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Witamy na świecie
Powitajmy na świecie naj-

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

Jeśli chcecie Państwo, by na 
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: Adam     |    Nazwisko: Szymański 
Data urodzenia: 27 maja 2022 r.     |    Godzina: 17.40 
Waga: 3,790 kg     |     Wzrost: 57 cm 
Imiona rodziców: Julita i Łukasz 
Rodzeństwo: siostra Inga 
Miejsce zamieszkania: Szurkowo

Koncerty edukacyjne

W październiku królowała mu-
zyka country, która jest odmianą 
muzyki rozrywkowej powstałej w 
USA w pierwszym dziesięcioleciu 
XX wieku, z połączenia folku i blu-
esa. Pierwotnie prosta, oparta na 
trójakordowym schemacie i instru-
mentarium składającym się z aku-
stycznej gitary, skrzypiec i 
prostego zestawu perkusyjnego. 

Natomiast w listopadzie malu-
chom zaprezentowano polskie 
tańce narodowe. Dzieci poznały 

tańce ludowe - wolnego poloneza, 
kujawiaka, szybkiego mazura, ży-
wego oberka, przepięknego o 
skocznej melodii krakowiaka. Do-
wiedziały się nieco więcej o ele-
mentach strojów narodowych. 
Przedszkolaki były zachwycone 
tańcami oraz pięknymi strojami 
tancerzy. Koncert dostarczył 
wszystkim wielu pozytywnych wra-
żeń, a także nowych wiadomości 
na temat polskich tańców narodo-
wych. 

W czwartek, 10 listopada, w Przedszkolu Samorządowym w Łęce Wielkiej 
odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

Dzieci z grupy Pszczółki w symboliczny sposób pokazały młodszym 
przedszkolakom, co wydarzyło się ponad 100 lat temu. Recytowały wier-
sze o symbolach narodowych i tematyce patriotycznej. Ich uzupełnieniem 
był "Katechizm polskiego dziecka" i Mazurek Dąbrowskiego’. 

W piątek, 11 listopada, dzieci z grupy Pszczółki wzięły udział w obcho-
dach Narodowego Święta Niepodległości w Poniecu. Uczestnicząc co-
rocznie w obchodach Świąt Narodowych dajemy wyraz pamięci o tych 
wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. 
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Dyżury radnych
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 5 grudnia dyżur będą peł-
nili Marcin Stróżyński i Paulina Zie-
lińska. Ponadto pod numerem 
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 dyżuru w najbliż-
szym czasie.                               MK

Obchody 11 Listopada

W piątek, 11 listopada, w Pol-
sce obchodzone jest Narodowe 
Święto Niepodległości dla upa-
miętnienia przekazania przez 
Radę Regencyjną naczelnego do-
wództwa wojsk polskich Józefowi 
Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r.  

Święto zostało ustanowione 
przez Sejm RP w 1937 r., a przy-
wrócone w 1989 r. W całym kraju 
odbywają się wydarzenia upamięt-
niające rocznicę odzyskania nie-
podległości. 

Burmistrz Ponieca Jacek Wi-
dyński zaprosił mieszkańców na-
szej gminy 11 listopada na 
uroczyste obchody 104. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. 

O godz. 10.15 odprawiono uro-
czystą mszę św. w kościele pw. 
Chrystusa Króla, następnie przed-
stawiciele gminy złożyli wieńce w 
Miejscach Pamięci Narodowej. 

MK

Zawody strzeleckie Bractwa Kurkowego
W sobotę, 5 listopada, na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Poniecu odbyły się zawody strze-
leckie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Jak zwykle, oprócz sióstr i braci z Po-
nieca, wzięli w nich udział członkowie okolicznych bractw i osoby niezrzeszone.

Główną konkurencją było 
strzelanie o łańcuch przechodni 
Króla Królów. Prawo uczestnictwa 
w nim mieli wszyscy, którzy zdo-
byli kiedykolwiek tytuł królewski, 
zarówno króla zielonoświątko-
wego, jak i żniwnego lub inny, np. 
tytuł króla Okręgu Leszczyń-
skiego Związku Kurkowych 
Bractw Strzeleckich Rzeczypos-
politej Polskiej. Łańcuch zdobył 
Tadeusz Dekiert ze Śmigla. Bę-
dzie on jego posiadaczem przez 
najbliższy rok. Na stałe otrzymał 

order i nagrodę.  
 Rozegrano także szereg in-

nych konkurencji, w których wyło-
niono zwycięzców. Zdobywcą 
ryngrafu przechodniego Jaro-
sława Glonka został Jacek Gilew-
ski z Ponieca. W strzelaniu do 
tarczy ufundowanej przez Zarząd 
Bractwa Kurkowego zwyciężył 
Mateusz Głowacz z Rydzyny. Naj-
lepszy wynik w strzelaniu z pisto-
letu osiągnął Robert Karkosz z 
Rawicza. W strzelaniu pań zwy-
ciężyła Agnieszka Krysman ze 
Śmigla. Kura strącił Paweł Siera-
kowski z Ponieca. Dzieci uczest-
niczyły w strzelaniu z wiatrówki. 
Najlepszy wynik osiągnął Mateusz 
Krysman ze Śmigla. Kura dziecię-
cego strącił Aleksander Drożdżal. 

 Miłym akcentem było przyję-
cie w szeregi Bractwa Kurkowego 
w Poniecu dwójki dzieci. Jako 
młodociani członkowie bractwa 
będą nosić tytuł kadetów. Są to 
Zosia i Jaś Wojtkowiakowie. 

 Strzelanie Niepodległościowe 
było ostatnia imprezą tegorocz-
nego sezonu strzeleckiego. W 
okresie jesienno - zimowym sios-
try i bracia będą spotykać się na 
wewnętrznych strzelaniach. 

 
GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI 

Jak co roku Narodowe Święto Niepodległości uczciły przedszko-
laki z Przedszkola Samorządowego w Poniecu. 

Maluchy wzięły udział w biegu ulicami miasta. Celem biegu było 
uczczenie Święta Niepodległości, upowszechnianiE sportu wśród 
dzieci oraz popularyzacja biegania jako najprostszej formy czyn-
nego wypoczynku.  

Mali patrioci zaprezentowali barwy narodowe i na poniecki rynek 
wkroczyli z ogromną flagą Polski. 
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Natalia to imię pochodzenia ła-
cińskiego. Pochodzi od słów „dies 
natalis” i oznacza "dzień narodze-
nia".  

Natalia to z pozoru krucha i sub-
telna kobieta. Przy bliższym pozna-
niu okazuje się, że ma silny 
charakter i duże życiowe ambicje, 
które niekiedy przerastają jej możli-
wości. Ma w sobie dużo pewności 
siebie i niechętnie przyznaje się do 
błędów, nawet sama przed sobą.  

Będąc w ciągłym biegu Natalia 
nie ma czasu na przyziemne do-
mowe obowiązki. Zdarza się, że 
bierze sobie na barki za wiele zadań 
i potrzebuje pomocy, by wszyst-
kiemu sprostać. Dlatego szuka  
mężczyzny, który ze zrozumieniem 
będzie ją wspierał i wzajemnie uzu-
pełniał. Na co dzień ma dominujący 
sposób bycia, jednak w domu po-
zwala przejmować ster życiowemu 
partnerowi.  

Natalia jest większość czasu 
poza domem. Lubi spędzać czas z 
ludźmi - czy to ze znajomymi, czy w 
sprawach zawodowych. Wobec 
wszystkich stara się być miła i sym-
patyczna, jednak ma lekko despo-
tyczny charakter i uparcie forsuje 
swoje zdanie i pomysły.W pracy nie 
ma dla Natalii rzeczy niemożliwych 
do realizacji. Do każdego zadania 

podchodzi z euforią i pewnością, że 
mu sprosta. Niestety rzeczywistość 
nie zawsze jest taka różowa.  

Kolorem Natalii jest szary, liczbą 
4, a kamieniem agat. 

W naszej gminie imię Natalia 
nosi 70 pań. W Poniecu mieszka ich 
23, po 6 w Śmiłowie, Dzięczynie i 
Janiszewie, 5 w Drzewcach, 4 w 
Łęce Wielkiej, po 3 w Szurkowie, 
Waszkowie i Rokosowie, po 2 w 
Sarbinowie, Miechcinie i Łęce Małej 
oraz po 1 we Włostkach, Bogdan-
kach, Grodzisku, Zawadzie i Dzię-
czynce. 

Imieniny Natalii najczęściej ob-
chodzone są 1 grudnia oraz 27 
lipca. Natalia może również święto-
wać: 26 sierpnia. 

Natalia Chuda  
z Ponieca

Natalii - 1 XII
Z bukietem kwiatów do...

Mateusz to imię pochodzenia 
hebrajskiego. Pochodzi od słowa 
„Mattania” i oznacza "dar Boży". 

Mateusz to uczciwy i prostoli-
nijny mężczyzna. Słowo dla niego 
jest ważniejsze od pieniędzy. 
Trzyma się konsekwentnie swoich 
zasad, co czasem bywa męczące 
dla otoczenia. Często zdarza się, że 
szybciej coś powie, zanim to dobrze 
przemyśli. W relacji z kobietami Ma-
teusz jest uczciwy i nigdy nie składa 
obietnic bez pokrycia.  

Mateusz jest pomocny w rela-
cjach ze znajomymi. Zawsze znaj-
duje czas na chwilę rozmowy i 
spędzenie wspólnie czasu. W roz-
mowie z nim można na pewno li-
czyć na szczerą opinię na dany 
temat. Ma duże poczucie humoru 
więc przebywanie z nim jest czystą 
przyjemnością.  

Praca zawodowa to miejsce, 
gdzie Mateusz rozwija swoje 
skrzydła. Jest kreatywny i uparty, 
więc postawione przed nim zadania 
rzadko kiedy nie spełniają oczeki-
wań pracodawcy. Niekiedy uprze 
się na coś, co nie do końca jest do-
brym rozwiązaniem i trzeba go 
przekonywać do zmiany koncepcji 
działania. Sprawdzi się w takich za-
wodach jak prawnik, pracownik fun-
dacji czy też psychoterapeuta. 

Kolorem Mateusza jest srebrny, 
liczbą 6, a kamieniem malachit. 

W gminie Poniec mieszka 73 
mężczyzn o imieniu Mateusz. 23 w 
Poniecu, 7 w Drzewcach, 6 w Żyto-
wiecku, po 5 w Teodozewie i Dzię-
czynie, 4 w Łęce Wielkiej, po 3 w 
Janiszewie i Rokosowie, po 2 w Bą-
czylesie, Bogdankach, Grodzisku, 
Czarkowie i Łęce Małej oraz po 1 
we Włostkach, Śmiłowie, Szurko-
wie, Zawadzie, Wydawach, Wasz-
kowie i Sarbinowie. 

Imieniny Mateusza najczęściej 
obchodzone są 25 grudnia oraz 21 
września. Mateusz może również 
świętować: 27 grudnia, 7 stycznia, 
22 stycznia, 7 października oraz 13 
listopada.

Mateusz Rusakiewicz 
z Ponieca

Mateusza - 25 XII

POŻEGNANIE 

W październiku na zawsze odeszli od nas : 
 

  01.10 - Iwona Perdon (1962), Dzięczyna 
  02.10 - Zofia Zielińska (1955), Drzewce 
  05.10 - Henryk Dudziak (1934), Czarkowo 
  06.10 - Wacław Makowski (1936), Poniec 
  12.10 - Eryk Janczak (2003), Drzewce 
  18.10 - Jerzy Rzeźnik (1959), Poniec

Mała książka, 
wielki człowiek

Miło nam poinformować, że 
już po raz kolejny Gminna Bib-
lioteka w Poniecu otrzymała wy-
prawkę w ramach kampanii 
społecznej "Mała książka, wielki 
człowiek". Głównym celem kam-
panii jest przypomnienie o ko-
rzyściach wynikających ze 
wspólnego, rodzinnego czytania 
już od pierwszych miesięcy 
życia dziecka.  

Akcja skierowana jest do dzieci 
w wieku przedszkolnym, które w 
momencie zapisania się do ponie-
ckiej Biblioteki otrzymają wy-

prawkę, kartę czytelnika oraz kartę 
na naklejki. Każda wizyta dziecka 
w Bibliotece, zakończona wypoży-
czeniem książek, daje możliwość 
otrzymania jednej naklejki. W mo-
mencie zebrania 10 naklejek mały 
czytelnik otrzymuje dyplom oraz 
drobny upominek.  

W tegorocznej edycji w "Wy-
prawce Czytelnika" znajduje się 
książka „Krasnal w Krzywej 
Czapce" oraz broszura „Książką 
połączeni". Wyprawka jest do-
stępna również w wersji polsko - 
ukraińskiej. 
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Potrzebujesz reklamy? Zareklamuj się w naszej gazecie.  
Cennik ogłoszeń znajdziesz na: www.poniec.eu

Najstarsi w gminie

Drugą jubilatką jest pani 
Władysława Śląska, z domu 
Nowaczyk, ze Śmiłowa.  

Pani Władysława urodziła się 
18 października 1932 roku w Śmi-
łowie. Wychowywała się ze star-
szym rodzeństwem - bratem i 
siostrą. Podobnie jak pani Pelagia, 
również rodzina Nowaczyków w 
okresie okupacji została wysied-
lona. Przez kilka lat mieszkali w 
Tarnowie, tam też pani Władysława 
chodziła do szkoły. Po powrocie w 

rodzinne strony kontynuowała 
naukę w szóstej klasie w szkole w 
Poniecu.  

Nasza jubilatka swego przy-
szłego męża poznała, gdy miała 
dwadzieścia lat. Józef Śląski z Go-
golewa przyjechał do Śmiłowa od-
wiedzić kolegę i wtedy zakochał 
się na zabój. Po roku para wzięła 
ślub, urodzili się synowie Henryk, 
Wiesław oraz Grzegorz. Pani Wła-
dysława jest babcią siedmiorga 
wnucząt i jedenaściorga prawnu-
cząt.  

Pani Śląska do dziś jest bardzo 
aktywna. Należy do Klubu Seniora 
Złota Jesień, do Klubu Emerytów i 
Rencistów, jest także członkinią Mi-
łosierdzia Bożego przy ponieckiej 
parafii. Jeszcze niedawno czynnie 
uczestniczyła w wycieczkach i 
pielgrzymkach. 

Naszym kochanym jubilatkom 
ślemy życzenia kolejnych lat w 
zdrowiu, wielu powodów do uśmie-
chu oraz samych życzliwych ludzi 
wokół.  

MK 

W listopadzie 90. urodziny 
obchodziły dwie mieszkanki 
naszej gminy. Jubilatki to 
pani Pelagia Paszkowiak z 
Łęki Wielkiej oraz pani Wła-
dysława Śląska ze Śmiłowa. 

Pani Pelagia, z domu Sarbi-
nowska, urodziła się 15 listopada 
1932 roku. Od urodzenia mieszka 
w Łęce Wielkiej, z wyjątkiem cza-
sów II wojny światowej, kiedy to ro-
dzina została wywłaszczona i 
wywieziona za Warszawę, aż pod 
Garwolin. Po wojnie wraz z babcią 
i ciocią, które ją wychowały, wróciła 
do rodzinnego domu. I jak więk-

szość dzieci wówczas prócz szkoły 
miała obowiązek pomagać w pracy 
w gospodarstwie.  

Przyszłego męża Franciszka 
pani Pelagia znała od najmłod-
szych lat. Pobrali się wiosną 1953 
roku i od tego czasu wspólnie pro-
wadzili odziedziczone przez panią 
Pelagię gospodarstwo. Wybudo-
wali dom, rozbudowali budynki 
gospodarcze, przez wiele lat upra-
wiali pomidory. Prócz bydła i trzody 
chlewnej hodowali także owce, z 
wełny których pan Franciszek 
prządł włóczki, a pani Pelagia 
dziergała swetry i skarpetki dla 
całej rodziny.  

Nasz droga jubilatka urodziła 
sześcioro dzieci: Krystynę, Marię, 
Bogumiłę, Zbigniewa, Barbarę i 
Renatę. Dochowała się  osiemna-
ściorga wnucząt oraz dwadzie-
ścioro sześcioro prawnucząt.  

Bal wszystkich świętych
W środę 31 października w pa-

rafii pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Poniecu odbył się 
Bal Wszystkich Świętych. O godzi-

nie 18.00 odbyła się wspólna Eu-
charystia, następnie  barwny koro-
wód dzieci przebranych za anioły i 
inne postacie związane z Kościo-
łem Katolickim przeszedł do Gmin-
nego Centrum Kultury, gdzie 
odbywały się liczne zabawy z na-
grodami. Nie zabrakło poczęs-
tunku i wielu radosnych chwil. 

Kolejne lekcje tańca towarzyskiego odbyły pięcio i sześciolatki z Przed-
szkola Samorządowego w Poniecu. Podczas zajęć królowała gorąca 
samba oraz walczyk. Każdy z wielkim zainteresowaniem wsłuchiwał się w 
rady instruktora by po chwili oddać się muzycznej zabawie.
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Dyniowe święto
Ostatniego października w Łęce Wielkiej miało miejsce nie-
zwykłe wydarzenie. Mieszkanki wsi zorganizowały Dyniowy 
Poniedziałek, który nawiązywał do Święta Dyni i ogólnoś-
wiatowego Halloween. 

W miejscowej sali wiejskiej 
przystrojonej w straszne dekoracje 
spotkała się blisko setka dzieci, 
które obowiązkowo musiały się 
przebrać. Były czarownice, duchy, 
potwory oraz wampiry. 

Wspólnej zabawie towarzy-

szyły: konkurencje, dobra muzyka 
i animacje. Każdy mógł posmako-
wać przepysznych ciast, kompotu 
z dyni, czy też swojskiego chleba 
ze smalcem. To był niezapom-
niany wieczór pełen atrakcji i do-
brej zabawy. 

Finał „Bitwy Regionów”
Najlepsze potrawy przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich w 
województwie wielkopolskim zostały wybrane 12 listopada. Kulinarne 
zmagania w konkursie „Bitwa Regionów” odbyły się w Kaczkach Śred-
nich w województwie wielkopolskim, w gminie Turek.

Do drugiego etapu przystąpiło 
29 wielkopolskich drużyn. W 
otwarciu eliminacji uczestniczył 
wiceminister rolnictwa i rozwoju 
wsi Ryszard Bartosik, który prze-
kazał uczestniczkom życzenia od 
wicepremiera, ministra rolnictwa i 

rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, 
odczytując list do uczestników dzi-
siejszych zmagań. 

W konkursie pierwsze miejsce 
zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z 
Lądku, które przygotowało 
barszcz zabielany z szarymi klu-
chami. Na drugim miejscu podium 
stanęły panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Szurkowa, które po-
dały królasa w sosie z szagolami i 
ćwikłą. Podium zamknęło Koło 
Gospodyń Wiejskich ze Słomowa 
Słomowianki z gęsią po wielkopol-
sku. 

Zwycięzcom i wyróżnionym 
serdecznie gratulujemy! 

 
źródło: MRiRW

Początkujący muzycy z Dziecięco - Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Po-
niecu wchodzą w skład tzw. małej orkiestry. W ostatnim czasie instru-
mentaliści mieli przyjemność po raz pierwszy wystąpić przed 
publicznością. W sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu zorganizo-
wano koncert dla seniorów, członków Klubu Seniora. Młodzi muzycy wy-
kazali się pełnym profesjonalizmem i ogromnym zaangażowaniem. 
Młodzież pod batutą Tadeusza Urbaniaka zaprezentowała wyćwiczone 
umiejętności w ramach III Ponieckich Dni Seniora.  
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Bo wiek to tylko liczba

Turniej Bowlingowy o Puchar 
Burmistrza Ponieca na stałe wpisał 
się w obchody Ponieckich Dni Se-
niora. Do zawodów przystąpiło 
pięć pań i ośmiu panów. Każdy z 
zawodników rozegrał dwie gry. 
Wśród pań najlepsza okazała się 
Emilia Maćkowiak, a wśród panów 
Ryszard Giera. Zwycięzcy zostali 
uhonorowani pucharami, które 
osobiście wręczył burmistrz Jacek 
Widyński. 

Dużym zainteresowaniem cie-

szyły się warsztaty malarskie. Pan 
Tomasz Bzdęga przygotował bar-
dzo ciekawe zajęcia, podczas któ-
rych seniorzy tworzyli projekty 
graficzne na czarnych bawełnia-
nych torbach. 

Podczas obchodów Dni Se-
niora nie zabrakło muzycznych 
wrażeń. W Gminnym Centrum Kul-
tury odbył się koncert Małej Or-
kiestry pod batutą Tadeusza 
Urbaniaka. Młodzi muzycy wyka-
zali się pełnym profesjonalizmem i 
ogromnym zaangażowaniem, co 
spotkało się z uznaniem publicz-
ności. 

Obchody Dni Seniora to ważna 
idea, to dowód na to, że seniorzy 
są ważną częścią społeczności 
oraz świadectwo szacunku dla 
nich. Organizatorzy obchodów 
dziękują wszystkim uczestnikom 
za zainteresowanie i aktywność, 
mając nadzieję na spotkanie w ko-
lejnych latach w jeszcze liczniej-
szym gronie. 

W gminie Poniec Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, który na całym świecie obcho-
dzony jest 1 października, świętujemy nie jeden dzień, a cały miesiąc październik. W tym cza-
sie specjalnie dla seniorów została przygotowana bogata oferta wydarzeń kulturalnych, 
spośród których główną atrakcją był wyjazd do Teatru Miejskiego w Lesznie na premierę 
spektaklu "Lepsza". W wydarzeniu wzięło udział aż 90 seniorów.

III edycja Ponieckich Dni Seniora

W piątek 4 listopada Panie z Szurkowa spędziły miły i efektywny wieczór 
podczas warsztatów jesiennych na których powstały piękne kompozycje. 
W miłej atmosferze powstały bajecznie kolorowe stroiki, do wykonanie 
których posłużyły skrzyneczki, słoneczniki, kolorowe liście czy też kasz-
tany. Samodzielnie wykonane dekoracje z pewnością długo będą cieszyły 
oko w długie jesienne wieczory.

Jesienna integracja

W czwartek, 27 października, w 
Sarbinowie odbyła się impreza in-
tegracyjna dla uczestników pro-
jektu "Klub Aktywnych w Poniecu" 
i społeczności lokalnej. Oficjalnego 
otwarcia dokonał burmistrz Po-
nieca Jacek Widyński.  

Podczas imprezy nie można 
było narzekać na nudę. W progra-
mie znalazły się gry i zabawy inte-
gracyjne, wspólny spacer oraz 
jesienne ognisko. Główną atrakcją 
był konkurs cukierniczy "Jesienne 
słodkości", który polegał na przy-
gotowaniu i efektownym udekoro-
waniu tortów oraz babeczek. W 
rywalizacji wzięło udział siedem 

drużyn. Wspólne dekorowanie 
było nie lada wyzwaniem, jednak 
zespoły wykazały się niezwykłym 
zaangażowaniem oraz pomysło-
wością. Było mnóstwo śmiechu i 
dobrej zabawy, a nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu czuwał pan 
Piotr Lisiak, który wspierał uczest-
ników poradą i fachową wiedzą. 
Zwieńczeniem imprezy była kawa i 
degustacja przygotowanych słod-
kości. 

Impreza zorganizowana w ra-
mach projektu "Klub Aktywnych w 
Poniecu" realizowanego z Wielko-
polskiego Regionalnego Programu 
operacyjnego na lata 2014 - 2020. 
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Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek (International Day of Fairy Tales Characters) to święto, które przypada 5 lis-
topada, w rocznicę urodzin Walta Disneya (1901 - 1966). Jest to wspaniała inicjatywa zarówno dla dzieci, jak i doro-
słych - bajki bowiem są świetnym pomostem do wspólnej zabawy między pokoleniami. Święto niesie za sobą nie 
tylko chęć docenienia bajek i ich twórców, ale i wartości edukacyjne. To dobra okazja, by zachęcić najmłodszych do 
czytania bajek, a co za tym idzie - rozwijania wyobraźni, pamięci, zdobywania wiedzy na różne tematy, poznawania 
nowych słów, zasad gramatyki czy kształtowania właściwych postaw moralnych.

Z okazji święta pracownica po-
nieckiej Biblioteki Izabela Śwital-
ska miała okazję odwiedzić grupę 
Kubusiów z Przedszkola w Po-
niecu. Dzieci przebrały się za ulu-
bionych bajkowych bohaterów. 

Było trochę czytania, trochę      
zgadywania. Na koniec każdy 
przedszkolak otrzymał medal, te-
matycznie związany z tym ważnym 
świętem. 

Natomiast przedszkolaki z Łęki 

Wielkiej świętowały 8 listopada. Za 
sprawą odrobiny magii i szczypty 
radości wyruszyły na czarodziej-
skim dywanie w podróż do Krainy 
Bajek. Tam spotkały księżniczki, 
Smerfy, Czerwone Kapturki, Kró-
lową Śniegu, Kota w butach, ryce-
rzy, krasnoludków, a nawet wilka. 

Kolejnym etapem podróży było 
"Stare kino", w którym przedszko-
laki obejrzały przygody Koziołka 
Matołka. Następnie były zabawy 

wymagające wykazania się znajomo-
ścią treści bajek, tych znanych i mniej 
znanych, m. in. dzieci rozwiązywały za-
gadki, rozpoznawały bajkę po rekwizy-
cie oraz po przeczytaniu fragmentu 
książki. Były zabawy muzyczne i ru-
chowe.  

Warto czytać małym dzieciom, a 
starsze zachęcać do samodzielnego 
czytania. "Wszyscy chcemy, aby nasze 
dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i 
szczęśliwych ludzi". 

Zuzia Sulecka otrzymała najdroższy lek świata
Zmagająca się z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) Zuzia Sulecka ze Smogorzewa otrzymała najdroższy lek świata. Marzenie 
dziewczynki i jej najbliższych spełniło się w czwartek, 3 listopada o godz. 11.15 w lubelskim szpitalu. 

Na ten moment czekała nie 
tylko dziewczynka i jej rodzice, ale 
także bliżsi i dalsi krewni, przyja-
ciele, znajomi, a nawet zupełnie 
obce osoby, które włączyły się w 
pomoc małej wojowniczce. Wśród 
"dobrych aniołów" nie zabrakło 
mieszkańców naszej gminy. 

Zbiórka na leczenie Zuzi Sulec-
kiej trwała ponad rok. W pomoc 
dwulatce włączyły się setki osób, 

instytucji i firm. Potrzebną kwotę 
udało zebrać się w wakacje, a we 
wrześniu lek został zamówiony. 
Zuzia otrzymała go 3 listopada w 
klinice w Lublinie. Aby przyjąć pre-
parat, dziewczynka musiała być 
zdrowa, nawet niewielka infekcja 
stanowiła poważną przeszkodę. W 
przeddzień podania leku dziew-
czynka trafiła do izolatki. Zolgen-
sma to preparat podawany 

jednorazowo, w formie kroplówki, 
bezpośrednio do żyły. Mała boha-
terka dzielnie zniosła godzinny za-
bieg. 

Zuzia Sulecka jest trzydziestym 
piątym dzieckiem w Polsce, które 

otrzymało terapię genową. 
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, 

którzy otworzyli swe serca i włączyli się 
w pomoc dziewczynce. 

 
źródło: profil Facebook: Zuzia 

kontra SMA

W niedzielę, 9 października o godz. 17.30 na stadionie przy Bułgarskiej w Poz-
naniu Lech Poznań podejmował niżej notowanego rywala - Radomiaka Radom. 

Na ten mecz udała się 20-osobowa grupa ponieckich trampkarzy, dla których 
była to nagroda za zeszłoroczne wyniki w rozgrywkach młodzika. Chłopcy wy-
jątkowo aktywnie dopingowali klub ze stolicy Wielkopolski, który - warto za-
znaczyć - przywdziewa takie same barwy jak nasz Piast. Trudna przeprawa i 
skromne zwycięstwo 1:0, ale do ligowej tabeli Lech dopisał 3 punkty. 

Miejmy nadzieję, że zawodnicy Piasta wezmą przykład ze starszych kolegów 
i sami będą z ogromnym zaangażowaniem walczyli o każdy ligowy punkcik.
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Światowy Dzień Niskorosłości
Co roku 25 października obchodzimy na całym świecie Światowy Dzień Nisko-
rosłości. Powstał on z inicjatywy amerykańskiej organizacji pozarządowej Little 
People of America. Jej założycielem był amerykański aktor Billy Barty. Kolorem 
przewodnim i symbolicznym jest zieleń, która niesie nadzieję i radość.

Wśród nas są ludzie niskorośli - któ-
rzy mają poniżej 130 cm wzrostu. W 
Polsce szacuje się, że jest tysiąc osób, 
mających poniżej 130 cm wzrostu z po-
wodu różnych schorzeń. Mają niski 
wzrost, ale nie mają obniżonego po-
ziomu inteligencji. Mogą pracować jako 
lekarze - jak Michel Ain czy Jenifer Ar-
nold, mogą być sportowcami jak Ju-
styna Kozdryk i podnosić ciężary, 
przebiegać maratony jak John Young. 
Niski wzrost to tylko jedna z cech! 

Światowy Dzień Niskorosłości to 
dzień osób o niskim wzroście szerzący 
świadomość na temat achondroplazji, 
zaburzenia wzrostu kości, które powo-
duje karłowatość. Często jeden gen 
zmienia wszystko. Cechami charaktery-
stycznymi osób niskorosłych, oprócz 
samego wzrostu, są krótsze kończyny 
górne i dolne, czasami większa głowa, 
zapadnięta nasada nosowa. Oprócz sa-
mego niższego wzrostu tym schorze-
niom towarzyszą często inne 
dolegliwości, takie jak problemy ze sta-
wami, kręgosłupem czy mięśniami. 
Choroba może być dziedziczona, ale 
także występować u potomków całko-
wicie zdrowych partnerów - taki przypa-
dek zdarza się raz na 26 tysięcy 
urodzeń. 

Niskorośli nie mają łatwego życia. 
Nie wszystkie popularne miejsca, środki 

transportu czy nawet przedmioty 
codziennego użytku są przystoso-
wane do eksploatacji przez niskie 
osoby. Ponadto bardzo często bo-
rykają się z oceniającymi spojrze-
niami. 

Niskorosłe dzieci częściej mają 
problemy z odnalezieniem się w 
grupie rówieśniczej i akceptacją 
środowiska, niskim osobom przy-
pisywana jest złośliwość, zdarzają 
się też głosy, że tacy ludzie gorzej 

radzą sobie na stanowiskach kie-
rowniczych. 

Stereotypów dotyczących osób 
o niskim wzroście nie trzeba da-
leko szukać. Może pogląd, że uj-
rzenie karła przez ciężarną 
spowoduje, że sama urodzi ona 
karzełka, nie jest już tak po-
wszechny i z dzisiejszej perspek-
tywy budzi nasze zdziwienie, nie 
znaczy to jednak, że stereotypy do-
tyczące osób niskorosłych nie są 

wciąż rozpowszechnione w społe-
czeństwie. Zmieniła się bowiem 
tylko ich natura. Krążą opinie doty-
czące słabszej adaptacji społecz-
nej, niższego poziomu inteligencji, 
uzyskiwania niższych dochodów 
niż osoby o przeciętnym czy po-
nadprzeciętnym wzroście za spra-
wowanie identycznych stanowisk 
czy pogląd o mniejszej atrakcyjno-
ści, w szczególności mężczyzn, 
jako życiowych partnerów. Za ob-
razem osób niskorosłych w świa-
domości społecznej nie idą żadne 
realne obserwacje i spostrzeżenia 
oparte na obiektywnych danych. 

W tę ogólnoświatową akcję po 
raz kolejny włączyli się uczniowie 
ponieckiej Szkoły Podstawowej. Z 
tej okazji gościli rodzinę państwa 
Gałeckich, którzy na co dzień pro-
wadzą Stowarzyszenie Ludzi Nie-
dużego Wzrostu w Polsce. 
Spotkanie przebiegało w niezwykle 
przyjaznej atmosferze - goście 
chętnie opowiadali o życiu co-
dziennym, zmaganiach z choro-
bami i radości życia, z którego 
starają się czerpać całymi gar-
ściami.  

Dzień Niskorosłości stara się 
upowszechnić nowy wizerunek 
osób niskorosłych jako osób, które 
mogą normalnie funkcjonować w 
społeczeństwie, są samodzielne i 
są w stanie wykonywać pracę każ-
dego rodzaju, a niepełnospraw-
ność nie jest dla nich czynnikiem 
ograniczającym. Walczy także o 
jednakowe traktowanie osób cier-
piących na karłowatość, a przede 
wszystkim stara się zmienić myśle-
nie społeczeństwa i ukazuje ich 
jako zwyczajnych ludzi. 

Jednym z zadań Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyń-
skiego jest prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych w za-
kresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w 
szczególności jeśli chodzi o prawidłową segregację. Klasy drugie 
szkół podstawowych z terenu naszej gminy wzięły udział w spektaklu 
teatralnym przygotowanym przez Pracownię za Piecem pt. "Małe 
śledztwo w wielkiej sprawie". Dzięki śledztwu przeprowadzonemu 
przez detektywa Zielone Oczko dzieci dowiedziały się, jak poprawnie 
segregować odpady. 

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas spektaklu będzie wyko-
rzystywana w trakcie codziennych czynności wykonywanych zarówno 
w domu, jak i szkole. 

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się  wielkimi krokami, a se-
niorzy z ponieckiego klubu ochoczo się do nich przygotowują. Na 
zajęciach warsztatowych przygotowują piękne ozdoby świą-
teczne, tj.: stroiki, ozdoby z naturalnych materiałów czy bombki ze 
styropianowych kul. Wszystkie ozdoby są kolorowe i różnorodne. 
Natomiast na zajęciach kulinarnych seniorzy wykonali prze-
pyszną jesienną zupę dyniową oraz smaczne rogaliki. 
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Turniej dwójek

W pierwszą sobotę listo-
pada w hali widowiskowo - 
sportowej w Poniecu odbył się 
szkolny turniej minisiatkówki, 
w którym udział wzięli ucznio-
wie i uczennice klas VI - VIII.  

W kategorii chłopców zgłosiło 
się osiem par, a w kategorii 
dziewcząt aż 14 par. Zawody ro-
zegrano systemem "każdy z każ-
dym" - u dziewcząt w dwóch 
grupach. Po zaciętych pojedyn-
kach wyłoniono zwycięzców: 

Kategoria chłopcy: 
I miejsce - Filip Dykiert i Adam 

Woźny z kl. VIIIB 

II miejsce - Szymon Lefeld i 
Maks Lech z kl. VIIIA 

III miejsce - Mikołaj Jankowiak 
i Nikodem Warliński z kl. VIIIA 

Kategoria dziewczyny: 
I miejsce - Eliza Domagała i 

Bianka Konieczna z kl. VIIIA 
II miejsce - Zofia Żabicka i 

Klaudia Pietrowicz z kl. VIIIA 
III miejsce - Adrianna Gol i Ka-

rolina Walczak z kl. VIIIA 
Zwycięzcy otrzymali pamiąt-

kowe dyplomy i nagrody. 
Serdecznie gratulujemy 

wszystkim uczestnikom. 

Reprezentujący poniecki OSiR Łukasz Idowiak udanie zakończył 
tegoroczny sezon biegowy. Startując na dystansie maratonu zajął 
trzecie miejsce podczas Ostrowskiej Jesieni Biegowej.  

Zawodnicy wystartowali do biegów na dystansach: 5,10,15 km. 
Najbardziej sprawni fizycznie zmierzyli się z dystansem maratoń-
skim. Były także biegi z psem oraz dla dzieci. Razem startowało 
351 osób. 

Weekend pełen siatkarskich wrażeń mają za sobą ponieckie mini-
siatkarki, które w sobotę, 19 listopada, udały się na dwudniowy 
turniej do Śmigla, gdzie rywalizowały o Puchar Małgorzaty Glinki 
Glinka Academy. Dziewczyny startowały w kategorii dwójek, tró-
jek i czwórek grając z klubami z takich miast, jak: Środa Wielko-
polska, Poznań, Zbąszynek, Szczecin, Wałcz, Wieliczka, 
Międzyborów. Zawodniczki Piasta zajęły w swoich kategoriach 
odpowiednio 18. 11. i 7. miejsca. Zajęte pozycje nie do końca za-
dowalają zawodniczki i trenera, ale dają motywację do pracy z 
jeszcze większym zapałem i zaangażowaniem.

Sukces na mistrzostwach fitness
Zawodniczki Acroflash Piast Poniec wzięły udział w Mistrzostwach Polski w Fitnessie Gim-
nastycznym FIT KIDS federacji WBBF - WFF w dniu 28 października.

nasza trójka: Blanka Malczyk, 
Maja Maj i Karolina Walczak zdo-
były tytuł vicemistrzyń i ten sam 
wysoki wynik wywalczyły w kate-
gorii trio ponad 13 lat, Maja Wro-
tyńska, Wiktoria Wrotyńska i 
Zuzanna Kończyk. 

Trenerka Aneta Wrotyńska z 
tego miejsca śle podziękowania 
rodzicom za wsparcie, klubowi 
Piast Poniec, asystentom San-
drze, Anicie, Romanowi, Majce i 
Julce za makijaże, trenerowi Ro-
bertowi Mroczkowi za współpracę. 

Debiutująca trójka: Wiktoria 
Szeląg, Ola Bartków i Maria Woź-
niak zdobyła brąz. 

29 października odbywały się 
Mistrzostwa Świata w Fitnessie 
Gimnastycznym FIT KIDS federa-
cji GPA. Tu akrobatki z Acroflash 
Piast Poniec aż pięć razy stanęły 
na podium zawodów. 

Po zaciętej walce o finałowe 
szóstki w kategorii solo miejsce 
drugie zajęła Maja Wrotyńska. 
Również srebro wywalczyła solo 
Wiktoria Wrotyńska. Brąz zdobyła 
Zuzanna Kończyk i zaraz przy 
podium uplasowała się na miej-
scu czwartym Blanka Malczyk.  

W kategorii trio do lat 13 

Nasze zawodniczki walczyły 
dzielnie, by dostać się do finało-
wych szóstek. 

W układach solo dziewczyny 
zajęły: 1 miejsce - Wiktoria Wro-
tyńska, 2 miejsce - Maja Wrotyń-
ska, 6 miejsce Anna Bartków oraz 
6 miejsce Maja Maj. Poza finało-
wymi szóstkami w układach solo 
znalazły się: Blanka Malczyk, Ola 
Bartków i Julia Janaszak. 

W kategorii trio srebrny medal 
Pucharu Polski wywalczyły 
Blanka Malczyk, Maja Maj i Karo-
lina Walczak (do lat 13), Julia Ja-
naszak, Natalia Marciniak i 
Klaudia Hantkiewicz (powyżej 13 
lat). 
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Warsztaty plastyczne dla 
dzieci, prowadzone przez instruk-
tora Tomasza Bzdęga, pomagają 
rozwinąć umiejętności manualne 
dzieci i przybliżają im różne tech-
niki malarskie i rysunkowe. Dzieci 
poznają terminy plastyczne, do-
wiadują się czym jest kompozycja 
otwarta, zamknięta, akcent, dyna-
mizm, rytm czy kierunek. Zajęcia 

plastyczne w Gminnym Centrum 
Kultury w Poniecu są doskonałą al-
ternatywą dla gier komputerowych 
i telewizji oraz rozwijają kreatyw-
ność i twórcze spojrzenie na ota-
czający świat, także dzięki użyciu 
niekonwencjonalnych materiałów. 
Ostatnimi czasy do sekcji dołączyły 
nowe osoby, które z wielką pasją 
zaczęły nową przygodę ze sztuką.

Rozwijają się plastycznie

Klasy drugie SP w Poniecu wzięły udział w spotkaniu autorskim z Łuka-
szem Wierzbickim autorem książek podróżniczych i historycznych dla 
dzieci. Uczniowie mieli okazję wysłuchać opowieści o przygodach Kazi-
mierza Nowaka opisanych w książce "Afryka Kazika" , niedźwiadku Woj-
tku i jego kampani z Armii Andersena ujęte w książce "Dziadek i 
Niedźwiadek" oraz o Aleksandrze Dobie historii opisanej w książce  
"Ocean to pikuś" który jako pierwszy człowiek na świecie przepłynął ka-
jakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent. Spotkanie minęło w 
miłej atmosferze i przyniosło dzieciom wiele radości.
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Z wojennych  losów brac i  Sobkowiaków

Z wojennych i okupacyjnych wspomnień cz.34
W poprzednim numerze "Wie-

ści" zostały omówione wspomnie-
nia Antoniego i Anieli 
Sobkowiaków, związane z ich ży-
ciem w Sarbinowie i Włostkach 
oraz rodem Czartoryskich. Antoni 
opowiedział także wojenne swoich 
trzech braci: Jana, Władysława i 
Mariana, którzy brali udział w woj-
nie obronnej Polski we wrześniu 
1939 r. Wspomnienia te zostały 
spisane przez Izabelę Sadowską 
w 1995 r. 

 Spośród trójki braci, wojny nie 
przeżył Jan. O jego losach też naj-
mniej wiadomo. We wspomnie-
niach niestety nie została podana 
nazwa jednostki wojskowej, do 
której został powołany. Niewiele 
też wiadomo o jego udziale w wal-
kach. Prawdopodobnie brał udział 
w bitwie nad Bzurą, największym 
starciu we wrześniu 1939 r., gdyż 
odwiedził rannego brata Mariana w 
szpitalu polowym w okolicach 
Kutna. Następnie wycofywał się 
wraz ze swoim oddziałem na 
wschód. Zginął, według relacji ko-
legów, w trakcie nalotu bombo-
wego. Ciała jednak nigdy nie 
znaleziono. 

 Marian został powołany dwa 
tygodnie przed wybuchem w ra-
mach tzw. "cichej mobilizacji" do 
służby w 55 pułku piechoty w 
Lesznie. W szeregach tej jednostki 
brał udział w obronie granicy pol-

skiej w pierwszych dniach wrześ-
nia 1939 r., a następnie odwrocie 
w kierunku Warszawy. 55 pułk pie-
choty wziął udział w bitwie nad 
Bzurą. Tutaj Marian został ranny i 
znalazł się w szpitalu polowym, w 
którym po raz ostatni widział się z 
bratem Janem. Jako ranny dostał 
się do niewoli niemieckiej, w której 
go przytrzymano do wyzdrowienia. 
Na całe życie pozostały mu jednak 
blizny od granatu w okolicach szyi 
i dolnej części brzucha. Gdy od-
zyskał siły został przez Niemców 
zwolniony z niewoli i powrócił do 
domu rodzinnego w Sarbinowie. 
Spędził w nim kolejne lata okupa-
cji, pracując na roli. 

 Po powrocie do domu Marian 
przeżył przygodę, w wyniku której 
o mało co nie stracił życia. Każdy 
wracający z niewoli żołnierz miał 
obowiązek zameldować swój po-
wrót na posterunku policji. Zgodnie 
z tym, Marian Sobkowiak zgłosił 
się na posterunku policji w Po-
niecu. Któryś z policjantów, praw-
dopodobnie komendant, 
oświadczył mu, że jako były żoł-
nierz 55 pułku piechoty zostanie 
rozstrzelany w ramach odwetu, za 
to, że jego pułk w pierwszych 
dniach wojny rozbił kompanię nie-
miecką w Jabłonnej za Bojano-
wem. Nie wiadomo na ile ta groźba 
była realna, ale po Niemcach 
można było spodziewać się 

wszystkiego. Marian Sobkowiak 
bardzo przestraszył się. W tym 
momencie z pomocą przyszedł mu 
jeden z niemieckich policjantów, 
który znał Mariana jeszcze przed 
wojną. Był wówczas obywatelem 
polskim i służył z nim razem w 55 
pułku piechoty. Na dwa dni przed 
wybuchem wojny, władze polskie 
nakazały internować wielu Nie-
mców, obywateli polskich, ponie-
waż obawiały się ich nielojalności. 
Wśród nich byli również Niemcy 
powołani do służby w wojsku pol-
skim. Plotka głosiła, że mieli być 
oni wywiezieni do obozu odosob-
nienia w Berezie Kartuskiej na 
wschodzie Polski. Wówczas Ma-
rian użyczył znajomemu Niemcowi 
swojego cywilnego ubrania, umoż-
liwiając mu w ten sposób ucieczkę. 

 Teraz znajomy Niemiec zre-
wanżował się za wyświadczoną 
wówczas pomoc. Oświadczył ko-
mendantowi, że jeśli Marian zosta-
nie zabity, to on chce, aby jego 
również rozstrzelać. Ten drama-
tyczny apel odniósł skutek. Marian 
Sobkowiak został zwolniony i żył 
spokojnie do końca okupacji. 

 Trzeci z braci, Władysław Sob-
kowiak, we wrześniu 1939 r. służył 
w wojsku jako sanitariusz. Następ-
nie dostał się do niewoli niemiec-
kiej i w przeciwieństwie do swego 
brata nie został zwolniony, ale wy-
wieziono go do pracy przymusowej 
do Niemiec. Trafił do pracy u 
bauera, czyli niemieckiego rolnika. 
Chociaż praca była ciężka, jak to 
w gospodarstwie, Władysław nie 
narzekał na swój los. Niemiecki 
gospodarz był dobrym człowie-
kiem. Władysław jadł przy jednym 

stole z niemiecką rodziną, otrzy-
mywał co jakiś czas czyste ubranie 
i drobną zapłatę, która wystarczała 
na różne potrzeby. Niedziele były 
wolne, dzięki czemu Władysław i 
inni zatrudnieni w okolicy robotnicy 
przymusowi mogli udać się do ko-
ścioła na mszę.  

 Miejsce pracy Władysława 
znajdowało się daleko od Polski, 
bo w pobliżu granicy holenderskiej. 
Wieści dochodzące z kraju były 
więc niepełne, ale i one budziły lęk 
i niepokój u Polaków i niedowie-
rzanie u miejscowych Niemców. 
Nie mieściło im się w głowie i nie 
chcieli uwierzyć, jaka politykę na 
okupowanych ziemiach polskich 
prowadzą ich rodacy. Wiadomości 
o egzekucjach, wysiedleniach, 
obozach zagłady i koncentracyj-
nych większość z nich odrzucała 
jako niewiarygodne.  

  
 źródła: 
• Izabela Sadowska, Historia 

mojej rodziny, Poniec 1995.rękopis 
w zbiorach biblioteki Szkoły Pod-
stawowej w Poniecu 

• ilustracje: Portal : Polska nie-
zwykła: http://www.polskaniez-
wykla. pl/web/place/27602.leszno 
- koszary - 55 - pulku - piechoty. 
html (dostęp 9. 11. 2022) 

• portal: Odznaki Wojskowe 
1914 - 2020 | Falerystyka polska - 
sprzedaż - aukcje - historia: 
https://nordland77. wordpress. 
com/2010/11/01/odznaka - 55 - 
pulk - piechoty/ (dostęp 9. 11. 
2022) 

 
 

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Odznaka 55 Pułku Piechoty,  
wcześniej 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich.

Byłe koszary 55. Pułku Piechoty w Lesznie. Miejsce służby 
wojskowej wielu ponieczan. Stan obecny.
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Kalendarium ponieckie  
Z dziejów oświaty 

Część 55:  
 

 
Styczeń - luty 1976 - Podczas ferii zimowych działała świetlica i Koła zainteresowań. Odbyły się też bale grup wiekowych: "Pacholąt" (kl. I - III), 

"Sztubaków" (kl. IV - V) i "Żaków" (kl. VI - VIII). Zabawę zorganizowała również Szkolna Kasa Oszczędności (SKO). Podczas zabawy odbyły się różne 
konkursy, których uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez SKO. 

8 marca 1976 - Z okazji Dnia Kobiet odbyła się w kinie "Powstaniec" uroczysta akademia. Wystąpił zespół wokalny "Płomienie" oraz zespół mu-
zyczny. Montaż słowno - muzyczny przygotowały klasy V a i V b. 

8 - 11 marca 1976 - Klasy VII a i VII b były na wycieczce w Warszawie. Program wycieczki obejmował: zwiedzanie Starego Miasta, Łazienek Kró-
lewskich, Wilanowa, Dworca Centralnego, Muzeum Zegarów, Cytadeli, Pałacu Kultury i Nauki, udział w spektaklu w teatrze "Na Targówku". 

1 maja 1976 - Młodzież szkolna wzięła udział w gminnych obchodach Święta Pracy. Obejmował on: pochód ulicami Krobską, Bojanowską, Szkolną, 
Kościuszki na Rynek gdzie wysłuchano radiowej transmisji przemówienia Edwarda Gierka, I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej (PZPR), a po nim głos zabrali: Dionizy Ziemski - I sekretarz Komitetu Miejsko - Gminnego PZPR i Mieczysław Krauze, Gminny 
Dyrektor Szkół. Rozwiązanie pochodu nastąpiło przy budynku szkolnym. W godzinach popołudniowych w parku miejskim odbyły się różne imprezy 
i zabawa ludowa. 

9 maja 1976 - W Poniecu odbyły się Bieg Zwycięstwa z okazji 31 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Został zorganizowany w ramach Ogól-
nopolskiego Biegu Zwycięstwa. Udział w biegu wzięli także uczniowie szkół z terenu gminy. Jako pierwsze startowały dziewczęta na dystansie 500 
m. Po nich odbył się bieg chłopców na dystansie 1000 m. Pierwsze miejsca zdobyli: w kategorii dziewcząt: Dorota Walkowiak, Maria Bartków, Elż-
bieta Kluczyk, w kategorii chłopców: Wojciech Mikołajczak, Leszek Nowaczyk, Jarosław Skrzypczak. 

11 - 13 maja 1976 - Odbył się XII Alert Związku Harcerstwa Polskiego, pod hasłem "Olimpijski Start". Pierwszego dnia alertu harcerki i harcerze 
przeprowadzili wywiady z osobami związanymi ze sportem w mieście i gminie Poniec. Drugiego dnia drużyny zbierały złom i makulaturę. Zarobione 
z ich sprzedaży pieniądze przesłano na budowę Centrum Zdrowia Dziecka. Trzeciego dnia odbył się harcerski bieg patrolowy. Wystartowało do niego 
16 patroli. Bieg zakończył się w Drzewcach, gdzie uczestnicy otrzymali grochówkę. 

5 czerwca 1976 - Uroczystość zakończenia roku szkolnego 1975/1976. 
10 - 30 lipca 1976 - Komenda Hufca ZHP w Poniecu zorganizowała obóz harcerski w Sławie, woj zielonogórski. Obóz był zlokalizowany na te-

renie ośrodka wypoczynkowego "Lubtour". W trakcie trwania obozu odbyły się liczne imprezy, m. in. bal przebierańców w dniu Święta Odrodzenia 
Polski - 22 lipca. Po powrocie do Ponieca na boisku szkolnym odbyło się ognisko pożegnalne. 

23 sierpnia 1976 - Odbyła się inauguracja roku szkolnego 1976/1977. Pracę w szkole w tym dniu rozpoczęli nowi nauczyciele: Henryk Kowalski 
i Zbigniew Kędziora. Wszyscy nauczyciele i delegacje klas zostali przewiezieni do Szkoły Podstawowej w Sarbinowie gdzie odbyła się gminna inau-
guracja roku szkolnego. Otwarcia dokonał dyrektor Szkoły Podstawowej w Sarbinowie J. Jankowski. Przemawiali także przedstawiciele miejsco-
wych władz: Jerzy Wolsztyniak, I sekretarz Komitetu Miejsko - Gminnego PZPR, Stanisław Mikulski, naczelnik Miasta i Gminy, Mieczysław Krauze, 
Gminny Dyrektor Szkół. 

1 września 1976 - Odbył się uroczysty apel szkolny, w czasie którego wysłuchano przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania Jerzego Kub-
reskiego. Podczas uroczystości, Czesława Binczarowska, zastępczyni Gminnego Dyrektora Szkół dokonała pasowania dzieci klas pierwszych na 
uczniów. 

Wrzesień - październik 1976 - Uczniowie Szkoły Podstawowej w Poniecu, jak co roku, brali udział w wykopkach ziemniaków. Pieniądze przez 
nich zarobione zostały częściowo wpłacone na książeczki klasowe, a częściowo wysłane na budowę Centrum Zdrowia Dziecka. 

14 października 1976 - Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia w kinie "Powstaniec". 
12 listopada 1976 - Dzień Patrona miał formę jak w latach poprzednich. Odbyła się uroczysta akademia z udziałem weteranów II wojny świato-

wej, a harcerze zaciągnęli warty przy portretach majora Henryka Sucharskiego w obydwu budynkach szkolnych. Miał miejsce także finał konkursu o 
życiu majora Sucharskiego. Samorząd szkolny wysłał listy do siostry majora Sucharskiego oraz do szkół w Polsce noszących imię obrońców We-
sterplatte. 

Źródło: Kronika Szkoły Podstawowej w Poniecu 

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Zabawa na jubileusz szkoły
W czwartek, 3 listopada, mi-

nęło 125 lat, odkąd w murach ży-
towieckiej szkoły zaczęły uczyć 
się dzieci. 

W związku z tym samorząd 
uczniowski przygotował kilka 
zadań do wykonania dla uczniów 
klas IV - VII. Młodzież miała przy-
gotować plakat lub mapę myśli, 
gdzie przedstawiają zalety szkoły. 
Kolejnym zadaniem było przebra-
nie ucznia za wybranego przez 
klasę nauczyciela, pracującego w 
szkole w Żytowiecku. Uczniowie 
musieli także uzasadnić, dlaczego 
wybrali konkretnie tego pedagoga. 

członków komisji konkursowej pod 
względem estetyki wykonania i po-
mysłowości. Prace można było 
oglądać na wystawie na szkolnym 
korytarzu. Wszystkim uczestnikom 
konkursu serdecznie gratulujemy. 

 
Wyniki konkursów: 
Kategoria "Makieta" 
1 miejsce - Łukasz Szczepaniak 
2 miejsce - Kinga Szafraniak 
3 miejsce - Alicja Biegała 
Kategoria "Rysunek kl. I - III" 
1 miejsce - Melania Prałat 
2 miejsce - Maria Szymkowiak 
3 miejsce - Lena Mikołajczak 
Kategoria "Rysunek kl. IV - VI" 
1 miejsce - Filip Karolewicz 
2 miejsce - Krystian Majewski 
3 miejsce - Zuzanna Jankowiak. 

szkoła". W konkursie brały udział 
klasy I - III i IV - VI. Prace konkur-
sowe przedstawiać miały budynek 
szkoły. Zostały ocenione one przez 

Opisy oraz przebrania zostały za-
prezentowane podczas akademii, 
gdzie również odbyło się roz-
strzygnięcie konkursu pt. „Nasza 



[ 14 ] WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów. 
Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe rozwiązanie należy przepi-
sać na kartkę i wysłać lub dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. 
Rozwiązanie można też przesłać e-mailem na adres krzyzowka@gck.po-
niec.eu. Prosimy pamiętać o podaniu imienia, nazwiska i adresu zamieszkania. 
Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrodę. Na rozwiąza-
nia czekamy do 10 listopada. Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmiało: RO-
BIMY BUKIETY Z KOLOROWYCH LIŚCI. Nagrodę wylosowała Agata 
Stachowiak z Czarkowa. Zapraszamy do GCK po odbiór nagrody. 

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04 

Zdecydowanie dobry czas. Rea-
lizuj swoje plany, odpoczywaj, spoty-
kaj się z przyjaciółmi. W firmie będzie 
spokojnie. Przed świętami szukaj 
oszczędności w domowym budżecie.     

Byk 20.04-20.05 
Postaraj się zakończyć to, co roz-

poczęłaś, aby czas świąteczny był 
tylko dla bliskich. Wykorzystaj 
też wszystkie możliwości, by zwięk-
szyć swoje dochody. Dużo spaceruj.    

       Bliźnięta 21.05-21.06 
Czas upłynie Ci pracowicie. Za-

oszczędzisz pieniądze i zyskasz po-
czucie, że panujesz nad sytuacją. A 
przy tym towarzyszyć  Ci będzie 
dobra forma fizyczna i korzystny wy-
gląd. Odezwij się do rodziców.  

Rak 22.06-22.07 
W rodzinie niewiele nowego bę-

dzie się działo. Za to w pracy pojawi 
się okazja, by trochę zarobić. Ode-
zwie się też ktoś dawno niewidziany. 
Możesz liczyć na miłe chwile. 

Lew 23.07-22.08 
Krótki wyjazd we dwoje dobrze 

zrobi Twoim małżeńskim relacjom. 
Potem spokojne przygotowanie 
domu do zbliżających się  świąt. 
Może mały remont? 

Panna 23.08-22.09 
Najbliższe dni sprzyjać będą waż-

nym rozmowom. Ktoś bliski zwróci 
się o pomoc. W drugiej połowie mie-
siąca nowe zadanie w pracy. I no-     
wa znajomość, która może przero-
dzić się w coś trwałego. 

Waga 23.09-22.10 
Spędzisz wiele miłych chwil z naj-

bliższą Ci osobą. Będzie wyjątkowo. 
W pracy mogą zdarzyć się ograni-
czenia lub zmiana zakresu obowiąz-
ków. Nie planuj większych wydatków.  

Skorpion 23.10-21.11 
Sprawy układać się będą raz le-

piej, raz gorzej. Poczekaj z podję-
ciem ostatecznych decyzji. 
Skorzystaj z rady przyjaciół. Gwiazdy 
wróżą nową, bardzo interesującą 
znajomość.  

Strzelec 22.11-21.12 
Lepsze perspektywy finansowe. 

Będziesz mogła spełnić swoje ma-
rzenie i pomóc najbliższym. Oczekuj 
dobrej wiadomości urzędowej. Roz-
ruszaj stawy, spaceruj. 

        Koziorożec 22.12-19.01 
Przed Tobą kontakty w szerszym 

gronie. Poznasz kogoś miłego. Pod 
koniec miesiąca spodziewaj 
się nowej oferty zawodowej. I nie lek-
ceważ sygnałów dotyczących pro-
blemów ze zdrowiem.  

Wodnik 20.01-18.02 
Huśtawka nastrojów Ci nie służy. 

Szukaj sposobów na wyciszenie. Po-
myśl o przyjemnościach dla siebie - 
nowa fryzura, wizyta u kosmetyczki, 
pójście do kina. Pij soki owocowe.  

Ryby 19.02-20.03 
To, co robisz, ma Ci dawać ra-

dość. A więc inwestuj w marzenia,             
nie       rezygnuj z planów wyjazdo-
wych i towarzyskich. Bliscy obda-
rzą  Cię  wspaniałym prezentem. 
Finanse lepsze. 

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Krasnoludek 
2. Niszczyciel 
3. Prelegent 
4. Sekundomierz 
5. Stary kontynent 
6. Z licznikiem i mianownikiem 

7. Wielki wąwóz 
8. Francuski trunek 
9. Zbierana w lesie 
10. Zwidy 
11. ... prewencyjny 
12. Imieniny obchodzi 30 czerwca
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Z MARCHEWKI I RYŻU 
Składniki: 15 dag ryżu, 4 duże 

marchewki, jajko, 1/2 łyżeczki curry, 
szklanka bułki tartej, 2 łyżki posieka-
nej natki pietruszki, sól, pieprz, 4 
łyżki oleju.  

Przygotowanie: Ryż gotujemy na 
sypko. Odcedzamy i studzimy. Mar-
chewki myjemy, obieramy i gotu-
jemy al dente. Studzimy. Ścieramy 
na tarce o dużych oczkach i mie-
szamy z ryżem. 

Do masy wbijamy jajko, wsypu-
jemy 2 łyżki bułki tartej i natkę piet-
ruszki. Doprawiamy solą, curry oraz 
pieprzem. Wyrabiamy na jednolitą 
masę. 

Formujemy kotlety. Smażymy na 
rozgrzanym oleju z obu stron na ru-
miano.  

Z ZIEMNIAKÓW I TWAROGU 
Składniki: 1 kg obranych i ugoto-

wanych ziemniaków, 3 cebule, 300 
g białego sera, twarogu lub tofu, 3 - 
5 łyżek mąki ziemniaczanej, 2 jajka 
(opcja), 2 ząbki czosnku, 2/3 - 1 
szklanki bułki tartej bezglutenowej 
lub pszennej + bułka tarta do obta-

Kotleciki bez mięsa

Zbliżają się święta Bożego Na-
rodzenia. Od czwartej niedzieli po-
przedzającej to świętowanie trwa 
czas adwentu. W Kościele katolic-
kim odprawiane są wówczas roraty. 
To msze św. ku czci Maryi Panny 
na pamiątkę tego, że przyjęła no-
winę zwiastującą narodziny Syna 
Bożego. Jednym z symboli ad-
wentu jest wieniec z czterema świe-
cami. Zapala się  je w każdą 
kolejną niedzielę. Pierwsza zapa-
lana świeca jest święcą pokoju, 
druga - wiary, trzecia - miłości, a 
czwarta - nadziei. A więc zróbmy 
adwentowy wieniec, którego krąg 
oznacza powracający cykl życia. I 
zapalajmy kolejne świeczki. Adwent 
trwa do zmierzchu 24 grudnia. 

Niecodzienny wieniec

czania, sól i pieprz do smaku, olej do 
smażenia. 

Przygotowanie: Ziemniaki gotu-
jemy w mundurkach lub obierane. 
Studzimy i zupełnie zimne rozgnia-
tamy widelcem lub przepuszczamy 
przez praskę do ziemniaków. Prze-
kładamy do sporej miski. Cebulę 
obieramy, kroimy w kostkę i sma-
żymy na złoto. 

Ser rozdrabniamy widelcem, jeśli 
używamy tofu, to ścieram go na 
tarce. 

W misce mieszamy cebulę, 
ziemniaki, biały ser i ewentualnie 
jajka. Na koniec dodajemy prze-
puszczony przez praskę czosnek i 
sól. Masę ziemniaczaną mieszamy z 
dodatkami. Na tym etapie dopra-
wiamy w razie potrzeby jeszcze solą 
i pieprzem do smaku. Dosypujemy 
bułkę tartą, skrobię i mieszamy, zos-
tawiamy na 15 minut. 

Formujemy z masy kotlety, wsta-
wiamy do lodówki na 30 - 60 minut. 
Na małej ilości tłuszczu smażymy je 
na złoto z obu stron i podajemy na 
obiad z surówkami. 

W ponure dni zmęczone ciało, 
ale i umysł można odprężyć ką-
pielowymi zabiegami. Jednym z 
nich jest pomarańczowa kąpiel z 
oliwką. Wystarczy pokruszyć su-
szone skórki z dwóch pomarań-
czy, zalać je dwiema łyżkami oliwy 
i przykryć. Po 30 minutach mik-
sturę należy przecedzić i wlać do 
wanny z gorącą wodą. Poczekać, 
aż woda będzie ciepła i zanurzyć 
się  w niej na 15 minut. Relaks 
gwarantowany. 

Odprężająca kapiel

- Oj, nie ma już dżentelmenów 
na tym świecie - powiedziała ko-
bieta do faceta siedzącego na 
krzesełku w tramwaju (rzecz 

jasna, sama stała). 
- Pani, dżentelmeni są na tym 

świecie, ino że miejsc zabrakło!

(:(:(: HUMOR :):):)

Jesienne nalewki najczęściej 
przygotowuje się na spirytusie - to 
skuteczny i bezpieczny sposób. 
Pigwówka ma charakterystyczny, 
słodko - kwaśny smak i przypo-
mina o ciepłych, wakacyjnych 
dniach. 

Składniki: 2 kg pigwy, litr spiry-
tusu 70%, kilogram cukru. 

Sposób przygotowania: Do wy-
parzonego, czystego i suchego 
słoika dodaj umyte, osuszone i po-
krojone w ćwiartki owoce pigwy. 

Zasyp cukrem i wymieszaj, 
cały czas potrząsając słojem. Za-
kręć i odstaw na 2 tygodnie. Co 
kilka dni potrząsaj nim energicz-
nie.  

Po dwóch tygodniach powinien 
powstać sok. Przecedź go do no-
wego naczynia, dodaj spirytus i 
przelej całość do słoika. Odstaw 
na miesiąc, a po tym czasie prze-
filtruj, rozlej do butelek i odstaw w 
ciemne i ciepłe miejsce. Ta je-
sienna nalewka będzie gotowa po 
ok. 3 miesiącach.

Jesienna nalewka
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Musicalowo w ponieckiej hali
Po dwuletniej przerwie do hali sportowo - widowiskowej w Poniecu zaproszono mieszkańców 
naszej gminy na koncert pt. "Pół żartem, pół serio". Tym razem na ponieckiej estradzie prym 
wiodły operetka i musical.

Publiczność dopisała, przybyło 
blisko 500 osób. Jak zawsze at-
mosfera w hali widowiskowo - 
sportowej zrobiła się gorąca, a 
bisom nie było końca. Podczas 90-
minutowego występu artystów 
publiczność wysłuchała arii i du-
etów z operetek: "Baron cygański", 
"Wesoła wdówka", "Księżniczka 
czardasza" i "Cygańska miłość". 
Były też musicale: "My Fair Lady", 
"Skrzypek na dachu" oraz prze-
piękne pieśni neapolitańskie. Arty-
ści zaprezentowali też fragmenty 

operowe, w tym słynną "Haba-
nera" z opery „Carmen” czy za-
bawny duet "Kotów". W koncercie 
wystąpili: Monika Litwin - Dyngosz, 
Wojciech Dyngosz, Marta Ustyniak 
- Babińska, Adam Zaremba. Śpie-
wakom akompaniowała Adriana 
Wdziękońska. Atmosfera i wspa-
niała zabawa podczas koncertu 
świadczy o tym, że poniecka pub-
liczność jest spragniona takich wy-
darzeń. Liczymy na to, że ta 
impreza była przedsmakiem przed 
kolejnymi. 
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Pomoc zwierzętom
W listopadzie szkolne Koło 

LOP organizowało zbiórkę karmy i 
akcesoriów dla zwierząt z przytu-
liska w Poniecu. Co roku akcja ta 
cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem uczniów.  

Po raz kolejny udowodnili, że 
los bezdomnych piesków i kotków 
jest bliski ich sercom. Wyniki 

zbiórki są imponujące. W akcji 
wzięło udział 116 uczniów i ze-
brano ponad 200 kg karmy dla 
psów i kotów, legowiska, obroże i 
smycze. Zebrane dary zostały 
odebrane przez pracowników 
GZWiK w Poniecu i dostarczone 
do przytuliska.  

Wszystkim, którzy tak wspa-
niale zaangażowali się w pomoc 
zwierzakom, serdecznie dzięku-
jemy. 

Pozostałych, którzy chcieliby 
wesprzeć zwierzęta w naszej oko-
licy, zachęcamy do zakupu kalen-
darzy na 2023 r.  


