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231. rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

W asyście Miejsko-Gminnej Orkiestry 
Dętej przy OSP Skalmierzyce, pocztów 
sztandarowych reprezentujących organi-
zacje społeczne i placówki oświatowe oraz 
warty honorowej pełnionej przez harcerzy 
szczepu GRANICA władze samorządowe 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz za-
proszeni goście złożyli wiązanki kwiatów 
z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. Uroczystość odbyła się trady-
cyjnie przy tablicy upamiętniającej 100-le-
cie Nowych Skalmierzyc.

Uczestnicy święta przemaszerowali 

następnie do kościoła pw. Bożego Ciała, 
gdzie odbyła się msza święta w intencji 
Ojczyzny. Kazanie wygłoszone przez pro-
boszcza ks. kan. Zbigniewa Króczyńskiego 
nawiązywało zarówno do historii, jak i wy-
darzeń współczesnych: Obchodzimy dziś 
uroczystość religijno-narodową. To święto 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 
głównej patronki Polski, ale stajemy tu także, 
by oddać hołd naszym ojcom – twórcom Kon-
stytucji 3 Maja i tym wszystkim, którzy przez 
wieki oddawali życie dla dobra naszej Ojczy-
zny. […] Dziś, w tych trudnych czasach, na 

progu naszej Ojczyzny rozgrywa się konflikt, 
brutalna i krwawa wojna. Niesie ona ze sobą 
strach rozszerzenia się na inne państwa, 
w tym nasze. W tym trudnym momencie hi-
storii jakże ważne jest więc to, abyśmy wszy-
scy potrafili mówić jednym głosem, abyśmy 
wszyscy wydali dobry owoc naszej wiary, na-
szego patriotyzmu, naszej troski o Ojczyznę.

Okoliczności majówkowe stały się rów-
nież przyczynkiem do uroczystego otwar-
cia w tym dniu parkingu miejskiego, który 
samorząd Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce wybudował na terenie pozyskanym 
od parafii Bożego Ciała jako darowizna 
(patrz s. 3).

Magdalena Kąpielska

Kolejne profesjonalne boisko
Do końca maja br. mają zakończyć się prace dotyczące renowacji 
boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu. 

Tym samym będziemy mieli kolejny tego 
typu obiekt z prawdziwego zdarzenia – mówi 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Jerzy Łukasz Walczak. Dodaje także: 
Prace, które się toczą są niejako następstwem 
rozpoczętego w roku ubiegłym nawodnienia 
tego terenu, na które jako Gmina pozyskali-

śmy dotację w wysokości 50 tys. złotych, czyli 
70% wartości zadania.

Dzięki wspomnianemu dofinansowaniu 
(dokładna kwota to 49 993,00 zł) pocho-
dzącemu z programu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego pn. 
„Deszczówka” latem 2021 roku w płycie 

boiska w Ociążu zamontowano system 
oparty na sieci rurociągów oraz zrasza-
czy zasilanych wodą deszczową zbieraną 
z dachu budynku do specjalnego zbiornika 
betonowego o pojemności 10 m3. Aby przy-
stosować teren do współczesnych wyma-
gań sportowców, w międzyczasie zade-
cydowano o kolejnych krokach mających 
podnieść jakość, funkcjonalność i estetykę 
terenu. Późną jesienią przystąpiono więc 
do dalszych prac modernizacyjnych. 

Renowacja płyty boiska o powierzchni 
5 tys. m2 obejmuje m.in. zdjęcie wierzchniej 

Złożenie wieńców i msza w intencji Ojczyzny
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Największy 
miejski parking
Oddano do użytku największy 
miejski parking, który 
usytuowano przy ul. Kolejowej 
/zapleczu kościoła pw. Bożego 
Ciała. 

Inwestycja skalmierzyckiego samorzą-
du nie tylko zapewnia miejsca postojowe, 
zdecydowanie odciążając ulice 3 Maja, 
Kolejową, Ks. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego oraz Podkocką od zatłoczenia, ale 
również poprawia bezpieczeństwo uczest-
ników ruchu.

Starania o parking, który rozwiązałby 
problem braku miejsc dla pojazdów pra-
cowników firm zlokalizowanych przy ul. 
Podkockiej, uczestników mszy w koście-
le przy ul. 3 Maja czy mieszkańców zała-
twiających w tym rejonie sprawy trwały 
od czterech lat. Główny problem stanowił 
bowiem brak gruntu na tak duże przedsię-
wzięcie. W wyniku rozmów z proboszczem 
parafii Bożego Ciała władzom Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce udało się pozyskać 
na ten cel działkę o powierzchni 2362 m2, 
która pod koniec września 2019 roku zo-
stała bezpłatnie przekazana samorządowi 
aktem notarialnym. Niespełna dwa lata 
później ruszył przetarg, a w jego następ-
stwie roboty. 

Inwestycja objęła m.in. prace rozbiórko-
we, odwodnienie (wykonanie sieci i przy-
łącza kanalizacji deszczowej) oraz budowę 
parkingu z prefabrykatów betonowych 
– kostki brukowej betonowej oraz płyt 
ażurowych. W efekcie powstała jezdnia 
manewrowa oraz około 50 miejsc parkin-
gowych (w tym 2 dla osób niepełnospraw-
nych) i około 50 miejsc postojowych. Całość 
prac uzupełniło oznakowanie pionowe 
i poziome oraz skomunikowanie parkingu 
z ulicą Kolejową przez wykonanie wjazdu 
i zjazdu.

Zagospodarowano także kilka utworzo-
nych pomiędzy miejscami postojowymi 

punktów przeznaczonych na zieleń, nasa-
dzając tu ozdobne wiśnie piłkowane oraz 
tworząc rabaty z róż. Znajdujący się po le-
wej stronie płot oddzielający parking od 
prywatnej posesji pokryto winobluszczem 
trójklapowym, zaś naturalną barierę od-
gradzającą teren od parafii uzyskano przez 
utworzony ze 170 tui żywopłot. Aranżację 
zieleni wykonali zatrudnieni w Urzędzie 
pracownicy gospodarczy.

Całkowity koszt inwestycji zamknął się 
kwotą 605.862,65 zł. Jej uroczyste odda-
nie poprzez poświęcenie oraz symboliczne 
przecięcie wstęgi na wjeździe odbyło się 
3 maja br.

Dzisiejsze otwarcie parkingu to przykład 
dobrej współpracy władzy świeckiej i kościel-
nej. Grunt pod tę inwestycję parafia, której 
przewodniczy ks. kanonik Zbigniew Króczyń-

ski, przekazała samorządowi nieodpłatnie. 
Kolejne etapy to prace projektowe, przetarg 
i roboty drogowe. Dziś inwestycję w sposób 
uroczysty oddajemy do użytku. Mogą z niej 
korzystać wszyscy mieszkańcy. W ostatnich 
latach to już trzeci parking na terenie mia-
sta. Pierwszy, na kilkadziesiąt aut, powstał na 
osiedlu Błonie, następny z kilkunastoma miej-
scami postojowymi stworzyliśmy przy szkole 
Polskich Noblistów, ten jest kolejny, a w budo-
wie jest czwarty, największy, który realizuje-
my przy Starym Kinie – do końca czerwca po-
wstanie tu parking przeznaczony dla 320 aut. 
Wszystko to robimy mając świadomość, że aut 
wciąż przybywa i ludzie parkują je na ulicach. 
Takie inwestycje poprawiają zaś bezpieczeń-
stwo w ruchu – podsumował burmistrz. 

 
Magdalena Kąpielska

warstwy istniejącego humusu, niwelację, 
ułożenie siatki zabezpieczającej przed kre-
tami na boisku oraz terenie zielonym wokół 
niego (łącznie 8 tys. m2), wykonanie nowej 
mieszanki ziemi składającej się z rodzimego 
humusu, gleby dowiezionej z zewnątrz i pia-
sku oraz wysiew trawy sportowej. Inwesty-
cję wyceniono na kwotę 81 tys. zł brutto.

Ponadto szkoła we własnym zakresie 
przeprowadza renowację pasa zieleni, któ-
ry znajduje się pomiędzy boiskiem a budyn-
kiem szkoły. 

Magdalena Kąpielska

Parking powstał na działce przekazanej przez parafię Bożego Ciała
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Misterium Męki Pańskiej
Misterium to największe widowisko pasyjne na świecie, które 
koncentruje się wokół męki, śmierci i niekiedy zmartwychwstania 
Chrystusa. 

Pojęcie „misterium” oznacza tajemnicę, 
czyli w rozumieniu chrześcijańskim wnikli-
we wejście w rzeczywistość Bożego Obja-
wienia, a za jego sprawą głębszej obecności 
Boga w świecie. 

W przypadku Misterium Męki Pańskiej 
chodzi o niezwykłe przeżycie i dogłębne 
zrozumienie zdarzeń, które legły u pod-
staw chrześcijaństwa. Widowisko ma być 
narzędziem głoszenia Ewangelii – Dobrej 
Nowiny o zbawieniu Chrystusa, dostępnym 
i ofiarowanym każdemu, kto tylko zechce je 
przeżyć. 

Po dwuletniej przerwie spo-
wodowanej sytuacją pandemicz-
ną 9 kwietnia 2022 br., w dzień 
poprzedzający Niedzielę Palmo-
wą, na placu przy kościele para-
fialnym pw. św. Bartłomieja Apo-
stoła w Biskupicach Ołobocznych 
już po raz XIV odbyło się widowi-
sko pasyjne. 

Pierwsze misterium odbyło się 
15 kwietnia 2007 roku z inicjaty-
wy pomysłodawcy, scenarzysty 
oraz reżysera Mirosława Nowac-
kiego, który wspólnie z grupą 
wyjątkowych i aktywnych ludzi 
postanowił zabrać nas w czasy 
sprzed 2000 tysięcy lat, by raz jeszcze stać 
się uczestnikami wydarzeń, które doprowa-
dziły do ukrzyżowania Chrystusa. Widowi-
sko stało się niezapomnianym przeżyciem 
zarówno dla organizatorów, jak i uczestni-
ków. Ogromny sukces przedsięwzięcia stal 
się impulsem dla dalszych działań. Z roku na 
rok gromadziło ono coraz większe rzesze lu-
dzi oraz cieszyło się niesamowitym zainte-

resowaniem nie tylko mieszkańców lokalnej 
społeczności, ale również ościennych miej-
scowości. W latach 2017-2019 misterium 
odbyło się w Nowych Skalmierzycach, gdzie 
również odniosło wielki sukces oraz posze-
rzyło grono wielbicieli tego zdarzenia.

I tym razem organizatorzy dostarczy-
li mnóstwa niesamowitych wrażeń oraz 
wzruszeń, wprowadzając w atmosferę 
Wielkiego Tygodnia. Scenariusz widowiska 
oparty został na podstawie Ewangelii wg 
św. Jana - począwszy od Ostatniej Wiecze-

rzy, a skończywszy na zmartwychwstaniu 
Jezusa. Niesamowita gra aktorów-amato-
rów trzech pokoleń: Agaty Pawlickiej, Asi 
Stodolnej, Mateusza Stodolnego, Bartło-
mieja Stodolnego, Wojciecha Pawlaka, Ma-
teusza Gawrona, Adama Nowaka, Kamila 
Mukalskiego, Martina Kaźmierczaka, An-
drzeja Sikory, Jana Kałwińskiego, Szymona 
Pietraszka, Tomasza Bizackiego oraz Mi-

rosława Nowackiego, efektowne kostiumy 
i scenografia to tylko niektóre elementy, 
które stworzyły niezwykły spektakl, pod-
czas którego zgromadzeni widzowie nie tyl-
ko byli obserwatorami, ale również poczuli 
się jak uczestnicy tych wydarzeń. Należy 
tutaj wspomnieć również o wykorzystaniu 
w widowisku nowoczesnych środków tech-
nicznych i artystycznych takich jak światło, 
dźwięk, przejmująca muzyka. 

Misterium Męki Pańskiej wpisało się i na-
dal doskonale wpisuje w klimat kulturalny 
i artystyczny Biskupic Ołobocznych, wpro-
wadza w atmosferę tygodnia poprzedza-
jącego najważniejsze dla katolików Święta 
Wielkiej Nocy. Widowisko integruje lokalną 
społeczność, skłania do refleksji oraz za-
stanowienia się, jakie wartości w życiu są 
najważniejsze, a często pomijane. Dlatego 

warto podkreślić ogromne za-
angażowanie grupy ludzi, którzy 
mimo mnóstwa swoich codzien-
nych spraw, pracy, szkoły, znaj-
dują czas na to, by się spotkać 
i stworzyć coś bezinteresownie 
dla drugiego człowieka. Często 
jest to poparte ogromem wyrze-
czeń z ich strony, ale wdzięczność 
oraz liczna obecność ludzi na tym 
wydarzeniu, mam nadzieję, wy-
nagradza im te trudy i motywuje 
do dalszego działania. 

Podczas misterium została 
zorganizowana przez SK TM BO 
zbiórka do puszek na „Pomoc dla 

Ukrainy Caritas”. Dziękujemy za 
otwarte serca i wsparcie dla naszych sąsia-
dów w tak trudnych dla nich czasach.

Współfinansowanie: Urząd Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce. Otrzymaliśmy też 
wsparcie od firm: TASOMIX, SM LAZUR, 
Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzy-
cach, MAX DYWANIK, pomagali nam OSP 
oraz KGW Biskupice Ołoboczne.

Monika Bizacka

Nowe nakładki asfaltowe w Gałązkach Wielkich,  
Głóskach i Fabianowie
W ostatnim czasie zakończyliśmy kilka ważnych inwestycji drogowych 
rozstrzygniętych w ramach jednego ubiegłorocznego przetargu – 
informuje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz 
Walczak. 

Z zadania, które przewidywało remonty 
nawierzchni czterech dróg – we Węgrach, 
Gałązkach Wielkich, Głóskach oraz Fabia-
nowie – w 2021 udało się zrealizować na-
kładkę o szerokości 5 m i długości blisko 
700 m wraz z umocnionymi tłuczniem po-
boczami w pierwszej z miejscowości. Resz-
ta inwestycji ruszyła w tym roku, ale i ich 

efekty służą już mieszkańcom wymienio-
nych wsi. 

W ostatnich dniach marca zakończo-
no realizację ok. 380-metrowego odcinka 
w Gałązkach Wielkich. Na trasie od sali 
wiejskiej w kierunku granicy gminy droga 
została poszerzona i zyskała nową nakład-
kę z masy bitumicznej.

Na początku kwietnia wykonawca oddał 
kolejną z dróg. To 300-metrowy odcinek re-
lacji Głóski – Trkusów. Korytarz jezdni zo-
stał poszerzony z 3,5 do 4 metrów, a jej po-
bocza dodatkowo utwardzono kamieniem.

Finalnie wykonano też (bez poszerze-
nia) ok. 150-metrowy odcinek ul. Środko-
wej w Fabianowie – nowy dywanik asfal-
towy położono przy lewoskręcie z drogi 
krajowej znajdującym się na wysokości 
firmy Farmer.

 
Magdalena Kąpielska

Misterium odbyło się po dwuletniej przerwie
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Trzecia już „Szatnia na medal”
Powstała trzecia z kolei w Gminie, a druga na miejskim stadionie 
„Szatnia na medal”.

 Jej otwarcia w dniu 13 kwietnia br. Bur-
mistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Je-
rzy Łukasz Walczak i Przewodniczący Rady 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Tadeusz 
Orzechowski dokonali wespół z przedsta-
wicielami samorządu Województwa Wiel-
kopolskiego: członkiem zarządu Jackiem 
Bogusławskim oraz radnymi Andrzejem 
Pichetem i Marzeną Wodzińską - to bowiem 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskiego pochodziło 
stutysięczne dofinansowanie do inwestycji, 
której całkowity koszt wyniósł ok. 660 tys. 
zł. Uczestnikami wydarzenia byli również 
radny Grzegorz Ulichnowski oraz społecz-
ność Klubu Sportowego „Pogoń”, czyli mło-
dzi zawodnicy oraz trenerzy.

Chętnie korzystamy z różnego rodzaju do-
tacji, które wspierają gminne inwestycje. Nie 
inaczej jest w przypadku projektu „Szatnia na 
Medal” zainicjowanego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopolskiego. Sko-

rzystaliśmy z tego programu już po raz trzeci, 
a łączna kwota środków, jakie przy tej okazji 
otrzymaliśmy to przeszło 217 tys. zł - skomen-
tował burmistrz.

Pierwsza w Gminie „Szatnia na Medal” 
to kontener o wymiarach 5 x 12 m, który 
w styczniu 2020 roku zastąpił rozebrany 
stary budynek przy boisku sportowym w Bi-
skupicach Ołobocznych. W środku mieszczą 
się wyposażone w łazienki dwie szatnie dla 
zawodników oraz lokum dla trenera. Konte-
ner służy nie tylko zawodnikom trenującym 
w zamiejscowym oddziale KS „Pogoń”, ale 
i społeczności szkolnej – wszak zgodnie z ty-
tułem projektu jest to „Szatnia otwarta na 
wszystkich”. Nowe Skalmierzyce otrzyma-
ły na ten cel dofinansowanie w wysokości 
77.400 zł. 

Rok później otwarto kolejną szatnię do-
finansowaną przez Departament Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego w ramach wspo-

mnianego już programu. Dotacja w wyso-
kości 40.000 zł wsparła powstanie dwóch 
przebieralni wraz z prysznicami, które 
urządzono w budynku zlokalizowanym przy 
trybunach stadionu miejsko-gminnego. In-
westycja w dużej mierze przyczyniła się do 
poprawy komfortu warunków sanitarno-hi-
gienicznych młodych zawodników oraz po-
zwoliła skrócić im dystans z szatni do boiska, 
zwłaszcza do tego o sztucznej nawierzchni.

Tegoroczna „Szatnia na Medal” to pro-
jekt po raz kolejny realizowany na stadionie 
w Nowych Skalmierzycach, a wpływ na lo-
kalizację przedsięwzięcia miały wciąż nie-
zadowalające warunki lokalowe związane 
z wielością trenujących tu grup, a ponadto 
konieczność dostosowania się do wymo-
gów licencyjnych III ligi. Dobudowany do 
pawilonu człon posiada zatem dwie szat-
nie (dla gospodarzy oraz gości KS „Pogoń”) 
o kubaturze 25,70 m2 każda oraz korytarz 
z bezpośrednim wejściem z zewnątrz. Przy 
każdej przebieralni zlokalizowano łazienkę 
z 3 prysznicami i 2 umywalkami oraz osob-
ne pomieszczenie toalet. Wszystko to dla po-
prawy warunków uprawiania sportu przez 
zawodników naszego KS Pogoń Nowe Skal-
mierzyce, który w ubiegłym roku świętował 
100-lecie istnienia – tłumaczył włodarz.

Warunki w szatni są idealne. Każdy z za-
wodników ma swoją szafkę. Pięknie dobrano 
kolory – to barwy firmowe „Pogoni”. Cieszę 
się, że środki samorządu województwa mogły 
wesprzeć to zadanie […] Wiem, że są to dobrze 
zainwestowane pieniądze – dodał członek 
zarządu Województwa Wielkopolskiego Ja-
cek Bogusławski.

Uroczystemu otwarciu szatni towarzy-
szyło wspólne przecięcie wstęgi, okoliczno-
ściowy tort i sportowe prezenty oraz zwie-
dzanie nie tylko nowych pomieszczeń, ale 
i całego, z roku na rok piękniejącego obiektu 
stadionu, po którym oprowadził gości Jerzy 
Łukasz Walczak. 

Magdalena Kąpielska 

Droga w Głóskach przed i po remoncie Droga w Gałązkach Wielkich przed i po remoncie Droga w Fabianowie po remoncie
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Naczelnik Państwa Józef Piłsudski  
na dworcu w Skalmierzyach  
w 1919 roku
Od wielu lat różne źródła prasowe opisując dworzec kolejowy 
w Nowych Skalmierzycach wspominają o pobycie tu samego cesarza 
niemieckiego, podając przy tym datę 1913 roku, kiedy to miało dojść 
do spotkania władców dwóch zaborczych mocarstw. 

Brak jest bardziej istotnych informacji 
na temat tego rzekomego spotkania. Za-
pewne tak reprezentacyjny dworzec jesz-
cze w czasach pruskich mógł gościć wiele 
znamienitych osobistości, dla nas jednak 
istotne znaczenie ma rola dworca skalmie-
rzyckiego w okresie po powstaniu wielko-
polskim, gdy nasze miasteczko budowało 
swoją nową rzeczywistość. Poszukując 
przez wiele lat wszelkich informacji wiążą-
cych się z naszą lokalną historią stwierdzi-
łem, że w okresie międzywojennym dwo-
rzec skalmierzycki był świadkiem kilku 
niezwykle istotnych wydarzeń. 

W chwili wybuchu powstania wielko-
polskiego były graniczny dworzec miał 
zasadnicze znaczenie dla umożliwienia 
przejazdu pociągiem wielkiego patrioty 
Ignacego Paderewskiego z Poznania do 
Warszawy w noc sylwestrową 1918/1919 
roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości stacja w Skalmierzycach stała się 
ważnym punktem kontrolnym w przejeź-
dzie z Francji do Polski „Błękitnej Armii”, 
czyli wojsk generała Józefa Hallera. Ponow-
nie na skalmierzyckim dworcu kolejowym 
zgromadziły się tłumy ludzi oczekujących 
w dniu 17 czerwca 1938 roku na przejazd 
pociągu z relikwiami świętego Andrzeja 
Boboli z Poznania do Warszawy, gdzie mę-
czennik miał spocząć na zawsze. 

Przez wiele lat nie dawała mi spokoju 
szczątkowa informacja z kroniki szkolnej 
w Skalmierzycach, w której ówczesny kie-
rownik zapisał notatkę, iż w dniu 25 paź-
dziernika 1919 roku młodzież szkolna udała 

się na stację kolejową, aby powitać przejeż-
dżającego Naczelnika Państwa Polskiego Jó-
zefa Piłsudskiego. Brak było jakiegokolwiek 
opisu okoliczności tego spotkania oprócz 
stwierdzenia, że Naczelnik był ze spotkania 
z młodzieżą ukontentowany.

Poznań w oczekiwaniu na Przyjazd 
naczelnika 

Po latach poszukiwań w materiałach 
źródłowych natrafiłem na niezwykle inte-
resujące relacje z podróży Józefa Piłsud-
skiego do Poznania w dniu 25 październi-
ka 1919 roku. Pierwszy rok wolności był 
dla odradzającego się Państwa Polskiego 
czasem budowy administracji, samorządu, 
szkolnictwa, ale też i formowania Wojska 
Polskiego, którego przyszły Marszałek był 
niekwestionowanym przywódcą. Po podpi-
saniu kończących walki powstańcze poro-
zumień w Trewirze całość oswobodzonych 
ziem wielkopolskich została włączona 
w granice Rzeczypospolitej. Przy rządzie 
polskim utworzono specjalne ministerium 
byłej dzielnicy pruskiej. Z ramienia Wiel-
kopolan w jego skład wszedł jako zastępca 
ministra w randze podsekretarza stanu 
Adam Poszwiński – były członek Komisa-
riatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. 
Adam Poszwiński z racji swej funkcji spra-
wowanej od 17 października 1919 roku był 
bezpośrednim organizatorem przyjazdu 
Józefa Piłsudskiego do Poznania w 1919 
roku. W przygotowanej po 15 latach od 
tych wydarzeń relacji Poszwiński napisał: 
Napięcie rosło z każdym dniem zbliżającym 

chwilę przyjazdu do Poznania. Józef Piłsud-
ski po raz pierwszy wstępował w progi mia-
sta, o którym w całej Polsce mówiono, że tak 
miasto jak i dzielnica nie pozbyła się co naj-
mniej niechęci wobec osoby Naczelnika Pań-
stwa. Niechęć Wielkopolan do Piłsudskiego 
miała niezwykle złożone przyczyny. Sięga-
ły one być może czasów pobytu Naczelnika 
w twierdzy magdeburskiej, z której miał 
być zwolniony przez Niemców po złoże-
niu przyrzeczenia o niezmienności granic 
Wielkopolski wchodzącej w skład państwa 
pruskiego. Zapewne sam Józef Piłsudski, 
zajęty kształtowaniem wschodnich granic 
Polski, nie spodziewał się zrywu powstań-
czego w Wielkopolsce i dopiero po rozlaniu 
się działań powstańczych na cały teren 
wsparł powstanie kadrą dowódczą. Jednak 
mimo nieco chłodnej atmosfery w stosun-
ku do Wodza, przygotowania na jego przy-
jazd były godne Wielkopolan. Adam Po-
szwiński, jako minister odpowiedzialny za 
przebieg wizyty, rozpoczął serię rozmów 
i konkretnych ustaleń programowych, 
gdyż zależało mu, aby owocem tego przy-
jazdu była manifestacja serdecznych uczuć 
poznaniaków wobec Piłsudskiego. Wizytą 
w Poznaniu zainteresowane było nie tylko 
społeczeństwo polskie, ale też i zagranica, 
szczególnie władze w Berlinie. W Poznaniu 
szybko powołano komitet, któremu zależa-
ło na jak najbardziej okazałym powitaniu 
wyjątkowego gościa. Nawet ówczesna pra-
sa poznańska zamieściła szereg pozytyw-
nych opinii. Kurier Poznański napisał o ko-
nieczności oddania Głowie Państwa hołdu 
i czci okazując jednocześnie w swych przeko-
naniach szczerą i męską otwartość. Poznań 
na czas wizyty przybrał odświętny i naro-
dowy wygląd. Minister Adam Poszwiński 
towarzyszył Józefowi Piłsudskiemu w po-
ciągu od samej Warszawy. 

józef Piłsudski na skalmierzyckim 
dworcu w 1919 roku

Sądzę, że relacja bezpośredniego uczest-
nika przejazdu Naczelnika Józefa Piłsud-
skiego, jakim był minister Poszwiński, 
będzie najbardziej wiarygodną informacją 

Piłsudski w Poznaniu, 1919 r.Piłsudski w Jarocinie, 25.10.1919 r.
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o roli naszego dworca w tym wydarzeniu: 
Wyjechaliśmy specjalnym pociągiem o pół-
nocy, by około 8.00 rano stanąć w Kaliszu, 
gdzie władze tamtejsze i ludność tłumnie 
witali Naczelnika Państwa. Chwil kilka, a po-
ciąg poprzez Szczypiorno stanął już na ziemi 
wielkopolskiej w Skalmierzycach. Tu nastą-
piło pierwsze oficjalne powitanie Naczelni-
ka Państwa Polskiego przez 
reprezentantów ministerium, 
władz samorządowych itd. Na 
ich czele stali panowie wicemi-
nister Leon Pluciński i starosta 
krajowy Wyczyński. Przypo-
minam sobie żywo ten żywio-
łowy odruch okrzyków towa-
rzyszących przemówieniom 
sędziwego starosty krajowego 
i przedstawicieli ludności. Na-
czelnik wzruszony szedł wśród 
triumfu uczuć, które biły z serc 
wszystkich, a szczególnie dzie-
ci i był to kamerton, który 
jak nuta gorąca, jedna żywa 
i serdeczna, a szczera łączyła 
wszystkie uczucia wszędzie 
tam, gdzie pociąg się zatrzy-
mywał. Tak było następnie 
w Ostrowie, tak w Pleszewie, 
gdzie pomnę postać zasłużonego proboszcza 
tamtejszego ks. Niesiołowskiego, tak w Jaro-
cinie, tak w Środzie gdzie późniejszy woje-
woda Adolf Bniński, będący wówczas staro-
stą średzkim, był tłumaczem uczuć ludności 
wobec Józefa Piłsudskiego. Ta krótka relacja 
wskazująca na Skalmierzyce jako pierwsze 
miasteczko wielkopolskie witające wkra-
czającego w granice Wielkopolski potwier-
dza udział dzieci szkolnych ze Skalmierzyc 
w uroczystościach na dworcu kolejowym, 
o czym wspomina kronika szkoły skalmie-
rzyckiej. W delegacji jadącej z Warszawy 
do Poznania oprócz Naczelnika Państwa 
byli także wspomniany Adam Poszwiński, 
minister spraw wewnętrznych Stanisław 
Wojciechowski (kaliszanin) – późniejszy 
prezydent Rzeczypospolitej oraz wicemi-
nister Pluciński. Według relacji Poszwiń-
skiego dalszą podróż wszyscy spędzili 
w salonce Piłsudskiego, prowadząc szczere 
rozmowy, a Naczelnik najmilej poruszo-
ny był udziałem dzieci, jakie witały go na 
granicy Wielkopolski. Dlatego też w kroni-
ce szkoły kierownik Jabłoński zapisał, że 
Piłsudski był bardzo ukontentowany ze spo-
tkania z dziećmi. Szkoda, że z tak niezwy-
kłej chwili, gdy nasz dworzec stał się bra-
mą wjazdową do Wielkopolski pierwszej 
osoby w odrodzonej Rzeczypospolitej, nie 
zachowały się żadne relacje miejscowych 
historyków. Nie spotkałem też żadnej fo-
tografii dokumentującej ten fakt. Udało 
się jednak pozyskać zdjęcie z tych samych 
chwil na stacji w Jarocinie, które na pewno 
oddać też mogą atmosferę panującą w Skal-
mierzycach. Rok 1919 w Skalmierzycach 

Nowych to zapewne czas odradzania się 
naszej społeczności. Nie funkcjonowała 
jeszcze szkoła, nie było też parafii, działał 
tylko samorząd gminny z wójtem Wacła-
wem Porawskim i radnymi. Zapewne byli 
oni obecni na skalmierzyckim dworcu, 
skoro wieść o tej wizycie dotarła także do 
szkoły w Skalmierzycach. 

dalsza wizyta w Poznaniu
W południe 25 października 1919 roku 

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dotarł 
do Poznania. Po drodze pociąg specjalny 
wiozący całą delegację zatrzymywał się 
jeszcze w Pleszewie, Jarocinie i Środzie. Na 
przyjazd Wodza Legionów Poznań przy-
brał odświętny wygląd, a liczne gmachy 
zdobiły flagi w barwach narodowych. Dla 
dostojnego gościa przygotowano aparta-
menty w byłym pałacu cesarskim wybudo-
wanym przed laty jako rezydencję cesarzy 
niemieckich. Wraz z wybiciem godz. 12.00 
pociąg wjechał na peron przed pawilonem 
oficerskim. W wagonie salonki ukazał się 
Naczelnik w towarzystwie świty general-
skiej oraz oficjalnych przedstawicieli pań-
stwowych. Wśród nich był minister wojny 
gen. Leśniowski, gen. Józef Haller, szef misji 
francuskiej gen. Henris oraz wielu innych 
dygnitarzy wojskowych i cywilnych. 

Mowę powitalną wygłosił Władysław 
Seyda, po czym odbył się przegląd kompa-
nii honorowej, wśród której nie zabrakło 
powstańców z roku 1863. Wraz z wojskiem 
licznie stawiła się generalicja, zapewne 
z racji szacunku dla najwyższego Wodza 
Wojsk Polskich. Był dowódca powstania 
wielkopolskiego gen Dowbór-Muśnicki, 
a ponadto generałowie Zieliński, Wroczyń-
ski, Pakowski, Grudzielski i Raszewski. 
Władze cywilne reprezentował wojewoda 
poznański Celichowski, wojewoda pomor-
ski Łaszewski, sekretarz stanu Brejski 
a także Zygmunt Seyda i rektor Uniwersy-
tetu Poznańskiego prof. Święcicki. 

W uroczystej eskorcie wojskowej 3 plu-

tonu pułku ułanów orszak przejechał na 
dziedziniec zamku cesarskiego, gdzie wi-
zytę rozpoczęto uroczystym śniadaniem, 
po którym odbyło się spotkanie Naczel-
nika z prymasem Polski kard. Edmundem 
Dalborem. Zaplanowano też dwie uroczy-
stości w Teatrze Polskim: akademię oraz 
galowe przedstawienie po prywatnym 

wieczornym obiedzie u mini-
stra Wł. Seydy. 

Drugim dniem wizyty Jó-
zefa Piłsudskiego była nie-
dziela. Rozpoczęto mszą św. 
w katedrze poznańskiej, do 
której cała delegacja przeje-
chała z zamku wśród licznego 
szpaleru poznaniaków. Przed 
katedrą odbyło się powita-
nie Naczelnika przez pryma-
sa Dalbora wraz z prałatami 
i Kapitułę Katedralną, a po 
sumie Naczelnik udał się do 
Złotej Kaplicy, aby pokłonić 
się prochom pierwszych wład-
ców Polski, po czym wszyscy 
przejechali do poznańskiego 
ratusza. Tam Piłsudskiego go-
ściły władze Poznania, a pre-
zydent Drwęski podejmował 

go śniadaniem. Jakże wzruszające były 
słowa prezydenta Poznania skierowane do 
Wodza Legionów: Nie roztrwoniliśmy ojco-
wizny Naczelniku. Broniliśmy jej od wroga, 
który się wdzierał i od wroga, który tu był. 
Twardym było życie nasze, dola kresowych 
rycerzy i twardymi byliśmy sami, choć nieraz 
krwawiło się serce. Oddajemy Tobie dziedzic-
two któregośmy strzegli, Tobie który prawo 
masz szafować życiem naszym i krwią. 

Po śniadaniu Naczelnik Państwa wraz 
z generalicją i licznymi delegacjami przeje-
chał na lotnisko „Ławica”, gdzie dokonano 
uroczystego przeglądu wojska oraz odby-
ły się wyścigi konne. Po drodze odbyło się 
także spotkanie z poznańskimi skautami. 
Po powrocie na zamek zaplanowano spo-
tkanie z licznymi delegacjami mieszkań-
ców Poznania zakończone obiadem oraz 
wieczornym rautem. 

Niezwykle doniosły i uroczysty przebieg 
wizyty głowy Państwa Polskiego dostrze-
gła później miejscowa prasa, w której napi-
sano: Przyjęcie jakie mu zgotowała ludność 
tutejsza było bardzo serdeczne i najmniejszy 
dysonans nie zmącił harmonii z jaką Wielko-
polska witała głowę państwa. Opisując po-
stawę Piłsudskiego stwierdzono: Poza tym 
skromną swą postacią, daleką od wszelkiej 
pozy i wszelkiego patosu zdobył sobie (Pił-
sudski) od razu serca wszystkich, którzy 
mieli sposobność zbliżyć się do niego. Radość 
z tej jakże doniosłej wizyty rozbrzmiewała 
w każdym spotkaniu. Już w czasie akade-
mii w teatrze rozpoczętej „Mazurkiem Dą-
browskiego” oraz kurtuazyjnie francuskim 
hymnem „Marsylianką” często wznoszono 
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96. akcja poboru krwi w Nowych 
Skalmierzycach z odznaczeniami
23 kwietnia odbyła się 96. akcja poboru krwi, którą 
nowoskalmierzycki klub HDK tym razem zorganizował na tyłach 
miejskiego stadionu. 

Z powodu tymczasowej niedostępności 
hali sportowej kwietniowy pobór przepro-
wadziliśmy z udziałem specjalnego autobu-
su, który ustawiliśmy w okolicach harcówki. 
Harcerze ze Szczepu „Granica” im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzy-
cach nie tylko użyczyli nam miejsca, ale i po-
mogli w organizacji przedsięwzięcia, za co 
z serca im dziękuję! – skomentował prezes 
Henryk Olejnik.

Początkowo chęć podzielenia się ży-
ciodajnym lekiem wyraziło 50 osób, a po 
przeprowadzonych przez kaliskie RCKiK 
badaniach krew oddało 40 z nich (w tym 
11 kobiet i 1 osoba po raz pierwszy). Kil-
ka godzin poboru powiększyło dorobek 
nowoskalmierzyckiego klubu o kolejne 18 
litrów. Dzięki licznym sponsorom, których 
z akcji na akcję jest coraz więcej krwiodaw-
cy otrzymali upominki, m.in. koszulki. Na-
groda główna – rower – powędrowała do 

mieszkanki Nowych Skalmierzyc.
Przedsięwzięcie było także okazją do 

wyróżnień. Jan Bednarek i Tomasz Mocek 
z rąk prezesa odebrali odznaczenia I stop-
nia Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi 
po 18 litrach oddanej krwi. Gratulujemy!

Kolejny pobór krwi zaplanowany jest na 
18 czerwca.

Dariusz Smułka

Wielkanocny Zajączek
Przed świętami Wielkanocnymi na za-

proszenie Centrum Kultury oraz Biblioteki 
Publicznej Gminy i Miasta w Nowych Skal-
mierzycach ponownie zawitał Zajączek. 9 i 
10 kwietnia br. nasz gość wraz z towarzyszą-
cymi mu dyrektor Małgorzatą Jarosik oraz 
Kabaretem Bzik odwiedził wszystkie miej-
scowości gminy. Mieszkańcy mogli dowie-
dzieć się o tradycjach Świąt Wielkanocnych, 
przybić piątkę z Zajączkiem oraz zrobić pa-
miątkowe zdjęcie. 12 kwietnia br. Zajączek 
pojawił się również w Starym Kinie na świą-
tecznym przedstawieniu Kabaretu Bzik pt. 
„Wesołego Alleluja”. 

Z okazji świąt CK oraz BP ogłosiła również 
dwa konkursy plastyczne: dla dzieci w wieku 
przedszkolnym pt. „Pisanka Wielkanocna” 

oraz dla uczniów klas I-III szkół podstawo-
wych pt. „Koszyczek Wielkanocny”. Wszyst-
kim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy 
kreatywności. 
wyniki konkursu pt. 
„Pisanka wielkanocna”
I miejsce – Krzysztof Jędroszka, II miejsce 
– Filip Nazarek, III miejsce – Hanna Jezierska, 
wyróżnienia – Antonina Biniek, Marlena Kli-
cha, Antonina Portasiak, Eliza Staszak, Niko-
dem Armanowski, Oskar Biniek.
wyniki konkursu pt. 
„koszyczek wielkanocny”
I miejsce – Mikołaj Jędrzejak, II miejsce – Kor-
nel Kuźnicki, III miejsce – Aleksandra Wilczu-
ra, wyróżnienia – Maja Grygiel, Lena Łuczak, 
Julia Szmaj, Marcin Janusz, Jakub Pawlak.

okrzyki „Naczelnik Państwa – niech 
żyje”, a przemawiający rektor uniwer-
sytetu Święcicki powiedział: Z całe-
go serca, ze czcią i hołdem witamy Cię 
przedstawicielu wielkiej, niepodległej 
i zjednoczonej ojczyzny naszej. W trak-
cie wszystkich oficjalnych spotkań 
nieustannie rozbrzmiewała nuta pa-
triotyczna. Podczas obiadu na zamku 
z udziałem ponad 200 gości mowę na 
cześć dostojnego gościa wygłosił mini-
ster Wł. Seyda, który powiedział: Chwi-
le, które przeżywamy mają znaczenie 
historyczne nie tylko dla Wielkopolski, 
ale dla całej Polski. Przybywasz do nas 
po raz pierwszy jako Naczelnik Państwa 
i nasz najwyższy Wódz. Przybyłeś oto-
czony członkami rządu i wodzami wojsk 
polskich. Wziąłeś niejako w posiadanie tę 
ziemię, zadokumentowałeś przed świa-
tem, że ta ziemia wielkopolska, która 
wyswobodziła się sama z pęt niewoli już 
na zawsze wróciła do macierzy i stanowi 
po wszystkie czasy część nierozerwalną 
państwa polskiego. Stoją nam dziś przed 
oczyma dzieci wielkopolskie oraz dzieci 
wrzesińskie katowane za to, że nie chcia-
ły mówić pacierza w obcym języku. Stoi 
przed nami dziś cygański wóz Drzymały, 
w którym chłop polski szukał schronie-
nia, bo mu nie wolno było budować chaty 
na własnej ziemi. Wszystko to stoi nam 
przed oczyma, ale już jako ponury obraz 
przeszłości minionej na zawsze. A my 
dziś wolni na tym zamku, który miał być 
symbolem panowania niemczyzny nad 
ziemią wielkopolską, przyjmujemy Ciebie 
– Naczelniku i Wodzu nasz najwyższy. 

W ostatnim dniu wizyty w Wielko-
polsce Józef Piłsudski otworzył Mu-
zeum Wojskowe w Poznaniu, uczestni-
czył w rewii wojskowej na zamku, po 
czym udał się pociągiem do Gniezna, 
z którego wróciwszy spożył wieczorny 
obiad i o północy wyjechał z Poznania 
w drogę powrotną do Warszawy. Za-
pewne nad ranem we wtorek 28 paź-
dziernika 1919 roku pociąg specjalny 
wiozący głowę państwa przemknął po-
nownie przez stację Skalmierzyce.

Pierwsza wizyta Naczelnika Pił-
sudskiego w Poznaniu rozpoczęta 
przywitaniem się z Wielkopolską 
w Skalmierzycach była swego rodzaju 
zaślubinami z ziemią powracającą po 
latach niewoli w granice Polski. Sądzę, 
że dziś możemy być dumni, że to wła-
śnie nasze miasto stało się bramą wjaz-
dową do wolnej Wielkopolski, że to wła-
śnie na skalmierzyckim dworcu przed 
103 laty zatrzymał się pociąg specjalny 
z Warszawy tylko po to, by tu na naszej 
ziemi odbyły się te symboliczne zaślu-
biny ziemi wielkopolskiej z macierzą.

 
Oprac. Jerzy Wojtczak 

Przedstawienie Kabaretu Bzik w Starym Kinie
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Czytelnik roku 2021
Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie 

Wielkopolskim w kwietniu 2022 roku po raz siedemnasty nagro-
dziła najlepszych czytelników z terenu powiatu ostrowskiego. 
Dyplomy i nagrody książkowe przekazane przez Dyrektora Bi-
blioteki Powiatowej Jarosława Balcara trafiły do wyróżnionych 
z ternu naszej Gminy za pośrednictwem dyrektora oraz pracow-
ników CK i BP w Nowych Skalmierzycach.
wyróżnienia tytułem czytelnik roku 2021:
• Biblioteka główna w Nowych Skalmierzycach – Halina 

Wojciechowska
• Filia w Biskupicach Ołobocznych – Aneta Trzęsowska
• Filia w Droszewie – Agnieszka Kliber

Serdecznie gratulujemy!

Co w „GRANICY” 
piszczy?
Serdecznie zapraszamy do 
przeżycia niezapomnianych 
przygód podczas półkolonii 
organizowanych przez Szczep 
„Granica”, a wspartych 
dofinansowaniem z Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

Podczas naszych półkolonii stawiamy na 
wszechstronny rozwój dzieci poprzez ucze-
nie przez zabawę! Dzieci mają zapewnioną 
opiekę w godzinach 8:00 – 16:00, ciekawy 
i kreatywny program, wykwalifikowaną 
kadrę, gadżet pamiątkowy, obiad, podwie-
czorek i napoje.

Na każdy turnus półkolonii można 
zapisać się poprzez ankietę zgłoszenio-
wą dostępną na Facebooku Szczepu oraz 
na stronie: www.kalisz.zhp.wlkp.pl/
polkolonie-letnia-przygoda/. 

 „Półkolonie Letnia Przygoda”odbędą się 
na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych 
Skalmierzycach (ul. Mostowa 1a - „Stary 
Basen”). Zorganizowane zostaną 4 pięcio-
dniowe turnusy - I od 11.07 do 15.07 / II od 
18.07 do 22.07 / III od 25.07 do 29.07 / IV 
od 01.08 do 05.08. 

Do wyboru mają Państwo 4 tematyki na 
każdym turnusie: 
• budujemy kreatywność (wyłącznie na 

turnusie 1 i 4) 
• ta wyprawa czeka na każdego kon-

struktora. Damy upust swej kreatyw-
nej stronie i zbudujemy coś własny-
mi rękoma.

• Taneczna przygoda (wyłącznie na tur-
nusie 2 i 3) - tutaj odnajdą się wszyscy, 
którzy uwielbiają taniec i ruch. Uczest-
nicy będą mogli spróbować rożnych 
technik tanecznych i dowiedzieć się 
więcej o różnych stylach, spędzić 
aktywnie czas, a na koniec wziąć udział 
w tanecznym turnieju,

• Na tropie natury - będą to półkolonie 
dla wszystkich dzieci, które kochają 
przyrodę i chciałyby się o niej dowie-
dzieć czegoś więcej, poznać jej tajniki 
i być blisko z naturą.

• Podróże małe i duże - zapraszamy każdą 
osobę która lubi podróżować i jest 
ciekawa świata. Podczas naszej wę-
drówki, będziemy mieli okazję zgłębić 
inne kultury oraz poznać ciekawostki 
o odwiedzonych krajach,

• W świecie psich zawodów - interesują 
Cię psy i chciałbyś się o nich dowiedzieć 
czegoś więcej? Poznasz podstawy bez-
piecznego kontaktu z czworonogami, 
weźmiesz udział w zabawach i majster-

kach tematycznych, zaprosimy Cię do 
świata psów pracujących dla człowieka 
i na spotkanie z takimi psami na żywo.
Koszt półkolonii to 430 zł/turnus. Dla 

mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce odpłatność wynosi 330 zł/turnus 
(dofinansowanie ze środków Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce). Odpłatność dla 
rodzeństwa - 30 zł. Honorujemy również 
płatność bonem turystycznym.

Nie możemy już doczekać się, aż przeżyje-
my wspólnie niezapomniane przygody! Ser-
decznie zapraszamy do zapisów. W razie py-
tań prosimy kontaktować się telefonicznie: 
- Jakub – 795 182 677 lub Gabriela – 608 
430 389.

Laureatki konkursu w Bibliotece Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim 
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Pierwsze tegoroczne gminne becikowe
29 kwietnia br. w Starym Kinie miała 

miejsce kolejna edycja „Kasy dla Bobasa”, 
czyli przyznania rodzicom z terenu gminy 
jednorazowego świadczenia w wysokości 
500 zł z tytułu urodzenia się dziecka. Tym 
razem w szeregi mieszkańców zostało 
włączonych 16 dziewczynek i 20 chłopców.

Widok sielskich, powiększonych rodzin 

mocno koi, pokrzepia, daje nadzieję na cią-
głość pokoleń. […] Życzę Państwu wszel-
kiej pomyślności, a maluszki niech wzra-
stają w zdrowiu, spokoju oraz poczuciu 
bezpieczeństwa – winszował szczęśliwym 
rodzicom Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.

Dariusz Smułka
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Kwiecień w Klubie Senior +
Kwiecień w Klubie Senior + obfitował w zajęcia ruchowe, zdrowotne, 
poprawiające samopoczucie i poczucie własnej wartości. 

Realizowano stałe punkty działalności 
takie jak fitness, nauka języka angielskie-
go, wizyta pielęgniarki, psychologa, masa-
żysty, dietetyka czy psychoonkologa. 

W Wielki Czwartek Seniorzy mieli oka-
zję zjeść świąteczne śniadanie z Burmi-
strzem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Jerzym Łukaszem Walczakiem, Przewod-
niczącym Rady Tadeuszem Orzechow-
skim i Kierownik MGOPS Urszulą Gajdą. 
Na stole znalazły się tradycyjne, świątecz-

ne potrawy. Każda Seniorka otrzymała 
prezent, a trzy najlepiej ocenione babki 
nagrodzono sprzętem medycznym takim 
jak ciśnieniomierz naramienny, gluko-
metr oraz pulsoksymetr. 

W kwietniu zaprosiliśmy na rewizy-
tę Seniorów z Dziennego Domu Senior+ 
w Latowicach. Wszystkie dekoracje jak 
i słodkości przygotowali samodzielnie 
nasi Seniorzy –wyszło smacznie i pięknie.

Odwiedziła nas również mł.asp. Ewa 

Golińska-Jurasz – koordynatora do spraw 
dostępności w Komendzie Powiatowej 
Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Tema-
tem przewodnim spotkania było „Bezpie-
czeństwo pieszego w ruchu drogowym” 
– jak bezpiecznie i zgodnie z przepisami 
korzystać z przejść dla pieszych czy ście-
żek rowerowych. Pani aspirant omówiła 
również zmiany w Kodeksie Drogowym. 
Seniorzy mieli okazję założyć alkogogle, 
mogli przekonać się na własnej skórze jak 
widzi osoba pod wpływem alkoholu. 

Nowością były warsztaty pt. „INTER(-
net)AKCJA MIĘDZYPOKOLENIOWA DLA 
SENIORÓW”, które przybliżyły pojęcie 
uzależnień behawioralnych. Bardzo cie-
kawe zajęcia uczące Seniorów jak radzić 
sobie z przeciwnościami losu.

Zajęcia fitness

Śniadanie Wielkanocne

 Odwiedziny Seniorów z Dziennego Domu  
Senior+ w Latowicach

Śniadanie Wielkanocne Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - wizyta Policji

Zajęcia codzienne – robótki ręczne, mandale,  
gry planszowe

Spotkanie z Jerzym Wojtczakiem

Trening pamięci z psychologiem
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1 Festiwal Modeli Kartonowych 
w Redzie ze skalmierzyckim akcentem
W dniach 1-3 kwietnia w nadmorskiej Redzie odbył się  
1 Festiwal Modeli Kartonowych, który był okazją do spotkania się 
ludzi zafascynowanych modelarstwem kartonowym. 

Jak piszą sami organizatorzy: chcemy pro-
mować modelarstwo jako ciekawą formę spę-
dzania wolnego czasu. I to się udało!

Pierwszy dzień poświęcony był warszta-
tom modelarskim dla najmłodszych, a dwa 
pozostałe to już wielka uczta dla oczu. Zain-
teresowanie, zarówno ze strony wystawców 
i zwiedzających, przerosło wszelkie ocze-
kiwania. Dość napisać, że było ponad 100 
wystawców i 304 zgłoszone modele konkur-
sowe w trzech kategoriach (junior, młodzik 
i senior) oraz 12 kategorii modelarskich. 
Można było również podziwiać wykonaną na 

światowym poziomie makietę kolejową pre-
zentującą fragment normalnotorowej stacji 
Lewin Leski oraz Lewin Leski Wąskotorowy.

Od samej inauguracji festiwalu do ostat-
niej godziny sala była szczelnie wypełniona 
zwiedzającymi, którzy niezależnie od wieku 
z szeroko otwartymi oczami i z uśmiechem 
na ustach podziwiali zgromadzone na sto-
łach modele. Odbyło się też wiele rozmów 
miedzy oglądającymi a wystawcami na te-
maty dotyczące zarówno samych modeli, co 
przedstawiają, jak i techniki ich budowy.

Może morze jest daleko od Nowych Skal-

mierzyc, ale dzięki temu, że nasze miasto 
reprezentowało w konkursie dwóch mo-
delarzy: Adam Alfred Koch i jego 9-letni 
syn Kuba, udało się tę odległość znaczą-
co zmniejszyć.

Mimo ogromnej konkurencji obaj zdobyli 
nagrody: Adam Koch w grupie Senior za mo-
del szynobusa Rufled Ducking, a Kuba otrzy-
mał wyróżnienie w grupie Młodzicy za swój 
topór Wikingów. 

Organizatorami I Festiwalu Modeli Kar-
tonowych byli: Fabryka Kultury w Redzie, 
Nut Only Papercraft i Kartonowa Kolej 
– do tej ostatniej grupy modelarskiej należy 
wspomniany wcześniej Adam Koch. 

Wśród sponsorów nagród dla modelarzy 
znaleźli się Adam Alfred Koch i Urząd Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. Dzięki przeka-
zanym przez Urząd ulotkom, folderom oraz 
banerowi nasze Nowe Skalmierzyce trwale 
zaznaczyły swój ślad zarówno w nadmor-
skim piasku, jak i modelarskim świecie. 

Jarzębinkowe przedszkolaki  
to „Kubusiowi przyjaciele Natury”
„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich 
programów edukacyjnych poświęconych tematyce ekologicznej.

Jego celem jest proekologiczna edukacja 
dzieci i zachęcenie ich do ruchu już od naj-
młodszych lat poprzez udział w zajęciach 
tematycznych, podczas których nauczą się 
troszczyć o środowisko naturalne, poznają 
podstawowe zasady ekologii i dowiedzą się, 
dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz 
poznają korzyści płynące z ruchu. 

Przedszkole „Jarzębinka” włącza się 
w wiele działań proekologicznych: ogólno-
światowych, ogólnopolskich jak i lokalnych. 
22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień 
Wody. W tym dniu podczas zajęć dzieci 
dowiedziały się, skąd bierze się woda, jak 
ważną rolę pełni w naszym życiu oraz jak 

możemy ją oszczędzać. Z tej okazji najmłod-
si przeprowadzili doświadczenia związane 
z wodą oraz skonstruowali własny filtr do 
wody. Dzień zainspirował nas także do wie-
lu ciekawych prac plastycznych. 

25 marca 6-latki z „Jarzębinki” włączy-
ły się w lokalną akcję „Wielkie Sprzątanie 
Gminy”. Przedsięwzięcie miało charakter 
zabawy, dzieci dowiedziały się, że należy 
dbać o przyrodę, chronić ją, by korzystać 
z jej uroków. Coroczna akcja sprzątania 
świata jest świetną okazją, aby uświado-
mić dzieciom, jak wiele dobrego człowiek 
może zrobić dla środowiska poprzez wła-
ściwe zachowanie. Akcja sprzątania świata

14



Gminny Konkurs Recytatorski w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole 
Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach
7 kwietnia 2022 roku odbył się 
Gminny Konkurs Recytatorski 
„Zdrowe dzieci to szczęśliwe 
dzieci”. Jego celem było pro-
mowanie zdrowego stylu życia, 
rozwijanie zdolności recytator-
skich oraz popularyzowanie 
poezji dziecięcej.

Do konkursu przystąpiło pięć przed-
szkoli z terenu gminy: Publiczne Przed-
szkole w Ociążu, Publiczne Przedszkole 
w Kotowiecku, Oddział Przedszkolny 
w Gostyczynie, Publiczne Przedszkole „Pod 
Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach 
oraz Oddział Przedszkolny przy Szkole Pod-
stawowej im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach. Konkurs był zorganizo-
wany dla wszystkich grup wiekowych. Do 
artystycznych zmagań przystąpiło pięt-
naścioro uczestników. Jury w składzie: dy-
rektor Agnieszka Jaźwiec, Joanna Płonka 
oraz Małgorzata Liebert oceniając występy 
brało pod uwagę dobór tekstu i jego pamię-
ciowe opanowanie, interpretację oraz ogól-
ny wyraz artystyczny. Wybór nie należał 

do łatwych, gdyż recytatorzy wykazali się 
ogromnym talentem i zaangażowaniem. 
W końcowej klasyfikacji komisja wyłoniła 
troje laureatów w każdej grupie wiekowej. 
Pierwsze miejsca zajęli: w grupie 3-latków 
– Hanna Jezierska z Oddziału Przedszkol-
nego przy Szkole Podstawowej im. Polskich 
Noblistów; w grupie 4-latków – Maria Ma-
tyśkiewicz z Oddziału Przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej im. Polskich Nobli-
stów; w grupie 5-latków – Bartłomiej Bo-
guta z Oddziału Przedszkolnego przy Szko-

le Podstawowej im. Polskich Noblistów; 
w grupie 6-latków – Franciszek Zimniak 
z Publicznego Przedszkola w Ociążu.

Każdy uczestnik otrzymał dyplom, 
a laureaci trzech pierwszych miejsc w każ-
dej grupie wiekowej nagrody ufundowane 
przez radę rodziców. To było przedsięwzię-
cie pełne wrażeń, emocji i dobrej zabawy. 
Mamy nadzieję na powtórkę. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy i życzymy wie-
lu sukcesów!

Magdalena Pussak-Szewczyk

Dwukrotnie na najwyższym podium
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Pol-

skich Noblistów w Nowych Skalmierzycach 
już po raz kolejny nie zawiedli w konkursach 
poetyckich organizowanych przez I Liceum 
Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lip-
skiego w Ostrowie Wielkopolskim. I miejsce 
w VII Przeglądzie Młodzieżowej Twórczości 
Poetyckiej im. Wojciecha Bąka zajęła Marce-
lina Kwiatkowska. Tegoroczne hasło przeglą-

du brzmiało ,,Wolność zapisana w wierszu”. 
Również I miejsce zdobył Nikodem Stegliński 
w konkursie „Muzyka Krzysztofa Komedy 
Trzcińskiego słowem malowana”. Obydwoje 
laureatów reprezentowało klasę VIIa. Ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów literackich. Uczniów do konkursów 
przygotowywała Dorota Bukowska. 

D.B.

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Powstanie 
Wielkopolskie 1918-1919 w moim obiektywie”
8 kwietnia 2022 roku w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczysta gala podsumowująca 
Wojewódzki Konkursu Fotograficzny. 

Jury spośród 415 prac wybrało 20 
w dwóch kategoriach wiekowych. Wśród 
laureatów reprezentujących szkoły pod-
stawowe wyróżnienie i nagrody otrzymała 
Nadia Chmielewska, uczennica klasy IV Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu. 

W uroczystości wzięli udział: Wicewoje-
woda Poznański Beata Maszewska, Wielko-
polski Kurator Oświaty Robert Kazimierz 
Gaweł, Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek, 

Violetta Słupianek – dyrektor Delegatury 
w Kaliszu, członkowie jury oceniającego 
prace, laureaci, zaproszeni goście. Galę po-
prowadziła Jolanta Stasiak-Dróżdż – koor-
dynator konkursu.

W holu liceum zorganizowano wystawę 
nagrodzonych prac. Nauczyciele z Zespołu 
Szkół Techniczno-Elektronicznych w Ka-
liszu opracowali aplikację do mapy google 
z miejscami upamiętniającymi Powstanie 
Wielkopolskie. Na mapie wyświetlają się 

zdjęcia laureatów konkursu.
Udział w uroczystości był wielkim prze-

życiem. Po zakończeniu gali jej uczestnicy 
udali się na zwiedzanie Muzeum Powstania 
Wielkopolskiego 1918 – 1919.

szkolny koordynator konkursu - Jolanta Wieleba

Uczennica SP w Ociążu  
- laureatka konkursu fotograficznego

Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie zdolności recytatorskich
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Cudze chwalicie swego nie znacie … 
Od takich słów można by zacząć opisywanie wydarzenia, jakie miało 
miejsce w Fabianowie 30 kwietnia br. 

Dzięki uprzejmości mieszkańców, któ-
rzy udostępnili swój przepiękny ogród na 
wydarzenie kulinarne KGW z Fabianowa 
mogło po raz kolejny przedstawić swoje 
propozycje do drugiego wydania „Księgi 
Smaków Powiatu Ostrowskiego”. Tym ra-
zem prym wiodły potrawy wielkanocne. 
Miło było degustować potrawy wraz z go-
śćmi: Pawłem Rajskim - Starostą Powiatu 

Ostrowskiego, Jerzym Łukaszem Walcza-
kiem - Burmistrzem Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce, Januszem Grzesiakiem – Dy-
rektorem Biura Promocji Powiatu Ostrow-
skiego oraz członkami rady sołeckiej. Pogo-
da w tym dniu dopisała, a promienie słońca 
oświetlały potrawy w przepięknym krajo-
brazie kwitnących czereśni oraz budzących 
się do życia roślin. 

Na końcu chcielibyśmy nawiązać do 
słów Cudze chwalicie..., a mianowicie: mamy 
wiele pięknych miejsc w gminie, powiecie 
czy w Polsce, ale to w naszej miejscowości, 
które było tworzone przez ponad 12 lat 
zachwyciło wiele obecnych osób – chodzi 
oczywiście o ogród przedstawiony na kilku 
powyższych fotografiach. Kto zgadnie: kto 
włożył tyle serca i pracy w jego stworzenie 
oraz określi chociaż 5 drzew tam znajdują-
cych się, otrzyma nagrodę niespodziankę 
od KGW Fabianów. 

Światowy  
Dzień Ziemi w żłobku
22 kwietnia obchodziliśmy 
Światowy Dzień Ziemi. 

Nauka zachowań ekologicznych powin-
na być nie tylko modą, a przede wszystkim 
przejawem troski o przyszłość planety od 
najmłodszych pokoleń. Dzieci ze żłobka 
podczas zajęć przypomniały sobie, jak dbać 
o środowisko i otaczającą nas przyrodę. 
Miały okazję porozmawiać o tym, że Zie-
mia jest jedyną zamieszkaną planetą i jed-
nocześnie naszym domem, więc musimy 
troszczyć się o nią najlepiej jak potrafimy 
np. poprzez segregację śmieci a także ich 
recykling. Nie zabrakło wykonanych rę-
kami dzieci prac plastycznych o tematy-
ce ekologicznej.

Zagadka od KGW Fabianów: Co to za ogród?
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Młodzież 
zapobiega 
pożarom
8 kwietnia w sali OSP 
w Skalmierzycach odbyły się 
miejsko-gminne eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej. 

Rywalizacja ma na celu popularyzowa-
nie wśród młodzieży przepisów i kształ-
towanie umiejętności w zakresie ochrony 
ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej. 

W konkursie wzięły udział dzieci z na-
stępujących szkół z terenu gminy: Bisku-
pice Ołoboczne, Gostyczyna, Kotowiecko, 
Skalmierzyce. Nad prawidłowym przebie-
giem rozgrywki czuwali sędziowie z Za-
rządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 
w Nowych Skalmierzycach w składzie: pre-
zes Jacek Łusiak, wiceprezes Witold Briese, 
komendant Jerzy Kwiasowski oraz sekre-
tarz Krystian Wrzesiński. 

Turniej składał się z dwóch etapów - 
uczniowie zmierzyli się z pytaniami w for-
mie testowej i ustnej. Podium uplasowało 
się następująco:
 
Pierwsza grupa wiekowa  
(klasy I-IV szkoły podstawowej):
• I miejsce Filip Hyla
• II miejsce Lena Matusiak
• III miejsce Przemysław Cebulski

Rozstrzygnięcie 
konkursu 
wielkanocnego
13 kwietnia 2022 roku odbyło 
się rozstrzygnięcie konkursu 
wielkanocnego pt. „Jajo 
Wielkanocne” zorganizowanego 
przez Żłobek Gminny. 

Zadanie polegało na wykonaniu wraz 
z rodzicami wielkanocnego jaja. Dyrektor 
Anna Walczak wręczyła uczestnikom na-
grody i pamiątkowe dyplomy. Wszystkie 
prace były przepiękne, a dodatkowo zo-
stały przekazane na licytację „Dla Tymka 
Górskiego” udostępnioną na Facebooku. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzi-
com i dzieciom za zaangażowanie i liczny 
udział w konkursie. 

druga grupa wiekowa  
(klasy V-VIII):
• I miejsce Filip Błaszczyk
• II miejsce Natalia Andrzejewska
• III miejsce Marcelina Tyl
• IV miejsce Joanna Stodolna.

Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagro-
dy rzeczowe. Zwycięzcy z poszczególnych 
grup wzięli udział w eliminacjach powiato-
wych konkursu, który odbył się 26 kwietnia 
w Przygodzicach. 

Krystian Wrzesiński
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Sukces Natalii
W dniach 2-3 kwietnia odbywały się turnieje 
kwalifikacyjne do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, najważniejszej imprezy krajowej dla 
juniorów młodszych w tegorocznym sezonie. 

Reprezentantka Ostrowskiego Towarzystwa Badmintona 
Lotka Natalia Śrama grała w Solcu Kujawskim – strefa B, gdzie 
wspólnie z Sebastianem Saldatem (UKS Dwójka Bytów) zwycię-
żyli w grze mieszanej i uzyskali awans do OOM. W grze podwójnej 
dziewcząt Natalia razem z Zofią Redzimską (UKS Kometka Jastro-
wie) awansowały do OOM z listy kwalifikacyjnej na podstawie 
zdobytych punktów w całym sezonie. Tym samym Natalia powtó-
rzyła swój sukces z ubiegłego sezonu, gdzie również awansowała 
w dwóch grach do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 
Zawody te odbyły się w dniach 13-15 maja w Białymstoku.

M.Ś

Finał województwa  
w biegach przełajowych
Po sukcesie w zawodach powiatowych uczniowie Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi z Nowych 
Skalmierzyc odnieśli kolejne – tym razem w zawodach 
wojewódzkich. Mistrzostwa odbyły się 26 kwietnia 
w Żerkowie.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców 
Wlkp. wystartowała w dwóch kategoria 
wiekowych w biegach drużynowych, a kil-
ka osób startowało indywidualnie. W każ-
dej kategorii brało udział ponad 200 za-
wodników lub zawodniczek z najlepszych 
szkół w województwie.

Chłopcy klasy 8 uzyskali 11 miejsce na 
54 startujące szkoły, natomiast dziewczęta 
klas 3-4 zajęły 27 miejsce na 57 szkół. Indy-
widualnie najlepsze miejsce w swojej kate-
gorii zajęła Natasza Mucha, klasyfikując się 
na 4 miejscu w województwie, Tymoteusz 
Nowak wbiegł na metę jako 13, Michał Ba-
nasiak jako 28, Diana Butkovska jako 53, 
Nikodem Ciupka jako 48.

• Skład drużyny dziewcząt klas 
3-4: Diana Butkovska, Jagoda Klar, Iga 
Gruszka, Maja Bazela, Bianka Mąkosz, 
Wiktoria Spaleniak.

• Skład drużyny chłopców klasa 8: 
Tymoteusz Nowak, Nikodem Ciupka, 
Igor Oczachowski, Jakub Matuszewski, 
Adam Szymczak, Filip Kończyński.

• Dziewczęta klasa 8: Natasza Mucha 
oraz Wiktoria Wolender.

• Chłopcy klasa 7: Michał Banasiak.
Wielkie gratulacje i brawa dla wszyst-

kich zawodników.
 

Organizator Sportu w Gminie i Mieście Nowe 
Skalmierzyce - Izabela Garcarek-Duleba

Polish Open Cup z udziałem  
Alana Świtały
Kolejny sukces Alana – tym razem w prestiżowym 
turnieju taekwondo, który odbył się 
w Dzierżoniowie w dniach 11-13 marca 2022 roku. 

Pomimo dużej ilości zawodników, wysokiego poziomu oraz 
ciężkiej rywalizacji udało mu się stanąć na podium jak za każdym 
razem. Osiągniecia utalentowanego nastolatka wprowadzają 
w zachwyt i podziw. Wywalczone kolejne szczeble drabiny pro-
wadzą go na sam szczyt. Osiągniecia Alana na turnieju to: 1 miej-
sce w technikach specjalnych, 3 miejsce w układach formalnych 
oraz 3 miejsce w walkach semi-contact. Nie byłoby to możliwe 
bez ciężkiej pracy zawodnika a także wkładu trenera Kazimierza 
Kurzawskiego. Olbrzymie podziękowanie za wsparcie również 
dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzego Łuka-
sza Walczaka.

Zawodnicy ze Skalmierzyc przed startem 
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