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Rabaty  
pełne kwiatów
Dwa dni (20-21 marca) trwała 
akcja nasadzenia pierwszych 
w tym roku roślin zdobiących 
miejskie ulice, skwery i place. 

3100 sztuk bratków ukwieciło trady-
cyjnie już tzw. „planty” przy ulicy Kaliskiej, 
Plac Wolności oraz teren wokół pomników 
Lotników i Jana Pawła II. Nowością były 
natomiast nasadzenia w donicach przy ul. 
Ostrowskiej w Skalmierzycach. Do robót za-
angażowano pracowników gospodarczych 
zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce.

tekst: Magdalena Kąpielska
foto: Justyna Grzesiek

Mikrodotacje 
Młode organizacje pozarządowe 
oraz grupy nieformalne wzięły 
udział 18 marca w spotkaniu 
informacyjnym „Mikrodotacje  
na społeczne akcje!”. 

Spotkanie zorganizowane w sali sesyjnej 
poprowadził Mateusz Walczak – przedsta-
wiciel Kaliskiego Inkubatora Przedsiębior-
czości. Jest to instytucja, która ogłosiła 
nabór ze środków Programu Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich. Prelekcja cieszyła 
się dużym zainteresowaniem, szczegól-
nie wśród nowopowstałych kół gospodyń 
wiejskich. 

Z dodatkowych pieniędzy projektowych 
mogą skorzystać organizacje działają-
ce nie dłużej niż 30 miesięcy, które mogą 
wnioskować o wsparcie w kwocie 5.000 zł 
oraz grupy nieformalne mogące starać się 
o 3.000 zł z przeznaczonych na II edycję 
konkursu 76.000 zł. Termin naboru upły-
nął 12 kwietnia. 

Krystian Wrzesiński

Na rabatach posadzono 3100 bratków

Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem
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Wspólne inwestycje  
z Powiatem Ostrowskim
Na sesji w dniu 28 lutego 2019 roku Rada Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce podjęła uchwały o udzieleniu pomocy finansowej 
Powiatowi Ostrowskiemu na inwestycje, które będą realizowane  
na terenie gminy w roku bieżącym.

Pierwsza dotacja celowa w wysokości 
400.000,00 zł przeznaczona będzie na dru-
gi etap przebudowy drogi relacji Strzego-
wa-Gostyczyna, gdzie zostanie położony 

nowy asfalt na długości blisko dwóch kilo-
metrów. Będzie to kontynuacja zrealizowa-
nych w 2018 roku 2250 metrów tej drogi 
(na ten cel samorząd Nowych Skalmierzyc 

dołożył wtedy 350 tysięcy złotych). Całko-
wita wartość zadania szacowana jest na 3 
mln złotych. 

Drugie dofinansowanie to kwota 
250.000,00 zł na budowę około 600 metrów 
chodnika wraz z odwodnieniem w Mączni-
kach. To również kontynuacja przedsię-
wzięcia z roku ubiegłego, kiedy to powstało 
pierwsze 400 metrów. Gmina i Miasto Nowe 
Skalmierzyce przekazała wówczas 100 ty-
sięcy złotych. Wartość zadania bieżącego to 
500.000,00 zł. 

 
Dariusz Smułka

Osiedle „Błonie”  
będzie miało nowe drogi
W kwietniu zostanie wybrany  
wykonawca przebudowy nawierzchni jezdni,  
chodników i parkingów na osiedlu „Błonie”  
w Nowych Skalmierzycach. 

Zgodnie z założeniami inwestycja będzie 
realizowana w cyklu trzyletnim (2019-2021). 
Gminny samorząd nie będzie jedynym inwe-
storem, ponieważ przedsięwzięcie będzie 
współfinansowane z zarządzającą osiedlem 
spółdzielnią mieszkaniową. Na ten cel zabez-
pieczono kwotę 2.500.000,00 zł.

Według przepisów remontu dróg może do-
konać tylko właściciel, a Gmina stała się nim 
dopiero w 2017 roku w drodze aktu notarial-
nego na mocy porozumienia ze spółdzielnią 
mieszkaniową. Dokumentację techniczną na 
przebudowę sieci dróg wewnętrznych opra-
cowano rok później – umowa trójstronna zo-
stała zawarta 20 czerwca 2018 roku.

„Błonie” w Nowych Skalmierzycach to naj-
większe miejskie osiedle. Dotychczasowy stan 
dróg i chodników od dawna wymagał renowa-
cji. Bardzo się cieszę, że z panią prezes Agniesz-
ką Witczak wypracowaliśmy kompromis co do 
partycypacji kosztów i w ciągu zaledwie trzech 
lat mieszkańcy będą korzystać z nowocześnie 
zagospodarowanego terenu wewnątrz swo-
jego osiedla – powiedział burmistrz Gminy 
i Miasta Jerzy Łukasz Walczak. 

Do końca sierpnia br. zostanie wykonany 
pierwszy etap, tj. drogi, chodniki i parkingi 
przy blokach 24b i 24c. W 2020 r. zostanie 
zrealizowany etap drugi, tj. teren wokół blo-
ków 24d, 24e i 24f, natomiast w 2021 r. zo-
stanie wykonana ostatnia część – wjazd od 
strony bloku przy ul. Kaliskiej 24a. Łączna 
długość wyremontowanych dróg wyniesie 
ponad 700 metrów.

Podział planowanych kosztów przedsta-
wia poniższa tabela:

Dariusz Smułka

Etap Czas 
realizacji

Planowane środki pieniężne w zł

Zakres pracGmina i Miasto 
Nowe Skalmierzyce

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko-Własnościowa 
„Błonie”

I 2019 500.000 530.000 24b i 24c

II 2020 620.000 330.000 24d, 24e i 24f

III 2021 420.000 100.000 24a

Razem 1.540.000 960.000

Całość inwestycji 2.500.000

Mączniki Strzegowa-Gostyczyna
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Kilka słów o wyborach sołeckich
Przez blisko 3 tygodnie, od 12-29 marca br. we wszystkich 
miejscowościach Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce odbywały się 
wybory sołtysów, rad sołeckich oraz przewodniczącego i zarządu 
samorządu mieszkańców Nowych Skalmierzyc. 

W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy, 
ale również władze samorządowe reprezento-
wane przez burmistrza Jerzego Łukasza Wal-
czaka, jego zastępcę – Agnieszkę Sipkę bądź 
skarbnika Gminy – Bolesława Borkowskiego.

Zainteresowanie udziałem w wyborach 
było zróżnicowane. Mniej więcej w połowie 
miejscowości odbyły się one w pierwszym 
terminie, który przewiduje udział 1/5 miesz-
kańców. Największą frekwencję zanotowano 
w Osieku, gdzie głosowało 44% oraz w Ga-
łązkach Wielkich (38,73%) i Miedzianowie 
(38,21%), a najmniejszą w Nowych Skalmie-
rzycach – tu na zebranie przyszło zaledwie 
1,6% uprawnionych do głosowania. Najlicz-
niejszym zebraniem były wybory w Skalmie-
rzycach (188 osób), najmniej liczebnym – Ża-
kowice, w którym uczestniczyło 16 osób.

Zmiany na funkcji sołtysa nastąpiły w 9 
wsiach. Sprawować ją teraz będzie 9 kobiet (1 
mniej niż poprzednio) oraz 18 mężczyzn. Naj-
dłużej urzędującym sołtysem jest obecnie Jó-
zef Marciniak z Ociąża, który pracuje na rzecz 
swojej wsi od ponad 30 lat.

Tak jak w wyborach samorządowych obec-
nie rozpoczynająca się kadencja będzie trwa-
ła 5 lat, czyli zakończy się wiosną 2024 roku. 
Przez ten czas funkcje sołtysów sprawować 

będą: 
• Biskupice – Kamila Król,
• Biskupice Ołoboczne – Mirosław Nowacki,
• Boczków – Paweł Świderski,
• Chotów – Adam Ziemniak,
• Droszew – Józef Napadłek,
• Fabianów – Maria Dolińska,
• Gałązki Małe – Krzysztof Kowalczyk,
• Gałązki Wielkie – Ewa Gierszewicz,
• Gniazdów – Paweł Wojtaszak,
• Gostyczyna – Karol Pietrzak,
• Głóski – Zdzisław Ciesiółka,
• Kościuszków – Karol Bukowski,

• Kotowiecko – Jan Korzeniewski,
• Kurów – Zofia Misiak,
• Leziona – Wiesław Wawrzyniak,
• Mączniki – Bogusława Krawczyńska,
• Miedzianów – Natalia Maj-Tabaka,
• Nowe Skalmierzyce – Tadeusz Orzechowski,
• Ociąż – Józef Marciniak,
• Osiek – Paweł Bartczak,
• Skalmierzyce – Justyna Wasielewska,
• Strzegowa – Renata Nogaj
• Śliwniki – Mieczysław Kowalczyk,
• Śmiłów – Monika Tomala,
• Trkusów – Andrzej Spaleniak,
• Węgry – Szymon Bodylski,
• Żakowice – Bartłomiej Nowicki.

(na niebiesko – wieś, w której 
nastąpiła zmiana)

Magdalena Kąpielska 

Arleta i Zbigniew Nowaccy z Ociąża uhonorowani 
statuetką Siewcy Roku 2018
Kolejni rolnicy z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce znaleźli 
się w gronie nagrodzonych w prestiżowym konkursie Wielkopolski 
Rolnik Roku, zorganizowanym przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego. 

Tegoroczna gala, w której udział wzięło 
blisko 2 tys. osób odbyła się 17 marca już 
w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Uhonorowani na niej zostali 
trudniący się hodowlą róż i tulipanów Arleta 
i Zbigniew Nowaccy z Ociąża, którym naj-
wyższą nagrodę, czyli jedną z dziewięciu sta-
tuetek Siewcy Roku 2018 wręczyli prof. dr 
hab. Mikołaj Knaflewski oraz Wicemarsza-
łek Województwa Wielkopolskiego Krzysz-
tof Grabowski.

Wielkopolski Rolnik Roku to przedsię-
wzięcie z blisko dwudziestoletnią tradycją. 
W swoich założeniach ma ono promować 
najbardziej przedsiębiorczych rolników, któ-
rzy dostosowywują warsztat pracy do no-
wych realiów gospodarowania. Konkurs ma 
również służyć poprawie wizerunku wielko-

polskiego rolnictwa w tworzeniu konkurencji 
dla analogicznych produktów pochodzących 
z importu, a wreszcie również przybliżyć spo-
łeczeństwu atuty wielkopolskiego rolnictwa 
w dziedzinie produktów wysokiej jakości, rol-
niczych surowców żywnościowych i żywności 
oraz stanowić jeden z istotnych atutów regio-
nu. W ciągu 18 edycji w konkursie uczest-
niczyło 1100 rolników, a statuetkę Siewcy 
przyznano 175 z nich – producentom roślin-
nym i zwierzęcym, producentom ogrodni-
czym oraz osobom zajmującym się innymi 
dziedzinami działalności rolniczej jak np. 
wikliniarstwo czy zielarstwo. 

 Podczas tegorocznej uroczystości laure-
atom z Ociąża towarzyszyła nie tylko najbliż-
sza rodzina, ale również Starosta Ostrowski 
Paweł Rajski oraz Burmistrz Gminy i Miasta 

Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak, 
który przekazał na ich ręce kwiaty oraz 
okolicznościowy list. Gratuluję olbrzymiej 
pracowitości, wytrwałości oraz pokory, które 
na co dzień przekładają się na sukces ekono-
miczny Państwa przedsiębiorstwa ogrodni-
czego, dziś zaś zaowocowały dostrzeżeniem 
i docenieniem przez szanowne gremium 
kapituły konkursu, a więc również spełnie-
niem o wymiarze dla Państwa bardziej oso-
bistym – można wyczytać z treści zawartych 
w nim powinszowań.

tekst: Magdalena Kąpielska
foto: Janusz Grzesiak 

Obowiązek umieszczania na budynku tabliczek 
z numerem porządkowym nieruchomości

Zgodnie z art. 47b Ustawy z dn. 17 
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i karto-
graficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 
z póź. zm.) przypominamy o obowiąz-
kowym umieszczaniu numerów posesji 
w widocznym miejscu na ścianie fronto-
wej budynku. Zaniechanie takiej czynno-
ści przez właściciela jest wykroczeniem, 
za które zgodnie z art. 64 Kodeksu wy-

kroczeń grozi kara grzywny do 250 zł lub 
nagana. 

Komisariat Policji w Nowych Skal-
mierzycach prowadził w marcu kampa-
nię informacyjną i edukacyjną związaną 
z prawidłowym oznaczeniem obiektów. Je-
żeli nieprawidłowości nie zostaną usunię-
te, Policja będzie mogła ukarać właściciela 
posesji mandatem karnym. 
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Konferencja  
„Eucharystia umocnieniem  
w radości i cierpieniach Kościoła”
Powstała w 1925 roku nowoskalmierzycka parafia Bożego Ciała jest 
jedyną w diecezji kaliskiej noszącą takie wezwanie. Nadano je dla 
upamiętnienia nadzwyczajnego zdarzenia związanego z odnalezieniem 
hostii świętych wykradzionych ze skalmierzyckiego kościoła 
(macierzystej parafii, z której została wyodrębniona) w roku 1780. 

Od lat trwają starania, aby kościół stał się 
„Sanktuarium Najświętszego Sakramentu”, 
albowiem już aktem erekcyjnym tej parafii 
ówczesny Prymas Polski kardynał Edmund 
Dalbor wyznaczył jej zadanie do spełnienia, 
jakim jest trwałe upamiętnienie ww. wy-
darzeń noszących znamiona cudu eucha-
rystycznego. Nie sprzyjały temu jednak ani 
ponad 120-letni okres zaborów, ani trudny 
ekonomicznie okres międzywojenny, na-
stępnie zaś II wojna światowa i czas znie-
wolenia kościoła w okresie PRL-u. Warunki 
do tego nastąpiły dopiero po przemianach 
ustrojowych w roku 1989, kiedy to w parafii 
zaczęto przywracać pamięć o wydarzeniach 
z końca XVIII wieku. Wyrazem tego jest m.in. 
wybudowana staraniem ks. Prałata Edwar-
da Wawrzyniaka wieża eucharystyczna czy 
szereg działań zainicjowanych przez obec-
nego proboszcza, ks. kanonika Zbigniewa 
Króczyńskiego – wśród nich m.in. zawią-
zanie Arcybractwa Eucharystycznego, piel-
grzymki, film promocyjny, kolportaż wy-
dawnictw nt. parafii i jej korzeni, adoracja 
wieczysta, organizacja akcji, konferencji itp. 

Jedna z takich właśnie konferencji pt. 
„Eucharystia umocnieniem w radości i cier-
pieniach Kościoła” odbyła się 30 marca br., 
a jej współorganizatorami byli proboszcz 
oraz Akcja Katolicka w Nowych Skalmierzy-

cach. Oprócz wiernych parafii przybyli na 
nią: reprezentujący ordynariusza diecezji 
kaliskiej, biskupa Edwarda Janiaka, ksiądz 
prałat Jacek Plota - kustosz sanktuarium św. 
Józefa w Kaliszu, Poseł na Sejm RP Tomasz 
Ławniczak, Wiceprzewodnicząca Rady Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce Renata Nogaj 
oraz członkowie zarządu diecezjalnej Ak-
cji Katolickiej i miejscowych stowarzy-
szeń religijnych.

Na spotkanie złożyły się trzy prelekcje, 
przedmiotem których była Eucharystia 
ukazywana w ujęciu formacyjnym oraz hi-
storycznym. Ksiądz dr Jarosław Jasianek 
wprowadził słuchaczy w temat eklezjolo-
gii eucharystycznej w oparciu o encyklikę 
Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharystia”, na-
wiązując do działania Ducha Św. poprzez 

Eucharystię. Zainteresowaniem cieszyła się 
prezentacja multimedialna ks. dra Sławo-
mira Kęszki, asystenta diecezjalnego Akcji 
Katolickiej, ukazująca sprawowanie Sakra-
mentu Ołtarza w obozie koncentracyjnym 
w Dachau. Wyjątkowo ciekawie komento-
wana prezentacja bogatego zbioru zdjęć 
obrazujących nie tylko warunki życia obo-
zowego, ale też ogrom cierpienia kapłanów, 
w przeważającej liczbie Polaków, wywarła 
na uczestnikach konferencji niezwykłe wra-
żenie. Wykład miejscowego regionalisty 
Jerzego Wojtczaka skupił się natomiast na 
ukazaniu zdarzenia z roku 1780, związane-
go z cudownym odnalezieniem Najświęt-
szego Sakramentu na skalmierzyckich bło-
niach. Prelegent badający od lat historyczne 
wątki tego zajścia ukazał je tym razem na tle 
cudów eucharystycznych, jakie dokonały się 
w Polsce na przestrzeni setek lat oraz w cza-
sach współczesnych w Sokółce i Legnicy.

Podsumowaniem konferencji były wystą-
pienia ks. prałata Jacka Ploty oraz miejsco-
wego proboszcza, który przybliżył zamie-
rzenia parafii na drodze do ustanowienia 
w Nowych Skalmierzycach sanktuarium 
eucharystycznego. Sanktuarium św. Józefa 
jest w Kaliszu, w Skalmierzycach znajduje się 
sanktuarium Matki Bożej i aż się prosi, aby 
pomiędzy nimi stanęło sanktuarium Jezusa, 
czyli sanktuarium eucharystyczne. Wierzę, 
że ono powstanie i te trzy sanktuaria będą 
stanowiły kręgosłup naszej diecezji pod opie-
ką św. Józefa – powiedział ks. kan. Zbigniew 
Króczyński. 

Uczestnicy zostali obdarowani pamiąt-
kowymi wydawnictwami przygotowa-
nymi dla szerzenia informacji o niezwy-
kłych wydarzeniach noszących znamiona 
cudu eucharystycznego.

 
Magdalena Kąpielska

Jerzy Wojtczak
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Od Popielca do dyngusa,  
czyli wielkopolskie zwyczaje wielkanocne
Wraz z chrztem Polski w Wielką Sobotę 966 roku państwo Mieszka wkroczyło 
w krąg krajów chrześcijańskich, co miało znaczenie nie tylko prestiżowe, ale 
przede wszystkim polityczne. Wprowadzenie zasad wiary chrześcijańskiej 
wiązało się z przejęciem liturgii nowego kościoła a także powstaniem wielu 
obrzędów związanych ze świętami kościelnymi. 

Z biegiem lat kościół zaaprobował, mimo 
początkowego sprzeciwu, pogańskie zwy-
czaje, nadając im znaczenie chrześcijań-
skie. Święta Wielkanocne związane z męką, 
śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, 
przypadające zawsze w pierwszą niedzie-
lę po wiosennej pełni księżyca, wpisały się 
w starożytne zwyczaje nawiązujące do po-
witania wiosny, co w obrzędowości ludowej 
przejawiało się szczególnymi obchodami. 
Odradzanie się życia po okresie zimy dosko-
nale wpisywało się w święta Zmartwych-
wstania Pańskiego. 

Wielki Post

Obecne znaczenie postu przybrało w na-
uce kościoła znacznie łagodniejsze wymiary, 
niż miało przed kilkudziesięciu laty. Dzisiaj 
przepisy postne skupiają się raczej na du-
chowym przeżywaniu 40-dniowego czasu 
oczekiwania na niedzielę wielkanocną, niż 
na kulinarnym umartwianiu się w wyzna-
czone dni tygodnia. Niegdyś dni postne obo-
wiązywały w środy, piątki i soboty. Nie spo-
żywano wówczas nie tylko potraw mięsnych, 
ale też jajek i nabiału. Okres Wielkiego Postu 
zawsze zapoczątkowywany był w Środę Po-
pielcową, a kończył się praktycznie dopiero 
w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 
obfitym śniadaniem wielkanocnym. W tym 
czasie najbardziej popularnym pokarmem 
był żur gotowany na wodzie z mąką z do-
datkiem zakwasu chlebowego dostępnego 
w każdym gospodarstwie. Niezwykle ubogie 
menu wielkopostne w Wielkopolsce ubo-
gacały „pyrki z gzikiem” czy śledź królujący 
wówczas w wielkich beczkach w każdej go-
spodzie. Z jakże wielką radością na wsiach 
zakopywano w Wielki Czwartek gliniane 
garnki z zakwasem żuru, co miało oznaczać 
zakończenie 40-dniowego postu. 

triduum Paschalne

Wielki Czwartek rozpoczynał w kościele 
liturgię Triduum Paschalnego, czyli okres 
trzech dni wprowadzających wiernych 
w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. 
W wielkopolskich zwyczajach ludowych 
w ten dzień dzieci, które zdążyły przygoto-
wać koszyczek z kolorowym siankiem od-
wiedzał „zajączek” obdarowujący najmłod-
szych łakociami. Były to zazwyczaj kolorowe 

jajeczka i baranki cukrowe lub czekoladowe. 
W niektórych regionach zajączek zostawiał 
prezent w ogrodzie i trzeba go było samemu 
odnaleźć. 

Kolejny dzień, czyli Wielki Piątek, ozna-
czał zawsze wyjątkowo postny dzień, w któ-
rym dopuszczano tylko dwa skromne posił-
ki i jeden do syta. Dla wiernych wyznania 
ewangelickiego ten właśnie dzień był naj-
większym świętem w roku, w którym każde-
go obowiązywało uczestnictwo w nabożeń-
stwie zborowym. W rodzinach katolickich 
powszechnym zwyczajem kultywowanym 
szczególnie przez gospodynie były „boże 
rany” –poranne smaganie wierzbowymi wit-
kami wszystkich domowników na pamiątkę 
ran Chrystusa. Wielki Piątek w zwyczajach 
ludowych był także czasem przygotowywa-
nia kraszanek, które nazajutrz rano wkła-
dano do koszyczka z tzw. święconym. Jesz-
cze w okresie przedwojennym oprócz jajek, 
mięsa, kiełbasy, baranka z masła czy szynki 
w koszyczku znajdowała się butelka wódki, 
którą w niedzielny poranek częstowano do-
mowników i gości.

Już od godzin rannych w Wielką Sobo-
tę do kościoła, pod 
wiejskie krzyże 
i kapliczki zmierzali 
wierni z dużymi ko-
szami jedzenia, które 
ze smakiem zjadano 
podczas śniadania 
wielkanocnego. Po-
święcenia pokarmów 
dokonywali probosz-
czowie dowożeni do 
wiosek odświętnie 
przybranymi brycz-
kami. W niektórych 
wsiach w znaczniej-
szych domach czy 
pokojach dworskich 
domownicy wysta-
wiali na stole cały 
świąteczny zapas jedzenia, który był poświę-
cony przez księdza. Wokół stołu gospodarzy 
pozostali mieszkańcy z wioski stawiali do po-
święcenia swoje kosze i koszyczki. Taki zwy-
czaj praktykowany był jeszcze przed 50 laty 
w Mącznikach i innych wsiach skalmierzyc-
kiej parafii. Przedświąteczne sprzątanie do-
mostw kończyło się w sobotę, tak aby można 
było jeszcze nawiedzić w kościołach „Groby 

Pańskie”. W niektórych parafiach zwyczajem 
często zachowanym do dzisiaj było wysta-
wianie strażników grobu nazywanych „Tur-
kami”. Zwyczaj ten często przechodził w ro-
dzinach z ojca na syna. 

Sprawowana w niedzielę o świcie msza 
rezurekcyjna często odprawiana była przy 
huku wystrzałów z puszek napełnionych kar-
bidem i wodą. Wytworzony gaz powodował 
głośne wybicie denka puszki i oczekiwany 
efekt akustyczny. Po porannej mszy rezurek-
cyjnej zdążający odświętnymi powózkami 
gospodarze często urządzali wyścigi konne. 
W odświeżonych izbach gospodynie zasta-
wiały stół świątecznym jedzeniem tak bar-
dzo oczekiwanym w ciągu 40 dni postu. Czę-
stym zwyczajem w rodzinach było „zbijanie 
jajek” czy też zawody w ilości spożytych jaj. 

W wielu wsiach w drugi dzień świąt po-
pularne były obchody po śmigusie-dyngusie. 
Śmigus wiązał się z polewaniem wodą szcze-
gólnie młodych dziewcząt, natomiast dyngus 
był swego rodzaju wykupem lub podzięko-
waniem za odwiedziny domostwa przez ko-
rowód przebierańców. Dziś część tych zwy-
czajów już zanika lub też kultywowana jest 
w oszczędnej formie. 
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symbolika eucharystyczna 
w kościele Bożego ciała 

Święta Wielkanocne związane są w litur-
gii kościoła z pamiątką śmierci i zmartwych-
wstania Chrystusa, jakie dokonały się w Jero-
zolimie przed dwoma tysiącami lat. Coroczne 
obchody świąt rozpoczynają się od celebra-
cji pamiątki Wieczerzy Pańskiej. W Wielki 
Czwartek odprawiana jest w kościołach tylko 
jedna msza św. 

Nowoskalmierzycki kościół parafial-
ny z racji swojego wyjątkowego wezwania 
Bożego Ciała posiada na ścianach prezbi-
terium specyficzną symbolikę polichromii 
nawiązujących do tematu Eucharystii. Choć 
sama bryła kościoła nie posiada szczegól-
nego stylu architektonicznego, jednak pre-
zentowane w niej sceny o tematyce biblijnej 
namalowane zaraz po II wojnie światowej 
posiadają niezwykłą wartość artystyczną. 
Zapewne wielu parafianom nie są znane 
nazwiska twórców tych malowideł a także 
wyjątkowo barwnych witraży okiennych 
ukazujących postaci świętych. Wykonawcą 
tych dzieł i projektantem części witraży był 
nieżyjący już wybitny wielkopolski malarz 
Marian Schwartz. Artysta od urodzenia zwią-
zany był z miejscowością Obrzycko, gdzie się 
urodził i zmarł w roku 2001 w wieku 94 lat. 
W jego biogramie po śmierci napisano, że był 
artystą malarzem, projektantem witraży, pe-
dagogiem, regionalistą i publicystą. Przez 15 
lat kształcił się w Poznaniu na wydziałach ma-
larstwa i witrażownictwa. Zajmował się także 
sztuką teatralną i pedagogiką. Jego niewątpli-
wą zasługą było uratowanie przed wywózką 
do Niemiec zbiorów malarstwa z galerii Ra-

czyńskich w Poznaniu. Od 1945 roku był człon-
kiem Związku Polskich Artystów Plastyków, 
a jego dorobek artystyczny został rozsiany po 
wielu państwach całego świata. Według pro-
jektu Mariana Schwartza wykonano ponad 
250 witraży , a ich artystyczna wartość sta-
wia go w rzędzie najwybitniejszych polskich 
artystów. Do roku 1960 M. Schwartz praco-
wał przede wszystkim w kościołach Wiel-

kopolski, Kujaw, Mazowsza i Pomorza. Jego 
wielkie polichromie znajdują się w ponad 
20 kościołach, a sztalugowe prace malarskie 
to ponad 340 obrazów, w tym 80 o wysokiej 
wartości tematyce religijnej. W prezbiterium 
nowoskalmierzyckiego kościoła Schwartz 
wykonał polichromie o tematyce eucha-
rystycznej. Głównym obrazem jest scena 
„Ostatniej Wieczerzy” i dwie boczne – „Ofiara 
Melhizedecha” oraz „Cudowne rozmnożenie 
chleba”. Na suficie świątyni artysta zaprojek-
tował i wykonał dwa wielkie plafony: „Chry-
stus Król w otoczeniu parafian” oraz „Matka 
Boża Częstochowska nad panoramą miasta”. 
W pozostałych sześciu mniejszych medalio-
nach namalował portrety polskich świętych 
i błogosławionych. Oprócz wspomnianych 
polichromii Schwartz zaprojektował także 
siedem witraży wykonanych w znanej firmie 
artysty Józefa Elsnera. 

W wykonaniu i projektowaniu pozosta-
łych witraży w kościele Bożego Ciała uczest-
niczył kolejny wybitny polski artysta – Józef 
Oźmin. Urodzony w Kaliszu w 1904 roku, 
zmarł w Irlandii w 1999 roku, a pochowany 
został na Cmentarzu Powązkowskim w War-
szawie. Ten wybitny artysta po ukończeniu 
liceum T. Kościuszki w Kaliszu studiował na 
uczelniach Paryża i Rzymu. Razem z żoną 
realizował wielkie kompozycje w katedrach 
Pelplina, Włocławka i Warszawy. W czasie 
renowacji kaplicy Jasnogórskiej w 1944 roku 
razem z małżonką odkryli zamalowane w cią-

gu minionych lat nie-
znane dotąd obrazy. 
W czasie odbudowy 
Zamku Królewskiego 
w Warszawie Oźmi-
nowie jako jedyni 

w Polsce podjęli się zadania odtworzenia ze 
zdjęć wielkiego plafonu Bacciarelego w sali 
balowej. 

Te skrócone biogramy artystów wiel-
kopolskich wykonujących przed 70 laty 
polichromie i witraże w Nowych Skalmie-
rzycach świadczą o ich niezwykłej wartości 
artystycznej, a dla wiernych – także senty-
mentalnej i historycznej. Dziś należy wyrazić 

także podziw nad roztropnością i duchem 
przewidywania ówczesnego proboszcza 
ks. kan. Franciszka Jelińskiego, który mimo 
trudnych warunków powojennych potrafił 
zaangażować do pracy w skromnym wów-
czas kościele artystów tak wysokiej klasy. 
Z przekazów parafian wiemy, że wspomniani 
artyści zaangażowani byli do prac w Nowych 
Skalmierzycach tylko dzięki wielkiemu sza-
cunkowi, jakim w ówczesnych władzach du-
chownych Archidiecezji Poznańskiej cieszył 
się proboszcz Jeliński. W nagrodę za owocną 
prace duszpasterską w parafii Bożego Ciała 
ksiądz kanonik w 1955 roku otrzymał nomi-
nację na prestiżowe probostwo w farze kro-
toszyńskiej. Jednak tam pracował tylko 5 lat 
i umarł nagle w 1960 roku. Został pochowa-
ny w centrum krotoszyńskiego cmentarza, 
gdzie spoczywa do dzisiaj. Dzięki jego zaan-
gażowaniu możemy dziś podziwiać w naszym 
kościele parafialnym witraże i polichromie 
o wyjątkowej wartości. Zaangażowanie pro-
boszcza Jelińskiego w dzieło upiększania ko-
ścioła rozpoczęło się wraz z objęciem przez 
niego parafii w 1934 roku. W piątą rocznicę 
jego pracy w Skalmierzycach Nowych, do-
kładnie na miesiąc przed wybuchem II wojny 
światowej, parafia przeżywała uroczystość 
poświęcenia nowego tabernakulum. Ówcze-
sna prasa ostrowska tak skomentowała to 
zdarzenie: Parafia tutejsza przeżywała jeden 
z najpiękniejszych swoich dni. Bóg utajony 
w Najświętszym Sakramencie otrzymał nowy 

przybytek, tabernakulum godny tej 
najwznioślejszej tajemnicy wiary i za-
razem kościoła parafialnego p.w. Bo-
żego Ciała. Tabernakulum utrzymane 
jest w stylu nowoczesnym, projektował 
je pan Wąsiewicz, tak w projekcie jak 
i w wykonaniu jest wspaniałe i boga-
te. Szczęśliwie rozwiązała się sprawa 
wezwania kościoła Bożego Ciała przez 
nadanie symbolów kłosów potężnych 
i wielkich winogron w doskonałym 
ujęciu dekoracyjnym… Nie żałowa-
no ni złota, ni srebra, unikano farb, 
wszystko utrzymane w kolorach natu-
ralnych i patynowane... Tabernakulum 
zostało poświęcone bezpośrednio 
przed wybuchem wojny, a dodatko-
wo w informacji ze Skalmierzyc grozę 

sytuacji podkreślała zamieszczona w prasie 
wzmianka o powołaniu w tym miesiącu Ko-
mitetu Przyjaciół Formacji Obrony Narodo-
wej, w skład którego wszedł ks. proboszcz 
Jeliński jako przewodniczący, Wł. Boroch – 
sekretarz i kierownik szkoły W. Wójcicki jako 
skarbnik. Na końcu napisano: Komitet działa 
i po wszystkich wioskach zbiera się skrzętnie 
datki na rzecz obrony narodowej. W kilka 
tygodni później wybuchła wojna, świątynia 
nowoskalmierzycka szczęśliwie przetrwała 
i udało się przechować tak tabernakulum, jak 
i wykonane ołtarze. 

 
Jerzy Wojtczak 

7Kwiecień, nr 4(305)/2019



Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna 
zaprosiła dzieci z naszej Gminy na spotkania 
autorskie z krakowskim podróżnikiem, któ-
re odbyły się w Biskupicach Ołobocznych, 
Nowych Skalmierzycach oraz Droszewie. Ro-
man Pankiewicz, autor cyklu bajek dla dzieci 
„5 ważnych zawodów”, przedstawił i opisał 
zawody listonosza, ratownika medycznego, 
żołnierza, policjanta oraz strażaka. Dzieci 
miały możliwość poznania strojów i narzędzi 
danych profesji. Na koniec spotkania każdy 
uczestnik mógł zakupić książki. 

Dzień Zielony 
w przedszkolu
21 marca dzieci z Publicznego 
Przedszkola w Kotowiecku 
uroczyście powitały wiosnę. 
Przyjście nowej pory roku  
było okazją do zorganizowania 
Dnia Zielonego, w którym 
dominował ten właśnie kolor.

Dzień rozpoczęły zabawy plastyczne. 
Starszaki wykonały marzanny, kukły symbo-
lizujące zimę, a maluszki w tym czasie two-
rzyły postać pani Wiosny. Następnie wszyst-
kie przedszkolaki w barwnym korowodzie, 
z piosenką na ustach, przemaszerowały 
ulicami Kotowiecka, by zgodnie z tradycją 
pożegnać zimę i powitać wiosnę. Kwitnące 

przebiśniegi, krokusy, fiołki i stokrotki, pąki 
forsycji a także radosny śpiew ptaków, do 
tego wychodzące zza chmur słońce – wszyst-
ko to przekonało dzieci, że wiosna już jest. 
Po powrocie do przedszkola starszaki zapro-
siły maluszków do wspólnej zabawy, były 
zielone konkursy, zagadki oraz „dźwiękogra-

nie na dywanie”. Był czas na wiosenną bajkę 
i wiosenne pląsy przy muzyce. Zielona żabka 
częstowała zielonymi cukierkami. Dzieci de-
gustowały też zielony soczek. Przedszkolaki 
zakończyły dzień z nadzieją, że wiosna zago-
ściła już na dobre. 

Bogumiła Stodolna

W spotkaniu wzięli udział sołtysi  
mijającej kadencjiDzień Sołtysa

Dzień Sołtysa to święto obchodzone corocznie 11 marca 
w celu wyrażenia uznania wszystkim przedstawicielom  
lokalnych społeczności z terenu wsi. 

Z zaproszenia burmistrza Jerzego Łuka-
sza Walczaka skorzystali sołtysi mijającej 
kadencji 2014-2018: chciałbym Państwu 
gorąco i serdecznie podziękować za cztery 
lata pracy na rzecz samorządu. Nikt inny jak 
Wy nie znacie tak dobrze problemów, z któ-

rymi mierzą się mieszkańcy poszczególnych 
miejscowości, za co należy się ogromny sza-
cunek i wdzięczność. Na pamiątkę święta 
wręczono okolicznościowe dyplomy oraz 
materiały promocyjne.

Aleksander Liebert

Pierwszy dzień 
wiosny z pisarzem 
i podróżnikiem 
Romanem Pankiewiczem

8



Powstało 
Stowarzyszenie 
„EDUKREATOR”

Z inicjatywy dyrektora Szkoły Podstawo-
wej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach 
Małgorzaty Sulewskiej powstało przyszkolne 
Stowarzyszenie „EDUKREATOR”. W jego pla-
nach są przede wszystkim działania skiero-
wane do społeczności szkolnej, nastawione 
na rozwój zainteresowań, zdolności  dzieci, 
organizację czasu wolnego i tym samym po-
szerzenie oferty szkoły. Jak nazwa wskazuje, 
stowarzyszenie chce przede wszystkim sta-
wiać  na kreatywność i edukację. Prezesem 
stowarzyszenia jest Justyna Krawczyk. 

Ewelina Stachowicz-Zych

Pamiątki związane z Gminą i Miastem  
Nowe Skalmierzyce do kupienia  
w Centrum Kultury oraz Bibliotece Publicznej
Wiele osób: mieszkańców, hobbystów czy turystów z różnych 
zakątków Polski pyta o możliwość nabycia jakichkolwiek 
drobiazgów związanych z Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce  
– kubków, pocztówek, książek, folderów, map itp. 

Urząd nie może prowadzić działalno-
ści gospodarczej polegającej na ich sprze-
daży, więc nawet nimi dysponując prze-
kazuje je tylko jako nagrody w różnego 
rodzaju konkursach (np. szkolnych) bądź 
upominki, które wręczane są uczestni-
kom gminnych wydarzeń lub oficjalnym 
gościom i delegacjom odwiedzającym 
burmistrza oraz magistrat. 

Dobra wiadomość jest taka, że od teraz 
tego typu pamiątki będzie można rów-
nież kupić. W opracowane przez Referat 
Kultury, Sportu i Promocji Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce wydawnictwa oraz 

gadżety można zaopatrzyć się w Cen-
trum Kultury oraz Bibliotece Publicznej, 
która zdobyła już w tej kwestii pierwsze 
doświadczenie kolportując cieszące się 
dużą popularnością znaczki turystyczne 
przedstawiające Skwer Historyczny GRA-
NICA oraz graniczny dworzec kolejowy. 

Można już wzbogacić się o kolejne 
gminne drobiazgi, wśród których zna-

lazły się m.in. gminny folder, 
pocztówki- wydzieranki (z wi-
zerunkiem najbardziej charak-
terystycznych miejsc i obiektów, 
przedstawiające granicę prusko
-rosyjską czy wydane na okolicz-
ność 120-lecia kolei w Skalmie-
rzycach), kamienne magnesy, 
płócienne torby, kubki czy przy-
pinki z herbem Gminy. Jak zapo-
wiada burmistrz Jerzy Łukasz 
Walczak: kolekcję tę będziemy 
starali się stale rozszerzać, po-
nieważ już teraz dostaję sygnały, 

że ludzie pragną mieć w swoich zasobach 
tego typu pamiątki, które identyfikują ich 
z naszą Małą Ojczyzną. 

 
Magdalena Kąpielska

Dzień Pamięci 
o Żołnierzach 
Wyklętych 
Historia inaczej…

Na początku marca w Szkole Podstawo-
wej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocz-
nych wyjątkową lekcję historii poprowadził 
poseł Tomasz Ławniczak. Tematem prze-
wodnim spotkania z młodzieżą klas VI-VIII 
była działalność polskiego antykomunistycz-
nego podziemia u schyłku II wojny świato-
wej i tuż po jej zakończeniu. Uczniowie mieli 
okazję poznać sylwetki żołnierzy wyklętych 
i ich brawurowe akcje. W opowieści posła 
znalazły się także wątki i losy bohaterów 
walczących o wolną ojczyznę na terenach 
Południowej Wielkopolski.

Projekt powszechnej nauki pływania  
„Umiem Pływać” realizowany  
przez dzieci z naszej Gminy
Ponad 300 uczniów z terenu 
Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce korzysta z darmowych 
lekcji pływania, które odbywają 
się w kaliskim aquaparku. 

Realizacja tych atrakcyjnych pozalekcyj-
nych zajęć sportowych możliwa jest dzięki 
dotacji w wysokości 37.260,00 zł, którą sa-
morząd pozyskał z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki w ramach w ramach Programu po-
wszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”. 
Kurs obejmuje 20 godzin zajęć rozłożonych 
w czasie do połowy listopada br. (z przerwą 
na letnie wakacje).

Jak podaje ministerstwo głównymi za-
łożeniami projektu są m.in. upowszechnia-
nie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, 
nabycie przez nie podstawowych umiejęt-

ności pływania, profilaktyka przeciwdzia-
łania i korygowanie wad postawy czy edu-
kacja w zakresie bezpiecznego korzystania 
z akwenów. Cele te uczniowie z ośmiu 
szkół podstawowych realizują pod okiem 
fachowych instruktorów. Mają również za-
pewnioną opiekę wychowawców, przejazd 
i ubezpieczenie. 

Magdalena Kąpielska
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Dzień Kobiet z seniorkami
W przeddzień Dnia Kobiet, 7 marca, święto obchodziły członkinie i sympatyczki Koła nr 3 PZERiI z Nowych 
Skalmierzyc. W gościnnych progach restauracji „Nastrojowa” spotkało się ponad sto pań oraz liczni goście. 

Życzenia w imieniu Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzego Łuka-
sza Walczaka złożył im obecny na spotkaniu 
skarbnik Gminy Bolesław Borkowski. Wiele 
miłych słów panie usłyszały również od Prze-
wodniczącego Rady Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Tadeusza Orzechowskiego, 
Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZE-
RiI w Kaliszu Zygmunta Morka oraz przedsta-
wicielki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowych Skalmierzycach Alek-
sandry Jaśkiewicz, która przy okazji zapozna-
ła wszystkich z realizowanymi przez ośrodek 
projektami dla seniorów.

Aby umilić czas świętującym uczniowie SP 
im. Polskich Noblistów przygotowali pod kie-
runkiem Anety Mikołajczyk ciekawy program 
artystyczny. Pięknie zaprezentowała się rów-
nież para taneczna ze szkoły Tańca Sieroszew-
ski Dance -Studio. Dzieci nagrodzono gromki-
mi brawami i słodkim upominkiem. 

Wspólne świętowanie z okazji Dnia Kobiet 
stało się już tradycją i jest miłym wypełnie-
niem czasu wolnego seniorek. Zawsze przy-
ciąga ono bardzo liczną grupę pań nie tylko 
z Nowych Skalmierzyc, ale również okolic.

Kolejne 
uroczystości 
z okazji  
Dnia Kobiet

Spotkania z okazji obchodzonego w mar-
cu Święta Kobiet odbyły się w Gałązkach 
Wielkich (8 marca), Boczkowie, Węgrach, 
Miedzianowie (9 marca) oraz w Lezionie (10 
marca). W każdej z uroczystości udział wziął 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce Jerzy Łukasz Walczak, który przybył do 
pań z życzeniami i kwiatami.

Dariusz Smułka

Wspólne świętowanie z okazji Dnia Kobiet stało się już tradycją seniorek
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Teatralnie  
w Dzień Teatru
28 marca 2019 roku, w ramach 
obchodów Międzynarodowego 
Dnia Teatru, na scenie  
„Starego Kina” w Nowych 
Skalmierzycach stanęli wspólnie 
rodzice oraz rodzeństwo  
dzieci uczęszczających do 
Publicznego Przedszkola nr 2  
„Pod Kasztanami”. 

Aktorzy, po wielotygodniowej, ciężkiej, 
ale pełnej radości pracy, zaprezentowali 
się publiczności w zabawnym spektaklu pt. 
„Od smoczka do smoka”.

Przedstawienie spotkało się z entuzja-
stycznym przyjęciem młodej widowni, na 
której zasiedli również uczniowie klas I i II 
ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickie-
wicza w Skalmierzycach oraz Szkoły Pod-
stawowej im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach. Kolorowa, roz-
śpiewana, pełna magii sztuka o dziecięcym 
pragnieniu bycia dorosłym oraz o dorasta-
niu, z którym nierzadko nie chcą pogodzić 
się rodzice, spodobała się nie tylko dzie-

ciom, ale także ich opiekunom. 
Po raz kolejny Sylwii Głowackiej i Ani 

Kwiasowskiej udało się zebrać fantastycz-
ne grono utalentowanych osób, które po-
mimo codziennych obowiązków znalazło 
czas, aby sprawić wiele radości nie tylko 
swoim pociechom. Wielki trud włożony 
w przygotowanie przedsięwzięcia został 
nagrodzony kwiatami i niekończącymi się 
brawami. 

Serdecznie dziękujemy aktorom za zna-
komite wcielenie się w role, serce włożone 
w przygotowania, wytrwałość na próbach 
oraz uśmiech i radość, jaką Państwo spra-
wili wszystkim dzieciom. 

Na scenie wystąpili rodzice i rodzeństwo dzieci 
uczęszczających do przedszkola „Pod Kasztanami”
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PRZEWODNICZĄCY  
KAPITUŁY MEDALU 

ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI 
SKALMIERZYCKIEJ

przypomina, że wnioski o nadanie 
Medalu dla zasłużonych obywateli  
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

należy składać do 

30 kwietnia 2019 r.
w Urzędzie Gminy i Miasta  

Nowe Skalmierzyce pokój nr 14  
– I piętro

1. Z wnioskiem o przyznanie medalu 
mogą występować:
1) Komisje Rady Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce,
2) co najmniej 5-ciu członków Rady Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce,
3) Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce,
4) organizacje społeczne i osoby prawne 
mające siedzibę na terenie Gminy  
i Miasta Nowe Skalmierzyce,
5) zebranie wiejskie i ogólne zebranie 
mieszkańców miasta.

2. Wniosek powinien zawierać:
1) dokładne dane osoby fizycznej lub peł-
ną nazwę osoby prawnej, bądź organiza-
cji, której wniosek dotyczy,
2) konkretne opisanie zasług uzasad-
niających przyznanie medalu, w szcze-
gólności wieloletnią działalność na 
rzecz społeczności Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce
3) protokół z posiedzenia w przypadku 
wnioskodawców wymienionych w pkt 1, 
ppkt 4 i 5.

Przewodniczący Kapituły
Tadeusz Orzechowski

Koncert Pieśni 
Patriotycznych
5 marca w Szkole Podstawowej 
im. Polskich Noblistów odbył się 
wyjątkowy koncert. Chór szkolny 
pod kierunkiem Justyny Kierzek-
Gawrońskiej oraz nauczyciele 
Tomasz Głowacki i Agnieszka 
Jaźwiec przygotowali niezwykłą 
lekcję historii Polski opartą na 
pieśniach patriotycznych. 

W wykonaniu chórzystów można było 
usłyszeć utwory, które w naszej ojczystej 
historii odegrały niemałą rolę, podtrzymu-
jąc ducha narodowego w okresie zaborów 
i wojen. 

Uczestnicy spotkania usłyszeli „Rotę”, 
„Pierwszą Brygadę”, pieśni z okresu powsta-
nia wielkopolskiego, wojny polsko-bolsze-
wickiej i okupacji hitlerowskiej. W tych trud-
nych dla narodu polskiego czasach pieśni 
często były wyrazem pragnień i uczuć auto-
rów. Przez lata przybywało zwrotek, a treść 
ich uaktualniano.

Konferansjerzy naświetlali w swych wy-
stąpieniach atmosferę czasów, historię i oko-
liczności powstania poszczególnych pieśni, 
które dodatkowo obrazowały filmowe ma-
teriały źródłowe. Po koncercie był czas na 
wspólne śpiewy przy cieście i kawie.

Agnieszka Jaźwiec

Drzwi Otwarte  
w SP im. Polskich Noblistów
Kolejny już raz Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach otworzyła swoje drzwi dla mieszkańców. 
Tegoroczne spotkanie odbyło się 13 marca, a odwiedzający 
zapoznali się z ofertą edukacyjną szkoły, jej bazą lokalową 
i wyposażeniem. 

Motywem przewodnim Dnia Otwartych 
Drzwi było przypomnienie najważniej-
szych wydarzeń i postaci z historii Polski. 
Sale lekcyjne przybrały nietypowy wy-
gląd, a wszystko to dzięki zaangażowaniu 
uczniów, nauczycieli i rodziców. Można więc 
było posiedzieć przy ognisku z jaskiniowca-
mi, odbyć podróż szlakiem bursztynowym, 
dokonać wymiany szklanych paciorków 
z Rzymianami, wyprodukować własne my-
dełko, a na zamku rycerskim uczestniczyć 
w ceremonii pasowania na rycerza. W sali 
historycznej zbudowano przejście granicz-
ne między Królestwem Polskim a Wielkim 
Księstwem Poznańskim, do pokonania 
którego potrzebny był specjalny paszport. 
Z odwiedzin u Adama Mickiewicza i Hen-
ryka Sienkiewicza można było zabrać na 
pamiątkę nie tylko zakładki do książek, ale 
również okolicznościowe zdjęcie. W chłop-
skiej zagrodzie, przy typowo wiejskiej stra-
wie, ubijano kapustę, darto pierze oraz wy-
konywano tradycyjne ozdoby wielkanocne. 
Można też było zajrzeć do pracowni Jana 
Matejki i dworku szlacheckiego. Jan Kocha-
nowski zapraszał gości do odpoczynku pod 
lipą, a Fryderyk Chopin dawał pierwsze lek-

cje gry na fortepianie. Nauczycielki religii 
ze swoimi podopiecznymi przeniosły gości 
w 1978 rok do Watykanu, gdzie ogłoszo-
no światu Habemus Papam, a na balkonie 
ukazał się Jan Paweł II. Podczas obiadów 
czwartkowych u króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, przy projektowaniu za-
stawy stołowej, rozmawiano o przyszłości 
i kulturze. W pracowni chemicznej zaaran-
żowano laboratorium Marii Skłodowskiej-
Curie, gdzie przeprowadzano ciekawe do-
świadczenia. Mikołaj Kopernik zapraszał do 
obserwacji astronomicznych przy pomocy 
lunety. Było też coś dla szczególnie aktyw-
nych ruchowo, gdyż w sali gimnastycznej 
czekały gry i zabawy. Wszystko to działo 
się pod okiem skryby, a w skryptorium 
(bibliotece szkolnej) można było dowie-
dzieć się, jak dawniej powstawały książki.

Marcowe spotkania w murach szkoły 
przyciągają licznie absolwentów dawnego 
gimnazjum, którzy chętnie odwiedzają wy-
chowawców i nauczycieli. Opowiadają też 
o swoich sukcesach, które odnoszą również 
dzięki wiedzy i umiejętnościom wyniesio-
nym z tej szkoły.

Agnieszka Jaźwiec
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Dzień Otwartych Drzwi w SP  
im. Powstańców Wielkopolskich 
19 marca 2019 roku Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich  
w Nowych Skalmierzycach witała w swoich progach 
uczniów przyszłych klas pierwszych, którzy przybyli tu 
wraz ze swoimi rodzicami. 

W tym roku Dzień Otwartych Drzwi przy-
jął formę spaceru edukacyjnego pod hasłem 
„W krainie baśniowej wiedzy”. 

Gości powitała dyrektor szkoły Lucyna Li-
siak-Kycia, zapraszając do obejrzenia części 
artystycznej. Zapoczątkowali ją uczniowie 
z klasy IIa „Zabawami z Misiem” przygotowa-
nymi pod kierunkiem wychowawczyni Mo-
niki Rogalskiej. Prezentacja wiersza odbyła 
się również w języku migowym i włączyła 
do zabawy małych gości. Później uczniowie 
wykonali na dywanie edukacyjnym Tuputon 
piękny taniec „Baletowe love”. Uczniowie 
z klasy IIIa pod okiem wychowawczyni Jolan-
ty Jackowiak zaprezentowali „Taniec kape-
luszy”, urzekając widzów elegancją strojów 
i pięknym wykonaniem układu. Nie mogło 
zabraknąć gry na dzwonkach w wykonaniu 
uczniów z klasy IIb i IIa, którzy pod okiem 
Beaty Szczepaniak zagrali utwory: „Zuza”, 
„Panie Janie”, „Zielony mosteczek” itd. Dzieci 

z Ia i Ib zatańczyły pełen uroku 
„Taniec z pomponami”, którego 
wykonanie nadzorowały wychowawczynie: 
Małgorzata Nowak i Iwona Pussak. Na scenie 
pojawiły się także podopieczne Izy Garcarek
-Duleby z klasy VIa, które zaprezentowały 
„Taniec koszul” i „Taniec ze wstążkami”. 

Po występach przyszli pierwszoklasiści 
rozpoczęli spacer edukacyjny baśniowym 
szlakiem. Mogli spotkać się z Marzeną Grze-
gorczyk, Mariolą Jakubowską, Sylwią Fen-
ger, Moniką Woźnicą, Karoliną Pakułą oraz 
Krzysztofem Kwiatkowskim na ciekawych 
zajęciach przygotowanych przy udziale star-
szych uczniów. Następnie wraz ze swoimi 
rodzicami mogli jeszcze zwiedzić szkołę, 
obejrzeć wystawy prac czy też spotkać się 
z nauczycielami.

Wszystkim przybyłym na Dzień Otwar-
tych Drzwi serdecznie dziękujemy! 

Jolanta Jackowiak

Noc przyrodnika 
w szkole
W nocy z 22/23 marca grupa 39 
uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach stawiła 
się w szkole, by zmierzyć się 
z przygotowanymi przez na-
uczycieli zadaniami specjalnymi 
o tematyce przyrodniczej.

Uczestnicy w grupach pokonywali „umy-
słowy tor przeszkód”, na którym czekały za-
dania logiczne i praktyczne. Obserwowanie 
zadziwiających doświadczeń chemicznych, 
rozpoznawanie i nazywanie mikroorgani-
zmów przy pomocy mikroskopów, gry inte-
raktywne „Kahoot”, zadania z użyciem ko-
dów QR, kodowanie rysunków, kalambury, 
puzzle – to tylko niektóre zadania, z który-
mi musieli zmierzyć się młodzi przyrodni-
cy. Wszyscy wykazali się szczególną, jak na 
porę, jasnością umysłu, o czym świadczyła 
aktywność aż do ostatniego zadania.

Po bogatej we wrażenia nocy rozstali-
śmy się z nadzieją na kolejne nocne atrakcje 
w szkole.

Zespół nauczycieli Uczniowie zmierzyli się z zadaniami o tematyce przyrodniczej
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XIII Rajdo-biwak 
„Szlakiem Powstańców 
Wielkopolskich”
W dniach 8-10 marca 2019 roku w Nowych 
Skalmierzycach odbyła się XIII edycja 
Rajdo-biwaku „Szlakiem Powstańców Wiel-
kopolskich” przygotowana przez tutejszych 
harcerzy ze Szczepu ZHP „Granica” należą-
cego do Hufca w Kaliszu. Honorowy patronat 
nad przedsięwzięciem objęli: Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy 
Łukasz Walczak oraz Chorągiew Wielkopol-
ska ZHP im. Powstańców Wielkopolskich. 

Rajdo-biwak to cykliczna impreza harcer-
ska upamiętniająca wydarzenia Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919. Nowe Skalmie-
rzyce w jeden weekend w roku zamieniają się 
w miasteczko, na ulicach którego można spo-
tkać grupy powstańców, patrole niemieckie 
i klimatycznych przechodniów. Z roku na rok 
rajd spotyka się z coraz większym zaintereso-
waniem – w tym roku po raz pierwszy zyskał 
miano imprezy chorągwianej! 

Na tegoroczną edycję przyjechało 17 pa-
troli: Patrol Republiki Ostrowskiej – Hufiec 
Ostrów Wielkopolski, Granat – Hufiec Zie-
mi Ostrzeszowskiej, Morro – Hufiec Ziemi 
Ostrzeszowskiej, Team Vasyl – Hufiec Kępno, 
Commando – Hufiec Poznań Wilda, 1 Pluton 
Jarocińskich Kompanii Lotnych – Hufiec Jaro-
cin, Spalone podpłomyki – Hufiec Kalisz, Sami 
z siebie – Hufiec Kalisz, Motta satino – Hufiec 
Kutno, Kabanoski z małej wioski – Hufiec 
Kalisz, Olkamakualel – Hufiec Kalisz, Powstań-
cze Wróble – Hufiec Kalisz, Feniksy – Hufiec 
Kalisz, Gustowny Patrol Wszechobecnej Miło-
ści – Hufiec Leszno, Niewiedza Kielce – Hufiec 
Kielce Miasto, Krokodyle – Hufiec Wschowa, 
Dej luńt klamsztula – Hufiec Trzemeszno.

Zacznijmy jednak od początku… W piątek 
8 marca do Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach, a w 
zasadzie do kamienicy przy ul. Kaliskiej 52, 
którą szkoła stała się na czas biwaku, zaczęły 
przyjeżdżać patrole. W jej biurze odbierano 

klucze do pokoi. Szykowano się w nich do 9. 
Międzynarodowego Dnia Kobiet, podczas któ-
rego odbył się przygotowany przez przebra-
nych w rewelacyjne stroje uczestników pokaz 
mody z tamtego okresu oraz potańcówka. Po 
wieczornych zabawach przyszedł czas na apel, 
który oficjalnie, rozkazem L1/2019, rozpoczął 
XIII Rajdo-biwak.

W sobotę rano harcerze ruszyli na trasę 
gry, której tematem było Powstanie Wiel-
kopolskie. Do przejścia było dziewiętnaście 
punktów, na których czekały przeróżne zada-
nia. Na początku spotkali „gazeciarza”, który 
wprowadzał w grę oraz przekazywał informa-
cje historyczne o mieście i kierował na dalsze 
punkty. Kolejne z nich to to m.in. „pucybut”, 
który polecił patrolom doniesienie dzienni-
ka oraz osprzętu do dowództwa, a przy tym 
ostrzegał, by nie dać się złapać chodzącym po 
mieście patrolom niemieckim. W „dowódz-
twie” powstańcy przekazywali zdobyte rzeczy 
oraz składali przysięgę wierności. Tutaj dosta-
wali dalsze rozkazy, takie jak przejęcie zdoby-
tych przez łącznika dokumentów oraz udział 
w szkoleniu. Patrole miały okazję nauczyć się 
posługiwania bronią oraz tajnymi szyframi. Po 
wcześniejszym obmyśleniu taktyki (jak najła-
twiej się przedostać, gdzie zdobyć potrzebne 
rzeczy) odbijali jeńców. Tworzyli banery pro-
pagandowe, dostarczali leki do szpitala polo-
wego, nagrywali audycję radiową, która miała 
namawiać do wzięcia udziału w powstaniu, 

ruszali także w niebezpieczną drogę w ślad 
za patrolem niemieckim, który posiadał waż-
ne dokumenty. To był naprawdę wyczerpujący 
czas dla naszych uczestników, pełen wrażeń, 
emocji, śmiechu, łez. Łącznie wszyscy przeszli 
ponad 1400 km! Wykazali się niesamowitą od-
wagą, sprytem, chęcią do współpracy i pomocy. 
To czysta przyjemność przygotowywać dla nich 
taki rajd! - mówili organizatorzy imprezy. 

Po udanej grze patrole przybywały do 
„kamienicy” na zasłużony obiad i odpoczy-
nek. Po nabraniu sił przemaszerowali pod 
pomnik Powstańców Wielkopolskich, gdzie 
zespół reprezentacyjny szczepu pod dowódz-
twem pwd. Łukasza Kosteckiego przygotował 
specjalny apel, złożył kwiaty i zapalił znicze. 
Wieczorem odbyła się w Starym Kinie gala 
rozdania statuetek „Profil Paderewskiego”, 
którą przygotowała hm. Aleksandra Nowak. 
Poprowadzili ją dh Aleksandra Szmyt i dh Ol-
gierd Nowak. Grupa „Dance Obsession” z MDK 
w Ostrowie Wielkopolskim zaprezentowała 
klimatyczny pokaz taneczny, a pianista Piotr 
Kulig wykonał koncert pieśni patriotycznych. 
Nie zabrakło przemówień gości: burmistrza 
Jerzego Łukasza Walczaka, Komendanta Cho-
rągwi Wielkopolskiej ZHP - hm. Tomasza Ku-
jaczyńskiego oraz Komendanta Hufca ZHP 
Kalisz - hm. Mariana Maćkowiaka. Głos zabrali 
również komendant tegorocznej edycji - pwd. 
Ada Szmyt oraz Komendant Szczepu ZHP 
„Granica” - phm. Jakub Nowak, który miano-

Na tegoroczną edycję rajdo-biwaku przyjechało 17 patroli 
 z Wielkopolski i innych części kraju
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Złoty medal dla 
siatkarek z Biskupic 
Ołobocznych
19 lutego 2019 roku w SP 
w Nowych Skalmierzycach przy 
ulicy Okólnej rozegrano Mistrzo-
stwa Gminy w piłce siatkowej 
dziewcząt i chłopców klas IV-VI. 

Reprezentacja chłopców z naszej szkoły 
wywalczyła wicemistrzostwo. Skład drużyny: 
Igor Staszak, Jakub Stodolny, Adam Sztukow-
ski, Mikołaj Szymankiewicz, Adam Wasielew-
ski, Marcin Matuszak, Alan Świtała, Marcel 
Szkudlarek, Mikołaj Wancek. Drużyna dziew-
cząt po zaciętej rywalizacji zdobyła I miejsce 
w gminie i wywalczyła awans do powiatu.

21 lutego 2019 roku w SP w Raszkowie ro-
zegrano Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego 
w siatkówce dziewcząt. W zawodach uczest-
niczyły cztery drużyny: SP 9 im. Jana Pawła II 

w  Ostrowie Wielkopolskim, SP w Lewkowie, 
SP im. Arkadego Fiedlera w  Raszkowie i my 
– SP im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocz-
nych. Turniej rozegrano systemem „każdy 
z każdym” do dwóch wygranych setów. Nasze 
dziewczyny ponownie okazały się najlepsze, 
zdobywając złoty medal w powiecie i awans 
do rejonu! Skład drużyny: Zuzanna Doktór, 
Julia Kubiak, Patrycja Braun, Maria Wancek, 
Justyna Kupaj, Milena Kopras, Klaudia Wol-
niaszek, Angelika Skorek, Magdalena Stodol-
na, Katarzyna Kupaj, Julia Lamek.

E.M.

Liga małego szczypiorniaka- rocznik 2008
Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach w dniu 4 marca 
br. uczestniczyli w pierwszym turnieju Ligii Małego Szczypiorniaka, 
który się odbył w Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu. 

Kolejne turnieje organizowane będą raz 
w miesiącu, aż do czerwca. Ich celem jest 
propagowanie piłki ręcznej wśród dzieci, na-
uka podstawowych elementów technicznych 
oraz zasad walki „fair play”.

Nasza drużyna nie miała sobie równych, 
wygrywając wszystkie mecze w składzie: 
Piotr Zając, Mikołaj Knop, Oliwier Kowal-
czyk, Filip Kończyński, Igor Oczachowski, 
Tymoteusz Nowak, Adam Szymczak, Hubert 
Wyraz, Szymon Bieniek, Dominik Gabiś, Ja-
kub Woźniak.

Trener: Izabela Garcarek-Duleba

Karol Adamczewski  
z kolejnymi medalami

16.03.2019 roku w Płońsku odbyły się Mi-
strzostwa Mazowsza w Taekwon-Do – turniej 
z cyklu Pucharu Polski. Karol Adamczewski 
zdobył złoty medal w walkach ciągłych w gru-
pie wiekowej junior - 17/19 lat, brązowy me-
dal w układach formalnych (kategoria junior, 
stopnie mistrzowskie) oraz srebrny medal 
w walkach ciągłych w grupie wiekowej junior 
- 17/19 lat. W zawodach wystartowało ponad 
370 zawodników z całej Polski. 

wał dh. Adę swoim zastępcą, co było wiel-
ką niespodzianką zarówno dla niej samej, 
jak i pozostałych. 

Uczestnicy, mieszkańcy oraz goście 
poznali zwycięzców w pięciu różnych 
kategoriach: „Znakomite aktorstwo”, „Mi-
strzowie współpracy”, „Najchytrzejsi z chy-
trych”, „Najlepszy strój” oraz „Zwycięzcy 
XIII edycji”. Nagrody wręczała Zastępca 
Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej 
ZHP - phm. Kinga Pelec. Wyniki:
• „Znakomite aktorstwo” - Patrol Granat 

– Hufiec Ziemi Ostrzeszowskiej
• „Najchytrzejsi z chytrych” - Patrol 

Feniksy – Hufiec Kalisz
• „Mistrzowie współpracy” - Patrol Com-

mando – Hufiec Poznań Wilda
• „Najlepszy strój” - Patrol Republi-

ki Ostrowskiej – Hufiec Ostrów 
Wielkopolski

• „Zwycięzcy XIII Rajdo-biwaku”  
- 1 Pluton Jarocińskich Kompanii Lot-
nych – Hufiec Jarocin
Po części oficjalnej uczestnicy wró-

cili do szkoły na poczęstunek, a rodzi-
ce wraz z delegatami Chorągwi Wiel-
kopolskiej udali się na spotkanie Koła 
Przyjaciół Harcerstwa, do którego dołą-
czenia harcerze zapraszają wszystkich 
swoich sympatyków.

W niedzielę rozkazem L2/2019 odbył 
się apel kończący, po którym uczestni-
cy wrócili do domów. Każdy wyjechał ze 
wspaniałymi pamiątkami: opracowanym 
na potrzeby szczepu śpiewnikiem „Kra-
wężnik”, złotą (z okazji 100. rocznicy za-
kończenia powstania) plakietką okolicz-
nościową i innymi gadżetami.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w organizację kolejnej edycji imprezy. Bez 
Waszej pomocy nie udałoby się zorganizo-
wać tak świetnego przedsięwzięcia. Dzięku-
jemy burmistrzowi Jerzemu Łukaszowi Wal-
czakowi za wsparcie naszej inicjatywy oraz 
Teresie Kiełbik – Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Polskich Noblistów w Nowych Skal-
mierzycach za udostępnienie nam po raz 
kolejny placówki. Dziękujemy sponsorom 
i partnerom imprezy. Dziękujemy człon-
kom szczepu za nieocenioną pomoc orga-
nizacyjną. Dziękujemy rodzicom i członkom 
szczepowego Koła Przyjaciół Harcerstwa 
za zaangażowane w akcję, przygotowanie 
wypieków oraz częstowanie naszych boha-
terów ciepłą herbatą i kanapkami na trasie 
rajdu. Dziękujemy mieszkańcom za każdy 
uśmiech i ciepłe słowo. Jesteście wspaniali. 
Mam nadzieję, do zobaczenia w przyszłym 
roku! - dodała pwd. Ada Szmyt.

Gabriela John 
 fot: Lerachef Studio i Dariusz Smułka
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