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Czas zadumy...

Święto Zmarłych... jest to niezwykły czas zadumy i refleksji, pamiętajmy więc o naszych
bliskich Zmarłych, pochowanych na polskich cmentarzach.

W polskiej kulturze dzień Wszystkich Świętych jest świętem szczególnie obchodzonym,
mocno zakorzenionym w polskiej tradycji. Tego dnia staramy się odwiedzić groby wszyst-
kich bliskich Zmarłych. Mimo bardzo trudnej sytuacji w kraju, związanej z pandemią
Covid-19,1 listopada poświęćmy swój czas na wspomnienie naszych bliskich Zmarłych.
Odwiedźmy ich groby, a także pomódlmy się za ich dusze. Poświęćmy im chwilę zadumy,
wspomnijmy ich historię.
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Witamy na świecie
Powitajmy na świecie najmłod-

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

Jeśli chcecie Państwo by na ła-
mach "Wieściach z Gminy Poniec"

pojawiło się zdjęcia 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 urodzeniowe.

Ważne by nie zapomnieć o zgo-
dzie na publikację wizerunku ma-
lucha. Zdjęcia noworodków
publikować będziemy nieodpłatnie
w każdym wydaniu "Wieści z
Gminy Poniec"

Publikacja zdjęcia będzie na
pewno wyjątkową pamiątką ro-
dzinną. 

Imię: Adam 
Nazwisko: Chwaliszewski
Data urodzenia: 12 września 2020 r. 
Godzina i miejsce: 11.20. Leszno.
Waga: 4. 180 kg 
Długość: 60 cm
Imiona rodziców: Anna i Jakub
Rodzeństwo: siostra Hania
Miejsce zamieszkania: Poniec

Imię: Franciszek
Nazwisko: Ratajczak
Data urodzenia: 09 września 2020 r. 
Godzina i miejsce: 00:03. Leszno.
Waga: 4. 300 kg 
Długość: 58 cm
Imiona rodziców: Martyna i Patryk
Miejsce zamieszkania: Poniec

Imię: Elena
Nazwisko: Kulus 
Data urodzenia: 16 września 2020 r.
Godzina i miejsce: 11.45. Leszno
Waga: 3. 040 kg
Długość: 53 cm
Imiona rodziców: Żaneta i Przemysław
Miejsce zamieszkania: Żytowiecko

Imię: Zofia 
Nazwisko: Sarbinowska
Data urodzenia: 28 lipca 2020 r.
Godzina i miejsce: 00:04. Gostyń
Waga: 3. 040 kg 
Długość: 53 cm
Imiona rodziców: Daria i Mateusz
Miejsce zamieszkania: Teodozewo
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Dzień Papieski

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

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

Dnia 2 listopada 2020 roku
dyżur będą pełnili Ryszard Sikorski
i Tadeusz Twardy. Ponadto pod nu-
merem telefonu biura Rady 65 573
- 14 - 33 zawsze w godzinach pracy
można umówić się na rozmowę i
spotkanie z dowolnym radnym,
który nie ma zaplanowanego dy-
żuru w najbliższym czasie.      

MK

Dyżury radnych 

W dniu 16 października minęły 42 lata od chwili wstąpienia kar-
dynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Aby uczcić pamięć na-
szego wielkiego Rodaka, Honorowego Obywatela gminy Poniec,
delegacja władz samorządowych w imieniu mieszkańców gminy
Poniec złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem upamięt-
niającym długoletni pontyfikat Ojca Świętego.

W 42. rocznicę wyboru kardy-
nała Karola Wojtyły na papieża w
Szkole Podstawowej w Poniecu
obchodzono Dzień Papieski - po-
święcony pamięci i nauczaniu
Jana Pawła II. Dla młodego poko-
lenia postać papieża z Polski jest
już nieznana, dlatego wielu z nich
mogło zdobyć wiedzę o życiu,
pontyfikacie oraz życiowych pas-
jach Ojca Świętego. Zajęcia odby-
wały się w czasie lekcji religii,
uczniowie zdobywali wiadomości
dzięki omawianej prezentacji, na-
stępnie na krótkim filmie zobaczyli

"ludzką twarz" papieża podczas
spotkania z polskimi dziećmi oraz
rozwiązywali krzyżówkę dotyczącą
wiedzy o Janie Pawle II. Osobom,
którym umknęła data wyboru Ka-
rola Wojtyły na Stolicę Piotrową,
miało przypomnieć przebranie ks.
Damiana Kopera, który tego dnia
prowadził zajęcia w stroju papie-
skim. Dla grona nauczycieli prze-
widziane były kremówki papieskie
- jako słodki akcent wspomnień o
świętym papieżu z Polski.

KS. DAMIAN KOPER

Dresy dla Piasta Poniec
Zawodnicy w dresach z nadru-

kiem herbu klubu w nowym kom-
plecie odzieży zadebiutowali już
podczas meczu z Sokołem

Pniewy. 
Dziękujemy firmie Pana Mar-

cina Ferensa za zaufanie i wyra-
żenie chęci dalszej współpracy.

Zakup dresów z pewnością wpły-
nie na część estetyczną naszej
drużyny – powiedział Krystian Ju-
śkiewicz, Prezes PKS Piast.  Nie
tylko grą, ale i wizerunkiem dbamy
o promocję naszego klubu – za-
kończył.   

GCK

Współpracę z PKS Piast Poniec kontynuuje firma  Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Mar-
cin Ferens z Janiszewa. Lokalny przedsiębiorca zdecydował się na zakup kompletu dresów
do zawodników i sztabu szkoleniowego drużyny seniora PKS Piast Poniec. 
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Lena to imię powstałe ze zdrob-
nienia imion Helena i Magdalena.

Lena jest wiecznym dzieckiem.
Mimo osiągnięcia wieku pełnolet-
niości towarzyszy jej dziecięca fan-
tazja i beztroskość. Ma tendencję
do odkładania wszystkiego na póź-
niej i dlatego też zaniedbuje wiele
obowiązków. Ma swój własny
świat, do którego rzadko kogo
wpuszcza. Jest towarzyska i obda-
rzona dużą wyobraźnią. Źle znosi
porażki, przez co zniechęca się do
podejmowania wyzwań. 

W stosunku do mężczyzn Lena
jest kokieteryjna i chętnie nimi ma-
nipuluje. Ciężko jej się przez to
ustabilizować uczuciowo. Lubi
komfortowe życie i poniżej pew-
nego standardu nie chce schodzić.
Ciężko zdobyć jej serce, gdyż jest
kapryśna i sama do końca nie wie,
czego chce.

Lena dobrze odnajduje się
wśród ludzi. Budzi ich ogólną sym-
patię, choć lepiej dogaduje się z
mężczyznami. 

Lena powierzone zadania wy-
konuje szybko, ale nie przykłada
uwagi do szczegółów, przez co
robi to niedokładnie. Nie lubi wy-
zwań i koncentruje się na tym, co
jest tu i teraz. Boi się porażek,
które bardzo przeżywa, ale potra-

fią ją one zmobilizować do więk-
szej uwagi i dokładności. Sprawdzi
się w takich zawodach jak przed-
stawiciel handlowy.

Liczbą Leny jest 5, kolorem
brąz, a kamieniem topaz.

W gminie Poniec mieszkają 32
kobiety o tym imieniu. W Poniecu
jest ich 10, w Łęce Wielkiej 4, w
Śmiłowie i Żytowiecku po 3, po 2
Bogdankach, Dzięczynie i Szurko-
wie, oraz po 1 w Waszkowie, Ro-
kosowie, Drzewcach, Grodzisku,
Franciszkowie i Bączylesie.

Lena Szaszczak
z Ponieca

Leny - 10 XI
Z bukietem kwiatów do...

Jerzego - 2 XI

POŻEGNANIE
We wrześniu na zawsze odeszli od nas :

11.09 - Genowefa Zygmunt (1945), Sarbinowo
13.09 - Mieczysława Funk (1960), Zawada
17.09 - Marceli Włodarczyk (1958), Sarbinowo
17.09 - Jerzy Zieliński (1945), Rokosowo
23.09 - Mieczysław Michalak (1947),Drzewce
23.09 - Grzegorz Słupianek (1961), Śmiłowo
25.09 - Edward Lokś (1957), Waszkowo
25.09 - Henryk Mendyka (1958), Rokosowo
27.09 - Stanisław Cypel (1938), Poniec

Jerzy to imię pochodzenia grec-
kiego. Wywodzi się od słowa geos i
oznacza rolnika.

Jerzy to kreatywny i trzeźwo my-
ślący mężczyzna. Jest niezwykle
zdeterminowany w działaniu i ciężko
jest go do czegoś zniechęcić. Ma
naturę marzyciela, który niekiedy za-
traca granicę między fikcją a rzeczy-
wistością. Dużo analizuje i często
jego życiowe wybory podyktowane
są czystą kalkulacją. 

Rodzina jest dla Jerzego funda-
mentalną wartością. To ona daje mu
wsparcie i motywację do działania.
Serce kobiety potrafi zdobyć intelek-
tem i swoją barwną osobowością.
Nie zależy mu na sławie i błyskot-
kach, tylko wszystko robi dla dobra
rodziny. 

Jerzy należy do skomplikowa-
nych rozmówców. Ma specyficzne
poczucie humoru i niekiedy ciężko
jest stwierdzić, czy żartuje, czy też
jest śmiertelnie poważny. Mimo to lu-
dzie lubią z nim spędzać czas, gdyż
zawsze można się czegoś interesu-
jącego od niego dowiedzieć. 

Praca jest dla Jerzego miejscem,
w którym się wycisza i w pełni kon-
centruje na wykonaniu swojego za-
dania. Jest skrupulatny, analityczny i
konsekwentny. Często obejmuje
stanowiska, które wymagają podej-

mowania strategicznych decyzji.
Cieszy się dużym zaufaniem u swo-
ich przełożonych, którzy powierzają
mu coraz to bardziej odpowiedzialne
zadania. Sprawdzi się w takich za-
wodach jak: makler, inżynier, czy
nauczyciel.

Kolorem Jerzego jest szary,
liczbą 3, a kamieniem onyks.

W naszej okolicy jest 48 męż-
czyzn noszących imię Jerzy. W
samym Poniecu mieszka ich 28. W
Łęce Wielkiej, w Janiszewie i w Łęce
Małej po 3, po 2 w Sarbinowie, Dzię-
czynie, Żytowiecku, Czarkowie i
Drzewcach oraz 1 w Grodzisku. 

Jerzy Sporny
z Ponieca

Wszystkim uczestnikom pogrzebu
śp.

Stanisława Cypel
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

składa
pogrążona w żałobie rodzina
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10 października jubileusz zło-
tych godów obchodzili państwo
Krystyna i Kazimierz Boguszyń-
scy z Ponieca. Państwo Bogu-
szyńscy pobrali się w 1970 roku
w Urzędzie Stanu Cywilnego w
Poniecu. Ich ślub kościelny odbył
się tego samego dnia w ponie-
ckim kościele parafialnym. 

Pani Krystyna ma 74 lata. Uro-
dziła się w Poniecu, a jej dom ro-
dzinny znajdował się w Zawadzie.
Miała starszą siostrę i brata oraz
siostrę bliźniaczkę. Pani Krystyna
zaraz po szkole podstawowej za-
trudniła się w szpitalu w Poniecu,
gdzie pracowała 10 lat. Po ślubie
zajęła się prowadzeniem gospodar-
stwa domowego oraz wychowa-
niem dzieci. Ponadto pracowała
chałupniczo - szyła koszule oraz
zajmowała się wikliniarstwem. Spod
jej rąk wyszło wiele pięknych koszy-
ków. 

Pan Kazimierz jest starszy od

swej żony o dwa lata. Urodził się w
1944 roku w Drzewcach, gdzie spę-
dził dwa pierwsze lata życia. Na-
stępnie rodzina pana Kazimierza
przeprowadziła się do Śmiłowa.
Miał pięcioro rodzeństwa. Wyuczył
się zawodu kołodzieja w szkole za-
wodowej w Poniecu. Gdy miał 21
lat, został powołany do odbycia
służby wojskowej w jednostce w
Gnieźnie. Po tym czasie rozpoczął
pracę w POM w Kąkolewie, następ-
nie został przeniesiony do Leszna,
by w końcu zatrudnić się w Rejonie
Dróg Publicznych w Poniecu. Tutaj
pracował przez 37 lat aż do czasu
przejścia na emeryturę. 

Przez całe życie wielką pasją
pana Kazimierza były stare zegary.
Do dziś w ich domu słychać tykanie
wielu zabytkowych kurantów. Przez
ostatnie lata zapałał również miło-
ścią do starych rowerów i w wolnych
chwilach je reperuje.

Państwo Boguszyńcy poznali

się w 1967 roku podczas zabawy
tanecznej w Poniecu. Po 2,5 letnim
okresie narzeczeństwa pobrali się i
zamieszkali w domu rodzinnym pani

Krystyny w Zawadzie. W tym
samym roku rozpoczęli budowę
domu na nowo powstałym osiedlu w
Poniecu. Po trzech latach, w 1973
roku, zamieszkali na swoim. Mieli
wówczas dwoje dzieci: syna Dariu-
sza oraz córkę Agnieszkę. Kolejna
córka, Gabriela, urodziła się gdy ro-
dzina mieszkała już w Poniecu.
Nasi jubilaci dochowali się czworga
wnucząt. 

Razem przez życie

Kolejnym małżeństwem,
które w ostatnim czasie obcho-
dziło 50. rocznicę ślubu, są pań-
stwo Zofia i Stanisław Prałatowie
z Drzewiec. Ich ślub cywilny, jak
i kościelny odbyły się 26 wrześ-
nia 1970 roku. Ten pierwszy za-
wierali w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Poniecu, drugi zaś
w kościele Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Bojanowie.

Pani Zofia w tym roku skończyła
70 lat. Urodziła się w Rawiczu, a
wychowała w miejscowości Za-
wady koło Rawicza. Miała pięć
sióstr. Od najmłodszych lat praco-
wała w gospodarstwie rolnym ro-
dziców, gdzie nauczyła się
wszystkiego. Nauka ta zaprocento-
wała, gdy w późniejszych latach,
wraz z mężem, prowadziła własny
majątek.

Pan Stanisław jest rówieśnikiem
żony. Urodził się w 1950 roku w
Drzewcach. Tutaj też, wraz z
trzema siostrami, spędził dzieciń-
stwo. W 1959 roku rodzinę spot-
kała wielka tragedia. Zmarła ich
mama, pół roku później odszedł też
i ojciec. Osieroconym rodzeństwem
zajęła się rodzina ojca. Siostry za-
mieszkały u ciotki w Bojanowie, a
pan Stanisław u stryja w Poniecu.
Pan Stanisław ukończył trzyletnią
szkołę zawodową w Lesznie na
kierunku ślusarz - mechanik oraz
dwuletnią zawodową szkołę rolni-
czą w Poniecu. Jego celem był po-
wrót do rodzinnego domu i
prowadzenie gospodarstwa. Pan
Stanisław marzył, by nowe życie w
starym domu rozpocząć z uko-
chaną kobietą u boku. Los chciał,
że na jego drodze stanęła pani

Zofia. Spotkali się na zabawie ta-
necznej w Tarchalinie wiosną 1970
roku, pół roku później byli już po
ślubie. Młodzi małżonkowie za-
mieszkali w Drzewcach i wspól-
nymi siłami rozpoczęli odbudowę
majątku. Po dwóch latach urodziła
im się córka Joanna, a po kolejnych
sześciu druga córka Marlena. Nasi
drodzy jubilaci mają sześcioro wnu-
cząt oraz jedną prawnuczkę. 

Dziś państwo Prałatowie odpo-
czywają już na zasłużonej emery-
turze.

Te niezwykłe jubileusze to wy-
jątkowa okazja do spojrzenia na
minione lata. Te wspólne lata to
symbol miłości i wierności małżeń-
skiej, wzajemnego szacunku i zro-
zumienia, a także trwałości rodziny.
To wzór i piękny przykład do naśla-
dowania dla młodych pokoleń.

Z głębi serca ślemy życzenia,
by nadchodzące dni, miesiące, lata
były pełne optymizmu i radości, by
upływały w spokoju, zdrowiu i w
otoczeniu kochającej rodziny,
dzieci i wnuków. MK

Zachęcamy wszystkich rodziców do rozwijania talentów swoich
pociech, a same dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach
plastycznych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w
Poniecu. Zajęcia te to doskonała okazja do wspaniałej zabawy.
Głównym ich założeniem jest rozwój kreatywnego myślenia i zdol-
ności manualnych, zainteresowanie dzieci sztuką i sposobem wy-
rażania siebie poprzez działania plastyczne. Zajęcia prowadzi
artysta plastyk Tomasz Bzdęga, a odbywają się one w każdy wto-
rek w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Krobskiej. 
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Dekret: Duszpasterstwo w czasach pandemii
Dekret dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa

Doświadczenie trwającej epide-
mii jest dla nas wszystkich nie-
łatwe. Chcemy przeżywać je w
duchu solidarności i braterstwa, na
miarę możliwości wspierając tych,
którym jest teraz szczególnie
trudno.

Wyrazem naszej miłości i wza-
jemnej odpowiedzialności są także
przyjęte w Archidiecezji Poznań-
skiej reguły bezpieczeństwa i hi-
gieny. W związku z tym
przypominam o dotychczas obo-
wiązujących zasadach oraz prze-
kazuję dodatkowe postanowienia,
które należy wdrożyć podczas li-
turgii i innych działań duszpaster-
skich.

Proszę o przyjęcie ze zrozu-
mieniem poniższych wytycznych i
ścisłe ich przestrzeganie, nawet
jeśli wierni wprost nie zgłaszają ta-
kich oczekiwań lub wydaje się, że
w danej parafii nie ma takich po-
trzeb. Proszę również o jasne ich
komunikowanie wiernym, co
zwiększa komfort uczestnictwa w
życiu Kościoła.

1. Dyspensa
Przypominam, że zgodnie z de-

kretem z 28 maja br. w Archidie-
cezji Poznańskiej obowiązuje
dyspensa od niedzielnego i świą-
tecznego uczestnictwa we mszy
św. dla:

a. osób w podeszłym wieku i
kobiet w stanie błogosławionym,

b. osób z objawami infekcji (np.
kaszel, katar, podwyższona tem-
peratura itp.),

c. osób, które czują wielką
obawę przed zarażeniem.

W związku z ograniczeniami
dotyczącymi liczby uczestników
zgromadzeń religijnych w tzw. stre-
fie czerwonej udzielam ponadto
ogólnej dyspensy od wspomnia-
nego obowiązku osobom przeby-
wającym w takiej strefie w okresie
jej obowiązywania.

W związku z nowymi obostrze-
niami sanitarnymi dotyczącymi
przebywania osób w świątyni (1
osoba na 4m kw. w strefie żółtej i 1
osoba na 7m kw. w strefie czerwo-
nej) Arcybiskup Metropolita Poz-
nański udzielił 15 października
wszystkim wiernym Archidiecezji
Poznańskiej oraz wiernym przeby-
wającym na terenie Archidiecezji
Poznańskiej dyspensy od obo-
wiązku uczestnictwa we mszy
świętej w niedzielę i święta naka-
zane do czasu zniesienia ograni-
czeń. 

2. Środki ochrony osobistej
Maseczek lub przyłbic zakry-

wających nos i usta winni używać:
a. wierni uczestniczący w litur-

gii, chyba że mają zwolnienie wy-
nikające z przeciwwskazań

medycznych,
b. pracownicy kościelni w sy-

tuacjach kontaktu z innymi oso-
bami (np. podczas zbierania
składki czy w czasie przygotowa-
nia paramentów w świątyni, w któ-
rej przebywają inne osoby),

c. służba liturgiczna podczas li-
turgii i przygotowania do niej, z wy-
jątkiem diakona, lektora i psalmisty
w momentach czytania lub śpiewu,

d. koncelebransi - przynajmniej
podczas rozdawania komunii św. i
procesji przez świątynię.

Parafia powinna zaopatrzyć się
w dozowniki płynu dezynfekują-
cego, które należy ustawić przy
wejściach (lecz nie w kropielni-
cach). Należy ponadto przy
drzwiach wejściowych umieścić
przypomnienie o obowiązku stoso-
wania maseczek, przypominać o

tym w ogłoszeniach.
3. Udzielanie komunii

świętej
a. Podczas każdej liturgii na-

leży umożliwić wiernym przyjęcie
komunii świętej zarówno do ust,
jak i na rękę. Nie wolno zmuszać
wiernych do przyjmowania komu-
nii świętej na rękę, jak również nie
wolno pozbawiać wiernych możli-
wości przyjęcia komunii świętej na
rękę, nawet jeśli wierni wprost nie
domagają się tego.

b. Za każdym razem trzeba wy-
raźnie ogłosić porządek przyjmo-
wania komunii świętej. Należy
utworzyć oddzielne rzędy dla
przyjmujących komunię świętą do
ust i na rękę. Jeśli obecny jest
jeden szafarz, komunikuje on naj-
pierw rząd przyjmujących na rękę,
a następnie rząd przyjmujących do
ust. Jeśli jest większa liczba szafa-
rzy, wówczas każdy z nich komu-
nikuje w oddzielnym rzędzie.

c. Kapłan lub inny szafarz roz-
dający komunię św. winien bezpo-
średnio przed tą czynnością
zdezynfekować ręce, podczas niej

mieć nałożoną maseczkę, a po za-
kończeniu obmyć palce w vascu-
lum i powtórnie zdezynfekować
ręce.

4. Sakrament pokuty
i pojednania

Należy zadbać o należyte za-
bezpieczenie konfesjonałów:

a. Nie wolno używać tzw. kon-
fesjonałów zamkniętych (szafo-
wych).

b. W konfesjonałach na krat-
kach od strony penitenta należy
umieścić folie ochronne i wymie-
niać je przynajmniej raz w tygod-
niu.

c. W konfesjonałach należy
umieścić środek do dezynfekcji z
dozownikiem rozpylającym, pro-
sząc penitentów, aby każdy po
sobie zdezynfekował folię.

5. Uroczystość Wszystkich

Świętych i modlitwa na cmenta-
rzach

a. W związku z uroczystością
Wszystkich Świętych i Dniem Za-
dusznym należy zachęcać wier-
nych do indywidualnego
nawiedzania cmentarzy, rozkłada-
jąc odwiedziny grobów swoich bli-
skich na całą "oktawę"
Uroczystości.

b. Duszpasterzy proszę, by roz-
ważyli możliwość zrezygnowania z
gromadzącej tłumy mszy św. na
cmentarzu w dniu 1 listopada, a
zamiast tego zaprosili wiernych do
udziału w liturgiach sprawowanych
w ciągu dnia w świątyniach. Za-

miast jednej tradycyjnej procesji
można zaproponować nabożeń-
stwa za zmarłych w kolejnych
dniach listopada.

6. Wizyta duszpasterska
(tzw. kolęda)

a. W najbliższym roku w Archi-
diecezji Poznańskiej nie będzie wi-
zyty kolędowej w tradycyjnej
formie.

b. Zamiast odwiedzin przez
duszpasterzy w domach należy
zaprosić mieszkańców do kościoła
w mniejszych grupach na wie-
czorną mszę św. Szczególną in-
tencją tej mszy św. winna być
modlitwa za zaproszonych danego
dnia parafian.

c. Podczas mszy św. należy
wygłosić okolicznościową homilię
oraz odmówić modlitwę błogosła-
wieństwa nad zebranymi i pozos-
tałymi w domach mieszkańcami,
zwłaszcza chorymi, jak również
poświęcić wodę, którą wierni za-
biorą do domów.

d. Po liturgii należy poprowa-
dzić kolędowanie oraz pogadankę,
poruszającą także bieżące kwestie
parafialne. Wskazane jest też roz-
danie modlitwy do odmówienia w
domach oraz książeczki kolędo-
wej.

e. Warto zachęcić wiernych, by
po powrocie do domów odprawili
celebrację "liturgii rodzinnej", od-
mawiając modlitwę, której tekst
otrzymali w świątyni oraz kropiąc
mieszkanie wodą święconą.

Dziękując duszpasterzom, oso-
bom konsekrowanym i wiernym
świeckim za codzienny wysiłek bu-
dowania wspólnoty Kościoła w
trudnych czasach epidemii, życzę
wszystkim obfitości Bożego błogo-
sławieństwa oraz zdrowia duszy i
ciała na każdy dzień.

Zachęcam ponadto, aby na za-
kończenie mszy św. powrócić do
praktyki śpiewu Suplikacji w inten-
cji ustania epidemii, za chorych i
personel medyczny oraz w intencji
zmarłych.

Ogarniam wszystkich moją
modlitwą i z serca błogosławię.

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Poznań, 13 października 2020 r.  
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Potrzebujesz reklamy dla swojej firmy?
Zareklamuj się w naszej gazecie. 

Informacje znajdziesz na: www.poniec.eu

WID - MAR
ZAWADA 3

tel. 605887737
USŁUGI MINI - KOPARKĄ

SODOWANIE I PIASKOWANIE
MOBILNE

USŁUGI KOMPRESOREM 5m3
USŁUGI LAWETĄ - PRZEWOZY 3T

WYNAJEM RUSZTOWANIA
ELEWACYJNEGO "PLETTAC" 75m2

WYNAJEM RĘBAKA

CENY PROMOCYJNE

Druhowie należący do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Poniecu otrzymali maseczki oraz środki do dezynfekcji. Z inicja-
tywą zakupu pakietów ochronnych dla strażaków wyszedł prezes
jednostki, którego pomysł w mgnieniu oka poparł Zarząd OSP Po-
niec. Poniecka jednostka jest jedyną w gminie należącą do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, dlatego musi dbać o
bezpieczeństwo naszego miasta i gminy. Jak to mówią, "Dobry
ratownik to żywy ratownik", więc każdy strażak powinien zacząć
dbać o siebie i swoich bliskich. Wszystkim mieszkańcom życzymy
zdrowia i wytrwałości w tej rzeczywistości, jaka nas otacza. Na
nas możecie liczyć o każdej porze dnia i nocy.           OSP Poniec

Diamentowe gody państwa Gierów
Złote, platynowe oraz diamen-

towe gody to niezwykłe jubileu-
sze, to wyjątkowa okazja do spoj-
rzenia na minione lata, dokonania

podsumowań i wzbudzenia reflek-
sji nad zmieniającym się na prze-
strzeni lat uczuciem dwojga ludzi.
Jest to jedyne wyróżnienie, które
można otrzymać wyłącznie we
dwoje. To symbol wierności i miło-
ści rodzinnej, to dowód wzajem-
nego zrozumienia i istoty związku
małżeńskiego, to wzór i piękny
przykład do naśladowania dla
młodych pokoleń.

Państwo Zofia i Józef Gierowie
z Ponieca to małżeństwo, które w
październiku obchodziło jubileusz
diamentowych godów. Pobrali się
6 października 1960 roku w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Poniecu.
Natomiast sakramentalne "tak"
powiedzieli sobie dwa dni później
w kościele parafialnym w Po-
niecu.

Pani Zofia urodziła się w kwiet-
niu 1941 roku. Była najmłodszą
spośród trojga dzieci swoich ro-
dziców. Od urodzenia mieszka w
Poniecu - w domu - w którym się
wychowała. Pani Zofia wyuczyła
się zawodu kuśnierza w szkole
zawodowej w Lesznie. Jednak nie
pracowała w zawodzie, gdyż po-
święciła się całkowicie wychowa-
niu dzieci i prowadzeniu domu.

Pan Józef jest starszy od swej
żony o osiem lat. Urodził się w
lutym 1933 roku. Jego rodzinną
miejscowością są Bojanice. Miał
starszą siostrę i czterech star-
szych braci. Zaraz po ukończonej
nauce w szkole podstawowej roz-
począł pracę na kolei, gdzie pra-
cował całe życie. Przez wiele lat
był kierownikiem pociągu. 

Pan Józef przez trzy lata od-
bywał służbę wojskową, m. in. w
Dęblinie, gdzie był skoczkiem
spadochronowym oraz strzelcem
pokładowym.

Nasi drodzy jubilaci poznali się
w 1958 roku podczas uroczysto-
ści weselnej siostry pani Zofii. Po
dwóch latach związku pobrali się i
tuż po ślubie zamieszkali w Po-
niecu. Marzeniem pana Józefa
było posiadanie własnej hodowli
gołębi i w nowym miejscu posta-
nowił je spełnić. Przez ponad 60
lat, do dnia dzisiejszego, dogląda
i zachwyca się pięknem tych pta-
ków. 

Państwo Gierowie mają trzech
synów. Najstarszy Hieronim
mieszka w Lesznie, młodszy Woj-
ciech w Poniecu, a najmłodszy
Rafał pozostał w domu rodzinnym
i wraz z żoną Jolantą opiekują się
rodzicami. Dochowali się także
siedmiorga wnucząt i trojga praw-
nucząt.
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Święto Zmarłych n  
Śmierć jest dla wielu ludzi tematem tabu. Nie mówi się o niej zbyt
chętnie, gdyż w naszej kulturze jej nadejście zwiastuje smutek i
żałobę.

Czy jednak w każdym miejscu
na świecie śmierć oznacza żal?
Czy istnieją nacje, które są w sta-
nie spojrzeć na nią inaczej? 

Wbrew pozorom odpowiedź na
to pytanie nie jest wcale tak oczy-
wista, a liczba występujących na
całym świecie dziwnych zwycza-
jów związanych ze śmiercią, po-
grzebem i obchodzeniem święta
Wszystkich Świętych potrafi za-
dziwić. Niektóre z nich są za-
bawne, a inne szokujące. 

Madagaskar i radosne
święto famadihana

Od maja do września na ob-
szarze Płaskowyżu Centralnego
ludzie zamieszkujący ten obszar
świata biorą udział w ceremonii
zwanej famadihana. Troska o
swoich przodków ma na Mada-
gaskarze długą tradycję. Miejs-
cowa ludność wierzy, że tylko
dbając o bliskich po śmierci
można żyć w zdrowiu i dostatku.
Bliscy wyciągają ciało z grobu i ob-
noszą je po domostwie i okolicach
w tanecznym rytmie, aby pokazać
nieboszczykowi, co zmieniło się
od czasu jego śmierci. Wymienia
się całun, w który owinięte jest
ciało, odbywają się przemowy i
uczty. W zależności od zamożno-
ści rodziny, ceremonia trwa od jed-
nego dnia do nawet tygodnia.
Zaprasza się na nią sąsiadów, a

nawet całe wioski i turystów. Jej
końcową fazą jest złożenie zmar-
łego do grobu (jeśli fundusze na to
pozwalają - nowego), który często
zdobią scenki rodzajowe związane
z jego życiem. 

Boliwia - Święto Czaszek 
O ile zwyczaje praktykowane

na Madagaskarze nie są piętno-
wane przez Kościół katolicki, o tyle
inne, choćby w Boliwii, już tak.
Tradycja ma to do siebie, że
ciężko wykorzenić ją z kultury da-
nego narodu i potrafi przetrwać
nawet kilkaset i więcej lat. Przy-
kładem tego są boliwijskie ob-
rzędy związane z dniem
Wszystkich Świętych, a także ob-
chodzonym 8 listopada Świętem
Czaszek. Z okazji 1 listopada Bo-
liwijczycy pieką tzw. chlebki umar-
łych. Mają one kształt ludzi,
zwierząt i przedmiotów. Każdy z
nich posiada określoną rolę do
spełnienia, np. pomaga prze-
mieszczać się duszom czy
oświetla im drogę. Takie wypieki
kładzie się na stole zasłanym ob-
rusem, stawiając obok nich alko-
hol, jedzenie czy papierosy, a więc
wszystko to, co zmarły upodobał
sobie za życia. "Spotkanie z bli-
skimi" rozpoczyna się punktualnie
w południe, gdy wszyscy zasia-
dają do stołu i zaczynają ucztę.
Nikt się nie smuci. Indianie uwa-

żają bowiem, że śmierć jest jedy-
nie naturalnym momentem przej-
ścia do kolejnego etapu życia.

Nieco inny wymiar ma wspom-
niane Święto Czaszek. Rodzina
przynosi wówczas do poświęcenia
czaszki swoich bliskich. Następnie
zabiera je na "spacer" na cmen-
tarz, a także "częstuje" cygarem,
alkoholem, dodatkowo przyozda-
biając. O czaszkę należy dbać
przez cały rok, bowiem Boliwij-
czycy wierzą, że człowiek ma kilka
dusz, a jedna z nich pozostaje w
jego szczątkach. W nagrodę za
opiekę można liczyć na przychyl-
ność zmarłych w spełnieniu próśb
o zdrowie, pieniądze i inne do-
czesne pragnienia. 

Japonia - O - Bon
W środku lata w Japonii można

wziąć udział w święcie zwanym
również festiwalem O - Bon. Tra-
dycja jego obchodów sięga ponad
500 lat. W zależności od regionu
święto O - Bon, jedno z najważ-
niejszych w roku, celebrowane jest
w przedziale czasowym od połowy
lipca do połowy sierpnia i trwa kilka
dni. W tym okresie Japończycy od-
wiedzają groby bliskich w rodzin-
nych stronach, przygotowują dla
nich jedzenie oraz picie i składają
dary na ołtarzach wystawionych
przed domostwami. W miastach
organizowane są festiwale z ry-
tualnymi tańcami bon - odori. Ja-
pończycy witają w ten sposób
zmarłych, którzy, według ich wie-
rzeń, zstępują wówczas na ziemię.
W ostatniej fazie święta, rzeki, je-
ziora i morza są rozświetlone ty-
siącami papierowych lampionów,
które mają za zadanie doprowa-
dzić dusze zmarłych z powrotem
do doczesnej krainy. Szczególnie
widowiskowy jest ostatni dzień ob-
chodów święta O - Bon w Kioto.
Wieczorem na pięciu wzgórzach
otaczających miasto rozpalane są
ogniska w kształcie chińskich zna-
ków o symbolice buddyjskiej. Rów-
nież one mają doprowadzić dusze
z powrotem do ich świata.

Ghana i trumny
Najweselsze podejście do

spraw związanych z pochówkiem
zmarłych mają najprawdopodob-
niej mieszkańcy Ghany, a konkret-
nie jej stolicy Akry oraz okolic.
Ludność plemienia Ga wierzy, że

po śmierci każdy będzie zajmował się
tym, czym parał się za życia. Z tego właś-
nie powodu ogromną popularnością cie-
szą się trumny o fantazyjnych kształtach:
rybacy (jeszcze za życia) zamawiają
sobie trumny w kształcie ryby, strażacy
pragną spocząć w wozie strażackim, a
miłośnicy coca - coli w jej butelce. 

Gruzja i wino
Gruzja to kraj przyciągający coraz

większą liczbę turystów, w tym również
Polaków. Wystawne uczty i rodzina - to
elementy kultury, których pielęgnowanie
należy do obowiązków każdego miesz-
kańca kraju. Jeśli połączymy je z zamiło-
waniem do wina, zrozumiemy wówczas
zwyczaj, jaki panuje na miejscowych
cmentarzach. Wybierając się w podróż
do Gruzji, warto odwiedzić choć raz jedną
z nekropolii, aby zobaczyć butelki wina
"czuwające" przy grobach na ustawio-
nych specjalnie w tym celu stoliczkach.
Dzień pamięci o zmarłych, przypadający
w Poniedziałek Wielkanocny, jest kulmi-
nacją spotkań z bliskimi. Oprócz wina, na
cmentarz przynosi się wtedy jedzenie i
delikatnie rzuca wielkanocne jajka na
grób. 

Filipiny - wiszące trumny            na
Luzonie

Osoby odwiedzające ten kraj, w
szczególności wyspę Luzon, zauważą
wiszące trumny na zboczach skał. Miejs-
cowa społeczność wierzy, że zmarli,
dzięki mniejszemu dystansowi do nieba,
szybciej się tam znajdą. I mimo że ofi-
cjalnie proceder ten został zabroniony,
wciąż zdarzają się pojedyncze przypadki
jego praktykowania. 

Oprócz zwyczajów lokalnych mniej-
szości etnicznych, których na Filipinach
jest bez liku, należy pamiętać, że to kraj
katolicki i podobnie jak w Polsce święto
Wszystkich Świętych jest tam obcho-
dzone 1 listopada. Filipińczycy odwie-
dzają groby swoich bliskich, przystrajając
je kwiatami, balonami i świecami. Przy-
noszą jedzenie i picie, urządzają pikniki,
kończące się często następnego poranka
po nocy spędzonej na płycie nagrobnej. 

Na Filipinach są miejsca, gdzie ludzie
nie odwiedzają grobów. Nie muszą, gdyż
po prostu tam mieszkają. Jednym z ta-
kich miejsc jest Cmentarz Północny w
Manili. Ludzie, których nie stać było na
utrzymanie mieszkania, wyprowadzili się
i żyją wśród swoich zmarłych. Wśród gro-
bów rozwieszają pranie, spożywają po-
siłki, a dzieci grają w piłkę. Ich życie
wygląda prawie normalnie. Zatrzymując
się w Manili podczas podróży po Filipi-

Japonia - obchody święta O-Bon.
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  a świecie
nach warto rozważyć opcję zwiedzenia
tego cmentarza. Należy jednak pamię-
tać, że jest on przede wszystkim
domem dla kilku tysięcy ludzi, którym
należy się prywatność. Ze względów
bezpieczeństwa warto wynająć prze-
wodnika (najlepiej jednego z "miesz-
kańców"), który za niewielką opłatą
może po nim oprowadzić.

Gwatemala - prekolumbijskie
wierzenia

Jeśli wybieracie się w podróż do
Gwatemali w okresie Wszystkich Świę-
tych, waszą uwagę przykują zwyczaje,
będące mieszanką chrześcijańskiej
tradycji i prekolumbijskich wierzeń. Kul-
minacja obchodów, trwających od 21
października do 2 listopada, następuje
1 listopada. Wspomina się wtedy
zmarłe dzieci, a w niebo ulatują wielkie
kolorowe latawce, o średnicy przekra-
czającej niekiedy kilkanaście metrów.
Bliscy zmarłych umieszczają na nich
listy i prośby. O tym, jak wyjątkowe są
to arcydzieła, świadczy fakt, że ich
konstruowanie może trwać nawet pół
roku i biorą w nim udział całe rodziny.
Same latawce mają strzec dusze
zmarłych przed złymi duchami, które
razem z nimi zstępują wtedy na ziemię.
Równocześnie z puszczaniem lataw-

ców rodziny odwiedzają groby
zmarłych, przynosząc na cmen-
tarz jedzenie i picie. Święto to ma
radosny charakter, w którym
wspomina się chwile spędzone z
przodkami.

Ekwador - uczta na grobach
Podobnie jak w Gwatemali,

również w Ekwadorze zwyczaje
związane z dniem Wszystkich
Świętych są mieszanką tradycji
chrześcijańskiej i lokalnych preko-
lumbijskich wierzeń. Świętowanie
w Ekwadorze jest nieodłącznie
związane z jedzeniem, które spo-
żywa się w domach, a bardzo
często na cmentarzach. Rodzina
przynosi na groby obiad, jednak
nie zjada go od razu. Wszak
zmarły ma pierwszeństwo w poży-
wieniu się i nie należy mu tego
utrudniać. Dopiero po pewnym
czasie przystępuje się do radosnej
uczty, podczas której konsumuje
się lokalne specjały. Należy do
nich m. in. chleb guagua, który
kształtem przypomina sylwetkę
dziecka oraz napoje z fioletowej
kukurydzy i owoców. Ciekawym
zwyczajem jest gra w kości na gro-
bach zmarłych. Liczba wyrzuco-

nych oczek ma symbolizować żale
i potrzeby zmarłych, które rodzina
powinna spełnić.

Meksyk - Dia de los Muertos
Zaduszki, czyli "Dia de los Mu-

ertos", to jedno z najbardziej kolo-
rowych i radosnych świąt w
Meksyku. Składa się z dwóch
głównych części: 31 października i
1 listopada wspomina się zmarłe
dzieci, z kolei 1 i 2 listopada doro-
słych. Tradycja świętowania sięga
zamierzchłych lat prekolumbij-
skich i uważa się, że liczy kilka ty-
sięcy lat. 

Przygotowania do świętowania
zaczynają się już kilka tygodni
wcześniej w sklepach. Do sprze-
daży wystawiane są wszelkiej
maści akcesoria związane ze
śmiercią: czaszki, trupie główki i
maski o przeróżnych kształtach.
Równocześnie w domostwach od-
bywa się wielkie sprzątanie -
dusze zmarłych przodków, które
odwiedzają rodzinę, nie mogą
przyjść do niewysprzątanego
mieszkania. 31 października roz-
poczyna się właściwe świętowa-
nie. W domach składane są ofiary
dla zmarłych w postaci jedzenia i
picia. Dusze, które zstępują na
ziemię, są bowiem bardzo głodne.
Przygotowywane są małe ołtarze
z wizerunkami świętych, ozdo-
bione kwiatami. Posiłki zmieniają
się w zależności od dnia - w dniu,
kiedy wspomina się dzieci, na
stole zostawia się słodycze, colę i
inne ulubione przez nich przeką-

ski. Dla dorosłych przeznacza się
bardziej tradycyjne potrawy, jak
również alkohol, w tym nieod-
zowną tequilę. Każdemu ze zmar-
łych na ołtarzu zapala się jedną
świeczkę. 1 listopada jest prze-
znaczony na odwiedziny grobów i
przyozdabianie ich kwiatami oraz
wieńcami z palm.

Fiesta trwa nie tylko na cmen-
tarzach, ale przede wszystkim na
ulicach miast. Można na nich spot-
kać ludzi przebranych za trupy, ba-
wiących się i śpiewających.
Uliczne stragany pełne są smako-
łyków w kształcie czaszek, ko-
ściotrupów, a nawet
czekoladowych trumienek. Nie da
się ukryć, że w ostatnim czasie ob-
chody Dia de los Muertos zostały
mocno skomercjalizowane, jednak
mimo to pozostają w pamięci na
długo i mogą być ciekawym uzu-
pełnieniem wakacji w Meksyku.

Zwyczajów związanych z ob-
chodzeniem dnia Wszystkich
Świętych i stosunkiem ludzi do
śmierci jest niezliczona ilość. Łzy,
radość, fiesty, pikniki - każdy
naród i każda społeczność w inny
sposób podchodzą do spraw,
które dotyczą każdego z nas.
Łączy je jedno - wiara w życie po
śmierci i w to, że żywot człowieka
na ziemi nie musi kończyć się dra-
stycznie i bezpowrotnie.

Źródło: 
https://planetescape.pl/

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i w trosce o bezpieczeństwo seniorów, zajęcia w Klu-
bie Seniora w Poniecu odbywają się w systemie online. Przeprowadzane są miedzy innymi warsztaty ar-
tystyczne, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Na podstawie filmu instruktażowego
zamieszczanego na profilu facebookowym Klubu Seniora, seniorzy przygotowują w domach ciekawe
stroiki i kompozycje. Klub dostarcza wszystkie niezbędne materiały potrzebne do wykonania pracy. Panie
chętnie brały udział w zajęciach takich jak: „Szyszka w roli głównej” czy „Koralikowa ozdoba choinkowa”,
o czym świadczą zdjęcia prac przesyłane w komentarzach pod postami. Udostępniane są również filmy
z zajęciami Jogi, dzięki którym aktywni seniorzy mogą dbać o swoją sprawność fizyczną nie wychodząc
z domu.

Grono partnerów Piasta Po-
niec w ostatnim czasie powięk-
szyło się o kolejny podmiot.
Swoje wsparcie zadeklarowała
firma CUBATO Sp. z o.o.. 

Oferta firmy obejmuje w szcze-
gólności budownictwo przemy-
słowe dla branży spożywczej,
realizację obiektów takich jak:
chłodnie, mroźnie, hale produk-
cyjne, mieszalnie pasz, obiekty in-
wentarskie, kurniki oraz inne
obiekty kubaturowe oraz specjalis-
tyczne obiekty przemysłowe. 

Nawiązana współpraca pomię-
dzy firmą CUBATO a PKS Piast
Poniec przyniesie wymierne korzy-
ści obydwu stronom. Logo nowego
partnera Piasta widoczne jest już

na strojach i bluzach sportowych
młodzików i młodziczek sekcji piłki
siatkowej, a także na banerach
reklamowych znajdujących się w
obiektach sportowych. 

Cieszymy się, że rodzina
Piasta powiększyła się o nowego
członka, któremu nie jest obojętny
rozwój i promocja marki Piasta
Poniec. Mamy nadzieję, że stroje,
w których w rozgrywkach ligo-
wych biorą udział drużyny piłki
siatkowej przyczynią się do jesz-
cze większej rozpoznawalności i
wizerunku firmy CUBATO –  po-
wiedział Krystian Juśkiewicz, Pre-
zes PKS Piast. 

Dodajmy, że w strukturach
Piasta funkcjonują dwie grupy

Mają kolejne wsparcie

wiekowe: młodsza, którą trenuje
Bartosz Gadkowski i starsza: mło-
dzika i młodziczki, występujące
min. w rozgrywkach wielkopolskiej
ligi, prowadzone przez Łukasza
Kubeczkę. 

Więcej informacji o nowym
partnerze Piasta Poniec,
firmie CUBATO można dowiedzieć
się na oficjalnej stronie interneto-
wej firmy www.cubato.pl 
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Udanie, bo od wyjazdowego zwycięstwa roz-
poczęli sezon w III lidze tenisiści stołowi Piasta.
W niedzielę, 4 października, ruszyły rozgrywki
III ligi tenisa stołowego. Zawodnicy Piasta Po-
niec w meczu wyjazdowym spotkali się z be-
niaminkiem z Goliny Wielkiej. Mecz zapowiadał
się bardzo ciekawie bez wskazania na fawo-
ryta. Cały zespół Piasta zagrał jednak bardzo
dobre spotkanie i pewnie zwyciężył 10:4. Jak
podkreślił trener Wojciech Walencki, cieszyć
może fakt, że wszyscy zawodnicy punktowali,
co pokazuje siłę zespołu oraz dobre przepra-
cowanie okresu przygotowań. 

W sobotę, 26 września, w hali widowiskowo -
sportowej odbył się turniej młodziczek o Pu-
char Banku Spółdzielczego w Poniecu.
W I rundzie zespół z Ponieca pewnie pokonał
drużynę z Gostynia i Środy Wielkopolskiej oraz
minimalnie uległ po zaciętej walce Enea Ener-
getyk Poznań. W półfinale miejscowe przegrały
0:2 ze Śmiglem, a w meczu o 3. miejsce poko-
nały 2:0 UKS 9 Leszno. Klasyfikacja końcowa:
1. UKS ŚMIGIEL, 2. ENEA ENERGETYK
POZNAŃ, 3. PKS PIAST PONIEC, 4. UKS 9
LESZNO, 5. LIDER ROKIETNICA, 6. UKS
ŚRODA WIELKOPOLSKA, 7. ZAHIR VOLLEY
WSCHOWA, 8. KANIASIATKA GOSTYŃ.

Młodzik zadebiutował w lidze
12 października, na siatkar-

skim parkiecie w kategorii mło-
dzika zadebiutowali chłopcy z
Piasta Poniec.

W 1 kolejce rozgrywek o Mist-
rzostwo Wielkopolski poniczanie
podejmowali MKS Jarocin i KS
Volley Turek. Spotkanie z Jaroci-
nem przegrywali 0:2. W pierw-
szym secie była bardzo zacięta
walka i Poniec był blisko wygranej,
niestety 26:24 wygrywali goście.
Drugi set już wyraźniej dla przy-
jezdnych 25:18. W drugim spotka-
niu dzisiejszego dnia mierzymy się
z KS Volley Turek. Gramy zdecy-
dowanie lepiej niż w poprzednim
spotkaniu. W pierwszym secie
prowadzimy 24:17 i niestety od
tego momentu punkty zdobywają
tylko goście i przegrywamy 24:26.
Drugi set należy zdecydowanie do
nas i po raz pierwszy w Wielko-

polskiej Lidze Młodzika zdoby-
wamy set. Niestety, w tie-breaku
nie potrafimy nawiązać walki i
przegrywamy 1:2.

Jak na pierwszy raz w roz-
grywkach młodzika chłopcy zagrali
całkiem nieźle. Było naprawdę

wiele momentów bardzo dobrej
gry. Niestety, też sporymi frag-
mentami popełniali zbyt wiele błę-
dów własnych. W najbliższych
tygodniach czeka nas sporo pracy,
ale obiecujemy, że z każdym tur-
niejem będziemy się prezentować

coraz lepiej. Dziś zagraliśmy w
składzie: Maks Wasiak - kapitan,
Bartek Student, Cyprian Brodziak,
Filip Rychel, Dominik Wróblewski,
Szymon Wróbel, Paweł Czabajski,
Fabian Wosiński, Filip Dwojak,
Paweł Kapitan. ŁK

"Nie było nas, był las". Wiemy, jak wiele od nich
zależy: tlen do oddychania, mniej zanieczyszczeń
w powietrzu, lepszy mikroklimat, pokarm i miejsce
do życia dla wielu gatunków zwierząt. Mowa o
drzewach. Tak niewiele potrzebują - trochę słońca,
deszczu, a od nas - szacunku. Dlatego też ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Poniecu posadzili
drzewa na boisku szkolnym. Są to dwa dęby
błotne, które pięknie się przebarwiają jesienią.
Mamy nadzieję, że będą cieszyć nie tylko nasze
oczy, ale i przyszłych pokoleń.
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Górskie bieganie
Warunki pogodowe nie

sprzyjały bieganiu, a już tym
bardziej bieganiu w górach, ale
meta została osiągnięta. Łu-
kasz Idowiak ukończył górski
ultramaraton.

Bieg Ultrakotlina w tym roku
rozgrywany był w dniach 10 - 11
października. Jego trasa wiodła
przez cztery pasma górskie: Kar-
konosze, Rudawy Janowickie,
Góry Kaczawskie oraz Izerskie.
Do wyboru były cztery dystanse:
UK30, UK50, UK80, UK130 oraz
UK Sztafeta. Łukasz Idowiak zde-
cydował się na trasę UltraKot-
lina50. Był to bieg na dystansie
56 km, wiodący z Jeleniej Góry
przez Górę Szybowcową poło-
żoną w Kaczawach, z której roz-
tacza się piękna panorama na
Karkonosze i Kotlinę Jelenio-

górską, a następnie przez Dolinę
Bobru, Goduszyn do Górzyńca.
Później biegacze biegli przez
Izery: Zakręt Śmierci i Wysoki Ka-
mień, Jakuszyce, z metą w
Szklarskiej Porębie.

Była to trasa bardzo wymaga-
jąca o znacznych przewyższe-
niach, ale w limitach czasowych
pozwalających na cieszenie się
pokonywanym dystansem.

Kilka tygodni wcześniej, 5
września, Łukasz Idowiak uczest-
niczył w Karkonoskim Festiwalu
Biegowym Chojnik 2020. Pokona-
nie górskiego biegu na dystansie
42 km, z przewyższeniem 2274
m, zajęło mu blisko 6 godzin.
Start i meta biegu zlokalizowane
były w okolicy Zamku Chojnik w
Sobieszowie, dzielnicy Jeleniej
Góry.

Drugoklasiści nauczą się pływać
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS

w Poznaniu otrzymało od Minis-
terstwa Sportu i Turystyki
dofinansowanie programu po-
wszechnej nauki pływania w ra-
mach ogłoszonego konkursu
"Umiem pływać". Program za-
kłada przeprowadzenie 20 godzin
lekcyjnych nauki pływania dla
dzieci z klas I - III szkół podstawo-
wych.

Szkoła Podstawowa w Poniecu
również przystąpiła do realizacji pro-
gramu, który przewiduje naukę pły-
wania w ramach 10 wyjazdów na
pływalnie po 2 godziny lekcyjne dla
wszystkich uczniów klas II. Zaplano-
wano realizację programu w module
trzech grup po 15 dzieci, razem 45
uczestników wyjazdu plus trzech wy-
chowawców ze szkoły. Nauczyciele
- wychowawcy będą pracowali jako

wolontariusze. W ramach programu
zakłada się pokrycie kosztów zwią-
zanych z transportem, wejściem na
pływalnie, ubezpieczeniem uczestni-
ków oraz opłaceniem instruktorów
nauki pływania - co w części pokrywa
Partner. Istotnym elementem tego
programu jest w całości bezpłatna
forma dla rodziców.

Projekt "Umiem pływać" ma być
przyjemny, ale przede wszystkim po-
żyteczny. Ma sprawiać dużo radości,
bawić, a jednocześnie rozwijać ciało
i ducha dziecka. Ważnym aspektem
jest również edukacja w zakresie
bezpiecznego spędzania czasu nad
wodą. Program lekcji został opraco-
wany przez najlepszych specjalistów
z Polskiego Związku Pływackiego,
tak więc zakładamy że będzie gwa-
rancją efektywnej nauki dzieci.   

MK

Spacerując po parku czy łące podziwiamy piękne, barwne rośliny,
często nie wiedząc nic o ich właściwościach, właśnie dlatego pojawił
się pomysł, aby w ciągu ostatnich wakacyjnych dni podczas wspólnej
zabawy z Gminną Biblioteką powstał " Zielnik z Biblioteką". Pierwszym
zadaniem młodych zielarzy, którzy wzięli udział w zabawie, było ode-
branie z biblioteki gotowego zestawu do stworzenia zielnika. Następ-
nie przez 10 dni na profilu Facebook biblioteki pojawiało się 10 zdjęć
roślin z książek, które trzeba było znaleźć, ususzyć i opisać na kartach
z zielnika - były to m. in.: agrest, lawenda, orzech włoski. Wybór ostat-
niej rośliny w teczce należał do właściciela zielnika. Przez cały czas
trwania zabawy w ponieckiej bibliotece czekały na uczestników książki
o roślinach, w których znajdowały się niezbędne informacje o danej ro-
ślinie. Gotowe kompletne zielniki dzieci dostarczyły do biblioteki. Wy-
łonienie najpiękniejszych zielników było nie lada wyzwaniem, gdyż
wpłynęło bardzo dużo prac i wszystkie były wspaniałe - dlatego też
wszystkie zielniki zostały nagrodzone. Dzieci mogły w bibliotece ode-
brać nagrody oraz swoje zielniki. Mamy nadzieje, że już wiosną uda
się stworzyć kolejne karty w naszym "Zielniku z Biblioteką".
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Prowidencja Sierpowska – bohaterska pielęgniarka z Ponieca
Prowidencja Sierpowska urodziła się 22 września 1919 roku w Jabłonnie (pow. Wolsztyn). Swoje, rzadko spo-

tykane imię otrzymała na cześć babki, która pochodziła z Włoch. W latach 20. rodzina Sierpowskich przeniosła
się do Ponieca. Prowidencja uczęszczała do Żeńskiego Gimnazjum w Lesznie, w którym zdała tuż przed wybu-
chem wojny tak zwaną małą maturę. Jeszcze w trakcie nauki ukończyła kurs pielęgniarek Polskiego Czerwonego
Krzyża. 

Z wojennych i okupacyjnych wspomnień - cz. XI

1 września 1939 r. zgłosiła się
do służby w jednostce wojskowej
stacjonującej w Wydawach koło
Ponieca. Po kilku dniach z tą jed-
nostką opuściła Poniec. W trakcie
wycofywania się na wschód Polski
spotkała swego brata Mariana,
który wraz z grupą ponieczan ma-
szerował w kierunku Warszawy z
zamiarem wstąpienia do wojska.
To krótkie spotkanie zostało opi-
sane w jednym z poprzednich nu-
merów "Wieści...". Około 20
września 1939 r. trafiła do szpitala
wojskowego w Sochaczewie, w
którym pracowała jako pielęgniarka
i tłumaczka. W trakcie pobytu w
szpitalu w Sochaczewie nie tylko
wypełniała wzorowo swoje pielęg-
niarskie obowiązki, ale również po-
magała w ucieczce tym polskim
żołnierzom, którzy mieli być wypi-
sani w najbliższych dniach i skiero-
wani do obozu jenieckiego. Ta
pomoc oczywiście wiązała się ze
śmiertelnym ryzykiem. 

W szpitalu w Sochaczewie pra-
cowała tak długo, dopóki nie opu-
ścił go ostatni polski żołnierz.
Dopiero wówczas poprosiła o zwol-
nienie ze służby. Niemcy nie dali jej
jednak zwolnienia, ale tylko doku-
ment urlopowy, w którym napisali,
że zostaje urlopowana na czas nie-
określony, jednak jest zobowiązana
stawić się na każde wezwanie we
wskazanym miejscu. 

W kwietniu 1940 r. powróciła do
Ponieca. Przez dłuższy czas Nie-
mcy dawali jej spokój, jedynie od
czasu do czasu wzywając do
urzędu zatrudnienia. Jednak za-
wsze po okazaniu zaświadczenia
urlopowego ze szpitala w Socha-
czewie puszczali ją wolno, nie
dając żadnego przydziału pracy.
Inni Polacy w Poniecu patrzyli na
Prowidencję z zazdrością, o czym
napisał jej brat Marian: "Nie bardzo
podobało się to naszym, nie wie-
dząc dlaczego wszystkich wysyłają
na roboty, a siostra siedzi w domu.
W związku z tym, po cichu, zaczęto
szeptać, że matka albo i siostra,
podpisały volkslistę. Podejrzenie to
zwiększyło się jeszcze, kiedy oka-
zało się, że siostra, mimo zakazu
okupanta, w jakiś sposób wysyła
nam (tj. braciom Sierpowskim)
paczki do lagru. Siostra tymcza-
sem przenosiła paczki w nocy
przez byłą granicę polsko - nie-
miecką i tam wysyłała wpisując fik-

cyjne nazwisko niemieckie jako na-
dawcę. I o te paczki zrobiono kie-
dyś siostrze awanturę grożąc, że
jeżeli nie powie, jak to robi, to za-
wiadomią policję. W związku z tym
siostra, nie mając nic do ukrycia,
powiedziała kiedy i o której wycho-
dzi zanieść paczkę na pocztę, pro-
ponując, żeby kto zechce poszedł
z nią. Kilka pań zdecydowało się,
mimo że siostra powiedziała im, jak
to wygląda w praktyce. Owe panie
przyszły na umówioną godzinę i
poszły, lecz nie uszły daleko, gdyż
okazało się, że jest to zbyt daleko,
a w dodatku było ciemno i padał
deszcz". 

W okresie okupacji miało
miejsce jeszcze jedno wydarzenie,
świadczące o odwadze Prowiden-
cji. Pewnego dnia Niemcy pędzili
przez Poniec kolumnę Żydów z
obozu pracy w Dzięczynie. Prowi-
dencja zorganizowała dożywianie
dla nich, nie bacząc, że za naj-
mniejszą pomoc Żydom, groziły su-
rowe kary. Kiedy Niemcy
dowiedzieli się o tej akcji, wezwali
ją do urzędu zatrudnienia, gdzie
podarli zaświadczenie o beztermi-
nowym urlopie i wysłali Prowiden-
cję do kopania rowów
przeciwczołgowych. 

Początkowo pracowała w Lipnie
koło Leszna. Stamtąd została prze-
niesiona wraz z grupą pracowni-
ków przymusowych do Krajczyna
koło Włocławka, gdzie pracowała

do stycznia 1945 r., czyli do mo-
mentu nadejścia Armii Czerwonej.
Wówczas, u progu wolności, do-
sięgła ją tragiczna śmierć, którą
zrelacjonowała jej towarzyszka
Jadwiga Stasikowa z Rawicza:
"Zbliżał się front, praca się koń-
czyła. Niemcy uszeregowali nas w
kolumnę marszową i wyruszyliśmy
w kierunku Inowrocławia. 19 stycz-
nia 1945 r. Rosjanie odbili nas i za-
wrócili w kierunku Złotnik
Kujawskich. Było nas kilka tysięcy
ludzi. Między ludźmi jechały "po-
dwody", czyli wozy z bagażem.
Prowidencja szła pieszo i prowa-
dziła konie. Prosiła mnie, abym
przygotowała w napotkanym
domku kwaterę. Ledwie zdążyłam
przeskoczyć rów i przebiec kilka
kroków - zauważyłam przewrócony
wóz, wozaka w rowie i galopujące
konie. Ujrzałam także odjeżdżający
czołg rosyjski. Prowidencja leżała
na szosie ze zmiażdżoną nogą i
rozbitą głową. Żyła jeszcze 20
minut. Obecne były przy tym wyda-
rzeniu koleżanki z Ponieca - Janka
Sikorska, z domu Apolinarska i Ba-
bińska, której imienia nie pamię-
tam".

Po wojnie, brat Prowidencji,
Marian Sierpowski, dowiedział się
dalszych szczegółów o tym tra-
gicznym wydarzeniu: "Po śmierci
Niemca, który powoził podwodą,
sama przejęła prowadzenie konia z
wozem, mimo że byli też w tej gru-

pie mężczyźni. Nie bardzo umiała
się z tym obchodzić i być może dla-
tego o wóz zaczepił czołg". 

Opis śmierci Prowidencji za-
wiera również strona internetowa
"Dawne Złotniki", na której podano,
że Prowidencja wraz z grupą in-
nych osób wracała do domu, pro-
wadząc wóz z koniem. Pod
Złotnikami Kujawskimi zobaczyli
radziecki czołg, na widok którego
uciekli w pole, zostawiając zwierzę
na drodze. Żołnierze zawołali ich,
by zabrali konia. Wróciła tylko Pro-
widencja, żaden z obecnych męż-
czyzn nie pośpieszył jej z pomocą.
Gdy uruchomiono czołg, to ryk sil-
nika spłoszył konia, który wepchnął
kobietę pod gąsienice. Została
przejechana po tułowiu i wkrótce
potem zmarła. Miała niespełna 26
lat.

Staraniem Janiny Apolinarskiej
zwłoki przeniesiono na kocu do po-
bliskiego domu, gdzie obmyto je i
położono w łóżku. Przez dwa dni
szukano stolarza, który mógłby
zrobić trumnę. Znaleziono go w po-
bliskim majątku. Za zrobienie
trumny i pochowanie zapłaciła Ja-
nina Apolinarska. Na cmentarz w
Złotnikach Kujawskich trumnę nio-
sło trzech mężczyzn. 

Po wojnie Marian Sierpowski
usilnie poszukiwał grobu siostry,

Nagrobek w Złotkniach Kujawskich.

dok. na str. 13
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Kalendarium ponieckie 
Z dziejów oświaty

Część 30: 
1 września 1954 - Inauguracja roku szkolnego. Nowością wprowadzoną od tego roku były codzienne apele poranne "przyczyniające się wydatnie

do polepszenia frekwencji, zdyscyplinowania i zachowania się młodzieży". Kadrę nauczycielską Szkoły Podstawowej w Poniecu stanowili: Antoni For-
nalik - kierownik szkoły, Dymitr Binczarowski, Stanisław Dembiński, Helena Lewińska, Zofia Majerowa, Józef Maścianica, Stefania Olszewska, Stefa-
nia Robaszewska, Elżbieta Wałęska, Maria Wasielewska, Maria Ritter - przewodniczka Drużyny Harcerskiej. Szkoła liczyła 12 oddziałów. Najliczniejsza
była klasa III - 41 uczniów, najmniejsza klasa VIIb - 24 uczniów. Ogólna liczba uczniów wynosiła 389. Wszyscy uczniowie i nauczyciele zostali ubez-
pieczeni od wypadków. 

Szkoła Podstawowa w Waszkowie w tym dniu liczyła 27 uczniów w klasach I - IV. 
Wrzesień 1954 - W ramach miesiąca poświęconego odbudowie Warszawy odbyły się pogadanki w klasach. 
10 września - 10 października 1954 - Odbył się miesiąc pogłębienia przyjaźni polsko - radzieckiej. Młodzież uczestniczyła w festiwalu filmów ra-

dzieckich, urządzała wystawy czasopism i książek radzieckich. 
4 października 1954 - Rozpoczęła się akcja wykopkowa. Przez 12 dni grupy około 40 uczniów brały udział w wykopkach ziemniaków w okolicz-

nych państwowych gospodarstwach rolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. 
4 listopada 1954 - W sali kina odbyły się wybory Komitetu Rodzicielskiego. Przewodniczącym został Klemczak. 
16 listopada 1954 - Po odbyciu służby wojskowej do pracy wrócił Mieczysław Krauze, który objął funkcję przewodnika Drużyny Harcerskiej, a do-

tychczasowa przewodniczka, Maria Ritter przeniesiona została na etat nauczycielski. 
5 grudnia 1954 - W wyniku wyborów do rad narodowych do Miejskiej Rady Narodowej w Poniecu weszło dwóch nauczycieli: Stanisław Dembiń-

ski jako reprezentant szkoły i Zofia Majerowa z ramienia Ligi Kobiet. 
1 stycznia 1955 - Na mocy reformy administracyjnej wieś Waszkowo, dotąd położona w gminie Bojanowo (pow. rawicki) przeszła do gromady Po-

niec (pow. gostyński). Tym samym zmieniło się organizacyjne podporządkowanie Szkoły Podstawowej w Waszkowie. 
1 marca 1955 - Na własną prośbę do pracy w Szkole Podstawowej w Kaczkowie przeszła Maria Wasielewska.
10 marca 1955 - Pracę nauczyciela w Szkole Podstawowej w Poniecu podjął Franciszek Guliński. 
28 marca 1955 - W sali kina odbyło się święto Drużyny Harcerskiej im. gen. Karola Świerczewskiego, podczas którego ponad 30 nowych człon-

ków złożyło przyrzeczenie. 
7 kwietnia 1955 - Wyrokiem Sądu Powiatowego w Gostyniu nauczyciel Kazimierz Lisiecki został uwolniony od winy i kary w związku z wypadkiem

w dniu 21 maja 1953 r. w wyniku którego uczeń Kazimierz Dużałka stracił oko. 
14 maja 1955 - Uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej w Poniecu podpisali Apel Wiedeński o rozbrojenie i zniszczenie zapasów broni ma-

sowej zagłady. 
1 maja 1955 - Uczniowie klas V - VII wzięli udział w manifestacji pierwszomajowej. 
5 maja 1955 - Odbyły się Harcerskie Igrzyska Szkolne, a 8 maja ich etap rejonowy, zaś 15 maja powiatowy. Drużyna piłki ręcznej chłopców i szta-

feta 4 x 60 m dziewcząt zakwalifikowali się dzięki zwycięstwu na igrzyskach powiatowych do podokręgowych w Lesznie w dniu 21 maja. Uczeń klasy
VII, Bolesław Brodziak, dzięki zwycięstwu w czwórboju lekkoatletycznym na eliminacjach powiatowych brał udział w eliminacjach wojewódzkich, które
odbyły się 29 maja 1955 r. w Wągrowcu, zajmując 5. miejsce. 

10 czerwca 1955 - Rozpoczęły się egzaminy końcowe klas siódmych. Obejmowały one: język polski - egzamin pisemny i ustny, matematykę - eg-
zamin pisemny i ustny oraz historię - egzamin ustny. 

14 czerwca 1955 - Rozpoczęły się egzaminy promocyjne w klasach piątych i szóstych, obejmujące: dyktando i język polski - ustny oraz matema-
tykę - pisemny i ustny. 

25 czerwca 1955 - Uroczystość zakończenia roku szkolnego w sali kina.
Lipiec - sierpień 1955 - Elektryfikacja budynku Szkoły Podstawowej w Poniecu. Koszt elektryfikacji wyniósł 25 000 zł, z czego 16 000 zł pocho-

dziło z budżetu miejskiego. 
Źródła:
• Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Poniecu
• Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Waszkowie

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

ale takowego w Złotnikach nie zna-
lazł. Nie potrafiła go też wskazać
Janina Apolinarska, ponieważ w
styczniu 1945 r. nie poszła na
cmentarz. Dowiedział się jednak,
że Prowidencja nie została pocho-
wana, gdyż grabarze nie mieli

czym wykopać grobu i zostawili
trumnę gdzieś na cmentarzu.
Wkrótce potem Sowieci zebrali
swoich poległych żołnierzy i po-
chowali ich w Złotnikach przy dro-
dze z Inowrocławia do Bydgoszczy.
Podobno pochowali tam także dwie
anonimowe dla nich niewiasty.
Możliwe, że była wśród nich Prowi-

dok. ze str. 12

Prowidencja Sierpowska z pielęgniarkami szpitala
w Sochaczewie oznaczona krzyżkiem.

Prowidencja Sierpowska
w wieku 12 lat.

dencja.
Mimo braku grobu, Marian Sier-

powski postanowił upamiętnić sios-
trę na miejscowym cmentarzu. Za
zgodą proboszcza postawił jej
skromny, symboliczny nagrobek. 

Źródła:
• Wspomnienie dotyczące udziału

siostry mojej, Prowidencji Sierpowskiej
(…) oraz jej tragicznej śmierci pod sam

koniec wojny. Maszynopis w zbiorach
biblioteki Szkoły Podstawowej w Po-
niecu

• "Śladem artykułów" - wycinek z
"Panoramy Leszczyńskiej" (brak daty)

• Strona internetowa "Dawne Złot-
niki" https://www.facebook. com/dawne-
zlotniki/posts/1474015342664271/
(dostęp 12. 10. 2020)

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
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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 wylosujemy
nagrodę. Na rozwiązania czekamy do 10 listopada. Rozwiązanie poprzedniej
krzyżówki brzmiało: WRZESIEŃ SPRZYJA SPACEROM. Nagrodę wylosował
TOMASZ NOWACKI. Zapraszamy do GCK po odbiór nagrody.

WIEŚCI Z GMINY PONIEC
HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
W sferze uczuć czeka Cię więcej

szczęścia i spełnienia niż marzyłaś.
Będzie miłość, zrozumienie i cu-
downe niespodzianki. W pracy staraj
się unikać wiecznych krytykantów,
rób swoje. 

Byk 20.04-20.05
W uczuciach możliwe komplika-

cje. Najbliższy czas wymagać będzie
od Ciebie ostrożności w działaniu i
rozwagi w słowach. Odkryjesz nowe
pasje. A w pracy przekonasz się na
kogo możesz liczyć.   

Bliźnięta 21.05-21.06
Dobrze będzie Ci teraz z rodziną i

z Twoją drugą połówką. Zgodne pary
mogą nawet przeżyć kolejny miesiąc
miodowy. Zadbaj o zdrowie i kondy-
cję. Lepsze finanse.   

Rak 22.06-22.07
Dobry czas na wszelkie podsu-

mowania. Spotkaj się z przyjaciółmi,
wyjaśnij zaległe nieporozumienia. W
domu czeka CIę zgodna współpraca
i dużo radości. Będzie też niespo-
dzianka. 

Lew 23.07-22.08
Sprawy sercowe ruszą w dobrym

kierunku. Mile zaskoczą Cię czyjeś
słowa. W połowie miesiąca dotrze
ważna przesyłka, ziszczą się Twoje
plany. Uważaj w podróży.

Panna 23.08-22.09
Ktoś, na kim Ci zależy, stanie się

bardziej otwarty i życzliwy. Możesz
rozpocząć nową życiową przygodę.
W pracy wróć do dawnego zlecenia,
zarobisz więcej. 

Waga 23.09-22.10
Słońce nastroi Cię pozytywnie do

ludzi. Będziesz się więcej uśmiechać.
Wykorzystaj ten czas, by nawiązywać
kontakty, wybrać się w podróż, zdo-
bywać wiedzę. Nie ufaj plotkom. 

Skorpion 23.10-21.11
Wrócą sprawy, które kiedyś odpu-

ściłeś. Praca będzie Cię kochać, choć
nie wszystko pójdzie gładko. W miło-
ści wszystko, co najlepsze, partner
okaże Ci dużo ciepła. Skontroluj zdro-
wie. 

Strzelec 22.11-21.12
W pracy czasem trzeba stawiać

wszystko na jedną kartę. Jeśli wiesz,
czego Ci trzeba, staraj się o to, nie
wszczynając kłótni. W końcu mie-
siąca oczekuj ważnej informacji. 

Koziorożec 22.12-19.01
Wiele uwagi poświęcą Ci bliscy i

przyjaciele. Bądź otwarta na ich pro-
pozycję. Ktoś czeka na Twój telefon,
potrzebuje rady. Możesz spodziewać
się wyższych dochodów.  

Wodnik 20.01-18.02
Odpowiedzialność za innych za-

cznie Ci nieco ciążyć. Niepotrzebnie
o wszystko się martwisz, dasz radę.
Single mogą liczyć na nową znajo-
mość, a stałe pary na po-
wrót namiętności i czułości. 

Ryby 19.02-20.03
W sferze zawodowej sukcesy i

uznanie. Dla domu znajdziesz okazję
na korzystne zakupy. Podreperujesz
też budżet. Spodziewaj się spotkania
z dawną miłością. 

(: (: HUMOR :) :)

Dyrektor dużej fabryki wzywa do
swego gabinetu sekretarkę.

- Pani Jolu! Czy, tak jak prosiłem,
dała pani do gazety ogłoszenie, że

poszukujemy nocnego stróża?
- Oczywiście, panie dyrektorze.

Zrobiłam, jak pan prosił!
- I jaki efekt?

- Natychmiastowy. Ostatniej nocy
okradziono nasz magazyn.

xxx
Pchła pyta się pchły:

- Gdzie byłaś w czasie wakacji?
- Na krecie.

xxx
Na podwórku rozmawiają dwa ko-

guty:
- Czy ty z tą kurą to chodzisz na

poważnie, czy tylko dla jaj?
xxx

- Gdzie podpisano traktat
wersalski?

-Na samym dole, pod tekstem. 

Jogurtowe racuszki
Składniki na 2 talerze: 250 g jo-

gurtu greckiego lub naturalnego, 3
duże jajka, 200 g mąki pszennej,
łyżeczka sody oczyszczonej, olej
rzepakowy do smażenia, cukier
puder do oprószenia.

Przygotowanie: Do miseczki
dać jogurt i jajka. Wymieszać rózgą
kuchenną do rozmącenia jajek i po-
łączenia się składników, ale nie ubi-
jać. Bezpośrednio do naczynia
przesiać mąkę pszenną i sodę
oczyszczoną, wymieszać rózgą ku-
chenną. Ciasto powinno wyjść
średnio gęste, w razie konieczno-
ści dodać dodatkową łyżkę jogurtu
i wymieszać.

Smażyć na nieprzywierającej
patelni na średniej ilości oleju, z
obu stron, na złoty kolor. Po usma-

Przepisy na desery

Składniki: 4 łyżki kawy natural-
nej mielonej, 1 szklanka brązo-
wego lub białego cukru, 0,5
szklanki oliwy z oliwek lub ze słod-
kich migdałów.

Sposób przygotowania: Kawę
wsyp do papierowego filtra, który
umieść w odpowiednim szklanym
pojemniku. Zalej kawę wrzątkiem.
Po około 8-10 minutach, gdy kawa
się zaparzy,  wyjmij papierowy filtr
i odcedź, by pozostały fusy. Cukier
połącz z oliwą z oliwek i fusami z
kawy. Pozostaw na kilka minut.
Rozprowadź peeling pod pryszni-
cem,  następnie spłucz. Dzięki
użyciu oliwki peeling będzie miał
właściwości natłuszczające i nie
będziesz  potrzebować balsamu. 

Peeling z kawyKRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

żeniu ułożyć na talerzach na ręcz-
niczkach papierowych, by odsą-
czyć je z tłuszczu. Oprószyć
cukrem pudrem, przełożyć na pół-
misek i podawać.

Kubusiowe smoothie
Składniki na 2 porcje: 1 mar-

chewka, 1 jabłko, pół banana,
świeżo wyciśnięty sok z 2 poma-
rańczy, kilka kostek lodu.

Przygotowanie: Marchewkę
obrać, pokroić na grube plastry.
Jabłko obrać, usunąć gniazda na-
sienne. Banana obrać. W misie mi-
ksera kielichowego umieścić
wszystkie składniki i zmiksować.
Jeśli smoothie jest zbyt gęste,
dolać soku z pomarańczy lub wody.
Przelać do szklaneczek. Podawać
natychmiast.

1. Dalekopis
2. Szkoli kadrę
3. Sobota w judaizmie
4. Zespół komórek
5. Dziura w zębie
6. Objaw anginy

7. ... Chorko, przełożona Procha 
8. Realizuje recepty
9. Przelew na konto
10. Nakrycie głowy
11. Mała rola
12. Odwiedziny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

T 13 9

14 E 20 24

18 11 T
K 6 23

26 8 2 K
A 3 16

1 N 19 7

22 17 K
15 10 Ł
12 25 A
5 P 4

21 T
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

To wino według św. Hildegardy
wzmacnia nasze serce. Sprawdza
się zwłaszcza przy rehabilitacji po
zawałach serca oraz przy niedo-
maganiu zastawek. Znaleźliśmy
dla Czytelników przepis na tę mik-
sturę i radzimy zrobić ją ze świeżej
pietruszki. 

Składniki: Pęczek natki piet-
ruszki, litr czerwonego wytrawnego
wina, 2 łyżki octu winnego, 3 - 6
łyżek miodu. Przygotowanie:
Natkę posiekaj, wsyp do rondelka,
wlej wino i ocet winny. Na wolnym
ogniu doprowadź do wrzenia i
gotuj przez 5 min. Dodaj miód i
gotuj kolejne 5 min. Odstaw do wy-
studzenia, przecedź i przelej do
butelek. Zakorkuj i przechowuj w
ciemnej szafce. Pij po 1 kieliszku 3
razy dziennie przez 2 tygodnie. 

Nietypowe wino
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Puchary dla gimnastyków Walczyli o finałowe szóstki i jak
najlepsze wykonanie układów. Wró-
cili z pucharami i medalami oraz z
dalszą motywacją do treningu. Ma-
ksym Szymankiewicz zdobył tytuł
WiceMistrza Polski, Wiktoria Wro-
tyńska jest drugą Wicemistrzynią w
MP, Anna Bartków uplasowała się
tuż obok podium na miejscu czwar-
tym, Maja Wrotyńska i Zuzanna
Kończyk znalazły się na miejscu V
w swoich kategoriach. Maja Maj i
Ola Bartków w bardzo licznej i silnie
obsadzonej grupie niestety tym
razem nie zakwalifikowały się do fi-
nałowej szóstki.

- Nie składamy broni! Walczymy
dalej, trenujemy! Mamy masę pla-
nów i ogromną motywację. Obie-
cuję, że jeszcze bardziej
podkręcimy śrubę - powiedziała
niezwykle zadowolona z wystę-
pów swoich podopiecznych tre-
nerka sekcji Aneta Wrotyńska. 

Młodym gimnastykom oraz tre-
nerce gratulujemy tak dużego suk-
cesu i życzymy powodzenia w
dalszych rywalizacjach.

Sekcja Akrobatyki i Fitnessu Piasta Poniec wystartowała w Międzynarodowych Mistrzostwach
Polski federacji WBBF WFF w Fitness Gimnastycznym Dzieci i Młodzieży FIT KIDS w Skar-
szewach, które odbyły się 17 - 18 października. Zawodnicy z Ponieca zmierzyli się z konku-
rencją z całej Polski.

Samorząd czytał dzieciom

We wtorek, 6 października, do
krainy najpiękniejszych wierszy
Jana Brzechwy zaprosiły uczniów
klas I i II ze Szkoły Podstawowej w
Żytowiecku przedstawicielki Samo-
rządu Uczniowskiego: Żaneta
Bzdęga z klasy VIIa, ucharaktery-
zowana na samochwałę z warko-
czykami i kolorowymi piegami
Amelia Bartlewska oraz przypomi-
nająca kaczkę - dziwaczkę z róż-

W procesie kształcenia olbrzymią rolę odgrywa czytanie. Jest ono na równi z pisaniem oraz
z korzystaniem z technologii informacyjnych podstawową umiejętnością współczesnego
człowieka. Małym dzieciom warto czytać książki na głos. Dziecko, któremu się czyta, uczy
się słuchać, rozwija zdolność koncentracji oraz chęć poznawania świata.

ową kokardą na głowie Lena Żurek
- obie dziewczyny z klasy VIa.

Któż z nas, dorosłych, nie pa-
mięta z okresu dzieciństwa bajek
oraz wierszy dla dzieci, które wyszły
spod pióra bardzo dbającego o swój
wygląd zewnętrzny i chętnie wypo-
czywającego w nadmorskiej Ustce
Jana Brzechwy - z pewnością naj-
bardziej popularnego dwudziesto-
wiecznego polskiego bajkopisarza.

W jego zaczarowanych utworach
było wszystko to, co najważniejsze:
piękna polszczyzna, niesamowity
humor, dobroć oraz radość życia.

I pierwszoklasiści, i drugoklasi-
ści z zainteresowaniem wysłuchali
sześciu dobrze znanych od pokoleń
wierszy Jana Brzechwy. Amelka w
mistrzowski sposób zinterpretowała
"Samochwałę" i "Kłamczuchę". Z
kolei Lenka oczarowała małą pub-

liczność interpretacją wierszy "Na
straganie" i "Kaczka - dziwaczka".
Natomiast Żaneta dokonała bardzo
subiektywnej interpretacji wierszy
zatytułowanych "Leń" oraz "Pomi-
dor".

Wartościowy utwór literacki w
cudowny sposób otwiera przed
dzieckiem bramę do krainy wiedzy.
Po każdym z przeczytanych utwo-

rów najmłodsi uczniowie żytowiec-
kiej szkoły dzielili się swoimi czytel-
niczymi wrażeniami i odczuciami.

Na koniec promujące tego dnia
czytelnictwo przedstawicielki Sa-
morządu Uczniowskiego poczęsto-
wały wszystkich cukierkami.

KRZYSZTOF BLANDZI
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Dzień Edukacji Narodowej

"14 października to jest
święto pracownika, który w tru-
dzie i mozole wychowuje dzieci
w szkole. I choć nas to często
nudzi, wychowuje nas na
ludzi”.

W Dniu Edukacji Narodowej
dziękujemy wszystkim nauczycie-
lom i dyrektorom szkół oraz
przedszkoli za tworzenie edukacji
i wszelkie działania na jej rzecz.
To dzięki ich wiedzy i zaangażo-

Przedszkolaki z grupy Zajączki z Przedszkola Samorządowego w
Poniecu pamiętały o Europejskim Dniu Przywracania Czynności
Serca, który przypada 16 października. Dzięki zaangażowaniu pani
Joanny Bernadek, mimo iż w tym roku nie była organizowana akcja
na skalę ogólnopolską to postanowili uczyć się, jak zachować się w
chwili, kiedy czyjeś życie zależeć może od nich samych. Doskonale
wiedzą, jak działać jeśli chodzi o resuscytację krążeniowo - odde-
chową. Mają wypracowane etapy postępowania i nawyki ratujące
życie ludzkie. W tym roku, ze względu na pandemię, dzieci nie wy-
konywały oddechów. Swoje działania skupiły na ćwiczeniach w ucis-
kaniu klatki piersiowej potencjalnego poszkodowanego.

waniu jest ona nieustająco na naj-
wyższym poziomie. 

Uczniowie, szczególnie w tym
trudnym czasie, potrzebują prze-
wodników, którzy wskażą najważ-
niejsze wartości, jak tolerancja

czy wzajemny szacunek i zrozu-
mienie. Są to sprawy szczególnie
ważne dzisiaj, kiedy relacje mię-
dzyludzkie są coraz bardziej
skomplikowane, a rzeczywistość
niezwykle złożona i trudna.


