
Długość: 56 cm 
Imiona rodziców: Paulina i Kacper 
Miejsce zamieszkania: Czarkowo

Imię: Leon 
Nazwisko: Kubiak 
Data urodzenia: 21 maja 2022 r. 
Godzina i miejsce: 21:20, Leszno  
Waga: 2,570 kg 
Długość: 52 cm 
Imiona rodziców: Krystyna i Marcin 
Miejsce zamieszkania: Poniec

Sukces młodej wokalistki
Przedszkolacy mają wiele talentów. Rozwijają je podczas codziennych zajęć w przedszkolu oraz reprezentując placówkę na 
licznych konkursach. Istniejący od 1995 roku Festiwal Piosenki Przedszkolaków Czerwonak jest jedną z największych w Pol-
sce tego typu imprezą, adresowaną do przedszkolaków. W swoim zamierzeniu opiera się o utwory napisane z myślą o dzie-
ciach - ich możliwościach wykonawczych, ich zainteresowaniach i ich chęci do zabawy.

Konkurs przebiega w czterech 
etapach: gminny, powiatowy, rejo-
nowy oraz finał wojewódzki. 

W sobotę, 11 czerwca, odbył się 
finał XXV Wojewódzkiego Festiwalu 
Piosenki Przedszkolaków Czerwo-
nak 2022, w którym Przedszkole  
Samorządowe w Poniecu reprezen-
towała Helena Skrzypczak. 

Po wysłuchaniu 28 prezentacji 
konkursowych jurorzy, z Andrzejem 
Krzywym, wokalistą zespołu De 
Mono w roli przewodniczącego, po-
stanowili przyznać wyróżnienie He-
lence. 

Jesteśmy bardzo dumni z tego 
osiągnięcia i z całego serca gratulu-
jemy Helence odwagi oraz talentu. 

Imię: Laura     |     Nazwisko: Śmierzchała  |    Data urodzenia: 9 maja 2022 r. 
Godzina i miejsce: 15:50, Leszno     |     Waga: 4,330 kg     |   Wzrost: 58 cm 
Imiona rodziców: Małgorzata i Zbigniew   |   Rodzeństwo: Lena i Izabela 

Miejsce zamieszkania: Poniec
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Absolutorium dla burmistrza 
Radni Rady Miejskiej w Po-

niecu w dniu 31 maja 2022 roku. 
jednogłośnie udzielili wotum za-
ufania oraz absolutorium bur-
mistrzowi Ponieca z tytułu 
wykonania budżetu gminy za 
2021 rok. 

Dochody budżetu wykonano  w 
kwocie 45. 618. 391,94 zł - czyli 
plan dochodów został wykonany w 
104,81%, natomiast wydatki wyko-
nano w kwocie 40. 915. 696,69 zł - 
co stanowi 93,99 proc. planu. 

Burmistrz podczas przemówie-
nia podkreślał zaangażowanie rad-

nych, sołtysów, rad sołeckich oraz 
mieszkańców w realizację wielu ini-
cjatyw. Dzięki ich pracy nasze 
miejscowości z roku na rok stają 
się coraz ładniejsze i bardziej funk-
cjonalne. Za poświęcony czas i 
środki należą się im ogromne 
słowa uznania. Niezwykle istotne 
jest także konsekwentne realizo-
wanie Strategii Rozwoju Gminy Po-
niec, która stanowi wieloletni plan 
realizacji zadań oraz inwestycji. 

Wątpliwości w ocenie wykona-
nia zeszłorocznego budżetu nie 
miały także Regionalna Izba Obra-
chunkowa w Poznaniu, Komisja 
Rewizyjna oraz pozostałe komisje 
stałe, które pozytywnie oceniły 
pracę burmistrza Ponieca. 

11,6 mln zł dla gminy Poniec
W ramach II edycji Programu 

Inwestycji Strategicznych Polski 
Ład gmina Poniec otrzymała do-
finansowanie na realizację 
dwóch projektów. 

Pierwszy projekt dotyczy prze-
budowy budynków oświatowych na 
terenie gminy Poniec. 

Wykonana zostanie komple-
ksowa przebudowa XIX-wiecznego 
budynku Szkoły Podstawowej w 
Poniecu (byłego gimnazjum) pole-
gająca między innymi na wymianie 
instalacji: wodociągowej, kanaliza-
cyjnej, sanitarnej, grzewczej, hyd-
rantowej, gazowej, budowie 
instalacji wentylacji mechanicznej 
nawiewno - wywiewnej z odzy-
skiem ciepła, montażu dwóch kot-
łów gazowych kondensacyjnych, a 
także modernizacji sal dydaktycz-
nych oraz elewacji zewnętrznej. 
Poprawiony zostanie także rozkład 
pomieszczeń w budynku. 

Ponadto wymienione będzie po-
krycie dachowe wraz z moderniza-
cją elewacji budynku Przedszkola 
Samorządowego w Poniecu (dom 
sióstr). 

Planowana jest także wymiana 
pokrycia dachowego na budynku 
dawnego przedszkola samorządo-
wego, a dzisiejszego budynku 
Szkoły Podstawowej. 

Wartość dofinansowania tego 

zadania wyniesie 4. 207. 500 zł. 

Drugi projekt dotyczy budowy 
wraz z przebudową dróg, chodni-
ków oraz parkingów na terenie 
gminy Poniec. 

W ramach tego zadania planu-
jemy wykonać: 

• przebudowę skrzyżowania 
dróg powiatowych ulic Rydzyńskiej 
i Ogrodowej w Poniecu, 

• przebudowę ulicy Bojanow-
skiej w Poniecu, 

• budowę parkingu przy Ko-
ściele pw. Chrystusa Króla w Po-
niecu, 

• przebudowę drogi gminnej w 
Miechcinie, 

• przebudowę drogi powiatowej 
Żytowiecko - Rokosowo, 

• przebudowę drogi gminnej w 
Teodozewie, 

• przebudowę drogi gminnej w 
Zawadzie, 

• budowę drogi gminnej w Dzię-
czynie, 

• przebudowę chodnika przy 
drodze powiatowej na ulicy Gostyń-
ska Szosa w Poniecu, 

• przebudowę chodnika przy 
drodze powiatowej w Łęce Wielkiej 

• przebudowę chodników przy 
drogach powiatowych w miejsco-
wości Szurkowo. 

Wartość dofinansowania              
7. 410. 000 zł. 

Firma Pudliszki 
zatrudnia pracowników

Produkty firmy Pudliszki są 
sprzedawane nie tylko w Polsce, 
ale również w wielu krajach poza 
jej granicami. Koncentrat, ketchup, 
dania gotowe, sosy czy warzywa w 
puszkach to flagowe produkty 
marki. Gościmy je na naszych sto-
łach od ponad 100 lat. Historia 
marki sięga 1920 roku, kiedy to in-
żynier rolnictwa Stanisław Fenrych 
rozpoczął produkcję przetworów 
warzywnych i owocowych w nowo 
nabytym majątku Pudliszki w Wiel-
kopolsce. Posiadłość po latach za-
rządzania przez niemieckich 
właścicieli popadła w ruinę. Oko-
liczni właściciele ziemscy z niedo-
wierzaniem spoglądali na 
poczynania odważnego gospoda-
rza. Wielu z nich drwiło, że prędzej 
"na wierzbie wyrosną gruszki" niż 
starania nowego gospodarza przy-
niosą rezultaty, jednak ten nie 
dawał za wygraną i w ciągu dwóch 
lat stworzył drugą w ówczesnej 
Polsce fabrykę konserw. W 1927 
roku ze specjalnie wyhodowanej 
odmiany pomidorów " Immun Pud-
liszkowski" powstały flagowe pro-
dukty marki Pudliszki : koncentrat 
pomidorowy i pierwszy w Polsce 
ketchup według angielskiej recep-
tury. Firma do tej pory jest nieu-
stannie modernizowana. Pudliszki 
od lat przykładają dużą wagę do 
bezpieczeństwa żywności i jakości 
składników. Pomimo trudności 
związanych z pandemią oraz 
ciężką sytuacją za naszą granicą 
zakład w Pudliszkach nigdy nie za-
trzymał swojej produkcji, a wręcz 
ją zwiększył. Aby nadążyć za po-
trzebami konsumentów, fabryka w 
Pudliszkach permanentnie roz-
rasta się, można powiedzieć, że co 
dwa lata powstaje nowa hala pro-
dukcyjna. Za kilka miesięcy firma 
planuje uruchomić produkcję w 

nowo budowanej hali, a co za tym 
idzie - już teraz zwiększa zatrud-
nienie. Kandydaci mogą znaleźć 
pracę na stanowiskach:  

operator maszyn produkcyj-✓
nych,  

elektromechanik ✓
mechanik  ✓
operator wózka widłowego ✓

Osoby bez doświadczenia rów-
nież mogą znaleźć zatrudnienie. 
Firma zapewnia szkolenie na sta-
nowisku, na którym pracownik zo-
stanie zatrudniony. Osobom 
chętnym do podjęcia pracy zakład 
gwarantuje umowę o pracę w peł-
nym wymiarze czasu pracy, podpi-
sywaną bezpośrednio przez 
Pudliszki Sp. z o. o., premię mie-
sięczną, świadczenia z ZFŚS (np. 
wczasy pod gruszą, pożyczki, 
świadczenie świąteczne), pry-
watną opiekę medyczną, ubezpie-
czenie grupowe oraz możliwość 
rozwoju. Firma zapewnia również 
pracownikom dowóz do miejsca 
zatrudnienia na następujących tra-
sach:  

Trasa I - Gostyń - Pudliszki,  
Trasa II - Leszno - Pudliszki, 
Trasa III - Kobylin - Pudliszki, 
Trasa IV - Rawicz - Pudliszki. 

Potrzebujesz reklamy  
d la swoje j  f i rmy?  

Zareklamuj  s ię   
w naszej  gazecie!   

Informacje znajdziesz na: 
www.poniec.eu
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Helena to imię pochodzenia 
greckiego. Pochodzi od słów "hele" 
(blask) i "helane" (pochodnia). 

Helena to kobieta zdecydowana 
i pewna siebie, która doskonale po-
trafi dyrygować innymi. Ma w sobie 
również wiele delikatności i współ-
czucia wobec innych. Ma też wraż-
liwą duszę i ciężko jest jej wybaczać 
wyrządzone krzywdy.  

Założenie rodziny jest dla He-
leny życiowym priorytetem. Bywa 
niestety, że trudno jej znaleźć odpo-
wiedniego partnera, gdyż jej dobro i 
wrażliwość bywają wykorzystywane 
przeciwko niej. Wobec swojego 
partnera jest oddana i wierna. Nie w 
głowie jej żadne romanse ani flirty. 

Jest lubiana za swoją sprawied-
liwość i szczerość intencji wobec in-
nych. Unosi się nad nią aura 
tajemniczości, która dodatkowo 
przyciąga do niej mężczyzn. 

W życiu zawodowym Helena 
jest silna i zdecydowana. Świetnie 
podporządkowuje sobie ludzi i 
sprawnie nimi dowodzi. Nie lubi 
mieć nad sobą kogoś, kto wydaje jej 
polecenia. Współpracownicy jej 
ufają i skrupulatnie wykonują jej po-
lecenia. Doskonale porusza się w 
świecie kultury i sztuki i z tymi kie-
runkami wiąże swoją przyszłość.  

Kolorem Heleny jest fiolet, liczbą 

9, a kamieniem lapis. 
W gminie Poniec mieszka 35 ko-

biet noszących imię Helena: 14 w 
Poniecu, 4 w Rokosowie, po 3 w Ży-
towiecku i Łęce Wielkiej, po 2 w 
Sarbinowie i Drzewcach oraz po 1 
w Miechcinie, Śmiłowie, Szurkowie, 
Wydawach, Łęce Małej, Teodoze-
wie i Bogdankach. 

Imieniny Heleny najczęściej ob-
chodzone są 31 lipca, 18 sierpnia 
oraz 2 marca. Helena może również 
obchodzić imieniny: 13 sierpnia, 4 
listopada, 11 kwietnia, 23 kwietnia, 
22 maja.

Helena Skrzypczak  
z Miechcina

Heleny - 31 VII
Z bukietem kwiatów do...

Piotr to imię pochodzenia grec-
kiego. Pochodzi od słowa "petros", 
czyli skała. Oznacza niezłomnego 
jak skała. 

Piotr jest osobą ambitną i nasta-
wioną na sukces. Często pochła-
niają go fantazje, których realizacja 
nie jest możliwa. Potrzebuje w życiu 
kogoś, kto nim odpowiednio pokie-
ruje i pozwoli mu się skupić na na-
prawdę ważnych rzeczach.  
Życie rodzinne jest dla Piotra 

niezwykle ważne. Mimo natłoku 
obowiązków stara się spędzać z 
najbliższymi jak najwięcej czasu. 
Potrzebuje dużo miłości i poczucia 
bycia ważnym i kochanym.  

Piotr, jako osoba bardzo komu-
nikatywna, nie ma problemu w na-
wiązywaniu kontaktów z ludźmi. 
Wszystkich traktuje równo i z każ-
dym chętnie zagada i spędzi chwilę 
czasu. Zazwyczaj mówi szczerze i 
prosto z mostu o tym, co mu prze-
szkadza.  

Ambicja i dążenie do zawodo-
wego sukcesu to są znaki rozpo-
znawcze Piotra. Sam jednak nie jest 
w stanie osiągnąć zamierzonego 
celu, gdyż ma tendencję do rozko-
jarzania się i rozleniwiania. Przez to 
lepiej pracuje mu się w zespole czy 
też z jakimś rygorystycznym przeło-
żonym, który będzie mu wyznaczał 

coraz to nowsze zadania. Jest bar-
dzo elastyczny i gotowy do 
ustępstw, byleby uzyskać zamie-
rzony cel. Sprawdzi się w takich za-
wodach jak: ekonomista, inżynier 
czy też żołnierz. 

Jego kolorem jest pomarań-
czowy, liczbą 6, a kamieniem szafir. 

W naszej gminie mieszka 129 
mężczyzn o tym imieniu. W Poniecu 
54, po 8 w Rokosowie, Drzewcach i 
Łęce Wielkiej, po 7 w Szurkowie, 
Śmiłowie i Sarbinowie, po 5 w Żyto-
wiecku, po 4 w Janiszewie, Gro-
dzisku i Dzięczynie, po 3 Zawadzie, 
Bączylesie i Łęce Małej oraz po 1 w 
Teodozewie, Kopaniu, Czarkowie i 
Włostkach. 

Piotr Radojewski 
z Ponieca

Piotra - 30 VII

POŻEGNANIE 

W maju na zawsze odeszli od nas : 
 

  03.05 - Maria Banach (1989), Drzewce 
  03.05 - Marianna Matuszewska (1932), Poniec 
  09.05 - Tadeusz Biegała (1950), Drzewce 
  12.05 - Zenon Kujawiak (1952), Miechcin 
  15.05 - Maria Kubiak (1949), Drzewce 

Młodzi programiści

Gminne Centrum Kultury w 
Poniecu we współpracy z Pla-
netą Robotów przygotowały dla 
młodzieży kurs programowania.  

Zajęcia odbywają się cyklicznie 
i składają  się  z pięciu kilkugo-
dzinnych spotkań. Cały kurs to 30 
godzin lekcyjnych.  

Młodzi programiści uczą się 

podstaw programowania oraz al-
gorytmiki. Piszą własne matema-
tyczne programy w językach 
Scratch oraz Swift. Do tej pory na-
pisali łącznie ponad 25 różnych 
skryptów.  

Gratulujemy młodzieży rozpo-
czętej przygody z programowa-
niem! Trzymamy za Was kciuki! 

W minionym miesiącu rozpoczęły się prace związane z przebudową ulic: 
Akacjowej, Dębowej i Kasztanowej w Poniecu. W związku z tym wyko-
nawca inwestycji - firma PD DROGBUD - Gostyń Sp. z o. o. wprowadziła 
tymczasową organizację ruchu. 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na znaki drogowe i kierowanie 
się zgodnie z nimi. 

Poszczególne etapy będą wiązały się z czasowymi zamknięciami prze-
budowywanych ulic, a w ich następstwie utrudniony bądź w pewnych okre-
sach niemożliwy może być dojazd do posesji zlokalizowanych przy 
ulicach: Akacjowej, Dębowej, Kasztanowej, Świerkowej oraz Wierzbowej.
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Jubileusz 25 - lecia posługi kapłańskiej świętował proboszcz ponieckiej 
parafii ks. Krzysztof Szymandera. Z tej okazji odbyła się uroczysta msza 
św. w której uczestniczyli parafianie, przedstawiciele samorządu, szkół, 
strażacy oraz członkowie Bractwa Kurkowego. W imieniu mieszkańców 
życzenia jubilatowi przekazał burmistrz Jacek Widyński. 

Po mszy, w podziękowaniu za życzenia, ksiądz proboszcz zaprosił wszyst-
kich do ogrodów parafialnych. Tam czekał jubileuszowy tort, grill i pre-
zenty. 

W Klubie Seniora w Poniecu odbyło się kolejne spotkanie miłośników his-
torii. Państwo Danuta i Grzegorz Wojciechowscy wygłosili bardzo ciekawy 
wykład na temat historii rodu. 

Historycy w niezwykle przejrzysty sposób przekazali podstawowe infor-
macje odnośnie genealogii. Uczestnicy dowiedzieli się również, skąd czer-
pać informacje dotyczące swoich przodków i jak wykonać swoje drzewo 
genealogiczne.  

Piękna nasza Polska

W tym roku, podobnie jak w 
latach ubiegłych, w Szkole Pod-
stawowej w Poniecu odbył się 
konkurs recytatorski. Chętni 
uczniowie z klas IV - V przygoto-
wali do recytacji wiersze, w któ-
rych ukazana została piękna 
polska przyroda.  

Czternaścioro recytatorów za-
prezentowało członkom komisji i 
pozostałym uczestnikom konkursu 
przygotowane utwory. Wielu z nich 
wzbogaciło swój występ o sto-
sowne rekwizyty. Wszyscy słucha-

cze mieli możliwość obcowania z 
poezją patriotyczną, dzięki której 
poznali uroki polskiej przyrody i do-
skonalili poprawną ojczystą mowę.  

Członkowie komisji konkurso-
wej postanowili wyróżnić następu-
jące osoby: 

I miejsce - Kacper Student kl. IV 
a (wiersz "Polska" H. Krystek - 
Jones), 

II miejsce - Michalina Andrze-
jewska ("Polska" A. Słonimski), 

III miejsce - Maja Wrotyńska 
("Twój dom" K. Grochowska).

Dziecięce zawody wędkarskie
W sobotę, 4 czerwca Ponieckie Stowarzyszenie Wędkarskie Perkoz na stawie spor-
towym w dzięczyńskim kompleksie stawów zorganizowało zawody dla najmłod-
szych wędkarzy, czyli coroczne zawody z okazji Dnia Dziecka.

W tym roku uczestniczyło w 
nich 49 zawodników. Zmagania 
młodych wędkarzy odbyły się w 
dwóch kategoriach wiekowych. W 
kategorii do 10 lat startowało 25 
osób, a w kategorii od 11 do 15 lat 
24 osoby. W młodszej kategorii 
wiekowej po trzech godzinach węd-
kowania I miejsce z wynikiem 12,43 
kg zajął Łukasz Maleszka, II 
miejsce z wynikiem 10,31 kg Antoni 
Karolczak, a na III miejscu uplaso-
wał się Oliwier Glabś z wynikiem 

8,46 kg. 
W kategorii wiekowej 11 - 15 lat 

najlepszy okazał się Szymon Krzy-
żoszczak z wynikiem 9 kg, na II 
miejscu był Krystian Idowiak z 
wagą ryb 7,81 kg, a III miejsce na-
leżało do Piotra Frąckowiaka, który 
złowił 6,3 kg ryb. Wszyscy zawod-
nicy otrzymali nagrody i medale, a 
zwycięzcy dodatkowo otrzymali pu-
chary. Po zawodach wszyscy 
uczestnicy wraz z opiekunami zos-
tali zaproszeni na poczęstunek w 
postaci ciasta, napoi oraz pieczo-
nych kiełbasek. 

Ponieckie Stowarzyszenie 
Wędkarskie od 2012 roku cyklicz-
nie organizuje zawody wędkarskie 
z okazji Dnia Dziecka, ale nigdy nie 
było tak dużego zainteresowania. 
W poprzednich latach startowało 
od 25 do 30 dzieci, a w tym roku 
chętnych było grubo powyżej ocze-
kiwań organizatora. Jest to ciekawy 
progres i świadczy o tym, że węd-
karstwo w naszej okolicy rozwija 
się dość dynamicznie, a stawy w 
Dzięczynie są świetnie przygoto-
wane dla wędkarzy amatorów, jak i 
zawodowców. Już teraz można 
spotkać tam mistrzów, wicemist-
rzów oraz reprezentantów Polski w 
wędkarstwie spławikowym. Nasze 
stawy dość mocno zaznaczyły się 
na mapie polskich łowisk wędkar-
skich, a w obrębie 150 km wiodą 
prym, o czym może świadczyć 
liczba osób wędkujących w wee-
kendy.
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Zapraszamy na Dni Ziemi Ponieckiej
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Dni Ziemi Ponieckiej wracają na 
stadion przy ulicy Harcerskiej w Poniecu. Szesnasta edycja wydarzenia odbę-
dzie się w dniach od 15 do 17 lipca.

W piątek, 15 lipca, imprezę 
rozpoczynamy od godz. 18. Ar-
tyści na scenę wyjdą o godz. 19. 
Koncerty rozpoczną się od wy-
stępu zespołu Wolter działają-
cego w branży disco polo. 
Wolter zadebiutował we wrześ-
niu 2019 roku utworem pt. 
"Skradłaś moje sny", którym tra-
fił w gusty słuchaczy. Zespół ma 
w sobie ogromne pokłady ener-
gii, którą chciałby przekazać 
swoim fanom. Koniecznie 
trzeba go zobaczyć na żywo. 

Tuż po oficjalnym otwarciu 
XVI Dni Ziemi Ponieckiej wy-
stąpi zespół Baciary. Jest to pol-
ski zespół folklorystyczny 
założony przez braci Janusza i 
Andrzeja Body w 2002 roku na 
Podhalu. W swojej muzyce oraz 
strojach grupa nawiązuje do tra-
dycji góralskiej. Do najbardziej 
znanych utworów należą: "Żyje 
się raz", "Oczy zielone", "Nic do 
stracenia", "Jak się bawią lu-
dzie", "Lubię Śpiewać, Lubię 
Tańczyć".  

Kolejnej gwiazdy nie trzeba 
przedstawiać chyba nikomu. O 
godz. 22.30 na ponieckiej sce-
nie wystąpi legenda disco polo 
zespół Boys z wokalistą Marci-
nem Millerem na czele.  

Zespół powstał w 1991 roku. 
Początki grupy nie były łatwe, 
Panowie grali na pożyczonym 
sprzęcie, czasem nawet robio-
nym własnoręcznie. Dzięki za-
pałowi i chęci rozwoju chłopaki 
z zespołu Boys odnieśli nieby-
wały sukces. Szybko stali się 

znani i lubiani. Pierwsze kon-
certy dawali na weselach i im-
prezach organizowanych w 
małych miejscowościach. 
Pierwszy album pt. "Dziew-
czyna z marzeń" - nagrali w ga-
rażu. Znalazł się na nim wielki 
przebój muzyki disco polo "Wol-
ność". Kolejne utwory zespół 
nagrywał już w profesjonalnych 
studiach nagraniowych. Po na-
graniu kaset "Usłysz wołanie" i 
"Wspólne inicjały" kaseta "Mi-
łość jak wiatr" zapewniła zespo-
łowi pierwsze miejsca na listach 
przebojów. W czerwcu 1996 
roku zespół wydał płytę zatytu-
łowaną "Łobuz i drań" i od tego 
momentu stały się jednym z naj-
wyżej ocenianych zespołów z 
gatunku disco polo.  

Po koncercie organizatorzy 
zapraszają wszystkich do za-
bawy tanecznej z didżejem.  

W sobotę, 16 lipca, rozpo-
czynamy imprezę  od godz. 13. 
Na dzieciaki czekać będzie dar-
mowy, dmuchany plac zabaw. 

Tegoroczne Dni Ziemi Ponie-
ckej stają nie tylko pod znakiem 
koncertów muzycznych, ale 
także rywalizacji biegaczy. 
Druga Famag Bieg Poniecka 10 
- tka to propozycja już znana 
sprzed dwóch lat. Długość trasy 
to 10 km. Bieg zostanie prze-
prowadzony ulicami Ponieca 
(ok. 3 km oraz drogami leśnymi 
i śródpolnymi ok. 7 km). Zu-
pełną nowością będą Biegi o 
Puchar Banku Spółdzielczego w 
Poniecu. 

Do rywalizacji zapraszamy 
dzieci do 10. roku życia, dla któ-
rych przygotowano 5 kategorii. 
Co najważniejsze, każdy 
uczestnik wróci do domu z me-
dalem i drobnym upominkiem, a 
najlepsi w swoich kategoriach z 
pucharami. Udział w zawodach 
jest bezpłatny, wystarczy tylko 
wejść na stronę www.zapisy. 
gck. poniec. pl, wybrać odpo-
wiednią kategorię i stawić się 16 
lipca o godz. 15. 30 na starcie 
na stadionie sportowym w Po-
niecu.  

Wieczorem znów zapełni się 
scena. W rockowym klimacie 
wystąpi zespół the G[H]OST. 
Grupa powstała w 2006 roku w 
Gostyniu z inicjatywy obecnego 
wokalisty Mariana Szulczyń-
skiego. Nazwa zespołu powią-
zana jest z angielskim słowem 
ghost (duch) i miastem, w któ-
rym została powołana do życia. 
Gostyńskie duchy są znakomi-
tym przykładem powiedzenia, 
że muzyka łączy pokolenia.  

Kolejnym zespołem, który 
wystąpi przed poniecką publicz-
nością, są Specyficzni. Zespół 
powstał na przełomie 2009 i 
2010 roku, a stworzyli go gole-
niowscy muzycy. Po kilku mie-
siącach wspólnego 
koncertowania, poczuli po-
trzebę stworzenia nowego auto-
nomicznego projektu 
muzycznego, który przewrotnie 
nazwali "Specyficzni". Niesamo-
wita i charyzmatyczna osobo-
wość muzyków szybko okazała 

się strzałem w dziesiątkę. Spe-
cyficzni po kilku miesiącach 
działalności zyskali rzeszę 
fanów.  

Po takiej muzycznej roz-
grzewce na ponieckiej scenie 
możemy spodziewać się już 
tylko najlepszych. Dlatego też 
jako gwiazda wieczoru wystąpi 
żywa legenda polskiego rocka - 
zespół T - Love.  

Tego zespołu nikomu nie 
trzeba przedstawiać. Jedna z 
najsłynniejszych polskich grup 
rockowych wylansowała takie 
przeboje jak: "Chłopaki nie pła-
czą", "Warszawa", "King" czy 
"Stokrotka". Formacja ma na 
koncie 13 płyt, z czego ostatnia, 
zatytułowana Hau! Hau!, miała 
swoją premierę wiosną. W tym 
roku zespół założony przez 
Muńka Staszczyka obchodzi 
ważny jubileusz - T. Love gra już 
od 40 lat! 

Niedzielne spotkanie przy 
Harcerskiej to już tradycyjnie 
spotkanie ks. proboszcza 
Krzysztofa Szymandery z para-
fianami. Wielki rodzinny piknik 
połączony ze śpiewem, muzyką 
oraz loterią fantową odbędzie 
się 17 lipca. 

Na powyższe wydarzenia za-
praszają: Burmistrz Ponieca 
Jacek Widyński, Gmina Poniec 
oraz sponsorzy. Za wsparcie już 
teraz najmocniej dziękujemy a 
Was, drodzy Państwo serdecz-
nie zapraszamy do wspólnej za-
bawy.                  

                            MK 

Koło Gospodyń Wiejskich 
Czarkowianki oraz grupa za-
przyjaźnionych osób miała 
przyjemność spędzić majówkę 
na Zamku Książ podczas XXIII 
Festiwalu Kwiatów i Sztuki. 

To miejsce wyjątkowe - o im-
ponującej kubaturze, ciekawej 
historii oraz zapierającej dech 
w piersiach lokalizacji. Dodat-
kową atrakcją przykuwającą 
uwagę były niezwykłe kwia-
towe aranżacje wykonane 
przez mistrzów florystyki, które 
zdobiły sale i przedzamcze. 
Pobyt w obiekcie pozostawił 
nam piękne i niezapomniane 
wrażenia. 
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Wiersz obozowy
(tekst poświęcam pamięci mojej mamy Urszuli)

Urszula Jaróżek z d. Rabura - 
moja mama - w wieku 13 lat została 
zabrana przez okupanta niemiec-
kiego na przymusowe roboty. Fak-
tycznie była jeszcze dzieckiem. Było 
to wbrew zasadom, którymi kiero-
wało się państwo hitlerowskie, gdyż 
brali oni na roboty przymusowe 
osoby co najmniej 15-letnie. W przy-
padku mojej mamy naziści obeszli 
tę zasadę wpisując w dokumenty 
przymusową pracę dopiero gdy 
mama ukończyła 15 lat. Faktycznie 
były to cztery lata, a w dokumentach 
miała zapisane tylko dwa lata. Pra-
cowała w fabryce amunicji w Nor-
dhausen w górach Harz. Fabryka ta 
zatrudniała tylko personel żeński. 
Normy wyżywieniowe były głodowe. 
Warunki sanitarne były również bar-
dzo złe. Wszawica była wszech-
obecna. Ten, kto nie wykonywał 
narzuconych norm pracy, miał jesz-
cze te głodowe stawki żywieniowe 
obcinane. Oprócz pracy w fabryce 
jeździły również do pracy w okolicz-
nych gospodarstwach za wyżywie-
nie. Zdarzyło się, że jednego razu 
bauer za wykonaną pracę nagoto-
wał im zupy z gazet. Mimo głodu 
dziewczyny odmówiły zjedzenia ta-
kiego posiłku. 

Niedożywienie, praca ponad siły, 
fatalne warunki sanitarne oraz noto-
ryczny stres spowodowały, że 
mama w późniejszym okresie życia 
zapłaciła straszną cenę zdrowotną. 
Śmiesznym wydaje się, że za cztery 
lata katorżniczej pracy dziecka, przy 
głodowych normach wyżywienia i 
utratę zdrowia Fundacja Polsko - 
Niemieckie Pojednanie wypłaciła 
naszej mamie na początku lat dzie-
więćdziesiątych kilka tysięcy złotych 
jako zadośćuczynienie za doznane 
krzywdy. Mimo strasznych warun-

ków, w których żyły, dziewczęta 
tęskniły za normalnym życiem. Nie-
które z nich tworzyły kuplety, które 
w większości były wynikiem żalu do 
polskich elit zostawiających pro-
stych ludzi samych. Z wielu takich 
utworów zapamiętałem niestety 
tylko krótkie frazy. O dowódcy woj-
ska mówiły "Śmigły - Rydz zrobił z 
Polski hyc", a o prezydencie "Mo-
ścicki Ignacy powiedział do widze-
nia Polacy". 

Dzięki fenomenalnej pamięci 
mojej mamy udało mi się swego 

czasu zapisać jeden z wierszy, który 
powstał w obozie. Podkreślenia wy-
maga fakt, że moja mama dykto-
wała mi ten wiersz ponad 40 lat po 
zakończeniu wojny. Był on odpowie-
dzą na wszechobecny głód i wyra-
żał tęsknotę za podstawowym 
produktem - jedzeniem. 

Był raz Pan przystojny i bogaty, 
lecz do tego dużo gadał, 

ale za to mało zjadał. 
Na śniadanie dla zabawy 

wypił szesnaście filiżanek kawy, 
cztery babki, dwa placki i trzy 

usmażone kaczki. 
A gdy obiad już nadchodzi 

to nasz Panicz głodny chodzi. 
Zjadł z masłem bochen chleba, 

bo głód zaspokoić trzeba. 
A gdy obiad się zaczyna, 
idzie z ryżem baranina. 

Zjadł na drożdżach michę klusek 
i jeszcze miał pusty brzuszek. 

Na podwieczorek zjadł trzydzieści 
funtów kiełbasy, 

wypił piwa wymborek 
i tak skończył podwieczorek. 

Na kolację bez przyczyny 
zjadł trzy brytfanny świniny, 

wypił beczkę koniaku 
i to wszystko zjadł bez smaku. 

A gdy się spać już położył, 
to do rana ledwie dożył 

i sobie westchnął 
" Ach mój Boże człowiek z głodu 

wstać nie może". 
 MARIAN MIROSŁAW JARÓŻEK 

Rowerówki są jedną z aktyw-
ności, którą chętnie wybierają 
mieszkańcy naszej gminy. 
Członkowie Klubu Seniora w 
Poniecu postanowili skorzys-
tać z pięknej pogody i jeden z 
czerwcowych dni spędzili na 
rowerach. Seniorzy spotkali się 
przed kościołem parafialnym w 
Poniecu i udali się w kierunku 
Sarbinowa. Tam, w miejscowej 
świetlicy, czekał na nich po-
częstunek i chwila relaksu. At-
mosfera jak zawsze okazała 
się wyśmienita, a seniorzy ko-
lejny raz udowodnili, że takie 
spotkania i aktywny wypoczy-
nek sprzyjają integracji. 

W przedszkolach w Poniecu i w Łęce Wielkiej odbyły się kolejne 
Koncerty Edukacyjne Zielonej Półnutki. Tym razem tematem prze-
wodnim była muzyka ukraińska. Dzieci poznały nowy instrument 
muzyczny - bandurę. To ukraiński ludowy instrument muzyczny, w 
którym struny szarpie się palcami lub plektronem. W wykonaniu 
artystki Kateriny przedszkolaki usłyszały piosenki m. in.: "Nama-
luję Ci słońce", "Dumka na dwa serca", "Czerwona Kalina". Dzieci 
czynnie uczestniczyły w koncercie odkrywając tajemnice nowego 
instrumentu. Przekonały się także o magicznej mocy dźwięków. 
Taki koncert to niezwykle ekscytujące wydarzenie tak dla dzieci, 
jak i dorosłych. 



Powrót do PR
Długie stanie w kolejkach, bony żywnościowe, milicja, stare trabanty i syrenki, pod
kasza gryczana ze szklanką lemoniady, przemowy przodowników na wiecach, majowe
lanie w LOK - u. To wszystko czekało na drużyny zgłoszone do IV edycji Gry Miejskie

Zgłoszone drużyny dzielnie 
walczyły o kartki, które wymieniali 
na szary papier toaletowy. Poma-
gały im w tym mapy, zagadkowe 
teksty, zdjęcia oraz inne gadżety. 
Do zadań należało odnalezienie 
miejsc w Poniecu i poznanie ich 
funkcji w okresie PRL - u. Uczest-
nicy na swojej drodze mogli spot-
kać charakterystyczne dla czasów 
PRL - u postacie, więc nikogo nie 
dziwił widok pani z papierem toa-
letowym czy też cinkciarza. W sce-
nariusz wydarzenia wplecione były 
liczne elementy związane z Soli-
darnością, a także propagandowe 
hasła ówczesnego rządu. Charak-
ter gry to obraz "tamtych czasów" 
widziany w krzywym zwierciadle z 
lekką ironią i dość dużym dystan-
sem. 

Najlepiej z przygotowanymi za-
daniami poradził sobie zespół 
W&W.  
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Bardzo dziękujemy wszystkim zespoł
niałe przygotowanie i piękne stroje. Sup
zaangażowania wielu osób i instytucji. Gm
serdeczne podziękowania dla: burmistrz
żyny Harcerzy Starszych w Poniecu, P
miana Płowego, dr. Grzegorza Wojci
Poniecu, Gminnego Zakładu Wodociągó
kiego Diana, Rola Rokosowo Przemysła
Policji w Poniecu.



RL-u
róże za jeden uśmiech, 

e przemarsze oraz strze-
ej.
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łom uczestniczącym w imprezie za wspa-
per Gra nie odbyłaby się bez pomysłów i 
minne Centrum Kultury w Poniecu składa 
za Ponieca Jacka Widyńskiego, 11. Dru-
awła Szynki, Krzysztofa Głowacza, Da-
echowskiego, Bractwa Kurkowego w 

ów i Kanalizacji w Poniecu, Koła Łowiec-
aw Koncewicz, OSP Poniec, Posterunku 

Piknik na zakończenie sezonu
Wraz z końcem czerwca zakończył się sezon sekcji sportowych ponieckiego Piasta. 
Zanim jednak młodzież mogła się udać na zasłużony odpoczynek, Zarząd klubu 
przygotował dla wszystkich zawodników niespodziankę.

18 czerwca, podczas specjal-
nie zorganizowanego pikniku klu-
bowego na stadionie miejskim w 
Poniecu, podsumowano miniony 
sezon działalności. Podczas spot-
kania nie mogło zabraknąć aktyw-
ności fizycznej - były gry i zabawy 
z animatorem, towarzyskie mecze 
piłkarskie, strzelanie z wiatrówki 

oraz występ sekcji akrofitness. 
Młodzi zawodnicy ponieckiego 

klubu trenują piłkę nożną, piłkę 
siatkową oraz akrobatykę i fit-
ness. W ostatnim czasie odnieśli 
wiele sukcesów, za które zostali 
nagrodzeni. Podkreślić także na-
leży, że za tymi wszystkimi osiąg-
nięciami stoją też trenerzy, 

rodzice i opiekunowie. Wydarze-
nie na stadionie było doskonałą 
okazją do wręczenia stypendiów 
najbardziej zasłużonym i utytuło-
wanym zawodnikom. Wszyscy 
członkowie ponieckich sekcji 
otrzymali drobne upominki z logo 
klubu ufundowane przez władze 
Ponieca. 
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Siatkarskie Mistrzostwa
W ostatnim czasie odbył się 

Finał Wielkopolskich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej 
Chłopców. W Krotoszynie spotkały 
się cztery najlepsze drużyny woje-
wództwa, w tym reprezentanci 
Szkoły Podstawowej w Poniecu w 
składzie: Maksymilian Wasiak, Filip 
Rychel, Cyprian Brodziak, Grze-
gorz Szeląg, Bartosz Student, Szy-
mon Wróbel, Maksymilian Kuźniak 
i Wojciech Juskowiak. Niestety, 
chłopcy przegrali pierwszy pojedy-
nek z reprezentantami gospodarzy 
- Krotoszynem (który ostatecznie 
został mistrzem Wielkopolski) i w 
walce o brązowy medal zmierzyli 
się z zespołem z Turku. Gładko wy-
grali pierwszego seta i po zaciętej 
walce w drugim (31:29) pokonali 
przeciwników, kończąc turniej na 

trzecim miejscu. Podczas uroczys-
tego zakończenia otrzymali pa-
miątkowe medale oraz grawerton, 
a Maksymilian Wasiak został 
uznany za najlepszego atakują-
cego turnieju.  

Natomiast w hali sportowej w 
Poniecu odbył się Półfinał Woje-
wódzki w Piłce Siatkowej Dziew-
cząt. Reprezentantki ponieckiej 
szkoły w składzie: Zofia Ratajczak, 
Kamila Borowiec, Julia Małyszek, 
Martyna Sawarzyńska, Maria Sob-
czyk, Kornelia Urbaniak, Roksana 
Giera i Vanessa Robakowska za-
jęły trzecie miejsce. 

Gratulujemy wszystkim uczniom 
szkoły w Poniecu, którzy godnie re-
prezentowali ją w powiecie, rejonie 
oraz województwie, życząc dal-
szych sportowych sukcesów. 

Wielkie emocje w ponieckiej hali
Pierwsza w historii na-

szej hali Gala MMA za nami. 
Wydarzenie, które pierwo-
tnie miało odbyć się już 
dwa lata temu, a z powodu 
pandemii nie doszło do 
skutku, okazało się bardzo 
udaną imprezą. Setki kibi-
ców na trybunach obejrzało 
dziewięć emocjonujących 
pojedynków. 

W najważniejszej walce wie-
czoru pochodzący z Gruzji Levan 
Kirtadze jednogłośną decyzją sę-
dziów pokonał Gracjana Misia. 

Wcześniej w oktagonie zapre-
zentowali się: Tobiasz Andrze-
jewski, który pokonał Krzysztofa 
Olenkiewicza, Maryna Warzy-
niak, która po trzech rundach 
zwyciężyła Adriannę Karyś, Kac-
per Fornalski, który w pierwszej 
rundzie zwyciężył przez poddanie 
z Marcinem Nowackim, Piotr 
Skobel, który wygrał z Dawidem 
Janiakiem i Łukasz Miler pokonu-
jąc Szymona Szwarca. 

Po walkach amatorskich przy-
szedł czas na pojedynki semi - 
pro i walki zawodowe. Najpierw 
Wojciech Demczur pokonał Ma-
teusza Oleska, a Mateusz Kow-
nacki zwyciężył Konrada 
Kaczmarskiego. W walce zawo-
dowej Krzysztof Grobarski w dru-
giej rundzie pokonał przez 
techniczny nokaut Dominika Do-
brzyńskiego. 

 
Fot.: PoniecMojeMiasto
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W tym sezonie Piast Poniec nie miał sobie równych. Na początku 
czerwca, na trzy kolejki przed końcem sezonu, zawodnicy Piasta mogli 
otworzyć szampana. Lider tabeli w 27. kolejce podejmował GKS Jara-
czewo. Zgodnie z przewidywaniami drużyna Jerzego Radojewskiego wy-
grała 6 : 2. Tym samym ekipa z Ponieca zapewniła sobie wygraną w 
wielkopolskiej okręgówce i w nowym sezonie będzie walczyć o punkty w 
V lidze.

Integracja uczniów klas VIII

Seniorzy grali w boule

Boules, a właściwie Pétan-
que (petanka), to jedna z ulubio-
nych rozrywek towarzyskich 
Francuzów. Zasady gry w bou-
les są bardzo proste.  

Rozgrywki odbywają się naj-
częściej na utwardzonej po-
wierzchni zwanej bulodromem i 
polegają na rzucaniu do okręgu 
metalowymi kulami o średnicy od 
70,5 do 80 mm. W środku okręgu 
znajduje się mała kulka, określana 
jako cochonnet, po polsku używa 
się nazwy "świnka". Każdy gracz 
stara się umieścić swoją boules 
jak najbliżej świnki lub ją przesu-
nąć albo wybić kulę przeciwnika.  

Rywalizacja w bule jest popu-
larna zwłaszcza wśród seniorów. 
To bezpieczna rozrywka, która wy-
maga jedynie koncentracji, a nie 
wysiłku fizycznego. Dzięki temu 
można ćwiczyć koordynację ru-
chową. Poprawia się praca mózgu, 
a także dotlenia organizm, gdyż 
partie rozgrywane są na świeżym 
powietrzu. W boules można grać w 
zasadzie wszędzie. Petanka do-
skonale poprawia relacje spo-
łeczne, wzbudza ducha rywalizacji, 
a także pozwala doskonalić umie-
jętności. Taka aktywność pobudza 
pracę całego organizmu, a także 
poprawia nastrój. 

Najstarsi uczniowie szkół 
podstawowych opuścili mury 
swoich placówek i rozjechali się 
do różnych szkół. Te ostatnie 
chwile młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej w Poniecu chciała jak 
najczęściej spędzać razem, 
stąd pomysł wspólnej wy-
cieczki - bez podziału na od-
działy - wszyscy ósmoklasiści 
stali się jedną zwartą, zgraną 

grupą, która udowodniła, jak 
wspaniale można się bawić.  

Zdecydowali się na wyjazd 
pełen atrakcji. Stwierdzili, że mają 
dość poznawania, zwiedzania, za-
pamiętywania, trzeba się odstre-
sować po trudach 
egzaminacyjnych, zatem postawili 
na relaks. Tego im nie zabrakło w 
Hermanowie, gdzie czekał na nich 
zestaw zabaw pod nazwą "Krea-

tywnie i aktywnie". 
Pojechali tam przede wszyst-

kim po to, by odetchnąć pełną 
piersią, pobawić się, powygłupiać 
i zrelaksować po uciążliwym "za-
kuwaniu" przed egzaminem. Pat-
rząc na ich roześmiane buzie 
można było z całą pewnością 
stwierdzić, że im się to udało. 
Uśmiech nie schodził z ich twarzy, 
chętnie brali udział we wszystkich 
atrakcjach, a ich zaangażowanie 
było tak pełne, że zarazili swoim 
zapałem wychowawczynie, któ-
rych nie trzeba było długo nama-
wiać do wspólnej zabawy. 

Mimo że pogoda trochę spła-
tała figla, nie zepsuła jednak dnia 

i nastrojów uczestników. Udało się 
zrealizować wszystkie zaplano-
wane rywalizacje, a ósmoklasiści 
zgodnie podsumowali, że tę wy-
cieczkę będą najmilej wspominać 
z podstawówki. 

Jedną z ostatnich okazji, by 
pobyć razem, był Dzień Dziecka. 
Korzystając ze wspaniałej pogody 
uczniowie klas ósmych spędzili 
czas na świeżym powietrzu. Był to 
czas na gry zespołowe, zabawy 
integracyjne, swobodne rozmowy 
na kocach piknikowych oraz kla-
sowe wyjście na lody. Ten dzień z 
pewnością zapadnie w ich pa-
mięci i będzie dla naszych ósmo-
klasistów miłym wspomnieniem. 

Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka odbył się także w Czarkowie i w 
Żytowiecku. Na obu wydarzeniach pogoda dopisała, więc dobrej zabawie 
na świeżym powietrzu nie było końca. Każdy znalazł tutaj coś dla siebie, 
ponieważ były: dmuchane zamki, bajkowe postacie, malowanie twarzy, 
kącik plastyczny, pyszne lody i ciasto oraz smaczna kiełbaska z ogniska. 
Do Żytowiecka przyjechali strażacy z OSP w Krobi, którzy zafundowali 
najmłodszym m. in. kurtynę wodną.  

Wydarzenie w Czarkowie odbyło się dzięki wsparciu zaprzyjaźnionych 
firm: Jeżyk, Macii, Bank Spółdzielczy w Poniecu, a także sołectwa Czar-
kowo, KGW Czarkowianki i zaangażowanych mieszkańców. 
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Wojna  widz iana  oczami  dz iecka

Z wojennych i okupacyjnych wspomnień cz.29
Dzieci są szczególnymi ofia-

rami wojen. Obrazy śmierci i znisz-
czeń wywierają szczególnie 
destrukcyjny wpływ na młodą psy-
chikę, pozostawiając w niej głębo-
kie rany na całe życie. Takim 
dzieckiem wojny jest między in-
nymi Łucjan Lorek z Ponieca. 

 W chwili wybuchu wojny miał 
zaledwie trzy lata. Dlatego niewiele 
zapamiętał z tych ciężkich czasów. 
Jednak nieliczne obrazy w jego pa-
mięci zapisały się bardzo mocno. 
Jego wspomnienia spisała na po-
czątku obecnego stulecia uczen-
nica Publicznego Gimnazjum w 
Poniecu - Anna Twardowska. 

 Rodzina Łucjana Lorka, za-
mieszkała w Poniecu, została wy-
siedlona w 1940 r. razem z innymi 
mieszkańcami naszego miasta. 
Przypomnijmy tutaj, że był to rok 
masowych wysiedleń z Ponieca i 
okolicy zapoczątkowanych w grud-
niu 1939 r. Miały one miejsce 12 
kwietnia i 15 sierpnia 1940. Zaled-
wie dwa tygodnie później (30 
sierpnia) doszło do kolejnej tury 
wysiedleń, w czasie której o 5 rano 
brutalnie wyrzucono z domów 23 
polskie rodziny. Kilka dni później, 9 
września, wysiedlono rodziny pie-
karzy oraz kilku okolicznych nau-
czycieli. Oficjalne wykazy 
wysiedlonych z okresu powojen-
nego liczą 75 rodzin. Licząc śred-
nio po 4 osoby na rodzinę, można 
przyjąć, że co najmniej 300 miesz-
kańców Ponieca zostało skaza-

nych przez okupanta na ponie-
wierkę. Większość trafiła do Polski 
wschodniej, czyli ówczesnej Ge-
neralnej Guberni, przede wszyst-
kim do Tarnowa. Pewną część 
wysiedlonych skierowano do Ra-
domia, Lublina, Kraśnika, Piotr-
kowa, Limanowej. Mniejsza ich 
liczba trafiła do Niemiec (Her-
mstadt, Acken). 

 Nie wiemy, którego dokładnie 
dnia wysiedlono rodzinę Lorków. 
Bydlęcymi wagonami przewie-
ziono Polaków z Ponieca do Łodzi. 
Tutaj, przez pewien czas, rodzina 
Lorków przebywała u pewnej ro-
dziny. Wkrótce jednak wysiedleńcy 
zostali przeniesieni dalej na 
wschód Polski, do województwa 
lubelskiego, prawdopodobnie w 
okolicę Kraśnika, gdzie przydzie-
lono ich do pracy w gospodarstwie 
rolnym. Ojciec Łucjana Lorka nie 
pracował razem z matką, ale w 
jednej z sąsiednich miejscowości. 
Dzięki temu mógł odwiedzać ro-
dzinę raz w tygodniu. Rodzina Lor-
ków zajmowała jeden niewielki 
pokoik. Stosunki z miejscową lud-
nością układały się poprawnie. 
Nikt ich nie bił ani nie prześlado-
wał. Byli po prostu traktowani jak 
zwykli pracownicy fizyczni. 

 We wschodniej Polsce, na te-
renie której utworzono Generalne 
Gubernatorstwo, Niemcy zezwolili 
na działalność szkolnictwa pol-
skiego stopnia podstawowego i za-
wodowego. Program nauczania 

był jednak mocno okrojony w sto-
sunku do czasów przedwojennych. 
Nie wolno było prowadzić lekcji 
historii, geografii i literatury pol-
skiej. Do takiej szkoły wysłano Łu-
cjana gdy ukończył siedem lat. 
Szkoła prowadziła naukę w języku 
polskim. Łucjan wspominał dobrze 
pobyt w szkole, w której nie było 
rygoru, chociaż, jak sam przyznał, 
był dzieckiem nadpobudliwym. 
Podczas pobytu na wysiedleniu 
zdążył ukończyć dwie klasy. Dal-
szą naukę kontynuował już po woj-
nie, kiedy rodzina wróciła do 
domu.  

 Szczególnie w pamięci utkwiły 
mu noce, podczas których często 
było słychać strzelaninę i krzyki. 
Były to prawdopodobnie odgłosy 
walk Niemców z partyzantami, bar-
dzo aktywnymi we wschodniej czę-
ści okupowanej Polski. Te pełne 
grozy noce mocno działały na psy-
chikę młodego chłopca. 

 Jeszcze jedno zdarzenie 
szczególnie nim wstrząsnęło. Pew-
nego dnia, podczas drogi do 
szkoły, którą przemierzał wraz z 
dziećmi z sąsiedztwa, zobaczył 
drastyczny obraz. Na kilku drze-
wach wisiało wiele ludzkich ciał. 
Prawdopodobnie były to ofiary 
zbrodni popełnionej przez Nie-
mców. Ten widok prześladował go 
później przez całe życie. 

 Po pięciu latach pobytu na wy-
siedleniu przyszło wreszcie wy-
zwolenie i czas powrotu do domu. 

Z podróżą powrotną wiąże się 
jeszcze jedno niemiłe wspomnie-
nie. W pociągu, w którym wracali 
do domu, panował wielki ścisk. 
Część pasażerów odbywała po-
dróż siedząc na dachu. Jeden z 
mężczyzn nie zachował należytej 
ostrożności i zahaczył o stojący 
koło torów słup. Siła uderzenia 
była tak duża, że wyrzuciła go na 
tory prosto pod koła wagonu, w 
którym podróżował Łucjan z ro-
dziną. Jak wspominał po latach, 
wszyscy czuli dokładnie, jak 
wagon przejeżdża po ciele czło-
wieka. Maszynista nawet nie za-
trzymał pociągu. To wydarzenie, 
podobnie jak nocne odgłosy i 
widok wisielców, utkwiło na trwałe 
w jego pamięci. 

 
Źródła: 
• Anna Twardowska. Ze 

wspomnień pana Łucjana Lorka. 
Maszynopis pracy w bibliotece 
Szkoły Podstawowej w Poniecu.  

• Anna Bittner - Nowak, Zofia 
Wojciechowska, Grzegorz Wojcie-
chowski, Dzieje Ponieca, Poniec 
2000.s. 236 - 237 

• ilustracja: autorstwa Bunde-
sarchiv, R 49 Bild - 0137 / CC - BY 
- SA 3. 0. CC BY - SA 3. 0 de, 
https://commons. wikimedia. 
org/w/index. php?curid=5372098 
(dostęp 7. 06. 2022) 

 
GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI 

Wysiedlenie Polaków z kraju.
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Kalendarium ponieckie  
Z dziejów oświaty 

Część 50:  
 
1 lipca 1972 - Maria Chuda rozpoczęła pracę w charakterze sekretarki szkolnej. 
1 września 1972 - Uroczysta inauguracja roku szkolnego 1972/1973. Do Szkoły Podstawowej w Poniecu uczęszczało 606 uczniów, podzielonych 

na 20 oddziałów klasowych. W obydwu budynkach szkolnych było łącznie 14 izb lekcyjnych i 4 pracownie. Do Szkoły Zawodowej uczęszczało 43 
uczniów w 2 oddziałach klasowych, nauczanych przez 2 nauczycieli. 

Kadrę nauczycielską Szkoły Podstawowej w Poniecu stanowili: Mieczysław Krauze - dyrektor, Maria Janiak - zastępca dyrektora, nauczyciele: J. 
Andrzejewska, Urszula Berger, Czesława Binczarowska, Dymitr Binczarowski, Teresa Cieślak, Zofia Deckert, Urszula Dworniczak, Grzegorz Dwor-
niczak, Irena Krawiec, Regina Kistowska, Danuta Ledworowska, Tadeusz Nawrocki, Anna Olsztyńska, K. Rychlik, Z. Sidorczuk, B. Siepańska, R. Si-
purzyński, Danuta Śliwińska, Marian Wencel, E. Ciesielska - bibliotekarka. 

25 września 1972 - W Szkole Podstawowej w Poniecu zostały przeprowadzone powszechne wybory do samorządu szkolnego. Po wyborach do-
konano przydziału funkcji i podziału na sekcje w sposób następujący: Małgorzata Cieślak - przewodnicząca samorządu szkolnego, Lidia Garncarz - 
zastępczyni przewodniczącej, Gabriela Jankowska - sekretarz, Maciej Antoniewicz - skarbnik, sekcja estetyki i porządku: Waldemar Gościniak (prze-
wodniczący), Ewa Golembka, Jacek Grześkowiak, Krzysztof Muszyński, Iwona Szymańska, sekcja redakcyjna: Jacek Jakubowski (przewodniczący), 
Elżbieta Kolibabka, Renata Więcławska, Emilia Szymańska, sekcja imprezowa: Andrzej Przybylski (przewodniczący), Maria Kędziora, Janusz Per-
ski, Dorota Hądzlik, sekcja zawodoznawcza: Alina Krauze (przewodnicząca), Alina Bojańska, Barbara Nalepka, Danuta Ratajczak. Opiekunem sa-
morządu szkolnego z ramienia rady pedagogicznej została Maria Janiak - wicedyrektorka. 

14 października 1972 - Po raz pierwszy tego dnia odbyły się obchody Dnia Nauczyciela w dwusetną rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Na-
rodowej, a nie jak do tej pory w drugiej połowie listopada. Przeprowadzono tylko dwie pierwsze lekcje, a następnie miał miejsce uroczysty apel. 

6 listopada 1972 - Święto Patrona Szkoły majora Henryka Sucharskiego. Delegacje klas złożyły wiązanki kwiatów pod jego portretem. 
8 marca 1973 - Uroczysty apel z okazji Dnia Kobiet. 
15 kwietnia 1973 - Zmarł Stanisław Dembiński, emerytowany nauczyciel, długoletni kierownik Szkoły Podstawowej w Poniecu. W pogrzebie 

oprócz rodziny udział wzięli liczni nauczyciele i byli uczniowie.  
1 maja 1973 - Z okazji Święta Pracy uczniowie Szkoły Podstawowej w Poniecu zadeklarowali czyny społeczne i wzięli udział w pochodzie. 
2 czerwca 1973 - Święto sportu szkolnego. Zwycięzcy konkurencji otrzymali nagrody, a uczniowie młodszych klas słodycze. 
20 czerwca 1973 - Uroczystość zakończenia roku szkolnego 1972/ 1973. 
 
Źródła 
• Kronika Szkoły Podstawowej w Poniecu 
• Materiały różne Urzędu Miasta i Gminy w Poniecu 

         GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Król Kurkowy z Ponieca

Królem Okręgu Leszczyń-
skiego AD 2022/2023 został czło-
nek Bractwa Kurkowego w 
Poniecu Jerzy Szwarczyński. 

W zmaganiach strzeleckich 
brali udział bracia kurkowi z Rawi-
cza, Krobi, Włoszakowic, Rydzyny, 
Jutrosina, Mieszkowa, Kościana, 
Jarocina, Śmigla oraz Ponieca. 

W niedzielę, 12 czerwca, podczas obchodów XXX - lecia 
Bractwa Kurkowego w Rydzynie odbyło się strzelanie o god-
ność Króla Okręgu Leszczyńskiego.

Najważniejszą konkurencją tego 
dnia było strzelanie do tarczy o 
tytuł Króla Okręgu Leszczyń-
skiego. 

Dzięki zwycięstwu Jerzego 
Szwarczyńskiego strzelanie o god-
ność Króla Okręgu Leszczyń-
skiego w przyszłym roku odbędzie 
się w Poniecu. 

Egzamin ósmoklasisty
W dniach 25 i 26 maja w 

całym kraju odbywał się egza-
min ósmoklasisty. Dla wszyst-
kich uczniów klas ósmych ze 
szkół w Poniecu i Żytowiecku 
był to czas intensywnego wy-
siłku i mnóstwa emocji. Wyniki 
egzaminów otworzą im drzwi do 
wymarzonych szkół. Będą tam 
realizować swoje pasje, posze-
rzać wiedzę i zawierać nowe 
znajomości. 

Tak jak dotychczas egzamin 

miał formę wyłącznie pisemną i za-
wierał zarówno pytania zamknięte, 
jak i otwarte. Egzamin odbył się z 
trzech przedmiotów: języka pol-
skiego, matematyki oraz nowożyt-
nego języka obcego. 

Wysiłek ośmiu lat nauki, odra-
biania niezliczonych prac domo-
wych, pisania wypracowań, 
czytania lektur, rozwiązywania 
zadań i zapamiętywania czasowni-
ków nieregularnych na pewno zo-
stanie wynagrodzony i doceniony. 
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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 lipca. Rozwiązanie poprzed-
niej krzyżówki brzmiało: ZA CHWILĘ KONIEC ROKU SZKOLNEGO. Nagrodę 
wylosowała Agata Radojewska. Zapraszamy do GCK po odbiór nagrody. 

WIEŚCI Z GMINY PONIEC
HOROSKOP

Baran 21.03-19.04 
Doskonały czas na podróże i poz-

nawanie wszystkiego, co nowe. W 
związku i w domu życie potoczy się 
harmonijnie. Partner będzie dla Cie-
bie najlepszym towarzyszem. 
Gwiazdy wróżą dopływ gotówki.     

Byk 20.04-20.05 
Czyjeś serce okaże się czułe i 

wrażliwe. To może być początek 
szczęśliwego związku. W finansach 
nie wszystko pójdzie po Twojej myśli, 
więc lepiej oszczędzać. Zdrowie 
dobre.     

       Bliźnięta 21.05-21.06 
Czeka Cię mnóstwo towarzyskich 

spotkań i być może nawet mały flirt. 
W pracy słuchaj osób doświadczo-
nych. Nie wdawaj się w konflikty. Za-
powiada się podwyżka lub jakaś 
wygrana. 

Rak 22.06-22.07 
Gwiazdy wróżą Ci sporo niespo-

dzianek. Możesz dostać nową ofertę 
pracy, propozycję wyjazdu lub spot-
kasz kogoś dla Ciebie ważnego. 
Uważaj na zdrowie. Skontroluj serce. 

Lew 23.07-22.08 
Nie stawiaj wszystkiego na jedną 

kartę. Czasem warto odpuścić i przy-
znać rację drugiej stronie. Na po-
czątku miesiąca otrzymasz ważną 
wiadomość. Sprawi Ci wiele radości.     

Panna 23.08-22.09 
Teraz jest najlepszy moment na 

to, by podnieść temperaturę uczuć w 
związku. Przydałby się wam wyjazd 
we dwoje. Lepsze będą finanse. I tro-
chę zmian w pracy.       

Waga 23.09-22.10 
Więcej czasu będziesz musiała 

poświęcić pracy zarobkowej. Czekają 
Cię spore wydatki. Nieoczekiwanie 
uzyskasz pomoc od przyjaciół i ro-
dziny. Odezwij się do pewnego Wod-
nika. 

Skorpion 23.10-21.11 
Lato Cię zainspiruje. Wymyślisz 

sposób na atrakcyjne i niedrogie wa-
kacje. Po powrocie spotkasz nowych 
współpracowników. Być może zmieni 
się Twój zakres zadań.   

Strzelec 22.11-21.12 
Nie licz na to, że miłość sama do 

Ciebie "przyjdzie". Odpowiedz 
komuś, kto od dawna Cię adoruje. 
Decyzje finansowe podejmij po głę-
bokim namyśle. Wydatków przybę-
dzie. 

        Koziorożec 22.12-19.01 
Gwiazdy nastawią Cię pozytywnie 

do życia. Zaowocuje to nowymi zna-
jomościami i pewną nieprzewidzianą 
przygodą. W drugiej połowie mie-
siąca otrzymasz ważną przesyłkę.      

Wodnik 20.01-18.02 
Kłopoty, które teraz Ci towarzy-

szą, bardzo szybko miną. Wróci 
upragniona stabilizacja. W domu 
czeka Cię remont lub przemeblowa-
nie. W pracy szef doceni Twoje po-
mysły.  

Ryby 19.02-20.03 
Zwolnij nieco tempo. Spróbuj zna-

leźć więcej czasu dla bliskich, a także 
dla swoich pasji. Nie zapominaj o 
dawnych przyjaźniach. Masz szansę 
spotkać kolegów z byłej szkoły. 

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. "Antek" Prusa 
2. Stok nasypu 
3. Dbałość o kogoś 
4. Armata 
5. Gawędziarz 
6. Drobna kasza 
7. Umie przemawiać 

8. Nakrycie głowy 
9. Powóz dworski 
10. Generalska wola 
11. Zbiórka datków 
12. Dziadek w rodzinie 
13. Epilog ... dzieło 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13

6 W 9

8 19

11 13

25 21

23 14

22 4

20 12

17 26

1 7

2 5

3 10

18 24

15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Dziś proponujemy dwa bana-
nowe przepisy, jeden na wspaniały 
deser zwłaszcza dla dzieci, a drugi 
dla roślin.  

A zatem…  
NALEŚNIKI  

Składniki: 2 jajka, 1 szklanka 
mąki pszennej, 1 szklanka mleka, 
1/2 szklanki wody gazowanej, 2 
banany, łyżka cukru, olej rzepa-
kowy do smażenia.  

Przygotowanie: Banany roz-
gnieć na papkę, używając widelca 
lub zblenduj je na gładką masę. Do 
miski wbij jajka, wsyp mąkę, wlej 
mleko i wodę gazowaną, dodaj 
także cukier. Wszystko zmiksuj na 
gładką lejącą się masę o konsys-
tencji śmietany. Na patelni rozgrzej 
odrobinę oleju, wlej ciasto i usmaż 
po obu stronach. Naleśniki z bana-
nów podawaj z nutellą lub twaroż-

Z dojrzałych bananów

Jej kwiaty pięknie pachną. Mają 
więc wpływ na nasze samopoczu-
cie, nastrój, nawet na wydzielanie 
hormonów. Niektóre z nich mogą 
też działać leczniczo. Warto więc 
wiedzieć, że konwalia, a właściwie 
preparaty wykonane z jej wyciągów, 
mają korzystny wpływ na serce. 
Woń konwalii relaksuje, poprawia 
nastrój, działa korzystnie na układ 
krwionośny. Wdychanie zapachu 
bzu sprawia, że czujemy się lepiej i 
pozytywnie patrzymy na świat. 
Olejki eteryczne bzu łagodzą niepo-
kój, odprężają. Piwonia od wieków 
była symbolem uzdrowienia. Jej 
woń lekko pobudza, a wyciąg z tej 
rośliny wykorzystuje się w prepara-
tach poprawiających porządek hor-
monalny u kobiet. Lawenda 
korzystnie wpływa na układ ner-
wowy. Minimalizuje stany napięcia 
nerwowego, zmniejsza problemy z 
zasypianiem. A rumiankowy aromat 
łagodzi stres, działa rozluźniająco. 
Natomiast napar z rumianku rozkur-
cza, łagodzi ból. A więc każdy może 
znaleźć zapach dla siebie, może też 
uprawiać wybrane kwiaty w domu, 
na balkonie, w ogródku. Będą i 
ładne, i pachnące. 

Zapach lawendy

kiem. 
NAWÓZ 

Skórki z bananów mogą być 
świetnym doglebowym nawozem 
naturalnym w uprawie roślin ogro-
dowych. Używając ich możemy po-
prawić ukorzenianie, krzewienie 
oraz kwitnienie roślin, ponieważ są 
one cennym źródłem potasu, fos-
foru, a także wapnia, krzemu, mag-
nezu i siarki. 

Najprostszym sposobem wyko-
rzystania skórek z bananów jako 
nawozu jest umieszczenie ich w 
podłożu. Świeże skórki z banana 
wystarczy pociąć na drobniejsze 
kawałki i zmieszać z ziemią, np. w 
czasie sadzenia roślin. Warto pa-
miętać, że skórki rozkładają się po-
woli, stopniowo uwalniając składniki 
pokarmowe, wpływając jednocześ-
nie na poprawę struktury gleby. 

(:(: HUMOR :):)
Przybiega dziecko na stację ben-
zynową i mówi: - Szybko dziesięć 

litrów benzyny proszę. 
- A co jest, pali się? 

- Tak, moja szkoła, ale trochę przy-
gasa! 
xxx 

Mąż do żony: - Kochanie SMS 
przyszedł. 

- Tak?... A czego chciał? 
xxx 

Biznesmen mówi swojemu kole-
dze, że jego firma szuka nowego 
księgowego. - A nie zatrudniliście 
nowego kilka tygodni temu? - pyta 

kumpel. 
Biznesmen na to: - Jego też szu-

kamy.

Tegoroczne lato zaskakuje nas 
upałami. W takie gorące dni do-
brze jest wypić mrożoną herbatę z 
miętą. Bardzo łatwo ją przygoto-
wać. Cztery torebki czarnej her-
baty zalać wrzątkiem razem z 
kilkoma gałązkami świeżej mięty. 
Torebki herbaty wyjąć po 5 minut-
kach, a miętę po 15. Napój dopra-
wić miodem lub cukrem, wystudzić 
i na godzinę wstawić do lodówki. 
Do czterech szklanek wrzucić 
kostki lodu i po plasterku cytryny. 
Wlać herbatę do 3/4 wysokości 
szklanek i uzupełnić chłodną 
wodą. Całość można jeszcze ude-
korować miętą.  

Idealna na upał
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Dzień Dziecka na Dzikim Zachodzie
Kto z nas nie marzył w dzieciństwie, by przenieść się choć na trochę na Dziki Za-
chód? Chłopców fascynowali kowboje tropiący łotrów, dla dziewczynek atrak-
cyjna mogła być historia Pocahontas.

Dnia 5 czerwca w naszej gmi-
nie odbyła się prawdziwa podróż w 
czasie. Z okazji Dnia Dziecka 
przenieśliśmy się na Dziki Zachód 
- do czasów zręcznych kowbojów, 
dzielnych szeryfów i poskramiaczy 
bizonów. 

Iście westernowa sceneria cze-
kała na wszystkich na terenie 
strzelnicy Bractwa Kurkowego w 
Poniecu, która stała się miejscem 
imprezy.  

Przed samym wejściem tłumy 
odwiedzających witały alpaki, 
które cieszyły się sporym zaintere-
sowaniem. Każdy mógł je nakar-
mić i zrobić zdjęcie.  

Na najmłodszych czekało 
sporo atrakcji, m. in. dmuchany 
plac zabaw, byk rodeo oraz cie-
kawe zabawy z animatorami. Była 
ścianka do zrobienia pamiątko-
wego zdjęcia, którą specjalnie na 
tę okazję wykonała sekcja pla-
styczna działająca przy Gminnym 
Centrum Kultury w Poniecu. Nie 
zabrakło strzelania z wiatrówki czy 

broni ASG dla dzieci jak również z 
broni pneumatycznej dla doro-
słych. Bracia kurkowi ufundowali 
dla najlepszych puchary i medale, 
które wręczono na końcu imprezy.  

Jako że imprezę opanowali 
kowboje i Indianie, przeprowa-
dzono konkurs na najlepsze prze-
branie.  

Tematyczne były również 
warsztaty kreatywne, na których 
dzieci robiły bransoletki, malowały 
gwiazdę szeryfa czy postać kow-
boja. Animatorki tworzyły również 
tatuaże oraz malowały blade twa-
rze.  

Impreza w zupełnie nowym 
miejscu i odsłonie Dzikiego Za-
chodu bardzo przypadła do gustu 
mieszkańcom. Mamy nadzieję, że 
przygotowane westernowe niespo-
dzianki pozostawiły miłe wspom-
nienia i dostarczyły 
niezapomnianych emocji. 

Serdecznie dziękujemy za tak 
liczne przybycie i już zapraszamy 
na kolejne organizowane imprezy. 
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