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Nawodnienie kolejnego boiska dofinansowane  
przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
To już kolejne dofinansowanie w ramach programu „Deszczówka”, 
które Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce pozyskała z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

W ubiegłym roku kwotą 50 000 tys. zł 
(stanowiącą 70% inwestycji) wsparto insta-
lację systemu nawodnienia przyszkolnego 
boiska w Biskupicach Ołobocznych, opie-
rającego się na 20 zraszaczach zasilanych 

wodą ze zbiorników gromadzących desz-
czówkę. W roku bieżącym podobną sumę 
– dotację w wysokości 49 993,00 zł również 
stanowiącą 70% całości inwestycji – samo-
rząd wojewódzki przyznał naszej Gminie na 

zadanie pod nazwą „Wykonanie instalacji 
nawodnienia boiska wraz ze zbiornikiem 
gromadzącym deszczówkę przy Szkole Pod-
stawowej w Ociążu”. Zamontowany w płycie 
boiska system nawadniający oparty będzie 
na 15 zraszaczach wraz z siecią rurociągów, 
które zasilane będą wodą deszczową zebraną 
z dachu budynku do specjalnego zbiornika 
betonowego o pojemności 10 m3 – wyjaśnia 
burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. W podpi-
saniu umowy z jego ramienia uczestniczyli 
zastępca burmistrza Agnieszka Sipka oraz 
kierownik Referatu Finansów Przemysław 
Pławecki, natomiast Urząd Marszałkow-
ski reprezentował wicemarszałek Krzysz-
tof Grabowski.

Inwestycja przyczyni się do poprawy jako-
ści oraz estetyki boiska, a przy tym wspaniale 
wpisuje się w nasze gminne działania proeko-
logiczne – w 2020 roku wdrożyliśmy program 
„Łapmy deszcz” związany z dofinansowaniem 
dla mieszkańców zakupu i montażu zbiorni-
ków naziemnych lub podziemnych służących 
do zatrzymywania i wykorzystywania wód 
opadowych i roztopowych – reasumuje wło-
darz Nowych Skalmierzyc. 

Zadanie ma zostać zrealizowane do 29 
października br. 

Magdalena Kąpielska

Dwie drogi z dofinansowaniem  
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Przy wsparciu środków z Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych realizujemy dwie te-
goroczne inwestycje drogowe – mówi bur-
mistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Jerzy Łukasz Walczak, wskazując na Lezionę 
oraz ul. Słoneczną w Skalmierzycach.

Prace przy zakończonej już budowie dro-
gi dojazdowej do pól w miejscowości Le-
ziona toczyły się na ponad 300-metrowym 
odcinku wzdłuż sali wiejskiej. Zakres robót 
objął utwardzenie jezdni nawierzchnią bi-
tumiczną, umocnienie poboczy kruszywem 
oraz wykonanie zjazdów z kostki betonowej.

Ten sam rodzaj prac objął także 275-me-
trowy kawałek ul. Słonecznej w Skalmie-
rzycach na tzw. Dąbku. Dofinansowanie do 
inwestycji mogło nastąpić ze względu na to, 
że jest to również droga dojazdowa do pól. 
Zakończenie robót przewidziano do końca 
września br.

Łącznie na zadania nasz samorząd pozy-
skał kwotę 63.750 zł – powiedział burmistrz.

 
Magdalena Kąpielska

Leziona przed remontem...

Dzięki dofinansowaniu boisko zostanie uzbrojone w system zraszania

Skalmierzyce, ul. Słoneczna przed remontem...

... i w trakcie remontu

... i w trakcie remontu
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Kolejne inwestycje drogowe ukończone
Ani się nie obejrzeliśmy, a za nami odbiór 

kolejnego etapu przebudowy ul. Krótkiej 
w Nowych Skalmierzycach. Od ubiegłego roku 
metr po metrze uzbrajamy tutejsze osiedle 
mieszkaniowe w asfalt oraz ciągi pieszo-ro-
werowe. Jest już tego ponad 500m. Zanim 
całość terenu zyska infrastrukturę drogową, 
trochę jeszcze potrwa, ale działamy systema-
tycznie, w myśl przysłowia „ziarnko do ziarn-
ka” – tymi słowami burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce skomentował zakończo-
ny na ul. Krótkiej II etap prac związanych 
z położeniem kostki betonowej na kilku 
łącznikach (koszt ok. 300 tys. zł) do głów-
nego ciągu komunikacyjnego, który powstał 
rok wcześniej. Samorząd wykonał wówczas 
nie tylko asfalt oraz chodniki, ale i dodatko-
we przejście tworzące skrót pomiędzy ulica-
mi Krótką a Kamienną. Ubiegło- i tegoroczne 
prace dopełniło oświetlenie zmodernizowa-

nych w obu etapach odcinków dwudziesto-
ma nowoczesnymi lampami ledowymi. 

Zakończyła się również przebudowa ul. 
Podkockiej w Skalmierzycach. Inwestycję 
wycenioną na ok. 115 tys. zł przeprowadzo-
no na odcinku od wjazdu przy pomniku Po-
wstańców Wielkopolskich – sięgając nieco 
w głąb ul. Szumiących Wierzb – do pierw-
szego skrzyżowania. W zakres prac weszła 
budowa po prawej stronie jezdni brakują-
cego tu odcinka chodnika o długości ponad 
200 mb wraz ze zjazdami do posesji. Po 
przeciwległej stronie, na wysokości pomni-
ka, utworzono natomiast kilkanaście miejsc 
postojowych z betonowej płyty ażurowej. 
Nieco dalej powstało oznakowane przej-
ście dla pieszych, które ułatwi bezpieczną 
komunikację do zlokalizowanych przy ulicy 
budynków mieszkalnych, ośrodka zdrowia, 
zakładów pracy oraz sklepów.

Na tej ulicy sfinalizowano już także prace 
związane z budową wygodnego dojścia do 
hali sportowej oraz usytuowanego w przysz-
kolnym pawilonie Klubu Seniora. Miejsce 
pod chodnik wygospodarowano poprzez 
zmniejszenie boiska i przesunięcie ogradza-
jącego teren płotu. Koszt zadania to ok. 60 
tys. zł.

To nie ostatnie słowo naszego samorządu 
w temacie tegorocznych zadań drogowych. 
Jesteśmy w pełni sezonu inwestycyjnego. Za-
kończyliśmy tylko część zadań, inne znajdu-
ją się w realizacji, rozstrzygamy też kolejne 
przetargi. Do końca roku przed nami jeszcze 
kilka odbiorów – zreasumował burmistrz Je-
rzy Łukasz Walczak. 

 
tekst: Magdalena Kąpielska

fot.: Aleksander Liebert

Dojście do Klubu Seniora przed budową... ... i efekt końcowy

... i po remoncie

Przebudowa ul. Podkockiej w Skalmierzycach

Ul. Krótka przed remontem...
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Przegląd hejnałów w Lublinie
Tradycją skalmierzyckiego samorządu jest udział w rokrocznie  
organizowanym w sierpniu przeglądzie hejnałów w Lublinie. 

W ubiegłym roku nie zobaczyliśmy tręba-
czy z okna Trybunału Koronnego z uwagi na 
pandemię i obostrzenia. Tym razem jednak 
się udało i w niedzielę 15 sierpnia spaceru-
jąc po Starym Mieście można było usłyszeć 
dźwięki hejnałów z ponad czterdziestu 
miast. 

Tegoroczny udział Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce był zaakcentowany dużo bar-
dziej niż zazwyczaj. Na zaproszenie prezy-

denta miasta Lublina uroczystości wzbogaci-
ła Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta przy OSP 
Skalmierzyce. Brała ona udział w porannej 
mszy w kościele Ojców Dominikanów, w pa-
radzie ulicami miasta, przy uroczystym skła-
daniu kwiatów na Placu Litewskim oraz dała 
koncert pod samym Trybunałem Koronnym. 

Wcześniej w tym niezwykłym miejscu 
kapelmistrz oraz trębacz Wojciech Musiał 
wraz z prezesem orkiestry Witoldem Briese 

spotkali się z przedstawicielami władz woje-
wódzkich oraz miejskich. Jest to tradycyjny 
moment wzajemnego przekazania materia-
łów promocyjnych oraz pamiątek z danej 
miejscowości. 

Udział orkiestry w tym wydarzeniu był 
współfinansowany ze środków Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce.

Aleksander Liebert

W tym roku w imprezie wzięła udział również 
Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta 
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Inwestycje 
w oświetlenie
333 tysiące złotych Gmina 
i Miasto Nowe Skalmierzyce 
zainwestowała w dwa duże 
tegoroczne zadania związane 
z infrastrukturą oświetleniową.

Bezpieczeństwo uczestników ruchu dro-
gowego zwiększają nie tylko nowe drogi, 
ścieżki rowerowe czy chodniki, ale również 
oświetlenie. Inwestycji takich dokonuje-
my m.in. w związku z rozbudową osiedli 
mieszkaniowych. Jako samorząd staramy 
się montować uliczne lampy uwzględnia-
jąc w pierwszej kolejności trasy najbardziej 
uczęszczane, stwarzające zagrożenie dla 
pieszych czy rowerzystów – wyjaśnił bur-
mistrz Jerzy Łukasz Walczak. 

20 nowych ledowych punktów oświe-
tleniowych z systemem zdalnego stero-
wania stanęło na osiedlu domów jedno-
rodzinnych przy ul. Krótkiej w Nowych 
Skalmierzycach. Inwestycję wartą 122 
tysiące złotych zrealizowano przy oka-
zji budowy w tym rejonie dróg i ciągów 
pieszo-rowerowych.

Na 211 tysięcy oszacowano trwają-
ce jeszcze prace związane z budową sieci 
elektroenergetycznej na osiedlu przy ul. 
Leśnej w Śliwnikach. W zakres zadania 
wchodzi m.in. demontaż starych słupów 
żelbetowych, wysięgników, opraw i prze-
wodów nieizolowanych oraz budowa linii 
kablowej o długości ok. 1600 m i montaż 
35 latarni wyposażonych w system zdalne-
go sterowania.

Ponadto udało się zwiększyć bezpieczeń-
stwo w rejonie ul. Kaliskiej przy wjeździe na 
osiedle Błonie. Na przejściu dla pieszych oraz 
łączniku scalającym ul. Kaliską z 29 Grudnia 
zamontowano po 2 lampy – powiedział bur-
mistrz, który zdradził również dalsze plany 
w zakresie tego typu inwestycji: W niedale-
kich planach – już w roku przyszłym – m.in. 
oświetlenie wiaduktu na ul. Kolejowej. 
A jeszcze w tym roku czeka nas olbrzymie 
przedsięwzięcie związane w wymianą stare-
go oświetlenia na energooszczędne i co waż-
ne – bez wkładu własnego Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce. Zadanie obejmie całe 
miasto oraz wieś Skalmierzyce.

 
Magdalena Kąpielska

Jedną z kolejnych inwestycji będzie wymiana w Skalmierzycach i Nowych Skalmierzycach  
starego oświetlenia na energooszczędne
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Diecezjalno-Gminne Święto Plonów 
w Skalmierzycach
Po czterech latach burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
wespół z biskupem kaliskim oraz kustoszem Sanktuarium Matki 
Boskiej Skalmierzyckiej ponownie zostali organizatorami Dożynek 
Diecezjalno-Gminnych. 

Święto, które obchodzono w Skalmierzy-
cach w dniu 5 września zgromadziło więc rol-
ników nie tylko z terenu gminy, ale również 
przedstawicieli z trzydziestu trzech dekana-
tów Diecezji Kaliskiej – księży oraz delegacje 
z wieńcami dożynkowymi. To właśnie od 
ich poświęcenia przez Ks. Biskupa Damiana 
Bryla rozpoczęło się dziękczynienie Bogu za 
tegorocznie zebrane plony. W dziękczynieniu 
tym uczestniczyli m.in. starostowie dożynek 
Marta Chlasta i Waldemar Urbaniak, Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Marlena 
Maląg, posłowie na Sejm RP: Andrzej Grzyb, 
Tomasz Ławniczak, Jan Mosiński, asystent 
posła Jana Dziedziczaka Wincenty Nowak, 
reprezentująca Wojewodę Wielkopolskiego 
Michała Zielińskiego dyrektor delegatury 
WUW w Kaliszu Żaneta Lasiecka-Stodolna, 

radny Sejmiku Województwa Wielkopolskie-
go Andrzej Pichet, Starosta Ostrowski Paweł 
Rajski oraz radni powiatowi, sekretarz miasta 
Ostrów Wlkp. Andrzej Baraniak, Burmistrz 
Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, 
Wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak, 
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Tadeusz Orzechowski wraz 
z radnymi, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej Piotr Walkowski, duchowieństwo, służby 
mundurowe, rolnicy, kierownictwo jednostek 
i instytucji współpracujących z rolnictwem, 
sołtysi, działaczki Kół Gospodyń Wiejskich, 
mieszkańcy oraz przyjezdni goście.

Cieszę się, że tak licznie gromadzimy się 
u stóp Matki Bożej w Skalmierzycach. Cieszę się 
podwójnie, ponieważ wczoraj przeżywaliśmy 
w naszej wspólnocie 55-lecie koronacji […]. 

Dzisiaj ta uroczystość jest jakby przedłużona 
o dożynki diecezjalne. Ogromnie dziękuję Księ-
dzu Biskupowi, że wybrał to miejsce w szcze-
gólnym dla nas czasie. Za to, że zapragnął, aby 
to tutaj rolnicy dziękowali za dary ziemi, za to, 
że możemy mieć na stole chleb – tymi słowa-
mi w eucharystię zgromadzonych na mszy 
świętej wprowadził kustosz sanktuarium ks. 
kanonik Sławomir Nowak. 

W kazaniu biskup podkreślał ogromne 
znaczenie dziękczynienia oraz wdzięczności: 
Spotykamy się, aby razem świętować święto 
plonów. Dziękować przed Bogiem za to wszyst-
ko, co urosło, za to wszystko, co zostało zebra-
ne. Ale też dziękować tym wszystkim, dzięki 
którym plony zostały zebrane. Chciałbym Dro-
dzy rolnicy, działkowicze, sadownicy i ogrodni-
cy w tym świątecznym dniu wyrazić wdzięcz-
ność wobec Waszej pracy. […] Chciałbym, aby 
słowo „dziękujemy” mocno dzisiaj wybrzmiało. 
Wszystkim osobom związanym z rolnictwem 
– samym rolnikom, instytucjom, służbom, które 
wspierają rolników – BARDZO DZIĘKUJEMY. To 
słowo „dziękuję” jest ważne, ponieważ wszyscy 
wiemy, jak ważna jest wdzięczność, jak ważna 
jest świadomość, abyśmy pewnych rzeczy nie 
traktowali jako oczywistość. Oczywistość nie-
stety zabija ducha wdzięczności. Chciejmy tak-
że młodemu pokoleniu przekazywać potrzebę 
wyrażania wdzięczności i dziękczynienia. Or-
dynariusz Diecezji Kaliskiej odniósł się także 
do symbolu dożynek: Dzisiaj, gdy patrzymy 
na ten pięknie wypieczony chleb, cieszymy się, 
że go mamy. I że dzięki niemu są zaspokojone 
nasze podstawowe potrzeby – potrzeba po-
karmu. Cieszmy się tym i Panu Bogu dziękuj-
my. Ale też bardzo chciałbym zaprosić, żeby-
śmy rozejrzeli się wokół i zobaczyli, czy tego 
chleba wszystkim wystarcza. […] Dzisiaj roz-
damy go wszystkim zebranym. Niech to będzie 
ważny znak. […] żebyśmy rozejrzeli się wokół, 

Uroczysta msza święta
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czy nie ma kogoś, kto jest głodny, opuszczony, 
kim trzeba się zaopiekować. To branie, łama-
nie, dzielenie się chlebem jest ważnym zapro-
szeniem do tego, byśmy byli wrażliwi na siebie.

Liturgię mszy świętej ubogaciły liczne 
poczty sztandarowe oraz chorągwie organi-
zacji społecznych i kościelnych a także Miej-
sko-Gminna Orkiestra Dęta. To właśnie oni 
stanęli na czele korowodu, którego uczest-
nicy przeszli świętować dalszą, świecką już 
część uroczystości na placu dożynkowym.

Tu rozpoczęto tradycyjnym obrzędem, 
czyli uroczystym aktem przeka-
zania przez starostów dożynek 
bochna chleba biskupowi oraz 
władzom samorządowym – bur-
mistrzowi Jerzemu Łukaszowi 
Walczakowi i przewodniczącemu 
Rady Tadeuszowi Orzechowskie-
mu. Także im delegacje przeka-
zały symbolizujące bogactwo, 
dostatek oraz obfitość plonów 
wieńce dożynkowe – tym razem, 
ze względu na sytuację epide-
miczną ograniczono jednak ich 
liczbę i zamiast dwudziestu sze-
ściu wsi sołeckich wieńce będące 
owocem ich współpracy złożyły 
delegacje reprezentujące parafie 
w Skalmierzycach, Biskupicach 
Ołobocznych, Droszewie, Gosty-
czynie, Ociążu, Biskupicach oraz delegacje 
dwóch ogrodów działkowych – nowoskal-
mierzyckiego Kolejarza oraz ogrodów im. T. 
Kościuszki z Mącznik.

Oficjalną część uroczystości zakończyły 
przemówienia, w tym gospodarza dożynek 
burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka: […] 
Z mojej strony nie może również zabraknąć 
podziękowań wyrażonych wszystkim ludziom 
pracującym na roli. Szanowni Państwo, wa-

runkujecie nasz byt. Dostarczacie na nasze 
stoły wytwory ciężkiej pracy Waszych rąk. 
Zapewniacie „chleb nasz powszedni”, który 
całujemy z szacunkiem rozpoczynając każdy 
jego bochenek. Ten otrzymany dziś od sta-
rostów dożynek, czyli od Pani Marty Chlasty 
oraz Pana Waldemara Urbaniaka, traktuję 
jako symbol dostatku, jako nasze zbiorowe 
dobro, którym powinniśmy sprawiedliwie 
się w naszej wspólnocie dzielić. Zapewniam 
więc, że i nasz gminny budżet rozdyspono-
wujemy zgodnie z największymi potrzeba-

mi, inwestując w przedsięwzięcia społecznie 
zasadne, pożyteczne i oczekiwane. Słowo do 
braci rolniczej skierowali również goście: 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
– Marlena Maląg, która odczytała również 
list od Premiera Mateusza Morawieckiego, 
posłowie na Sejm RP: Tomasz Ławniczak 
i Andrzej Grzyb, dyrektor delegatury WUW 
w Kaliszu Żaneta Lasiecka-Stodolna, Staro-
sta Ostrowski Paweł Rajski oraz sekretarz 

miasta Ostrów Wlkp. Andrzej Baraniak.
W części artystycznej widowni zaprezen-

towali się podopieczni Centrum Kultury oraz 
Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce, zespół KERS oraz gwiazda 
wieczoru – Izabela Trojanowska. Tradycyjnie 
zagrała również Miejsko-Gminna Orkiestra 
Dęta przy OSP Skalmierzyce, która tego dnia 
oficjalnie pożegnała swojego długoletniego 
prezesa Czesława Briese. List z podziękowa-
niem za 39 lat prezesury wręczył mu sam 
burmistrz. 

Dla uczestników święta przy-
gotowano wiele atrakcji. Wśród 
nich m.in. przygotowany przez 
Wielkopolską Izbę Rolniczą dar-
mowy napitek i poczęstunek. 
Koła Gospodyń Wiejskich wzięły 
udział w konkursie na najlep-
sze ciasto drożdżowe. Pierwsze 
miejsce przypadło Biskupicom 
Ołobocznym, które otrzymały 
bon w wysokości 500 zł na zakup 
sprzętu AGD. KGW z Gałazek Ma-
łych – laureatki drugiego miejsca 
otrzymały bon w wysokości 300 
zł, a ostatnie na „podium” KGW 
z Chotowa – bon w wysokości 200 
zł. Duża popularnością cieszyła 
się loteria fantowa, darmowy plac 

zabaw dla dzieci oraz przeprowa-
dzane tego dnia dwie akcje charytatywne. Ze 
względu na trwający stan epidemii koronawi-
rusa organizatorzy przy współpracy z Urzę-
dem Wojewódzkim Woj. Wielkopolskiego 
zamówili specjalny szczepionkobus. W akcji 
szczepienia udział wzięło aż 77 osób. 

Dożynki zakończono późnym wieczorem 
zabawą taneczną.

tekst: Magdalena Kąpielska
fot.: Kamil Różański

Nie zabrakło atrakcji dla dzieci.  
Był też mobilny punkt szczepień 

Laureatki konkursu na ciasto,  
poniżej pokazy strażackie.

W części artystycznej wystąpiła Izabela Trojanowska

Tradycyjnie zagrała również Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta
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Historia skalmierzyckich relikwiarzy
Na skalmierzyckie relikwiarze zwróciłem uwagę przypadkiem 
podczas pogrzebu mojej cioci w marcu 2020 roku. 

Z dzisiejszej perspektywy wydaje się nie-
wyobrażalne, by dwie barokowe skrzynki 
znajdujące się we wnękach okiennych ka-
plicy pogrzebowej stały tam przez dekady, 
nie budząc niczyjego zainteresowania. Sam 
jednak przez długi czas byłem ministrantem, 
a w późniejszych latach uczestniczyłem w po-
grzebach i choć przypominam je sobie jako 
element wystroju, to nigdy wcześniej nie za-
stanawiałem się do czego służą i co kryją. Kil-
ka tygodni później w asyście ks. proboszcza 
Sławomira Nowaka dokonaliśmy otwarcia 
skrzynek i naszym oczom ukazał się bogaty 
zbiór relikwii. Część z nich posiadała kartki 
z imionami świętych. Byli to m.in. św. Seba-
stian, św. Wojciech, św. Damian itd. Łącznie 
podpisanych było 19 z 31 relikwii. Pojawiły 
się pytania o pochodzenie tego zbioru a także 
o jego autentyczność oraz imiona pozosta-
łych świętych. Przez następne miesiące prze-
szukując początkowo Archiwum Parafialne 
w Skalmierzycach, następnie Archiwum 
Archidiecezjalne w Poznaniu a ostatecznie 
Archiwum Diecezjalne we Włocławku udało 
się znaleźć odpowiedzi na większość z tych 
pytań, co jednak niejednokrotnie oznaczało 
pojawienie się kolejnych znaków zapytania. 
Poniżej znajduje się opis dziejów relikwii ŚŚ 
Pańskich w Skalmierzycach: 

Większość skalmierzyckiego zbioru reli-

kwii pojawiła się w 1792 roku i została spro-
wadzona z dawnego kościoła jezuickiego, pw. 
św. św. Wojciecha i Stanisława, dzisiaj garni-
zonowego w Kaliszu. Mówi o tym wizytacja 
parafialna z 1810 roku: Relikwie ŚŚ Pańskich 
w maleńkich cząsteczkach znajdują się w tym 
kościele. Dlaczego nie tylko z dawnych w tym-
że kościele y wizytacjami zaświadczonych ale 
oraz relikwie z kościoła jezuickiego kaliskiego. 
Kaliskiego tam dawniej od Zwierzchności Au-
toryzowanych. Kościołowi temu po wymuro-
waniu jego od zarządzającego na ów czas tym 
Kościołem udzielonych i ofiarowanych z takie-
mi jakie być mogły dowodami i autentykami 
wiernie imionami oryginalnemi imionami na 
piśmie zaatestowanymi(?) obsadzone zostały 
w kolumny cztery snycerską robotą zrobione. 
Malarską sztuką rzeźbą y złotem przyozdobio-
ne na obronę i ozdobę tegoż kościoła po oka-
zaniu dowodzą onychże w roku 1792 w Willią 
Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przez 
Oficyała Kaliskiego uroczyście przy licznym 
Zgromadzeniu Duchowieństwa i ludu do ko-
ścioła Szkalmierzyckiego wymurowanego 
wprowadzone i w bokach Wielkiego Ołtarza na 
przyzwoitych swych postumentach na chwałę 
Boską w ŚŚ Pańskich postawione publicznie ku 
chwale Boga i czci ŚŚ Pańskich. Autentyki zaś 
i dowody rzetelności ich są w składzie wier-
nych Papierów Kościelnych. Powyższy tekst 

opisuje dokładną datę oraz ceremonię przy-
bycia relikwiarzy do Skalmierzyc. Potwierdza 
również ich autentyczność, powołując się 
na certyfikaty – dziś zaginione – znajdujące 
się wówczas wśród „Papierów Kościelnych”. 
Pytanie rodzi jednak opis czterech kolumn, 
w których umieszczone były szczątki ŚŚ Pań-
skich. Współcześnie w kościele skalmierzyc-
kim nie ma takowych, są za to dwie barokowe 
skrzynki. Dodatkowo w dalszej części owej 
wizytacji jest przedstawiony dokładny spis 
wszystkich relikwii, których wówczas było 
64! Co ciekawe nie wszystkie imiona pokry-
wają się z listą obecnie posiadanych relikwii. 
W związku z powyższym należy założyć, iż 
przybyły do Skalmierzyc w 1792 roku zbiór 
szczątków ponad 60 świętych w późniejszych 
latach musiał ulec rozdrobnieniu, a zarazem 
uzupełnieniu o inne relikwie i relikwiarze. 

Późniejsze wzmianki o znajdujących się 
w Skalmierzycach relikwiach pochodzą z ca-
łego XIX w. Ciekawie prezentują się inwen-
tarze kościelne z lat 1873 i 1875, w których 
wymienione są relikwie świętych na głównym 
ołtarzu – 4 piramidy i 2 skrzynki. Wskazu-
je to na pojawienie się współcześnie znaj-
dujących się w kościele skrzynek. Ostatni 
szczegółowy spis relikwii pochodzi z 25 
maja 1895 roku, który znów informuje o 60 
świętych znajdujących się w zbiorze podzie-
lonym na 4 relikwiarze, potwierdzając stan 
sprzed ponad 100 lat i nie wspominając nic 
o skrzynkach. Kilkanaście lat później, wraz 
z remontem kościoła i powstaniem nowego 
głównego ołtarza, relikwie tracą swe ekspo-
nowane w skalmierzyckim kościele miejsce 
i popadają w częściowe zapomnienie.

Kolejna informacja po 1895 roku o ist-
nieniu relikwii w kościele w Skalmierzycach 
pochodzi z 1916 roku i świadczy o znacznych 
ubytkach w stanie oraz braku dokumen-
tów i wiedzy na ich temat. Jest to znaleziony 
w jednym z dwóch relikwiarzy list Sióstr Elż-
bietanek z Domu Sierot pod opieką św. Józefa 
w Ostrowie Wielkopolskim z 6.XI.1916r., któ-
rego treść brzmi: Za staraniem Przewielebne-
go Księdza radcy Piotrowicza odnowiono reli-
kwiarze, które już bardzo tego potrzebowały. 
Znalezione napisy na relikwiach w załączniku 
zostawiamy: jedyny dokument! W owym do-
kumencie wymienionych jest jedenaścioro 
świętych, których udało się odczytać sio-
strom z oryginalnych banderol dołączonych 
do relikwii. Wynika z tego, że tak jak ksiądz 
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Tu się wyraża Regestr znajdujących się  
w tych czterech Kolumnach Relikwii. Każda za szkłem.

Na pierwszej kolumnie lista Martyrologium.
Nr 1 S. Severi Martyris … Alexandrie….11 Junii
2 S-te Leontiae Virginae Mart. … in Africae (Tunezja)…6 Decembris
3 S. Aniani (diakon) Martyris. …… Antiochiae …..10 Novembris
4 s. Paulini Martyris …….Coloniae ……..4 Maji
5 s. Feliciani Martyris………….Romae ……………. 9 Juni
6 s .Mariani Episcopi ……….. Antiochiae ……..17 Octobris
7 s-te Catharinae Virginae Mart. …… Alexandriae …….25 Novembris
8 S. Agapite Martyris ……Praeneste …….18 Augusti
9 S. Andreae Apostoli ……apud Patras Achaia ……30 Novembris
10 S. Eleuchadii Episcopi Martyris……Ravennae……14 Februarii
11 SS. Cerealis Militis Martyris……Romae ……10 Junii
12 S. Gaudenti Episcopi Martyris….Arimini……14 Octobris
13 S. Adalberti Episcopi Martyris…….Gnesnensis….23 Aprilis
14 S. Jucundini Martyris …….Trecis…..21 Julii
15 S. Fabii Martyris Romani…….Romae…..11 Maji
16 S. Hilarii Papae…….Romae……10 Septembris

Na drugiej kolumnie lista Martyrologium
17 S. Villibaldi Episcopi confes…….in …….7 Julii
18 S.S. 40 Coronatorum…….apud Sebasten Armeniae….10 Martii
19 S. Soteris Martyris ……..Romae…….22 Aprilis
20 S. Theodori Martyris………in Scythia……..5 Julii
21 S. Constanti Martyris……..Treviris…….12 Decembris
22 S. Jucundini Martyris fragmentum dentis…Trecis sub Aurelio 21 Julii
23 S. Adalbertii Episcopi Martyris . …. Gnesnensis….23 Aprilis
24 S. Alexandrii Filii S-te Felicitatis Romae…..10 Julii
25 S. Abundii Martyris …..Romae……3 Maji
26 S.S. Diversorum
27 S. Jovini Martyris……Romani des Romae ..26 Martii
28 S. Magni Martyris…..apud Spoletum……1 January
29 B. Bogumili Archiepiscopi in Polonia w Uniejowie  
(10 czerwca) Voce populi
30. Ex capite S. Nazarei Martyris …. Mediolani…28 Julii

31. S. Sebastianii Martyris Romae 20 January
32. S. Primi Martyris Romae 9 Junii
Na Trzeciey Kolumnie.
33. S. Bonifacii Martyris in Russia 19 Julii 
34. Ex loco Sancto ubi altus Lazarum resustcitavie 17 Decembris
35. S. Vincentii Confessionis Ebredunii in Gallis 20 Aprillis
36. S. Fabii Martyris Romae 11 Maji
37. S. Hyppoliti Martyris Romae 13 Augusti
38. S. Paulini Martyris Coloniae 4 Maji
39. S. Anonymae Martyris
40. De Praesepio Christi in Nativitate Domini
41. S. Tiburtii Martyris Romae 11 Augusti
42. S. Juventii Martyris Romae1 Junii
43. S. Cordulae Virginae et Martyris 22 Octobris
44. S. Columbae, Virginis et Martyris Coimbre 17 Junii
45. S.S. Reparatae et Perpetue M.M. Cezareae 8 Octobris
46. S. Sabinae Virginae Martyris. Romae 29 Augusti
47. S.S. Thebeorum Martyrum. Thebaide 28 Julii
48. S. Secundini Martyris, in Africa 18 Februarii

Na czwartey kolumnie
49. S. Felicitatis Martyris in Romae 10 Julii
50. S. Anzelmi Episcopi Mantuae 18 Martii
51. S. Beatrici Martyris Romae 23 Julii( 29?)
52. S. Eugenii Papae Primi Romae 2 Junii
53. S. Parthenii Martyris Romae 19 Maji
54. S.S. Septem Fratrum Dormientium, Ephesi 27 Julii(10?)
55. S. Faustae Virginis Martyris Cyzici 20 Septembris
56. S. Helenae Imperatoris Romae 18 Augusti
57. S. Gaudentiae Martyris Romae 30 Augusti
58. S. Clementi Martyris Romae 21 (23) Novembris
59. S. Urbani Martyris Antiochiae 24 Januarii
60. S. Theodoroae Martyris Romae 17 Septembris
61. S. Thomae Aquinati Doctoris E. in monasterio Fossae Novas 7 Martii
62. SS. Undecim Milium Virginum apud Coloniam 21 Octobris
63. S. Cleophae Martyris Discipuli Xti, Emmaus 25 Septembris
64.S. Maximi Martyris Romae 2 Decembris

proboszcz Jan Gabriel Piotrowicz, tak i siostry 
Elżbietanki z Ostrowa nie miały już wiedzy 
o spisie powstałym kilkanaście lat wcześniej, 
ani o pozostałych czterech relikwiarzach 
w formie piramid. Można się tylko domyślać 
jak wyglądał los skalmierzyckich relikwii 
na tym krótkim odcinku czasu. Po remoncie 
kościoła z lat 1902-1910 relikwiarze zosta-
ły przeniesione z eksponowanego miejsca 
na ołtarzu głównym i popadły w zapomnie-
nie. W okresie pomiędzy 1906 a 1916 zmarł 
ks. proboszcz Włoszkiewicz, a jego miejsce 
zajął ks. Piotrowicz, który nie był świadom 
pełnego zestawu relikwii. W międzyczasie 
zaginęły cztery relikwiarze w formie pira-

mid oraz (prawdopodobnie) certyfikaty au-
tentyczności wszystkich relikwii, z których 
autor ich spisu z 1895 czerpał swoją wiedzę. 
Nowy proboszcz przekazał wybrakowaną 
a także mocno nadszarpniętą czasem ko-
lekcję świętych pozostałości Elżbietankom 
z Ostrowa do renowacji, a one z wyblakłych 
i zniszczonych banderol zdołały rozszyfro-
wać jedynie jedenaścioro z nich. 

Ostatnia wzmianka potwierdzająca wie-
dzę o relikwiach pochodzi z 1953 roku i zwią-
zana jest z znalezionym w jednej ze skrzynek 
drugim listem, którego treść brzmi: Z pole-
cenia Przewielebnego Księdza Proboszcza 
Czwojdy zostały odnowione relikwiarze. SS. 

Elżbietanki. Skalmierzyce 15. IV.1953r. Praw-
dopodobnie po tej renowacji relikwiarze tra-
fiły do kościelnej kaplicy pogrzebowej, gdzie 
przeleżały następne kilkadziesiąt lat, nie 
zwracając na siebie niczyjej szczególnej uwa-
gi. Dopiero na początku 2020 roku wzbudziły 
one zainteresowanie miejscowych parafian 
i staraniem ks. kanonika Sławomira Nowa-
ka zostaną odrestaurowane i wystawione 
ponownie na widok publiczny w kaplicy 
świętego Józefa. 

Spis relikwii z 1792 roku (pogrubioną 
czcionką zaznaczeni święci, których szczątki 
udało się zidentyfikować w ramach odnale-
zionego zbioru):

Dodatkowo wśród odnalezionych relikwii 
znajdowało się 12 niezidentyfikowanych 
szczątków, które najpewniej należą do świę-
tych z niniejszej listy a także relikwie z ban-
derolami o imionach takich jak: św. Amatus, 
św. Agnieszka, św. Damian i św. Fortunata, 
które to nie występują w powyższym spi-
sie. Ich pochodzenie jest nieznane, być może 
wchodziły one w skład portatyli z dawniej-
szych ołtarzy lub też przybyły do Skalmie-

rzyc z innego miejsca, niewykluczone, że 
w asyście barokowych skrzynek. 

PS. Przy okazji poszukiwań informacji na 
temat pochodzenia relikwiarzy, udało się 
zebrać pokaźną ilość kilkunastu wizytacji 
kościelnych związanych z parafią Skalmie-
rzyce. Dotyczą one lat 1602 – 1812 i opisują 
z różną szczegółowością budynek kościoła, 
probostwo, wieś oraz parafię, a także nie-

które osoby i wydarzenia. Wspólnie stano-
wią one wyjątkowe źródło wiedzy związane 
z lokalną historią. Większość tych tekstów 
napisana jest w języku łacińskim. Obecnie 
dzięki wsparciu Pana Burmistrza Jerzego 
Łukasza Walczaka oraz Urzędu Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce są one w tłumacze-
niu, natomiast w przyszłym roku planowana 
jest ich publikacja.

Marcin Ławniczak
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Gałązki Wielkie  
- wieś z 600-letnim rodowodem
Uroczystą mszą św. w kościele droszewskim w dniu 11 września 2021 
roku rozpoczęły się obchody 620-lecia istnienia wsi Gałązki Wielkie.

Na zaproszenie pani sołtys, rady sołeckiej 
a także Koła Gospodyń Wiejskich na wspólne 
świętowanie połączone z wieloma atrakcjami 
przybyli mieszkańcy oraz zaproszeni przed-
stawiciele władz gminnych i powiatowych. 
Szczegółowa relacja z przebiegu uroczystości 
zamieszczona będzie w następnym numerze 
gazety. 

Gałązki Wielkie – prastara wieś sięgająca 
swymi początkami okresu kształtowania się 
państwa polskiego, położona na terenie połu-
dniowej Wielkopolski od swego zarania leżała 
w strefie wpływów księstwa kaliskiego, któ-
rego teren zwyczajowo nazywany jest ziemią 
kaliską. Administracyjnie Gałązki należały 
do powiatu odolanowskiego, w latach 1818-
1932 do powiatu pleszewskiego, w latach 
1932-1934 do powiatu jarocińskiego. Od tego 
roku przez okres wojny, aż do 1954 roku wieś 
znajdowała się w granicach administracyj-
nych powiatu pleszewskiego. W latach 1975 
do czasu reformy samorządowej w 1998 
roku, gdy nie istniały powiaty, Gałązki Wielkie 
wchodziły w skład ówczesnego województwa 
kaliskiego i włączone były do gminy Nowe 
Skalmierzyce. Od roku 1999 Gałązki znalazły 
się w powiecie ostrowskim. Sądzić można, że 
położenie geograficzne z dala od większych 
jednostek administracyjnych powodowa-
ło częste zmiany przynależności wsi leżącej 
na rubieżach granicznych kilku powiatów. 
W każdej konfiguracji administracyjnej Ga-
łązki leżały na granicach sąsiednich powia-
tów. Aby spróbować odpowiedzieć na pytanie 
o początki Gałązek, należałoby odnieść się do 

badań i dokumentów związanych z początka-
mi państwa piastowskiego, w skład którego 
wchodziły ziemie południowo-wschodniej 
Wielkopolski. Okres od połowy XIII do po-
czątku XIV wieku to czas osadnictwa wsi na 
prawie polskim oraz coraz popularniejszym 
prawie niemieckim. W roku 1213 odnajduje-
my pierwszą wzmiankę o nieistniejącej dziś 
miejscowości Kuligowo pod Droszewem, 
w roku 1203 o miejscowości Pentscowo, czy-
li dzisiejszym Miedzianowie, w roku 1245 
wspomina się w Kodeksie Dyplomatycznym 
Wielkopolski o Kurowie, a przed dwudziestu 
laty obchodziliśmy jubileusz 700-lecia lokacji 
wsi Trkusów. W drugiej połowie XIII wieku na 
mapę historii weszły Sobótka -1301 r., Pawłów 
1396 r., Bieganin - 1292 r. i Będzieszyn - 1352 
r. Zachowane księgi sądowe tzw. Roty Kaliskie 
z lat 1401-1409 informują o kolejnych miej-
scowościach naszego regionu. Na stronach 
tych ksiąg w roku 1401 zapisano wzmiankę 
o Gutowie, w 1402 r. o Ociążu, w 1403r. odno-
towano istnienie Czachór, w 1402 r. Droszewa 
i Gniazdowa, a w 1411 r. Pawłówka.

Z dZiejów wsi GałąZki wielkie

W roku 1401 na stronie Wielkopolskich 
Rot Sądowych odnotowano jako własność ry-
cerską osadę Gałązki Wielkie, a w roku 1403 
w Kodeksie Dyplomatycznym Wielkopol-
ski podano wzmiankę o Gałązkach Małych. 
W roku 1403 biskup poznański Wojciech 
Jastrzębiec wydał dokument o przekazaniu 
misjonarzom dziesięcin, czyli dochodu ko-

ścielnego z dóbr przynależnych do Gałązek 
Wielkich i Małych. Należące do dóbr rycer-
skich Gałązki od początków swego istnienia 
związane były z parafią Droszew. W roku 1565 
Gałązki Wielkie były wsią szlachecką w posia-
daniu rodu Gałęskich. W 1579 roku jako wła-
ściciele 4 części dóbr występują Gałęscy i Ma-
ciej Kotowiecki. W roku 1618 znajdujemy już 
jako właścicieli rodzinę Kostrzewskich oraz 
innych, dzierżących części wsi. Z upływem lat 
działy rodowe dóbr spowodowały podział wsi 
na kilka części należących do szlachty zagro-
dowej. W początkach XVI wieku wyróżniano 
tu co najmniej siedem części wsi, z których 
każda posiadała odrębną nazwę. Dokumenty 
poborowe z 1579 roku wymieniają z nazwy 
tylko jedną część – tzw. „Barajewską”. Akta 
transakcji, czyli przejęcia dóbr z roku 1594 
wspominają o innej części wsi tzw. „Bobrow-
skiej”. Powtarza się ona w akcie kupna w roku 
1599. W roku 1600 jest już mowa o kolejnej 
części zwanej „Oleksińską”. Całość struktury 
majątkowej wsi przedstawia dokładnie re-
jestr poborowy z roku 1629. Wymienione są 
w nim nazwy wszystkich siedmiu części. Była 
wśród nich część nazywana „Barajewską”, 
„Bobrowską”, „Ślężakowską”, „Wilkowską”, 
„Więcławowską”, „Wrzeszczowską” i „Oleksy-
kowską”. Nazwy tych części wsi należące do 
przedstawicieli szlachty zagrodowej noszące 
ich nazwiska pojawiają się w kolejnych aktach 
tzw. rezygnacji, datowanych na lata 1631 do 
1636. Zasadnicze zmiany własnościowe na-
stąpiły prawdopodobnie już w końcu XVI i po-
czątkach XVII wieku, a obrazuje je wizja wsi 
Gałązki Wielkie przeprowadzona na zlecenie 
Żychlińskiego. Zachowany w aktach sądo-
wych oryginał dokumentu posłużył Włady-
sławowi Rusińskiemu na umieszczenie jego 
treści w „Inwentarzach Dóbr Szlacheckich” 
wydanych drukiem w 1955 roku. 

wiZja wsi GałąZki wielkie  
Z dnia 29.Viii 1753 roku

Dwór i budynki dworskie
Widzieliśmy: wchodząc do dworu, altana, 

u niej drzwi dwoje na zawiasach żelaznych. 
W tej altance bruk, okienko małe w drewno 
nowe, po prawej ręce wchodząc do dworu, po 
lewej zaś stronie w tej altanie okienko tylko 
deskami zabite i ława duża z poręczem. Na 
tej altanie izdebka bez komina i pieca, z poso-
wą spodnią i wierzchnią dobrą i na wyższym 
apartamencie tej altany posowa z polepieniem. 
Okna w tafle nowe, bez zawiasek tylko klinika-
mi pozabijane, odsuwane. Drzwi u tej altanki 
na zawiasach żelaznych z skoblami i wrzecią-
dzem. I z dachem dobrym.

Wchodząc z altanki do dworu, drzwi po-
dwoiste stare, ale dobre, na zawiasach żela-
znych, deski u nich jak na ukos rżnięte, żela-
znymi gwoździami poprzybijane tak wielkimi, 
jak szynale, skoble 4, klamka drewniana. W tej 
sieni bruk kamienny, jak w altance. Na prawej 
ręce wchodząc ze dworu izba stołowa. Do tej 

Pracownicy majątku Gałązki Wielkie
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izby drzwi na zawiasach żelaznych z zamkiem 
i antabami, tak haczykiem i skoblami żelazny-
mi. W tej izbie okna dobre, taflowe, w drewno 
z zawiaskami. Komin dobry, piec dobry, posowa 
dobra, podłoga dobra. W tej izbie alkowa, u niej 
okno w ołów dobre z antabkami. Z tej alkowy 
reiterata bez pieca i komina, u niej drzwi na 
zawiasach z zamkiem dobrym. W tej reiteracie 
okno dobre z zawiaskami, tylko w jednym 
miejscu dziurka mała w tafli, posowa dobra, 
podłoga stara, miejscami dziury powygni-
wały. Okienic po tej stronie, gdzie te izby 
zwyż wyrażone jest 3. Po lewej stronie izba 
z przeforsztowaniem. Do tej izby drzwi na 
zawiasach z zamkiem i haczykiem, z skobla-
mi 4 i wrzeciądzem. Okna w tafle dobre, na 
zawiaskach z antabkami żelaznymi u któ-
rych okien jest 3 zawiasek, 5 brakuje. Poso-
wa stara, ale dobra, podłoga stara miejsca-
mi powygniwała. Piec dobry komin dobry, 
tylko u komina miejscami braknie kilka ce-
gieł, piecyk z komina w tej izbie od chleba 
pieczenia potrzebuje reparacyi. Kuchenka 
w niej drzwi dwoje na zawiasach żelaznych 
z klamką drewnianą, skobli 2 i wrzeciądz je-
den, u tych zaś drzwi, co do sadu z kuchenki 
są na zawiasach, skobli 4, wrzeciądz jeden 
i haczyk jeden. Item pokój z sionką nowy, do 
którego wchód z sadu. W nim podłoga i po-
sowa nowa, okna nowe w tafle, w drewno 2, 
pieca i komina jeszcze nie masz i dach nie 
ze wszystkim skończony. Ale ta reperacyia 
tego pokoju należeć będzie do jmp. dzie-
dzica co już in parte rzemieślnikom od tej 
roboty zapłacił. Komin wielki jeszcze cegłą 
nie nadmurowany, tylko gliną polepiony, 
którego komina skończenie do jmp. dzie-
dzica należeć będzie. Drzwi nowe z zawiasa-
mi i zamkiem, i co będzie do dobrego należało 
zamknięcia. 

Sklep w sadzie za dworem ze wszystkim do-
bry. Drzwi do sklepu na zawiasach żelaznych, 
skobli 2, wrzeciądz jeden, posowa dobra. Górka 
na sklepie, u niej drzwi na pałączkach żelaznych 
ze skoblami 2 i wrzecądzem jednym. U drzwi 
zaś dolnych pałąk żelazny wielki od wrotek. 
Okiennice na drugiej stronie 2, te wszystkie bez 
żelaza, tylko na szpongach drewnianych. Ten 
dwór miejscami przyciesi, miejscami lepionki 
potrzebuje. 

Folwark po lewej stronie idąc do dworu ze 
wsi. Z podwórza wchodząc do sieni drzwi do-
bre na zawiasach z skoblami 4 i wrzeciądzami 
2. Piec dobry, komin i kominek dobry. Szafa in-
wentarska od statków, lisztwa od talerzy. Żarna 
inwentarskie niezłe. Okno w tej izbie w drewno 
złe, braknie w nim szyb 11. Po prawej stronie 
wchodząc do tego folwarku komora dobra, 
u niej drzwi na zawiasach, skobli 2, wrzeciądz 
jeden, na drugiej stronie wrzeciądz jeden i sko-
bel jeden. Okno w tej komorze dobre. Kominy 
wielki i mały dobre. Góra po lewej ręce u której 
drzwi na zawiasach, skobli 2, wrzeciądz jeden, 
posowa na tej górze cała z polepą dobrą. Dach 
trochę koło komina reperacyi potrzebuje. Ścia-
ny wałem reperacyi potrzebują.

Mielcuch nowy: wchodząc do niego drzwi na 
biegunie, u nich skobli 2, wrzeciądz jeden. Na 
górę drzwi po lewej stronie wchodząc od miel-
cucha, na zawiasach z zamkiem żelaznym, tyl-
ko klucza do niego nie masz, skobli 2, wrzecądz 
jeden. Na tej górze posowa nad izbą lepiona, na 
sieni nie. Do izby drzwi na zawiasach żelaznych, 
skobli 3 i haczyk. Z izby wrzecądzy 2. Drzwi 

z izby do komory na biegunach, skobli 2, wrze-
ciądz złomany. Z komory drzwi na dwór na za-
wiasach żelaznych z skoblami 2 i wrzeciądzem. 
Okno w izbie w drewno, w nim braknie szyb 
4. Piec i komin dobry. Kocieł o dwóch uchach 
stary, ale dobry, tylko na składaniu trochę sią-
czy. Kadzie dobre, drybus dobry, wiertel oko-
wany, dobry, koryto dębowe zalewane dobre, 
kominy dobre rynny dobre, studnia opatrzona 
dobrze. Owo zgoła wszystko dobre. 

Ozdownia nowa. U niej drzwi na biegunach 
już trochę napsute, u nich skobli 2, wrzeciądz 
jeden. Schód na górę dobry, drzwi na górę na 
biegunie, skobli 2, wrzeciądz jeden, posowa 
polepiona i piec dobry. Dach nowy, dranicami 
pobity, tylko 2 dranie braknie. Beczek inwentar-
skich 20.

Kurnik dla drobiazgu przeforsztowany, 
u niego drzwi dwoje na biegunach, skobli 4, 
wrzeciądzów 2, ściany złe, poszycie snopkami 
niezłe. 

Stajnia z brzegu ode wsi fornalska, u niej 
podłoga zła, posowy nie masz, tylko zamiast 
posowy żerdzi. Drzwi na zawiasach, skobli 2, 
wrzecądz jeden. Stajnia podle tej, gdzie konie 
cugowe. U niej drzwi na zawiasach, skobli 2, 
wrzeciądz jeden, posowy nie ma, tylko żerdzi 
jak w pierwszy, podłoga zła.

Trzeci chlew przy pańskiej stajni, w którym 

drobiazgi siedziały, u niego drzwi na zawia-
sach, skobli 2, wrzeciądz jeden. Karmnik na 
końcu tych stajen dla wieprzy, u niego drzwi 
na biegunach, skobli 2, wrzeciądz jeden, podło-
ga dobra, ściany i poszycie nie ze wszystkim 
dobre. Obora z przeforztowaniami czterema, 
drzwi na biegunach, skobli 4, wrzeciądzów 2, je-
den skobel napękniony. Chlew przy oborze alias 

stajnia fornalska, u niej wrotana biegunach 
złe, ściany złe, słupy złe, bez posowy i podło-
gi, poszycie miejscami reperacyi potrzebuje. 
Chlewy dla świni pod jednym dachem 4, ścia-
ny w przegrodach reperacyi potrzebują, po-
szycie dobre. Drzwi nie ze wszystkim dobre, 
na biegunach, których jest czworo, u nich po 
2 skoble i po jednym wrzeciądzu.

Stajnia gościnna ku stodołom ze starego 
drzewa reparowana, podłoga nowa, koryto 
u niej nowe, drzwi stare przez żelaza, tylko 
na biegunach drewnianych, dach miejscami, 
zły snopkowy.

Stodoły i spichrz alias sypanie. Wchodząc 
do gumna po prawej stronie sypanie. U niego 
drzwi na zawiasach, skobli 2 dużych, wrze-
ciądz jeden. Podłoga dobra, przegrody 2. 
Na górze sypanie, drzwi na biegunie u nich 
skobli 2, wrzeciądz jeden. Schody dobre, po-
sowa na górze dobra i polepiona. Stodoła 
po tej ręce gdzie spichrz, o 2 bojewiskach, 
dobra, poszycie stare ale dobre, tylko Kalon-
ka reperacyi potrzebuje. U wrót wszystkich 
dobrych czworga tylko jena kuna i 2 skoble. 
Stodoła od Pawłowa o jednym bojowisku, 
u niej wrota dobre, tylko w tyle pogniewały. 
U wrót tylko przednich skobel jeden. Przęsła 
w tej stodole 4, tylko żerdziami założone. 
Stodoła trzecia niezła, ex opposito dworu 

tak w ścianach, jak w poszyciu i wrotach dobra, 
tylko zamknięcia żadnego nie masz, tylko jeden 
skobel, u którego kłódka duża zamknięta wisi. 
Za drogą ku Gałązkom Małym stodoła nowa 
z chrustu. U niej wrota dobre, nowe, skobli 2, 
kuna jedna.

Wrót w podwórzu czworo ale niedobre. 
U tych wrót żelaza nie masz, tylko u jednych co 
naprzeciwko dworu, kuna jedna, skobli 2. Ogro-
dzenie w podwórzu ode wsi w płaty, dobre, koło 
dworu sztachety dobre, ale reperacyi potrzebu-
ją. Gołębnik nowy. Bale na podwórzu.

Sadzawki ku Pawłówku 2 nowe reperowane 
i zarybione z upustami dobremi, ku Gałązkom 
Małym staw dobry z upustem, ale nie zarybio-
ny. Sadzawka przed mielcuchem zarybiona 
z upustem dobrym. Za dworem ku Pawłowu 
pustych sadzawek 2. Item sadzawka mała za 
dworem w sadzie reparowana i zarybiona, na 
trawniku ku Pawłówku sadzawek pustych 2.

Budynki wiejskie.
1. Idąc na wieś chałupa po prawej ręce nowo 

reperowana z starego drzewa o 2 izbach, 
w których mieszkają Piotr chałupnik i pa-
stucha. W tej chałupie dobre były kominy, 
ale bez pieca i bez szyb w oknach. 

2. Po lewej stronie idąc ze dworu chałupa 
Chryzostoma woźnego reperacyi potrzebu-
je. Okna, drzwi złe, komnin pochylony, piec 

Rodzina Leporowskich
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Dożynki 
w Biskupicach
Czas imprez dożynkowych 
w naszym samorządzie 
zapoczątkowała wieś Biskupice, 
która 22 sierpnia br. świętowała 
na terenie własnej świetlicy 
wiejskiej. 

Uroczystości poprzedziła msza św. spra-
wowana w rodzimej parafii tj. w kościele 
pw. św. Michała Archanioła na kaliskim Do-
brzecu. Funkcję starostów pełnili Arkadiusz 
Król i Honorata Bęcka.

Jak podkreśliła sołtys Kamila Król: do-
żynki na przestrzeni wieków zmieniały swój 
charakter, jednak tak dawniej jak i dziś są 
ważne dla wszystkich. Przypominają, że to 
właśnie dzięki ciężkiej pracy rolników co-
dziennie trafia na stoły w naszych domach 
chleb. Do etosu trudnej i wymagającej pracy 
rolników odniósł się także sekretarz gminy 
Michał Ciupka, który w imieniu burmistrza 
Jerzego Łukasza Walczaka złożył wszystkim 
uczestnikom imprezy życzenia oraz podzię-
kowania za kultywowanie dożynkowych 
tradycji. Po części oficjalnej wszyscy usiedli 
do wspólnej biesiady.

Uroczystość była współfinansowana ze 
środków Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 
Aleksander Liebert

dobry. Stodoła dobra, którą sobie postawił.
3. Następna chałupa po tej stronie Błażeja 

Maćczaka dobra, tylko okno złe, komin 
zły, lepionki potrzebuje, stodoła z chru-
stu niezła.

4. Tomasza chałupnika chałupa dobra, 
w oknie tylko szyb 6 brakuje, piec zły, po-
szycie złe, ale tylko na Kalonce. Stodoła 
z chrustu dobra.

5. Chałupa Idziora i Lundora Wojtka dobra, 
tylko okno złe, brakuje szyb 4, poszycie re-
peracyi potrzebuje, stodoły nie masz.

6. Chałupa Wojtkowa po prawej stronie idąc 
ze dworu, w której izba i komora dobra sień 
i komin reperacyi potrzebuje, okna złe, bra-
kuje szyb 12, stodoła dobra z Deli.

7. Karczma we wsi, w której mielcarz piwo 
daje. W niej izba dobra, piec i komin dobry, 
dach guntami pobity, reperacyi potrzebuje, 
okna złe w nich szyb brakuje 19, podłoga 
zła powygniwała. Drzwi czworo dwoje na 
zawiasach, dwoje na biegunach, stodoły 
nie masz.

8. Chałupa Błacha Terasa dobra, tylko poszy-
cie złe na sieni, okna złe, brakuje szyb 12.

9. Jura Wojciech rzeźnik chałupkę ma dobrą 
ze wszystkim.

10. Chałupa Tomasza szewca, półrolnika, do-

bra we wszystkim i stodoła z bali dobra.
11. Jędrzy półrolnik, chałupa ze wszystkim 

dobra i stodoła z bali dobra.
12. Doskocz Maciej chałupnik chałupę ma do-

brą ze wszystkim, stodoła przy chałupie 
z chrustu dobra.

13. Krystyjan chałupnik chałupę dobrą ma ze 
wszystkim, stodoły nie ma.

14. Szymon półrolnik chałupę ma dobrą ze 
wszystkim, tylko piec zły, stodoła w półde-
liki, wpół z chrustu dobra.

15. Kuby półrolnika chałupa dobra ze wszyst-
kim, tylko w szczycie lepienia potrze-
ba, w oknach brakuje szyb 6, stodoła 
z bali dobra.

16. Józef chałupnik ma chałupę dobrą ze 
wszystkim, stodoła jest nowa.

17. Owczarz ma imię Jakub ma chałupę z grun-
tu złą, która się nie zda do reperacyi, stodo-
ła pusta także z gruntu zła.

18. Owczarnia dobra ze wszystkim, wrota 
w niej na biegunach drewnianych, kuny 
i skoble u wszystkich wrót.

19. Chałupa ku gościńcowi Zmyślona nazwa-
nym, na samym końcu wsi, nowo posta-
wiona, drzwi czworo na biegunach, okien, 
lepionki i poszycia potrzebuje.

20. Gościniec na Zmyślony nazwany, wchodząc 

do niego od drogi kaliskiej drzwi, u których 
pałąk żelazny, skoble 3 żelazne, klamka 
żelazna jedna. Do komory drzwi dwoje na 
biegunach drewnianych, tam okna dobre, 
piec zły, komin dobry. Do kuchni wchodzą-
cy drzwi, u nich skobli 2. Do izdebki gdzie 
kowal mieszka drzwi na biegunie z klam-
ką żelazną. Do komory z tej izby drzwi, 
u nich skobli 2, piec dobry, komin dobry, 
w oknach brakuje szyb 14, lepionka w koło 
gościńca potrzebna.

21. Kuźnia reperacyi potrzebuje tak w ścia-
nach jak i w kominie i przestawienia jej. 
W tej kuźni kowadło złe, młotków małych 
i wielkich 8, kleszczów dwoje, Sporok jeden, 
halmierz jeden, goździewnica jedna, miech 
w którym dziur jest 7.

Pola tak ozime jako i jare od skiby do skiby 
zasiane, ugory zorane i odwrócone miejscami 
uprawne, tylko zostało ugoru nie zoranego 
składów 74. Także bór, czyli Zarośle penitus 
wycięty, jako też bale, które na gościniec, czyli 
stajnię zostały In nr 18, Sochów 4, i dębów pod 
gościńcem 11. Stół In fundito został jeden, stoł-
ków 6. Cdn.

Oprac. Jerzy Wojtczak

Po części oficjalnej uczestnicy usiedli do biesiady w świetlicy wiejskiej
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55-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Skalmierzyckiej
4 września 1966 roku to jedna z najważniejszych dat dla skalmierzyckiego sanktuarium.  
Prymas Stefan Wyszyński przybył wówczas do Skalmierzyc, aby dokonać koronacji obrazu Matki Bożej.

55 lat po wydarzeniu pamięć o tamtych uro-
czystościach jest nadal żywa i pielęgnowana.

Przygotowania do rocznicy trwały od dłuż-
szego czasu. Z inicjatywy ks. kan. Sławomira 
Nowaka zlecono gdańskiemu artyście Ka-
milowi Drapikowskiemu wykonanie złotej 
róży z płatkami z bursztynu. W efekcie po-
wstało prawdziwe dzieło sztuki, które będzie 
podziwiane przez kolejne pokolenia. Róża 
została poświęcona przez samego papieża 
Franciszka! Pielgrzymi przybyli do Watykanu 
w 400-rocznicę istnienia skalmierzyckiej ka-
plicy. W sposób szczególny pozdrawiam wier-
nych z sanktuarium maryjnego w Skalmierzy-
cach w diecezji kaliskiej – powiedział Papież 
pozdrawiając w dniu 18 sierpnia uczestni-
ków audiencji- Matka Boga i nasza Matka 
niech towarzyszy Wam, Waszym rodzinom 
i wszystkimi, którzy z miłością przychodzą do 
Niej, aby zawierzać siebie Jej matczynej, czu-
łej opiece. Proszę, módlcie się także za mnie. 

Z serca wam błogosławię. Jak podkreśla ku-
stosz sanktuarium ks. Sławomir Nowak spo-
tkanie z głową Kościoła było dla wszystkich 
ogromnych przeżyciem: Gdy podszedł do nas, 
położył rękę na róży, którą mieliśmy w spe-
cjalnym kartonie i chwilę się modlił wypo-
wiadając słowa błogosławieństwa. Myślę, że 
są to chwile nie do zapomnienia, które zostają 
głęboko w sercu.

Uroczyste odsłonięcie obrazu wraz z różą 
obyło się 4 września br. podczas mszy świę-
tej sprawowanej przy uczestnictwie liczne-
go duchowieństwa z biskupem Łukaszem 
Buzunem na czele, burmistrza Jerzego Łu-
kasza Walczaka, pocztów sztandarowych, 
Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP 
Skalmierzyce oraz licznych wiernych - Koro-
nacja obrazu nie przydaje Matce Bożej jakiejś 
specjalnej chwały, gdyż w oczach Boga jest 
umiłowaną córką Boga Ojca - zaznaczył bi-
skup Buzun - ale my przez to wyrażamy to, 

że Maryja jest dla nas Królową, a jednocześnie 
musimy wiedzieć, że nie tylko chodzi o koronę, 
ale przede wszystkim chodzi o to, że my sami 
musimy być tą koroną (...), że nasze życie musi 
mieć specjalny wydźwięk. To jest dla nas jakby 
idea przewodnia. Jak podsumował ks. kan. 
Sławomir Nowak: 55 lat temu do tej świątyni 
wkroczył prymas Polski Kardynał Stefan Wy-
szyński. Przybył tutaj jako pielgrzym, aby po-
kłonić się naszej Matce, Pani Skalmierzyckiej. 
Aby tutaj przed Nią klęknąć i w cichości serca 
modlić się za ojczyznę. Ilu to ludzi przybyło, ilu 
pielgrzymów, którzy chcieli się pokłonić Matce 
Bożej. Chciałbym abyśmy dzisiaj w swoich mo-
dlitwach wspomnieli księdza Czwojdę, który 
zapoczątkował tę koronację. 

Specjalnym gościem uroczystości była pio-
senkarka Eleni, która dała koncert dedykowa-
ny Matce Bożej.

 
Aleksander Liebert

Uroczystość zakończył koncert Eleni
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Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej” w Starym Kinie

Baśń dla małych 
łakomczuszków 
– tajemnica 
zdrowych brzuszków!

Dawno, dawno temu… Król i Królowa mu-
sieli oddać czarownicy urodę córki w zamian 
za obronę królestwa przed smokami. Wkrót-
ce Królewna Róża ma obchodzić urodziny, 
a w zamku zjawia się tajemnicza staruszka.... 

26 sierpnia 2021 roku w Starym Kinie na 
zaproszenie Centrum Kultury oraz Biblioteki 
Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce zagościł Teatr Edukacji i Profilaktyki MA-
SKA z Krakowa, który zaprezentował pro-
mujące zdrowy styl życia przedstawienie pt. 
„Baśń dla małych łakomczuszków – tajemni-
ca zdrowych brzuszków”. Bajka o Królewnie 
Róży w ciekawy i prosty sposób zachęcała 
dzieci do uprawiania sportu a także do się-
gnięcia po owoce i warzywa. Dziękujemy 
wszystkim małym łakomczuszkom za przy-
bycie i udział w spektaklu.

Organizatorzy

Narodowe Czytanie 2021
4 września br. w Starym Kinie można było usłyszeć „Moralność 
Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w jubileuszowej, 10. odsłonie 
Narodowego Czytania. Gospodarzem wydarzenia było Centrum 
Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. 

Gabriela Zapolska napisała „Moralność 
Pani Dulskiej” jesienią 1906 roku. Utwór 
bardzo szybko stał się popularny i jest 
uważany za jedno z najważniejszych osią-
gnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje 
komizm, bogactwo obserwacji obyczajo-
wych, a zwłaszcza silna wymowa społecz-
na. Prezydent RP Andrzej Duda w liście 
zachęcającym do wspólnego czytania na-
pisał: To wyjątkowy utwór, który piętnuje 
obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim 
komizm i gorzką ironię, mistrzowskie od-
malowanie postaci i wyczucie języka, ale 
przede wszystkim uniwersalne przesłanie 
moralne, które w imię uczciwości i sprawie-
dliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapol-

skiej wzbogaciła literaturę polską o ważną 
refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” 
weszło na trwałe do języka potocznego i na 
przestrzeni epok było różnie interpretowa-
ne, stając się przedmiotem żywych dyskusji.

W mniejszym, kameralnym gronie, 
wspólnie lekturę czytali przedstawiciele 
władz gminy i miasta oraz miłośnicy lite-
ratury. Uroczystość przeplatano utworami 
wokalno-instrumentalnymi duetu Moniki 
Walczak oraz Krystiana Przybyła. Na ko-
niec wszyscy, którzy aktywnie włączyli się 
w akcję Narodowego Czytania, mieli moż-
liwość przybicia pamiątkowej pieczątki. 
W przyszłym roku lekturą 11. edycji będą 
„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
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Dożynki wiejskie w Biskupicach Ołobocznych
Odrodzenie się w ostatnich latach kół gospodyń wiejskich spowodowało, że wiele miejscowości na 
powrót zaczęło organizować powoli zanikającą już w naszej gminie tradycję dożynek wiejskich. 

Jedyną wsią, która nigdy z nich nie zrezy-
gnowała są Biskupice Ołoboczne. Ich przy-
gotowaniem zajmują się sołtys Mirosław No-
wacki wraz z radą sołecką i Stowarzyszeniem 
Kulturalnym Teatr Misterium, a pomagają 
Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż 
Pożarna. 

Tegoroczne święto plonów obchodzono 
w tej właśnie wsi w ostatnią niedzielę wakacji 
tj. 29 sierpnia. Rozpoczęto mszą świętą dzięk-
czynną, którą celebrował miejscowy pro-
boszcz Damian Marynowski: Dziękujemy dziś 
za żniwa, które odbyły się w dobrej pogodzie. 
Pan Bóg pobłogosławił, aby Ci którzy uprawia-
ją polską ziemię mogli obficie zebrać plon swo-
jej pracy. [...] Dziękujemy dziś szczególnie w na-
szej wspólnocie parafialnej tym, którzy biorą 
bezpośredni udział w wytwarzaniu chleba dla 
nas, dla Ojczyzny – powiedział proboszcz, któ-
ry poświęcił przyniesiony w darze bochenek 
oraz wieniec.

Wspomniane symbole dożynek niesiono 
na czele korowodu, który po nabożeństwie 
przeszedł na plac dożynkowy koło świetlicy 

wiejskiej. Podczas przemarszu zatrzymano 
się na chwilę przy pomniku ofiar wojen, by 
corocznym zwyczajem uczcić złożeniem wią-
zanki kwiatów również wszystkich poległych 
mieszkańców Biskupic Ołobocznych.

Przygotowany przez Zespół Tańca Ludo-
wego Swojacy uroczysty obrzęd dożynkowy 
wraz z piosenkami oraz tańcami narodowymi 
i regionalnymi przeżywali z rolnikami i miesz-
kańcami m.in. Poseł na Sejm RP Tomasz Ław-
niczak, reprezentujący Minister Rodziny i Po-
lityki Społecznej Marlenę Maląg Lech Górski, 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce Jerzy Łukasz Walczak, Członek Zarządu 
Powiatu Ostrowskiego Ryszard Pluciński, 
proboszcz ks. Damian Marynowski, naczel-
nik KRUS w Ostrowie Wlkp. Dorota Hurna, 
kierownik ARiMR w Ostrowie Wlkp. Prze-
mysław Królak, dyrektor SP w Biskupicach 
Ołobocznych Bożena Walczak, radni Grzegorz 
Wojciechowski i Grzegorz Biernat, prezes Sto-
warzyszenia Działkowców Kolejarz w ROD 
Jerzy Czempiński, prezes Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców i Rzemieślników Tadeusz 
Gierz, prezeska KGW Henryka Szymczak oraz 
członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego Te-
atr Misterium.

Życzenia dla braci rolniczej przekazali: 
burmistrz Jerzy Łukasz Walczak, Poseł na 
Sejm RP Tomasz Ławniczak oraz Lech Górski.

Uroczystość wzbogacono także innymi 
atrakcjami niż ludowe, w tym m.in. występem 
legendarnego kabaretu Masztalscy, koncer-
tem Mirka Szołtyska oraz loterią fantową i po-
częstunkiem dla gości.

tekst i foto: Magdalena Kąpielska

Barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Swojacy Dziękczynna msza święta

Złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych Występ kabaretu Masztalscy Zaproszeni goście
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Skalmierzyccy pszczelarze w Górach Świętokrzyskich

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci

śp. Lidii Szczepaniak

– byłego wieloletniego pracownika
Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
naszej serdecznej, pełnej życzliwości koleżanki. 

Dla mnie osobiście również mentorki
będącej ogromnym wsparciem

w początkach mojej pracy w Urzędzie oraz w USC.
Rodzinie oraz bliskim składam 

z serca płynące wyrazy współczucia,
zapewniając przy tym o wdzięcznej pamięci 

oraz modlitwie.

Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce

Jerzy Łukasz Walczak

oraz koleżanki i koledzy
z UGiM Nowe Skalmierzyce

„Pomóż nam nauczyć się z tajemnicy bólu,
że na ziemi jesteśmy pielgrzymami.

Przypomnij nam, że powinniśmy siać na ziemi,
abyśmy żyli i odchodzili spoglądając zawsze ku Tobie.”

Jan Paweł II

Festyn rodzinny w Kotowiecku
W pierwszą sobotę września Koło Gospodyń 
Wiejskich w Kotowiecku zorganizowało festyn 
rodzinny pod nazwą „Szczepimy się na wesoło”. 

Otwarcia dokonali sołtys Jan Korzeniewski oraz współorganiza-
torki z KGW. Wśród zaproszonych gości znaleźli się reprezentujący 
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzego Łukasza Wal-
czaka – sekretarz Michał Ciupka, właściciele sklepu CLASIC Beata 
i Witold Kasprzakowie oraz mieszkańcy.

W akcji szczepienia przeciw COVID-19 wzięły udział aż 54 osoby! 
Nie zapomniano o najmłodszych – dzieciach i młodzieży, którzy mo-
gli skorzystać z przejażdżki kolejką. Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się również dwie dmuchane zjeżdżalnie.

Uczestnicy festynu kosztowali wypieków, które przygotowały 
członkinie KGW oraz tradycyjnych swojskich potraw – chleba ze 
smalcem i kiszonych ogórków. 

Wizyta pszczelarzy 
w „krainie scyzoryków”
W dniach 29 lipca do 1 sierpnia 2021 roku 
pszczelarze z koła w Skalmierzycach, rodziny 
pszczelarzy oraz sympatycy pszczelarstwa 
uczestniczyli w kolejnym wyjeździe 
szkoleniowo-turystycznym. 

Wyjazd zorganizowano we współpracy 
z Biurem Podróży „Travel & Styl” w Ostro-
wie Wlkp. Miejscem docelowym była tym 
razem „kraina scyzoryków”, czyli Góry 
Świętokrzyskie. 

Głównym celem wyjazdu było nawiązanie 
współpracy z Kołem Pszczelarzy w Ostrow-
cu Świętokrzyskim i spotkanie z pszczela-
rzami z tego regionu. Ponadto uczestnicy 
wyjazdu odbyli niezwykłą „podróż w czasie”, 
która rozpoczęła się w Maleńcu. W tej małej 
miejscowości znajduje się Zabytkowy Zakład 
Hutniczy, unikalny zabytek techniki, a jedno-
cześnie jeden z najstarszych staropolskich 
ośrodków metalurgicznych pracujących nie-
przerwanie od 1784 do 1967 roku. Co jesz-
cze znalazło się w programie wyjazdu? Mu-
zeum Przyrody w Starachowicach, Muzeum 
Cystersów i pomnik sołtysa w Wąchocku, 
Szydłów ze średniowiecznymi budowlami, 

Opatów z zabyt-
kowym rene-
sansowym na-
grobkiem kanclerza Szydłowieckiego oraz 
Podziemną Trasą Turystyczną. W programie 
był również spacer Drogą Królewską na 
Święty Krzyż i Muzeum Misyjne Księzy Obla-
tów. Niezwykłe emocje przeżywali uczestni-
cy w czasie zwiedzania Mauzoleum Martyro-
logii Wsi Polskich w Michniowie. Atrakcyjny 
był również czwarty dzień wyjazdu, czyli 
Kielce i jeden z najmniejszych rezerwatów 
przyrody „Kadzielnia” oraz trasa turystycz-
na w jaskiniach i przejście z przewodnikiem 
korytarzami mierzącymi 160 metrów długo-
ści. Nie mniej ciekawy był Zamek Królewski 
z przełomu XIII i XIV wieku górujący nad 
miejscowością Chęciny. Pogoda jak zawsze 
dopisywała, a każde odwiedzane miejsca, za-
bytki i urokliwe zakątki dostarczały uczest-

nikom wyjazdu niezwykłych wrażeń. 
To już ósmy z kolei wyjazd, który pro-

mował gminę. Mamy nadzieję, że za rok 
uda nam się też wyjechać i wymienić się 
doświadczeniami z pszczelarzami z innego 
regionu Polski. 

Organizatorzy wyjazdu
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Zajęcia z języka angielskiego Zajęcia z florystką Biesiada pod chmurką

Wakacyjna działalność  
Klubu Seniora w Nowych Skalmierzycach
30 sierpnia 2021 - ukryte talenty

Klub Seniora to miejsce ukrytych talentów, 
jeden z nich pokazała p. Irena. Na zdjęciach 
widoczne są jej prace. Nie ma co ukrywać, jest 
to zajęcie bardzo czasochłonne, wymagające 
dużego skupienia i cierpliwości. Gratulujemy 
i życzymy dalszej motywacji do działania.
30 sierpnia 2021 - dzień działkowca

To spotkanie w Klubie Seniora dotyczyło 
obchodzonego Dnia Działkowca, o którym 
szczegółowo opowiedzieli Maria i Jerzy Czem-
pińscy. Odwiedziła nas również Kierownik M-
GOPS w Nowych Skalmierzycach Urszula Gaj-
da. Przywołana została historia działkowców 
a każdy z obecnych seniorów uzyskał cieka-
wostki dot. hodowli roślin. W dowód sympatii 
Państwo Czempińscy otrzymali od Seniorów 
łopatę oraz hortensję, aby mogli w dalszym 
ciągu pielęgnować swoje zainteresowania. 
Dziękujemy za poświęcony czas!
24 sierpnia 2021 - zajęcia z języka 
angielskiego 

Język angielski część II. Seniorzy poznawa-
li zagadnienia związane z podróżami.

Co zabrać w podróż, jak znaleźć drogę do 
miejsca docelowego, jak poprosić w restaura-
cji o menu oraz rachunek. Seniorzy uczyli się 
jak przełamywać bariery językowe. 
23 sierpnia 2021 – konkurs kilometry na 
bieżni 

Konkurs „Kilometry na bieżni”, w którym 
Seniorzy mogli brać udział przez dwa tygo-
dnie dobiegł końca. Wyniki: I miejsce - 18 km, 
II miejsce - 6,5 km, III miejsce - 5,5 km.

Zwycięzcy otrzymali bilety do teatru na se-
ans „Godzina spokoju”. 
20 sierpnia 2021 - biesiada pod chmurką

20.08.2021r. odbyła się biesiada „pod 
chmurką”, która zgromadziła ponad 50 osób. 
Nie obyło się bez grilla, rozmów i tańców. Se-
niorzy mogli posłuchać śpiewu niezastąpio-
nej Marysi Byzi-Szczepaniak oraz grającego 
na akordeonie jej męża Mieczysława Szcze-
paniaka, a także jednego z Seniorów p. Miro-
sława, który spontanicznie sięgnął po gitarę, 
dzięki czemu został stworzony oryginalny 

zespół muzyczny. Nasi Seniorzy się nie pod-
dają, więc nagła burza nie zmieniła planów, 
a jedynie zmotywowała do działania i poka-
zała jak potrafimy się zjednoczyć i współ-
pracować. Tak więc impreza przeniosła się 
„do środka”. Podczas loterii Seniorzy mieli 
możliwość zdobycia drobnych upominków 
w postaci biletów do teatru, kwiatów czy 
czekolad. Dziękujemy za obecność i świet-
na zabawę. Dziękujemy opakowaniaok.pl za 
piękną zastawę, a pracownikowi MGOPS p. 
Aleksandrze za upieczone pyszne ciasta. 
18 sierpnia 2021 -Zajęcia z psychologiem 
– trening umysłu/pamięci 

Dziś odbył się kolejny trening umysłu. 
Seniorzy uwielbiają wykonywać ćwiczenia 
przygotowane przez Psycholog Magdale-
nę Iskierkię.

Poprawa pamięci i koncentracji jest bar-
dzo istotna w każdym wieku. Dodatkowo dziś 
Seniorzy poznali sposób relaksacji.
17 sierpnia 2021 - Zajęcia z pielęgnacji 
cery dojrzałej

Dzisiaj Nasze Seniorki miały okazję uczest-
niczyć w warsztatach poświęconych pielę-
gnacji cery dojrzałej.

Pytań było bardzo wiele i na każde zosta-
ła udzielona odpowiedź. Panie dowiedziały 
się jak dbać o cerę a także jak dokładnie ją 
oczyszczać i pielęgnować, aby jak najdłużej 
świeciła pięknym blaskiem.

Rozmawiałyśmy również o najczęstszych 
błędach w makijażu. Od teraz już każda z Nas 
będzie starać się popełniać ich coraz mniej. 
Pamiętajmy! Makijaż ma dodawać urody 
i uwydatniać Nasze piękno!

Dziękuję za spotkanie i za obecność.
8 sierpnia 2021 - Zajęcia z florystką

Dziś odbyły się zajęcia z florystką Pa-
nią Marzeną z Kwiaciarnia Stokrotka -”Las 
w szkle „.

Każdy uczestnik dzisiejszego spotkania 
otrzymał cenne wskazówki dotyczące co-
dziennej pielęgnacji roślin i dbania o swój 
„Las w szkle”. Jak zawsze nasi Seniorzy stwo-
rzyli piękne dzieła. 

6 sierpnia 2021 - Zajęcia - makijaż
W piątek tj.6.08.2021 Nasze piękne Se-

niorki miały wykonany makijaż. Wyszło pięk-
nie, Panie zadowolone i szczęśliwe. Zajęcia 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
i na pewno będziemy je powtarzać.
5 sierpnia 2021 - kącik literacki 

Wczorajsze popołudnie pomimo deszczo-
wej pogody spędziłyśmy w miłej atmosferze. 
W Naszym kąciku poezji mogłyśmy wsłuchać 
się w wiersze m.in. takich autorów jak Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska, Bolesław Le-
śmian, Maria Konopnicka, Wisława Szymbor-
ska, Agnieszka Osiecka opowiadające pięknie 
o życiu, miłości, przemijaniu czy też erotyki 
Aleksandra Fredry, które mają nieco mocniej-
szy wydźwięk.
4 sierpnia 2021 - Pierwszy konkurs 
– kilometry na rowerku i bieżni 

Witamy Drodzy Seniorzy, jesteśmy już 
po rozstrzygnięciu konkursu na największą 
liczbę przebytych kilometrów w Klubie Se-
niora. Na początku dziękujemy i gratulujemy 
wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. 
Trzy pierwsze miejsca zostały nagrodzone bi-
letami do teatru na spektakl pt. „Godzina spo-
koju”, dodatkowo wyróżniliśmy IV miejsce, 
które również zostało nagrodzone drobnym 
podarunkiem. Panie mogą pochwalić się na-
stępującymi wynikami:
• I Miejsce – 107,3 km
• II Miejsce – 85,2 km
• III Miejsce – 29 km
4 sierpnia 2021 - koncert relaksacyjny na 
misach tybetańskich i kryształowych

Kolejny raz zawitała do Nas wspaniała ko-
bieta Pani Karolina Kontschyts, która dzięki 
swoim umiejętnościom i wrażliwości prze-
prowadziła koncert relaksacyjny na misach 
tybetańskich i kryształowych. Zajęcia po-
zwoliły na pełne odprężenie, relaks zarów-
no ciała jak i umysłu oraz przeniesienie się 
w inny, magiczny świat. Użyte misy wyzwa-
lają dobrą energię niwelując otaczające nas 
zło, wszystkie napięcia oraz emocje. Były to 
wspaniale spędzone dwie godziny z samym 
sobą. Dziękujemy raz jeszcze Pani Karolinie 
i zapraszamy ponownie do Klubu Seniora 
w Nowych Skalmierzycach.
3 sierpnia 2021 - spotkanie 
z fizjoterapeutka uroginekologiczną 
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Konkurs literacki pt. „Opowiadanie z dworcem w tle…” Kategoria: klasa IV; III miejsce

Janek Grott
„Tajemnicze zaginiecie na dworcu 
w Nowych Skalmierzycach”

Pewnego letniego dnia mieszkańcy No-
wych Skalmierzyc dowiedzieli się, że do 
ich miasteczka przyjedzie wielkiej sławy 
piosenkarka Bona. Wszyscy czekali na jej 
przyjazd niecierpliwie.

W przeddzień koncertu Bony jej fani 
stali na dworcu i wyczekiwali na pociąg, 
którym miała przyjechać. Gdy pociąg za-
trzymał się na stacji Bona i jej menadżer 
wysiedli i wszyscy ją oklaskiwali. 

Bonie ukazał się piękny budynek dworca. 
Wybudowany z czerwonej cegły przypomi-
nał trochę zamek, ponieważ miał małe wie-
życzki. Dach budynku był wyłożony trochę 
już podniszczoną dachówką i miał bardzo 
ładne okna z okiennicami. W środku był 
urządzony w retro klimatach. Znajdowała 
się w nim piękna kawiarnia i restauracja 
oraz piękne pokoje gościnne. Bona po przy-
witaniu fanów i złożeniu wielu autografów 
poszła wraz ze swoim menadżerem do ho-
telu znajdującego się na dworcu.

Następnego dnia był zaplanowany kon-
cert, który miał się odbyć przy budynku 
dworca. Od rana panowie techniczni roz-
stawiali scenę oraz podłączali mikrofony 
i głośniki, a na scenie ustawiali scenografię.

Bona postanowiła, że przed koncertem 
pójdzie na spacer po Nowych Skalmierzy-
cach. Oprócz zachwycającego budynku 
dworca znalazła tu plac zabaw pełen rado-
snych dzieci. Dotarła również do pierwsze-
go ratusza w miasteczku. Po drodze z ratu-
sza odwiedziła kościół świętej Katarzyny 
w Skalmierzycach, zatrzymała się przy po-
mniku Powstańców Wielkopolskich. Była 
zauroczona główną ulicą, którą dekoro-
wały przepięknie ukwiecone trawniki. Tą 
drogą dotarła do Kościoła Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy i wzdłuż Placu Wol-
ności pełnego wspaniałej zieleni dotarła 
z powrotem do pokoju na dworcu. Po tak 
przyjemnym spacerze postanowiła wypić 
kawę w kawiarni i zrobić próbę.

Nadeszła godzina 18:00 i mieszkańcy 
miasteczka zaczęli się już zbierać przed 
sceną przy dworcu. Bona za kulisami robi-
ła sobie make-up, a menedżer powiesił jej 
strój na wieszaku i poszedł sprawdzić, czy 
wszystko gotowe.

Kiedy wszyscy się już zebrali, a Bona 
była gotowa do wyjścia na scenę tech-
niczni włączyli światła. Na scenie pojawi-
ła się gwiazda wieczoru i zapowiedziała 

swój występ. Każda piosenka kończyła się 
gromkimi brawami. Publiczność była za-
chwycona, artystka również. Jak zwykle 
śpiewała do swojego ulubionego mikro-
fonu, z którym miała wielkie wspomnie-
nia. Był to złoty mikrofon, który dostała 
od swojej scenicznej koleżanki. Tradycyj-
nie na jej koncertach, po pięciu utworach 
Bona na chwilę opuszczała scenę, by zmie-
nić kostium. Publiczność była niezwykle 
podekscytowana przed następną częścią 
koncertu, gdy nagle zgasło światło i w ich 
uszach zabrzmiał głośny, przerażający ha-
łas upadającego metalu. Było słychać tylko 
szmery zdezorientowanych mieszkańców. 
Na szczęście była to tylko chwilowa awa-
ria w mieście. Bona powróciła w nowym 
kostiumie na scenę i zauważyła, że statyw 
jest wywrócony, a jej złotego mikrofonu nie 
ma. Techniczni natychmiast spostrzegli jej 
zdenerwowanie i czym prędzej podali jej 
zastępczy mikrofon. Koncert trwał nadal, 
choć w głowach ekipy dudniło pytanie: co 
stało się ze złotym mikrofonem? Mieszkań-
cy bawili się wspaniale. Budynek dworca 
oświetlony koncertowymi światłami pre-
zentował się jak królewski pałac. Był nie-
zwykłym tłem dla gwiazdy. Po kilku bisach 
koncert dobiegł końca. Mieszkańcy zaczęli 
się rozchodzić do swoich domów z uśmie-
chem na twarzy i radością w sercu. Dawno 
nie było tak wspaniałego show w tym prze-
pięknym miejscu. Bona zeszła ze sceny za-
dowolona, szczęśliwa, choć trochę smutna 
z powodu utraty złotego mikrofonu. Uda-
ła się do swojego pokoju w dworcowym 
hotelu. Panowie techniczni przystąpili do 
swoich prac: sprzątania scenografii, odłą-
czania sprzętów i układania wszystkiego 
w samochodach technicznych. Nagle jeden 
z panów technicznych krzyknął, że ma zło-
ty mikrofon. Wszyscy odetchnęli z ulgą. Jak 
się później okazało podczas koncertu, gdy 
zgasły światła w całym miasteczku ktoś 
niechcący potrącił statyw. Mikrofon spadł 
i poturlał się pod scenę. Radość ekipy była 
wielka i natychmiast poinformowali Bonę 
o znalezieniu jej mikrofonu. Gwiazda bar-
dzo się ucieszyła i zaczęła planować ko-
lejny koncert w Nowych Skalmierzycach. 
Zachwycili ją mieszkańcy swoim zaangażo-
waniem w koncert, całe urocze miasteczko, 
a dworzec stał się w jej oczach wizytówką 
Nowych Skalmierzyc.

W poniedziałkowe popołudnie Nasze 
Seniorki miały okazję spotkać się z fizjo-
terapeutką uroginekologiczną - Panią 
Hanną Tomalik – dzięki, której dowiedzie-
liśmy się bardzo ważnych i pomocnych 
informacji, m.in. jak dbać o nasz układ 
moczowy oraz mięśnie miednicy. Pani 
Hanna pokazała również jakie ćwiczenia 
należy wykonywać, jakie przeprowadzić 
badania oraz jakie nawyki warto wprowa-
dzić w kalendarz każdego Seniora, aby ich 
zdrowie fizyczne było w dobrym stanie. 
Pytań było bardzo wiele i każda z Senio-
rek uzyskała wyczerpującą odpowiedź. 
Było to spotkanie na pewno potrzebne 
i wnoszące wiele cennych informacji w ży-
cie codzienne. Bardzo dziękujemy za spo-
tkanie i do zobaczenia wkrótce.
26 lipca 2021 - spotkanie z historią 
skalmierzyc i nowych skalmierzyc 
okiem p. jerzego wojtczaka

Honorowym gościem na dzisiejszym 
spotkaniu w Klubie Seniora był Pan Jerzy 
Wojtczak, pasjonat historii Skalmierzyc 
i Nowych Skalmierzyc. Pan Jurek od lat 
szkolnych pasjonuje się historią swojej ro-
dzinnej miejscowości i gromadzi wiedzę 
na jej temat. W swoim wystąpieniu Nasz 
gość nawiązał do historii wojennej i po-
wojennej oraz wymienił postacie, które 
najbardziej zasłużyły się dla skalmierzyc-
kiej społeczności. Prelegent opowiedział 
również kilka anegdot związanych z hi-
storią naszej miejscowości oraz zacieka-
wił zgromadzonych ciekawymi historiami 
związanymi z przestępczością w Skalmie-
rzycach i Nowych Skalmierzycach w mi-
nionych czasach. 

Seniorzy z ogromnym zainteresowa-
niem wsłuchiwali się w opowieści Pana 
Jerzego, a także zadeklarowali dalszą chęć 
uczestnictwa w spotkaniach o podob-
nej tematyce.
14 lipca 2021 – Zajęcia – stylizacja 
paznokci 

Wczoraj, tj. 14.07.2021r. w Klubie 
Seniora odbyły się zajęcia ze stylizacji 
paznokci. Panie otrzymały swój pilnik 
i bloczek polerski, dzięki którym możliwe 
było wstępne przygotowanie paznokci do 
malowania, a następnie przeszłyśmy do 
manicure hybrydowego. Popołudnie choć 
burzliwe na dworze, u nas minęło w miłej 
i przyjemnej atmosferze. 
8 lipca 2021 - Masaż relaksacyjny dla 
seniora

Seniorzy mieli przeprowadzony masaż 
wybranej przez nich części ciała. Towarzy-
szyła im muzyka relaksacyjna, przy której 
mogli się odprężyć i przez chwile zapo-
mnieć o codzienności. W trakcie „kolejki” 
na masaż seniorzy korzystali z innych 
udogodnień sportowych, m.in. steperów 
oraz nowo zamontowanych drabinek do 
ćwiczeń. Czas szybko minął przy wspólnej 
kawie i rozmowie.
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Legion Skalmierzyce w 2. lidze
Poprzedni numer GS napisany został w konwencji relacji z walki 
o awans do 2. ligi. W tym spróbuję podsumować cały sezon oraz 
odpowiedzieć na pytanie: mamy awans i co dalej?

W ciągu niespełna roku dokonaliśmy rze-
czy niesamowitej. Dokładnie rok temu, na po-
czątku czerwca byliśmy amatorskim klubem 
piłki siatkowej promującym zdrowy styl życia. 
– klubem, który z powodu pandemii zawiesił 
działalność. Nawiązaliśmy jednak współpracę 
z grupą wyczynowych zawodników, aby pod-
jąć się realizacji projektu pt. „Parafialny klub 
sportowy legion skalmierzyce w 3. lidze”. 
Pełna determinacji i zaangażowania z obu 
stron praca pozwoliła sprawnie załatwić for-
malności związane ze zgłoszeniem klubu i uzy-
skaniem stosownych licencji w Wielkopolskim 
Związku Piłki Siatkowej. 

Z początkiem września przystąpiliśmy do 
treningów i przygotowań do nowego, dla na-
szego klubu inauguracyjnego, sezonu w 3. lidze 
2020/2021. Nakreśliliśmy sobie cel: wygrać 3. 
ligę oraz walczyć o awans do 2. W historii spor-
tu naszej gminy takiego awansu nie było.

Przystąpiliśmy do rozgrywek z pełną kon-
centracją i wolą walki o najwyższe cele. Widać 
to było od pierwszych meczów, które po kolei 
wygrywaliśmy za 3 punkty. Od trzeciej kolejki 
zasiedliśmy na „fotelu” lidera i już nie oddali-
śmy tego miejsca do końca sezonu, a na trzy 
kolejki przed końcem rundy rewanżowej za-
pewniliśmy sobie 1. miejsce fazy zasadniczej 
oraz korzystne rozstawienie w fazie play-off. 
W ostatnim meczu fazy zasadniczej nie udał 
nam się rewanż za porażkę z 1. rundy w Sza-
motułach, ale być może miał na to wpływ fakt, 
że wynik nie zmieniał naszej sytuacji.

Fazę play-off, główną rozgrywkę o mi-
strzostwo 3. ligi i tytuł mistrza Wielkopolski 
opisywałem w kwietniowej GS. W majowym 
numerze natomiast zrelacjonowałem orga-
nizację turniejów i walkę o awans do 2. ligi. 
Z perspektywy całego sezonu muszę przyznać, 
że widać było ciągły progres formy, determi-
nację i wiarę w zwycięstwo. W całym sezonie 
wraz z kwalifikacjami do 2. ligi rozegraliśmy 
28 meczów, z czego przegraliśmy tylko 4. Tur-
nieje kwalifikacyjne do 2. ligi, których byliśmy 
organizatorami, przeszliśmy jak burza, tracąc 
w 6 meczach tylko 1 seta. Udowodniliśmy, że 
ciężką pracą można spełniać marzenia.

Dodam, że byliśmy organizatorami dwóch 
kwalifikacyjnych turniejów, półfinałowego 
i finałowego, które zadecydowały o naszym 
awansie do 2. ligi. To były nasze ważne suk-
cesy, zarówno sportowe, jak i organizacyjne. 
Szkoda, że kibice nie mogli przeżywać tego 
z nami osobiście, dopingować nas, dzielić emo-

cje. Miejmy nadzieję, że w tym sezonie to się 
odmieni i spotkamy się razem na „naszej” hali 
w Nowych Skalmierzycach przy szkole przy 
ul. Okólnej.

Tym sposobem sezon 2020/2021 stał się 
przeszłością, a my osiągnęliśmy wszystko, co 
było możliwe, z historycznym awansem do 2. 
ligi włącznie. Przyszedł czas na odpoczynek, 
aby zregenerować organizmy, zaleczyć kon-
tuzje i zrekompensować bliskim wiele chwil 
rozłąki. 

Czas wakacji został skutecznie zagospoda-
rowany przez amatorów siatkówki w wyda-
niu plażowym. Do zmagań pod szyldem Legio-
nu wyruszyły pary: żeńska Magda lachman 
– katarzyna Pawlicka oraz męska Błażej 
szymczak – Filip Troczyński. W tym roku 
na terenie Wielkopolski odbyło się wiele zna-
czących imprez, w których nasze pary dzielnie 
walczyły, a chyba najważniejsza to 1. edycja 
Wielkopolskiego Wielkiego Szlema. Był to cykl 
3 turniejów, dwóch w Zbąszyniu („Obłędna 
Plaża” i „Zbąszyń Cup”) i na zakończenie we 
Wrześni - „Plaża Wrze”. Do ciekawszych wy-
ników plażowego sezonu 2021 należy zali-
czyć u panów: „Obłędna Plaża” w Zbąszyniu 
– 3. miejsce, Tarnowo Podgórne – 1. miejsce 
(F. Troczyński – MVP turnieju), „Zbąszyń Cup” 
– 1. miejsce, Rawicz – 3. miejsce. W przekroju 
całego cyklu Wielkopolskiego Wielkiego Szle-
ma para Błażej szymczak – Filip Troczyński 
zdobyła najwięcej punktów i zdobyła tytuł naj-
lepszej pary w Wielkopolsce, co należy uznać 
za poważny sukces również naszego klubu. 
Żeńska para niestety opuściła jeden turniej 
cyklu i straciła szansę na ciekawy wynik. 
W końcowej klasyfikacji nasze zawodniczki 
zajęły 5. miejsce. Najlepszy wynik naszych pań 
to 4. miejsce w 19. Nocnym Turnieju w Burze-
ninie pod Sieradzem, a para M. Lachman – B. 
Szymczak wygrała turniej mikstów w Warcie, 
również na ziemi sieradzkiej.

Innym aspektem naszych działań w okresie 
maj - sierpień była reaktywacja Legionowej 
Szkółki Siatkarskiej (działalność zawiesili-
śmy w marcu 2020 r.). Wpisaliśmy się w po-
wszechną kampanię „rozruszania” uczniów 
po trwającym od jesieni okresie zdalnej nauki 
spowodowanej pandemią COVID-19. Chcieli-
śmy zaktywizować fizycznie dzieci i młodzież 
a także wykorzystać czas letni na żmudną 
pracę związaną z organizacją szkółki. Kilku-
nastu rodziców odpowiedziało na zaprosze-
nie i zgłosiło swoje dzieci na te ostanie zajęcia 

w kończącym się w czerwcu tak innym i dziw-
nym roku szkolnym. 7 sierpnia zorganizowa-
liśmy piknik z kajakami i piłką plażową jako 
integrację dzieci z rodzicami i klubem. Dla re-
alizacji projektu LSS budujemy grupę bardzo 
dobrych trenerów, których wesprą wymiennie 
zawodnicy drużyny 2. ligowej, co niewątpliwie 
uatrakcyjni zajęcia.

Podsumowując ten niesamowity sezon 
nie można zapomnieć o wsparciu i pomocy 
finansowej, materialnej i niematerialnej bar-
dzo wielu firm, instytucji, przyjaciół klubu 
i drużyny. Osobiste podziękowania należą się 
Jerzemu Łukaszowi Walczakowi – Burmistrzo-
wi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz 
proboszczowi naszej parafii i naszemu prze-
wodnikowi duchowemu ks. kan. Sławomirowi 
Nowakowi – za całokształt. Chciałbym podzię-
kować szczególnie głównym aktorom serialu 
pt. „LEGION SKALMIERZYCE 3. liga o mistrzo-
stwo Wielkopolski 2020/2021”, a mianowicie 
wszystkim zawodnikom i trenerowi, którzy 
przystąpili do tego projektu z wielkim zaan-
gażowaniem, kosztem wielu chwil życia osobi-
stego. Nie biorąc nic w zamian wszyscy razem 
poświęciliśmy osiem miesięcy swojego życia, 
budując fajną grupę, która dostarczyła nam 
wielu chwil radości i chwały. Wszystkim Wam 
w imieniu klubu składam najserdeczniejsze 
dzięki, bez Was nie byłoby możliwe, to co stało 
się możliwe.

Po okresie zasłużonych wakacji pod koniec 
sierpnia zawodnicy wrócili na halę i z wielkim 
zapałem przystąpili do treningów i przygoto-
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Co w GRANICY piszczy? 
Wakacje dobiegły końca, a wraz z nimi tegoroczna Harcerska 
Akcja Letnia. W tym roku była ona bardzo intensywna! 

W lipcu zorganizowaliśmy drugą już 
edycję półkolonii „Letnia Przygoda”. 
Odbyły się cztery turnusy. Podczas 
pierwszego zuchy oraz harcerze spędzali 
wspólnie czas, przeżywali przygody i in-
tegrowali się. Kolejne trzy były turnusami 
tematycznymi. Uczestnicy mogli wybrać 
jedną tematykę z czterech podanych: „ASP 
– Artyści szukają przygody”, „W świecie 
psich zawodów”, „Podróże małe i duże”, 
„Olimpiada sportów nietypowych”. Pod-
czas półkolonii dzieci mogły przeżywać 
niezapomniane chwile oraz dowiadywać 
się wielu nowych ciekawych rzeczy zgod-
nych z wybraną tematyką. Cały projekt 
współfinansowany był ze środków Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

Zaraz po półkoloniach spakowaliśmy się 
i ruszyliśmy na obóz Szczepu „Granica”, któ-
ry odbywał się w Sokolcu w Górach Sowich. 
Podczas 7-dniowego wypoczynku udało 
się nam przeprowadzić kilka górskich wę-
drówek i zwiedzić okoliczne atrakcje tury-
styczne takie jak np. Sztolnie Walimskie czy 
Twierdzę Srebrna Góra. Nie zapomnieliśmy 
również o zbieraniu doświadczenia harcer-
skiego podczas zajęć przygotowanych przez 
naszą kadrę. Cały obóz zostanie w naszej 
pamięci na długo. To był bardzo owocny 
i motywujący czas. 

Dwa bardzo ważne dla nas wydarzenia 
tegorocznego lata zostały już opisane, ale to 
nie koniec! Po powrocie z obozu mieliśmy 
chwilę odpoczynku oraz czas na przepako-
wanie się, aby wyruszyć na największą ak-
cję szkoleniową w Wielkopolsce, czyli WLas 
– Wielkopolską Letnią Akcję Szkoleniową. 
W naszym harcerskim życiu stawiamy nie 
tylko na rozwój podopiecznych, ale również 
kadry, aby miała odpowiednie kwalifikacje 

oraz wiedzę, którą może przekazywać dalej. 
Na tegorocznej edycji WLas-u nasza kadra 
miała okazję wymienić się doświadczenia-
mi z innymi uczestnikami, zdobyć nową 
wiedzę oraz poznać sposoby na ciekawe 
prowadzenie zbiórek. Wszyscy wrócili po-
zytywnie naładowani energią i motywacją, 
a to oznacza, że ten rok harcerski na pewno 
nie będzie należał do nudnych. 

Jak widać tegoroczna Harcerska Akcja 
Letnia była dla naszego Szczepu bardzo 
owocna. Cieszymy się, że mogliśmy ten czas 
spędzić również z Wami podczas półkolonii. 
Jeżeli chcesz dołączyć do nas i przeżyć kolej-
ne niezapomniane przygody, nadchodzący 
rok harcerski jest do tego idealną okazją! 
Zachęcamy do kontaktu z drużynowymi, 
aby zapisać się do harcerstwa i dowiedzieć 
się, gdzie i kiedy odbywać będą się zbiórki. 
• 8 Gromada Zuchowa „Lisie Bractwo” 

(przedział wiekowy klasy 1-3) – drużyno-
wy Olgierd Nowak nr tel.: 739-291-956

• 13 Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty” 
(przedział wiekowy klasy 1-3) – drużyno-
wa Jagoda Gac nr tel.: 888-650-160

• 11 Drużyna Harcerska „Białe Kruki” 
(przedział wiekowy 10-13 lat) – dru-
żynowa Gabriela Jabłońska nr tel.: 
725-907-332

• 12 Drużyna Starszoharcerska „Legiony” 
(przedział wiekowy 14-16 lat) – drużyno-
wy Mateusz Sośnicki nr tel.: 781-058-056

• 47 Drużyna Wędrownicza „Popioły” 
(przedział wiekowy 16-21 lat) – dru-
żynowa Zuzanna Jezierska nr tel.: 
665-485-336
Planujemy również otworzyć nową gro-

madę przy szkole podstawowej w Skalmie-
rzycach – 123 Gromadę Zuchową „Pracowi-
te Pszczółki”. Więcej informacji wkrótce!

wań do debiutanckiego sezonu naszego klubu 
w 2. lidze PZPS oraz rozgrywek Pucharu Pol-
ski. Do nowego sezonu przystępujemy w skła-
dzie: 1- Patryk Raszewski, 2- Błażej Szymczak, 
4- krzysztof Porada, 5- Paweł Zych, 6- Woj-
ciech Pytlarz, 7- Michał wroniecki, 8- Daniel 
Telega, 10 Michał Lipa, 11- Damian Skorupa, 
12- Maciej Machowczyk, 13- Tobiasz Piecho-
ciński, 17- nikolas Przybylski, 18- dawid 
Gruszczyński, 23- szymon Pietrzak, 99- 
Błażej Paszkiewicz oraz Piotr Nowak – trener, 
i Maciej Machowczyk – kierownik drużyny 
i drugi trener. Drużyna została wzmocniona 
dwoma bardzo doświadczonymi zawodnika-
mi. Dołączyli do nas Krzysztof Porada i Michał 
Wroniecki, którzy przybyli z drugoligowej 
drużyny Tubądzin Volley Sieradz, a w swojej 
karierze wiele sezonów spędzili na parkie-
tach 1. i 2. ligi. Drużynę wzmocniliśmy rów-
nież młodymi i utalentowanymi zawodnika-
mi, i tak Dawid Gruszczyński ostatni sezon 
spędził w 2. ligowym klubie TS Volley Rybnik, 
natomiast wiek juniora spędził w Akademii 
Talentów Jastrzębskiego Węgla, gdzie miał 
możliwość trenować z 1. zespołem Mistrza 
Polski oraz zaliczył występ z tą drużyną 
w meczu Ligi Mistrzów. Do drużyny dołączyli 
również Szymon Pietrzak, który ostatni sezon 
spędził w drużynie Juniorów PGE Skry Beł-
chatów oraz Nikolas Przybylski, który ostatni 
sezon spędził w 3. lidze WZPS w LZS Orzeł 
Osiecza, z którą rywalizowaliśmy w poprzed-
nim sezonie.

Zapraszam na sezon 2021/2022, życząc 
klubowi jak najlepszych wyników, a Państwu 
niezapomnianych wrażeń – może wreszcie 
na trybunach. Dzieciom i ich rodzicom życzę 
dobrego roku szkolnego w ławach klas, a nie 
przed komputerami oraz odkrycia zamiłowa-
nia do pięknej dyscypliny jaką jest siatkówka. 
Zapraszam na zajęcia do Legionowej Szkółki 
Siatkarskiej. Amatorskiej grupie seniorów ży-
czę również kontynuacji naszej wieloletniej 
działalności na polu krzewienia zdrowego 
stylu życia i osiągania sukcesów.

Zapraszam wszystkich na nadchodzący 
sezon 2021/2022 rozgrywek 2. ligi PZPS oraz 
Pucharu Polski w piłce siatkowej. Zapraszam 
na trybuny i na relacje w Internecie.

Z siatkarskim pozdrowieniem
Stanisław Zbyszek Gzieł

ZAPROSZENIE
Zapraszamy na 1. Turniej Koronny Piłki 

Siatkowej o Koronę Pani Skalmierzyckiej

Zagrają z nami:
1/ WKS WIELUń/2. liga – strefa 3/

2/MUKS ZIEMIA MILICKA/2. liga – strefa 3/
3/SPS KONSPOL SŁUPCA/2. liga – strefa 1/
4/LEGION SKALMIERZYCE/2. liga – strefa 3/

Turniej sędziują sędziowie WZPS Poznań
19.09.2021 roku (niedziela), godz. 10.00
Sala sportowa przy szkole podstawowej 

w N. Skalmierzycach, ul. Okólna 8
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