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W marcu rozpoczęła się budowa boiska wielofunk-
cyjnego przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickie-
wicza w Skalmierzycach. Wykonawca, który wygrał 
ogłoszony przez samorząd Gminy przetarg, na za-
kończenie zadania ma czas do 29 czerwca br. Koszt 
przedsięwzięcia to ponad 875 tysięcy złotych.

Nowe boisko o nawierzchni syntetycznej po-
wstanie w miejscu poprzedniego, trawiastego. 
Dodatkowo z jednej jego strony zaprojektowano 
skocznię lekkoatletyczną, a z drugiej trójtorową 
bieżnię o długości 60 metrów. Zostanie wymienio-
ne ogrodzenie (zamiana siatki na stalowe panele), 
a obecnie zamontowane oświetlenie przesunięte 
względem nowego obiektu.

Dariusz Smułka

Powstanie boisko 
wielofunkcyjne 
przy skalmierzyckiej 
podstawówce

Zgromadzenia rolników z powiatu ostrow-
skiego i kaliskiego sprzeciwiających się trud-
nej sytuacji na rynku warzyw odbyły się 16 
oraz 21 marca na drodze krajowej nr 25 
w Ociążu – na przejściu dla pieszych zlokali-
zowanym przy obwodnicy. 

Celem protestujących było – jak napisali 
w zawiadomieniu o zgromadzeniu jego orga-
nizatorzy: przewodniczący Karol Frąszczak 
i sołtys wsi Trkusów Ewa Woźnicka – zwróce-
nie uwagi władz na trudną sytuację w rolnic-
twie, a szczególnie w produkcji warzywniczej.  

Rolnicy poruszają m.in. kwestie rażących 
dysproporcji pomiędzy stawką skupu po-
szczególnych płodów rolnych (która nie po-
krywa nawet kosztów produkcji), a cenami 

jakie konsumenci płacą za nie w sklepach; 
domagają się ograniczenia importu oraz 
kontroli surowców rolnych; chcą zniesienia 
sankcji na eksport do Rosji oraz wyrównania 
dopłat unijnych.

Wsparcia udzieliła im burmistrz Bożena 
Budzik, która wraz z sekretarzem Gminy 
i Miasta Zdzisławem Mielczarkiem przyby-
ła na demonstrację, by razem z rolnikami 
blokować przejazd na wspomnianym wyżej 
przejściu. Protestujący przez dwie godziny, 
od 10.00 do 12.00, spacerowali po pasach, co 
jakiś czas robiąc krótkie przerwy, by przepu-
ścić  tłoczące się w powstającym  korku sa-
mochody.

Podobne rolnicze blokady odbyły się też 

w wielu innych miejscach w kraju. Ich or-
ganizatorem było Stowarzyszenie Polskich 
Producentów Ziemniaków i Warzyw „Unia 
Warzywno-Ziemniaczana”.

tekst: Magdalena Kąpielska
foto: Andrzej Maćkowiak  

Rolnicy wyszli na ulice
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W połowie marca zamontowano dwa kolejne witacze. Tym razem 
przedstawiają one patronkę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  
– Matkę Bożą Skalmierzycką oraz jej sanktuarium. Pierwszy umiej-
scowiono przy samym kościele, drugi natomiast zdobi skalmierzyc-
kie rondo.

Dwa kolejne witacze w gminie

W sierpniu 2017 roku Rada Gminy i Miasta uchwaliła gminne becikowe pn. „Kasa dla 
bobasa”. Świadczenie to w wysokości 500,00 zł – jednorazowo, przeznaczone jest dla dzieci 
urodzonych od 1 stycznia 2018 roku. Aby otrzymać wyprawkę, należy pobrać i złożyć wnio-
sek w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do 5 czerwca 2018 roku. Świadczenie 
będzie wypłacane bez względu na dochód rodziny, 2 razy do roku: w czerwcu i grudniu. 
Przypominamy, że jedynym warunkiem jest zamieszkiwanie jednego z rodziców na terenie 
naszej gminy przez okres 12 miesięcy. 

W oświadczeniu z  dnia 5 lutego 2018 r. za-
mieszczonym w Gazecie Skalmierzyckiej, w nu-
merze lutowym, a podpisanym przez Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, panią Boże-
nę Budzik, znalazły się liczne nieprawdziwe infor-
macje, które niniejszym prostuję.

Nieprawdziwe jest stwierdzenie, zawarte 
w  oświadczeniu Burmistrz Gminy i  Miasta 
Nowe Skalmierzyce, jakobym „dezinformował 
opinię publiczną”, co do przyczynienia się do 
realizacji projektów budowy ciągu pieszego 
w Ociążu przy ulicy Zakrzewki, budowy ulicy 
Środkowej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym 
przy ulicy Ostrowskiej w  Biskupicach Oło-
bocznych, a wcześniej budowy drogi powia-
towej przez Gniazdów, Kurów i Droszew.

 Nieprawdziwe jest stwierdzenie zawarte 
w  oświadczeniu Burmistrz Gminy i  Miasta 
Nowe Skalmierzyce, jakoby z mojej strony nie 
było aktywności przy realizacji wskazanych 
inwestycji. 

Nieprawdziwe jest stwierdzenie zawarte 
w  oświadczeniu Burmistrz Gminy i  Miasta 
Nowe Skalmierzyce, jakobym nie uczestni-
czył w  żadnych spotkaniach dotyczących 
przygotowania i  realizacji tych inwestycji. 
Przeciwnie, uczestniczyłem we wszystkich 
posiedzeniach Zarządu Powiatu Ostrowskie-
go oraz Rady Powiatu Ostrowskiego, które 
dotyczyły realizacji wskazanych inwestycji, 
aktywnie je popierałem i pomagałem w  ich 
przygotowaniu, w  szczególności jako czło-
nek Zarządu Powiatu Ostrowskiego. 

W  oświadczeniu Burmistrz Gminy i  Mia-
sta Nowe Skalmierzyce nie podano, że opi-
sane w  ogłoszeniu: budowa ciągu pieszego 
w Ociążu przy ulicy Zakrzewki, budowa ulicy 
Środkowej wraz z  ciągiem pieszo-rowero-
wym przy ulicy Ostrowskiej w  Biskupicach 
Ołobocznych, a wcześniej budowa drogi po-
wiatowej przez Gniazdów, Kurów i Droszew, 
były inwestycjami Powiatu Ostrowskiego. 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jedynie 
dołożyła do każdej z tych inwestycji mniej-
szą część kosztów ich realizacji. Jeszcze 
raz należy zatem podkreślić, że wszystkie 
te inwestycje nie były inwestycjami reali-
zowanymi przez Gminę i  Miasto Nowe 
Skalmierzyce, ale inwestycjami Powiatu 
Ostrowskiego i  Powiat Ostrowski poniósł 
zdecydowaną większość kosztów realiza-
cji tych inwestycji, o czym decydował Za-
rząd Powiatu Ostrowskiego i Rada Powia-
tu Ostrowskiego. 

Wszelkie twierdzenia zawarte w oświad-
czeniu Burmistrz Gminy i  Miasta Nowe 
Skalmierzyce, jakoby z  mojej strony nie 
było aktywności w  zakresie starań o  reali-
zację wskazanych inwestycji są zatem nie-
prawdą. 

Radny Powiatu Ostrowskiego 
Jerzy Łukasz Walczak

Sprostowanie

Kasa dla bobasa

                                                                                                         Oświadczenie                                                                        Skalmierzyce, 03.04.2018 r.
Działając na podstawie art. 32 ust 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe informuję, że w wydaniu majowym Gazety Skalmie-

rzyckiej opublikuję moje wyjaśnienia do opublikowanego poniżej sprostowania Pana Jerzego Walczaka.
Burmistrz Gminy i Miasta 

Nowe Skalmierzyce  

Bożena Budzik
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Misteria Męki Pańskiej organizowane co-
rocznie przez Stowarzyszenie Kulturalne 
Teatr Misterium z Biskupic Ołobocznych to 
tradycja zapoczątkowana w 2007 roku przez 
prezesa tej organizacji, Mirosława Nowackie-
go. Od ubiegłego roku to plenerowe przed-
stawienie pasyjne poprzedzone Koronką do 
Miłosierdzia Bożego można oglądać w nowo-
skalmierzyckim parku, gdzie rozgrywa się 

w wieczór Niedzieli Palmowej – tym razem 
25 marca br.

Grupa kilkanaściorga aktorów – amatorów 
w osobach Julii Szymczak, Karoliny Długie-
wicz, Mateusza Gawrona, Adama Nowaka, 
Michała Stodolnego, Mateusza Stodolnego, 
Wojciecha Pawlaka, Andrzeja Sikory, Krystia-
na Wrzesińskiego, Dawida Okoniewskiego, 
Agaty Pawlickiej, Bartka Pietraszka, Szymona 

Pietraszka, Martina Kaźmierczaka oraz Miro-
sława Nowackiego wsparta przez harcerską 
Drużynę Wędrowniczą „Wataha” z Wielowsi 
(grupa rekonstrukcji historycznych) przed-
stawiła historię ostatnich dni oraz męczeń-
skiej śmierci Jezusa Chrystusa, na którą zło-
żyły się takie sceny jak: wyrzucenie przez 
Jezusa kupców ze świątyni w Jerozolimie, 
ostatnia wieczerza, kuszenie Judasza, sąd 

Misterium Męki Pańskiej w nowoskalmierzyckim parku
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Dzień Sołtysa obchodzony jest w Polsce 
11 marca. Uroczystość dla sołtysów z terenu 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce burmistrz 
Bożena Budzik zorganizowała 16 marca 
w sali w Biskupicach. Aż 20 z 27 przedstawi-
cieli wsi i miasta pojawiło się na spotkaniu, 
w tym również: zastępca burmistrza Paweł 
Błaszczyk, sekretarz Gminy i Miasta Zdzisław 
Mielczarek, komendant Komisariatu Policji 

w Nowych Skalmierzycach Andrzej Sobczak, 
radny Powiatu Ostrowskiego Władysław Jaś-
kiewicz oraz ks. dr Jarosław Materliński.

W słowach podziękowania burmistrz wy-
raziła swoją wdzięczność za owocną współ-
pracę: składam z serca płynące podziękowa-
nia za troskę i pracę na rzecz rozwoju Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. To właśnie sołtys 
i wspierająca go rada sołecka doświadcza-

ją samorządowego trudu szczególnie mocno 
jako osoby wybrane przez ogół mieszkańców 
do reprezentowania ich interesów. Dziękuję 
więc za tę publiczną aktywność, otwartość 
oraz chęć zmieniania świata na lepsze. Każdy 
z sołtysów został obdarowany upominkiem, 
a dodatkowo z racji minionego święta kobiet 
panowie wręczyli paniom symboliczne róże.     

Dariusz Smułka

Święto Sołtysów

Piłata nad Jezusem, zaparcie się Piotra, pojmanie, droga krzyżowa, 
śmierć oraz zmartwychwstanie. Z racji przypadającego w tym roku 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w misterium wple-
ciono również wątki patriotyczne – przypomniano wizytę Ignacego 
Jana Paderewskiego w dniu 26 grudnia 1918 roku w Poznaniu (dzień 
po jego przyjeździe rozpoczęło się Powstanie Wielkopolskie), a spod 
stóp zmartwychwstałego Jezusa rozciągnięto flagę Polski, co symbo-
lizowało jej odrodzenie po przeszło 100 latach niewoli.

Poszczególne sceny przepleciono występami chóru św. Cecylii ze 
Skalmierzyc bądź wyświetlanymi na telebimie zdjęciami obrazujący-
mi wydarzenia XX i XXI wieku, w tym działalność i kazania św. Jana 
Pawła II, w szczególności zaś jego słowa wygłoszone podczas piel-
grzymki w Kaliszu w 1997 roku oraz skierowane do uczestników 
Spotkań Młodych Lednica 2000, kiedy to opowiadał się za tworze-

niem kultury życia czy apelował o zawierzenie Chrystusowi: Wypłyń 
na głębię! Zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i zniechęcenie, i na 
nowo wypłyń na głębię! Odkryj głębię własnego ducha. Wnikaj w głębię 
świata.

Całości nastroju dopełniły odpowiednie kostiumy, rekwizyty i sce-
nografia, które organizator zakupił m.in. ze środków pochodzących 
od sponsorów, w tym z dofinansowania z budżetu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych w roku 2018.

Po zakończeniu przedstawienia zaproszono przybyłych na gorącą 
kawę i ciasto, które przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Biskupic Ołobocznych.

Magdalena Kąpielska
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Pierwsze miesiące niepodległości w spo-
łeczności Skalmierzyc oraz powstałych tuż 
obok Skalmierzyc Nowych były czasem bu-
dowania nowej rzeczywistości w wolnej od 
pruskich zaborców Ojczyźnie a także od-
twarzania tego, co przed kilku jeszcze laty 
tu funkcjonowało ujęte w karby cesarskiego 
prawodawstwa. Wyjechali dawni urzędnicy 
z komisariatu skalmierzyckiego z burmi-
strzem Balstem, zniknęli żołnierze i celnicy, 
stopniowo likwidowali swoje interesy prze-
mysłowcy żydowscy i niemieccy. Funkcjo-
nowały nadal, ale już z polskim zarządem, 
stacja kolejowa i urząd pocztowy. Do czasu 
wyboru nowych władz funkcję komisarza 
objął były urzędnik Mieczysław Nowakow-
ski. Już wkrótce odbyły się wybory sołtysów 
we wszystkich lokalnych społecznościach 
wiejskich, nazywanych wówczas gminami. 
Z głębi Niemiec wrócili Skalmierzyczanie, 
byli żołnierze wojska pruskiego, natomiast 
przez skalmierzycką stację kolejową prze-
waliły się transporty jeńców powracających 
z terenów byłego zaboru rosyjskiego. Stacja 
kolejowa i opuszczone tory rosyjskie stały się 
zbiorowiskiem nieprzydatnych w tym czasie 
wagonów towarowych. Utrzymywana była 
jeszcze linia graniczna między byłą Kongre-
sówką a Poznańskim. 

Początki szkolnictwa 
 Od 1 maja 1919 roku rozpoczęła funk-

cjonowanie szkoła powszechna w Skalmie-
rzycach, której nauczyciele przeszli swego 
rodzaju weryfikację obejmującą ich lojalność 
wobec nowej polskiej rzeczywistości. Na 
polecenie prezesa regencyjnego z Poznania 
dwaj nauczyciele, Zaremba i Nowak, zostali 
odsunięci od nauczania, a całe kierownic-
two szkoły powierzone zostało Ludwikowi 
Jabłońskiemu, który w tym właśnie czasie 
obchodził jubileusz 50-lecia pracy peda-
gogicznej, z czego wynika, że rozpoczynał 
ją w roku 1869. Uroczystości jubileuszowe 
zorganizowano 15 sierpnia po stosownym 
nabożeństwie w miejscowym kościele. Przed-
stawiciele wsi ofiarowali sędziwemu nauczy-
cielowi, a zarazem urzędnikowi Urzędu Sta-
nu Cywilnego, obraz zatytułowany „12-letni 
Pan Jezus w świątyni między uczonymi” oraz 

wygodne krzesło z poręczami. Z Poznania 
nadeszły także serdeczne powinszowania 
wraz z nagrodą pieniężną 400 marek. Kole-
żeństwo z okolicznych szkół ofiarowało jubi-
latowi srebrną cukiernicę wewnątrz pozłaca-
ną. Sierpień był w tym czasie okresem nauki 
szkolnej, dlatego już 5 dni później odbyła się 
pierwsza po odzyskaniu niepodległości kon-
ferencja pedagogiczna prowadzona w języku 
polskim, który decyzją rejencji poznańskiej 
stał się odtąd językiem urzędowym i wykła-
dowym na terenie Wielkopolski. Konferen-
cję w Skalmierzycach prowadził inspektor 
szkolny Rogalewski z Ostrowa, a nauczyciel 
Rajewski z Kurowa prowadził lekcję pokazo-
wą w temacie „Kto z Bogiem, to Bóg z nim”. 
Rok później, bo w lipcu 1920 roku, szkoła 
w Skalmierzycach została podzielona na dwa 
okręgi, w związku z uruchomieniem szkoły 
w sąsiednich Skalmierzycach Nowych, do 
których przeszło 399 dzieci, a 306 pozostało 
w Skalmierzycach.  

Cała społeczność skalmierzycka 
wraz z dziećmi obu szkół przeżywa-
ła w październiku 1919 roku wyjątkowe 
wydarzenie. Trudno dziś stwierdzić, z ja-
kich źródeł doszły do Skalmierzyc infor-
macje, że przez miejscową stację kolejową 
będzie przejeżdżał Naczelnik Państwa, Józef 
Piłsudski. Nie posiadamy informacji, czy 
postój pociągu w Skalmierzycach był za-
planowany i czy było tu oficjalne powitanie 
Piłsudskiego, który zmierzał do Poznania na 
spotkanie z tamtejszymi władzami cywil-
nymi i wojskowymi. Jedno jest pewne – Na-
czelnik wysiadł w Skalmierzycach z pociągu 
i był witany przez młodzież szkolną, licznie 
obecną ze swoimi nauczycielami i księżmi na 
peronie dworca, który jeszcze wtedy jaśniał 
całym swym pięknem i zapewne zrobił na 
Gościu miłe wrażenie. Skalmierzycki dwo-
rzec z racji swojego niegdyś granicznego cha-
rakteru wielokrotnie był świadkiem przejaz-
du znakomitych osobistości, rozpoczynając 
od przejazdu Ignacego Paderewskiego w go-
rących dniach powstania wielkopolskiego. 
Po spotkaniu z młodzieżą skalmierzycką 
Naczelnik był „wyraźnie ukontentowany” 
ze zgotowanych mu owacji. Kolejna podróż 
Piłsudskiego przez Skalmierzyce wypadła 

w kwietniu 1921 roku. Wówczas pociąg spe-
cjalny przejechał w bardzo wczesnych godzi-
nach rannych i zatrzymał się w Ostrowie, ale 
tylko ze względów komunikacyjnych, czyli 
zmiany kierunku jazdy i związanej z tym 
zmiany parowozu. Wówczas na peronie 
dworca ostrowskiego zjawili się przedstawi-
ciele miejscowych władz cywilnych i wojsko-
wych z orkiestrą 60 Pułku Piechoty, jednak 
J. Piłsudski nie opuścił wagonu, a pociąg sa-
lonowy szybko wyruszył w drogę do Pozna-
nia, gdzie miały odbywać się uroczystości 
dekoracji 15 Pułku Ułanów krzyżem „Virtuti 
Militari”. 

Zalążki władzy samorządowej
We wrześniu 1919 roku, w ramach ist-

niejącego starego prawa pruskiego oraz 
przepisów ordynacji wiejskiej z 1891 roku, 
nastąpiły wybory sołtysów we wszystkich 
gromadach wchodzących w skład komisaria-
tu Skalmierzyce Nowe z obrębem USC Pod-
koce. W tym czasie Skalmierzyce Nowe były 
określane jako gmina wiejska o charakterze 
miejskim. W wyniku nowych wyborów soł-
tysem w Skalmierzycach został piastujący 
tę funkcję od wielu lat Mikołaj Szymczak, 
a w Skalmierzycach Nowych wybrano kup-
ca Wacława Porawskiego. W zachowanym 
po zaborcach systemie władzy terytorial-

Pomnik ofiar I wojny światowej 
w Skalmierzycach
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nej opartej na tzw. komisariatach władza zarządzająca spoczywała 
w rękach mianowanych komisarzy, którym w obwodzie Skalmierzyc 
Nowych był Mieczysław Nowakowski, pracujący w komisariacie jesz-
cze za czasów pruskich. 27 września 1920 roku odbyło się pierwsze 
po wojnie zebranie samorządowe mieszkańców z terenu Skalmie-
rzyc Nowych. Wśród 21 przybyłych byli obecni Wojciechowski Jan, 
Ździebkowski Michał, Borusiak Feliks, Porawski Wacław, Brzozowski 
Władysław, Chlasta Tomasz, Gorący Leon, Jaśniaczyk Jan, Cempel Mi-
chał, Kopydłowski Jan. Na tym zebraniu wybrano sołtysa, którym zo-
stał Porawski; ławników, czyli członków miejscowej rady oraz przy-
jęto rezygnację dwóch ławników niemieckich, Franciszka Fliesa oraz 
Georga Horke. W powojennych Skalmierzycach Nowych życie powoli 
wracało do normy. Wraz z napływem ludności rozpoczynały działal-
ność liczne stowarzyszenia społeczne, kolejowe i kościelne. W dniu 
5 maja 1921 roku odbyła się uroczystość poświęcenia biblioteki ko-
lejowej, na którą przybyły delegacje z Ostrowa i okolic. W programie 
zaplanowano: o godz. 900 powitanie gości na dworcu kolejowym, 
o godz. 1030 przemarsz z orkiestrą do kościoła św. Katarzyny na na-
bożeństwo, po mszy św. przemarsz w pochodzie na dworzec, poświę-
cenie biblioteki i czytelni oraz przemówienia. O godz. 1530 miał odbyć 
się w Kasynie Kolejowym koncert muzyczny miejscowej orkiestry, 
a po nim o godz. 1900 inscenizacje dwóch jednoaktówek pt „Fatalne 
spotkanie” oraz „Podejrzana osoba”. Przedstawienia te przygotowali 
członkowie Towarzystwa Śpiewu „Halka”. 

Patriotyczne Skalmierzyce 
W parafii skalmierzyckiej życie toczyło się nieco innym trybem. 

Większość mieszkańców utrzymywała się z dochodów ze swoich 
niewielkich gospodarstw rolnych. Tutaj też rozwijało się rzemiosło 
i handel. Mimo odczuwanych kłopotów ekonomicznych, skalmierzy-
czanie żyli jeszcze wspomnieniami i szacunkiem do przeszłości. Stąd 
wyszła przecież przed kilku laty iskra wzniecająca płomień wolności. 
Z inicjatywy proboszcza oraz powołanego komitetu postanowiono 
uczcić pamięć parafian, którzy nie powrócili z frontów wojny świato-
wej. Społeczeństwo zjednoczone wokół parafii i proboszcza potrafiło 
dość szybko zmobilizować się i postawić w pobliżu kościoła pomnik 
z nazwiskami poległych żołnierzy z wszystkich wiosek skalmierzyc-
kiej parafii. Był to symboliczny pień drzewa zwieńczony krzyżem, 
u stóp którego znajdowały się tablice z wyrytymi nazwiskami 69 
parafian będącymi ofiarami ostatniej wojny. Pomnik  w okresie mię-
dzywojennym stał się miejscem częstych uroczystości patriotycznych 
skalmierzyckiej społeczności. 

Jego poświęcenie w dniu 9 lipca 1922 roku było wielką manifesta-
cją patriotyczną całej parafii. Już tydzień przed uroczystościami komi-
tet obchodów wydał ogłoszenie zapraszające wszystkie organizacje 
ze sztandarami do udziału w poświęceniu pomnika. Do uświetnienia 
uroczystości znacznie przyczynili się żołnierze z ostrowskiego 60 
Pułku Piechoty, którzy wraz z orkiestrą wojskową przybyli do Skal-
mierzyc. Miłą niespodziankę sprawili organizatorom ostatni żyjący 
powstańcy styczniowi, którzy przybyli na uroczystości z Ostrowa jako 
weterani wraz ze starostą powiatowym Srokowskim. Z pobliskiego 
Kalisza przybyło Towarzystwo Wioślarskie, Towarzystwo Kolejarzy 
oraz strażacy. Wszyscy w pełnym umundurowaniu. Uroczystości 
rozpoczęto w pobliskim kościele o godz. 1100 mszą św. sprawowa-
ną przez księdza Jana Piotrowicza, w której udział wzięły wszystkie 
stowarzyszenia parafialne i społeczne ze sztandarami ze Skalmierzyc 
oraz Skalmierzyc Nowych. Po mszy św. udano się w pochodzie pod 
ufundowany pomnik, tam jako pierwszy przemówił ks. Piotrowicz, 
dokonując jednocześnie jego poświęcenia. Wtedy orkiestra zagrała 

hymn, chorąży pochylili sztandary, a żołnierze prezentowali broń. 
Następnie przemówił gość honorowy uroczystości –pułkownik Win-
centy Niemojowski, niezwykle zasłużony dla sprawy niepodległości. 
W swoim przemówieniu nawoływał do obopólnej zgody i miłości Oj-
czyzny oraz naśladowania życia i czynów tych, którzy oddali dla niej 
życie. Na koniec przemówił Ludwik Matczak, główny inicjator budo-
wy pomnika, który „w pięknych słowach wyliczył zasługi żołnierza 
polskiego oraz wyraził wdzięczność społeczeństwa dla bohaterów”. 
Podziękował także tym wszystkim, którzy do powstania pomnika się 
przyczynili. Po przemówieniach odbyło się składanie wieńców oraz 
wspólny śpiew hymnu „Boże coś Polskę” z towarzyszeniem orkiestry. 
Po południu zaplanowano koncert w ogrodzie pana Ławniczaka, któ-
ry nieco zakłóciła deszczowa pogoda. 

Odtąd skalmierzycki pomnik był aż do czasów II wojny światowej 
miejscem częstych uroczystości patriotyczno-narodowo-religijnych. 
Jego poświęcenie zbiegło się z wielką kampanią powstańczą i plebi-
scytową na Śląsku. Skalmierzyczanie pomni czasów walki o wolność 
wszelkimi sposobami wspierali dzielnych ślązaków. Już w roku 1921 
dzieci szkolne ze Skalmierzyc złożyły na cele wsparcia plebiscytu 
kwotę 1080 marek, dzieci z Skalmierzyc Nowych 5440 marek, z Ocią-
ża 700 marek i z Mącznik 1020 ówczesnych marek polskich. Także 
miejscowe tak liczne stowarzyszenia społeczne już w tydzień po po-
święceniu pomnika zorganizowały przed nim manifestację patrio-
tyczną. W sobotę 15 lipca 1922 roku wieczorem o godz. 2000 odbyła 
się zbiórka wszystkich towarzystw i orkiestry przed dworcem kolejo-
wym, po czym wyruszył pochód z lampionami, flagami narodowymi 
i sztandarami organizacji, który przeszedł ulicami: Kamienną, Lipo-
wą, Polną, Mostową, Mickiewicza, 3 Maja, Placem Wolności i Kaliską 
pod pomnik w Skalmierzycach. Tam po odśpiewaniu „Roty” pochód 
rozwiązał się. Nazajutrz w niedzielę odbyła się zbiórka wszystkich to-
warzystw i wspólny wymarsz na nabożeństwo do skalmierzyckiego 
kościoła. Po nabożeństwie przemarsz pod pomnik, gdzie uczestnicy 
wysłuchali wykładu na temat „Górny Śląsk a Grunwald”. Po odśpie-
waniu hymnów narodowych manifestację poparcia dla plebiscytu 
zakończono. II wojna światowa i odwetowe działania niemieckie 
położyły kres istnieniu jedynego w Skalmierzycach miejsca pamięci 
zbiorowej, które było miejscem drogim wszystkim, których najbliżsi 
oddali życie dla Ojczyzny. Niestety II wojna zabrała także kolejne ofia-
ry z parafii skalmierzyckiej, które dołączyły do grona tych z I wojny 
światowej. Cdn. 

Jerzy Wojtczak
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Nieodłącznym elementem polskiego kra-
jobrazu są rozsiane wzdłuż dróg i pól krzyże 
i kapliczki będące kulturowym przejawem 
religijności wielu pokoleń. Tradycja fundacji 
tych znaków wiary i pobożności ludu pol-
skiego sięga czasów średniowiecza. Stawia-
ne w intencjach dziękczynnych pierwsze 
kamienne krzyże z czasem przekształciły się 
w przeróżne kapliczki, świątki lub zwykłe 
drewniane krzyże przydrożne. Także w na-
szym krajobrazie skalmierzyckim nie brakuje 
tego rodzaju znaków wiary chrześcijańskiej, 
z których każdy posiada swoją szczególną hi-
storię czy też tylko intencję fundatora chcą-
cego przez ten znak uprosić, względnie upa-
miętnić lub podziękować Bożej Opatrzności 
za otrzymane łaski. 

Kapliczki, świątki czy krzyże z reguły fun-
dowane były przez osoby stanu szlachec-
kiego lub duchownego, ale już w XIX wieku 
zwyczaj ten przejęli także bogatsi włościanie. 
Drewniane krzyże czy figury w kapliczkach 
zazwyczaj wykonywane były przez artystów 
samouków, którzy za niewielkie wynagro-
dzenie, a zarazem przy niezwykłej znajomo-
ści teologii bądź hagiografii świętych podej-
mowali się wykonania dzieł sztuki ludowej 
zdobiących wioski, skrzyżowania dróg lub 
cmentarze parafialne.

Każda z naszych gminnych miejscowości 
posiada od lat otaczane czcią i szacunkiem 
kapliczki, często gromadzące w majowe wie-
czory miejscową społeczność na wspólnym 
śpiewie Litanii Loretańskiej do Matki Bożej. 
Przez wiele lat wiejskie krzyże gromadziły 
mieszkańców na wielkanocne poświęcenie 
pokarmów – zwyczaj od wieków kultywo-
wany w religijności Polaków. W południowej 
Wielkopolsce, do której zaliczany jest nasz 
region, dość powszechnie znanym twórcą 
świątków i krzyży przydrożnych był działają-
cy w XIX wieku rzeźbiarz ludowy Paweł Bry-
liński z Masanowa, którego dzieła stworzone 
z niezwykłą znajomością wiedzy teologicz-
nej, wsparte znajomością świętych postaci 
do dziś wzbudzają podziw i uznanie. Jego 
szeroki dorobek artystyczny jako ludowego 
rzeźbiarza został już wielokrotnie przedsta-
wiany na łamach prasy i wydawnictw nauko-
wych. Wiele z jego dzieł znajduje w ostatnich 
latach schronienie w salach muzealnych czy 
też w miejscach bardziej bezpiecznych niż 
te ukryte wśród pól i nieraz narażone na 
kradzież lub zniszczenie przez siły natury. 
Smutnym jednak przejawem troski o kaplicz-
ki i krzyże jest zaistniała w ostatnich latach 
moda na unowocześnianie tych wiekowych 
zabytków poprzez ich renowację bez konsul-
tacji z konserwatorem zabytków. Stosowane 
kolory farb, materiały sztuczne zastępujące 

naturalny kamień lub drewno nie mają nic 
wspólnego z prawdziwą sztuką. Wydawać się 
może, że sojusznikiem takich fundatorów są 
liczne firmy (specjalizujące się w masowej 
produkcji figur ogrodowych według gustów 
odbiorców zza zachodniej granicy) oferujące 
plastikowe figury. 

Wśród wielu kapliczek i krzyży naszego 
regionu niektóre giną bezpowrotnie lub stoją 
tylko ku pamięci, która niestety bywa często 
zawodna i niejednokrotnie nie można odtwo-
rzyć historii powstania kapliczki czy ukryte-
go wśród łanów zbóż krzyża. W tym miejscu 
na szacunek zasługuje inicjatywa sołectwa 
Śliwniki i parafii skalmierzyckiej zmierzająca 
do ponownego odbudowania krzyża stojące-
go od ponad 150 lat wśród pól między tora-
mi kolejowymi a laskiem śliwnickim za tzw. 
„olszynką”. Sfotografowany przed laty przeze 
mnie krzyż uległ naturalnemu zniszczeniu 
i tylko pamięć zachowana w zapiskach miej-
scowych regionalistów pozwala nam odtwo-
rzyć historię oraz przyczyny jego istnienia. 
Wiek dziewiętnasty był czasem niezwykle 
burzliwym tak w wydarzenia historyczne, jak 
i zawirowania społeczne, których odbiciem 
było ubóstwo i stan zdrowotny społeczeń-
stwa. Czas licznych wojen i powstań narodo-
wych sprzyjał szerzeniu się różnego rodzaju 
chorób, z których najgroźniejszą była cholera 
– choroba nie do pokonania przy ówczesnym 

Świątki i krzyże przydrożne w regionie skalmierzyckim

Krzyż choleryczny na polach śliwnickich

Słup Pawła Brylińskiego w Chotowie
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poziomie lecznictwa. Epidemie tej choroby zostały przywleczone 
przez żołnierzy z terenów Rosji już w okresie powstania listopado-
wego. Pierwsza wybuchła w Poznaniu w 1831 roku, zmarło wówczas 
2% populacji miasta. Potem, co kilka lat, ogniska tej choroby wybu-
chały w licznych miejscowościach. Według informacji Władysława 
Kościelniaka w okolicach Kalisza cholera panowała w latach 1830-
31, 1866, 1879,1893, jednak najbardziej dotkliwy okazał się rok 
1852. W tym czasie przy zachodnich murach miasta wyznaczono dla 
grzebania licznych zwłok specjalne miejsce nazywane później „cho-
lerynką”. Dziś w tym miejscu, przy ulicy cmentarnej, stoi jeszcze pa-
miątkowy krzyż. Także parafia skalmierzycka nie uchroniła się przed 
„morowym powietrzem” i liczne ofiary tej choroby chowano z dala 
od siedzib mieszkańców. Dlatego też pola śliwnickie oraz lasek przy 
drodze na Kowalewek stały się dla tej parafii miejscami zbiorowe-
go pochówku ofiar cholery. Jedynym źródłem informacji o ofiarach 
choroby w naszym regionie jest relacja Władysława Borocha, który 
w 1935 roku napisał: Rok 1708 był rokiem nieszczęścia w parafii skal-
mierzyckiej, gdyż jak wynika z metryk, panowało „morowe powietrze”. 
Epidemia wybuchła w Gniazdowie, gdzie zmarło 21 ludzi. Rozszerzyła 
się wnet na okolicę, a z parafii zabrała razem 238 ofiar, z czego w Bocz-
kowie zmarło 22 ludzi, w Szczypiornie 18, w Mącznikach 44, w Śliwni-
kach 118, a w Skalmierzycach 15. Zmarłych pochowano na osobnym 
cmentarzu koło „olszynek” na gruncie śliwnickim, gdyż ze Śliwnik było 
najwięcej ofiar. Znakiem zapytania jest tu jedynie data tej epidemii, 
gdyż z reguły wszystkie źródła wspominają o chorobie w połowie XIX 
wieku. Czyżby więc panowała ona w naszym regionie już wcześniej? 
Wybuch epidemii zbierającej największe żniwo wśród ubogich wło-
ścian był nie lada problemem dla ówczesnej warstwy szlacheckiej, na 
której barkach spoczywało przeciwdziałanie tej chorobie. Lekarze nie 
znali jednak żadnego lekarstwa, stosując tylko izolację całych wiosek 
bądź też zalecając picie szampana lub innego alkoholu. Wymierały 
całe rodziny, a w domach niejednokrotnie pozostawały same dzieci 
pozbawione jakiejkolwiek pomocy państwa. Na tym polu wyjątkową 
inicjatywą wykazał się dziś już błogosławiony Edmund Bojanowski 
– założyciel zgromadzenia tzw. „ochroniarek” później nazwanych 
służebniczkami, które powstało z jego inicjatywy właśnie dla opieki 
nad osieroconymi dziećmi, ofiarami epidemii. Wędrując po objętych 
chorobą wioskach dostrzegł pilną potrzebę zajęcia się głodującymi, 
pozostawionymi samymi sobie dziećmi i osobiście rozpoczął zabiegi 
ratujące je przed śmiercią. Jak wynika z jego zapisków, w czasie orga-
nizowania tzw. „ochronek” prowadził korespondencję z proboszczem 
skalmierzyckim ks. Jakóbem Zawidzkim w sprawie przyjęcia do tego 
zgromadzenia jednej parafianki – Pawlaczykówny, która chciała pod-
jąć się pracy dla ofiar tej choroby. 

Krzyże przydrożne, jak wcześniej wspomniałem, fundowane były 
z różnych intencji. W okresie okupacji Niemcy zniszczyli krzyż sto-
jący na granicy Śliwnik i Podkoc przy ulicy Polnej i Jabłonkowej. 
Historia fundacji tego krzyża sięga epoki napoleońskiej i związana 
jest z pochówkiem żołnierzy wojsk cesarza Napoleona wracających 
po sromotnej klęsce z terenów Rosji w roku 1812. Właśnie w tym 
miejscu mieli oni być pochowani i być może tam spoczywają. Według 
wiarygodnej relacji starszych harcerzy w roku 1939 pod tym krzy-
żem miała być zakopana dokumentacja harcerstwa skalmierzyckiego 
z okresu międzywojennego w celu ukrycia jej przed wkraczającym 
okupantem. 

Kolejną tajemnicę skrywa także krzyż stojący do dzisiaj (choć 
zmieniony na metalowy) przy zbiegu dróg Wiatrakowej, Jabłonkowej 
i Niemojowskich. Przed kilkoma laty stała tam jeszcze karczma zbu-
dowana przez Niemojowskich, nazywana „Krakusem”, w której szyn-

karzem był Niemiec ze Szlezwiku-Holsztynu nazywany potocznie 
„Huśtą”. Tenże karczmarz miał dopuszczać się rabunku i mordowania 
co bogatszych kupców zmierzających drogą z Grabowa do Kalisza, 
a zatrzymujących się w „Krakusie”. Ofiary chowane miały być obok 
karczmy, a dla ich upamiętnienia wystawiono krzyż stojący do dzisiaj. 

Sądzić można, że wiele z przydrożnych kapliczek i krzyży posia-
da swoją tajemnicę czy też zadziwiające dzieje. Niezwykła kapliczka 
Matki Bożej w Boczkowie, słup Pawła Brylińskiego w Chotowie, krzyż 
przydrożny we Węgrach, kapliczki w Ociążu – ale o nich w kolejnych 
odcinkach. 

Jerzy Wojtczak 

Nieistniejąca karczma w Śliwnikach

Krzyż przy karczmie w Śliwnikach
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Dobry wieczór piękne, kochane, uśmiechnięte, radosne, pełne god-
ności, pełne poczucia spełnionych obowiązków, docenione… Mąż, przy-
jaciel czy kolega mówi „Jesteś piękna. Jesteś miła. Jesteś potrzebna. Ja 
bez Ciebie żyć nie mogę. Jak ten dom by wyglądał bez Ciebie? Wszystko 
co robisz, robisz wspaniale”. I taka jest po prostu kobieta. Bądźcie więc 
zawsze tak miłe, radosne i dobre. Dzisiaj, z okazji Waszego święta pro-
szę przyjąć od burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i władz 
samorządowych najserdeczniejsze życzenia, żeby codziennie było tak 
pięknie, jak w dzisiejszy słoneczny dzień – tymi słowami Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik powitała panie 
przybyłe na Gminne Święto Kobiet, które samorząd zorganizował  
9 marca w hali Stadionu Miejsko-Gminnego w Nowych Skalmierzy-
cach. Oprócz burmistrz, władze samorządowe reprezentowali rów-
nież zastępca burmistrza Paweł Błaszczyk oraz sekretarz Gminy 
i Miasta Zdzisław Mielczarek.

Obecne na koncercie kobiety zostały już w progu powitane przez 
panów współczesnym symbolem tego święta – tulipanem, który 
okazał się przedsmakiem przed największą atrakcją imprezy, czyli 
koncertem Artura Andrusa. Zanim jednak wystąpił on ze swoim pro-
gramem, w genezę Dnia Kobiet wprowadziła zebranych prowadzą-
ca uroczystość Maria Byzia: Kolejne nasze święto, kolejny raz – jeden 
raz w roku – noszone na rękach…. Ale nie zawsze tak było. Chociaż już 
w starożytnej Grecji odbywały się takie festyny ku czci bogini śmier-
ci i miłości, to mogły w nich uczestniczyć tylko mężatki o nienagan-
nej reputacji. Natomiast to oficjalne Międzynarodowe Święto Kobiet 
ustanowiono za sprawą Clary Zetkin - przywódczyni socjalistycznego 
ruchu kobiet. Mamy już to święto ponad 100 lat, ponieważ panie na 
międzynarodowym kongresie w Kopenhadze wymyśliły je w roku 1910. 
Wszystkie pamiętamy, że to święto musiało czasem zejść do podziemia, 
bo uznawane było za relikt komunistyczny. Ale żadne perturbacje i bu-
rze polityczne nie były w stanie zlikwidować świętowania 8 marca. Po-
wiedziałabym nawet, że prestiż tego święta zdecydowanie się podniósł, 
a my wyszłyśmy z domowych babińców na sale balowe. 

Liczba kilkuset zgromadzonych na hali kobiet wskazywała na to, że 
rzeczywiście chcą one celebrować swoje marcowe święto. Pięknym, 

niecodziennym podarunkiem dla nich okazał się wspomniany już 
koncert dżentelmena w każdym calu, a przy tym znakomitego dzien-
nikarza, konferansjera, poety, autora tekstów piosenek i Mistrza Mowy 
Polskiej – jak zapowiedziała Artura Andrusa burmistrz Nowych Skal-
mierzyc. Nietuzinkowy artysta już na samym wstępie zwrócił się żar-
tobliwie do przybyłych: zawrzyjmy taką kompromitację, że się będzie 
Paniom podobać. Żadnych paktów nie trzeba było jednak zawierać, 
ponieważ zarówno zaprezentowane piosenki (m.in. „Nie zaczynaj”, 
„Baba na psy”, „Szanta narciarska”, „Królowa nadbałtyckich raf” czy 
„Piosenka o podrywie na misia”), jak i opowiedziane anegdoty i dyk-
teryjki wzbudzały w publiczności spontaniczne salwy śmiechu 
i gromkie brawa. Na potrzeby występu Artur Andrus ułożył znako-
micie przyjętą autorską balladę nazwaną przez niego „Balladą dzia-
dowską o Nowych Skalmierzycach”. Jest to stały punkt jego progra-
mu, a inspiracji dostarczyły jak zwykle artykuły z gazet z regionu 
m.in. Gazety Skalmierzyckiej, Życia Kalisza, Gazety Ostrowskiej oraz 
informacje zawarte w wydanym przez samorząd folderze z okazji 
110-lecia zabytkowego dworca. W utworze artysta nawiązał m.in. 
do zajęć dla dzieci zorganizowanych podczas ferii, wizyty amery-
kańskiego gościa w jednej z miejskich szkół, dodatkowo utworzo-
nych miejsc w żłobku czy architektury dworca. Zaproszony gość 
zachęcił również panie, by podały osiem przypadkowych wyrazów. 
Zaledwie cztery minuty wystarczyły mu, aby ułożyć z nich („kobie-
ta”, „szampan”, „pieniądze”, „tulipan”, „bransoletki”, „w warsztacie”, 
„impreza” i „pranie”) zabawną rymowankę – „Wiersz o mężczyźnie, 
który próbował sprzedawać biżuterię, chodził po Nowych Skalmie-
rzycach i szukał kobiety, żeby poszaleć w czasie imprezy”. Zado-
wolone z efektów tej twórczej pracy oraz całego występu kobiety 
nie chciały tak łatwo puścić Andrusa ze sceny, więc nie obyło się 
bez bisu. Gdy wręczająca mu w podziękowaniu za koncert kwiaty 
Maria Byzia rzuciła zabawnie: myślałam, że się Pan bardziej rozbuja 
(chodziło o jego oszczędny w wyrazie ruch sceniczny), artysta jak 
zwykle popisał się swoistym humorem odpowiadając: ja mało przy-
tomności nie straciłem. 

Magdalena Kąpielska

„Ballada dziadowska o Nowych Skalmierzycach” 
prezentem od Artura Andrusa na Dzień Kobiet
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Około sto pań wzięło udział w uroczystości 
z okazji Dnia Kobiet, którą 8 marca zorgani-
zował zarząd koła Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w Nowych Skal-
mierzycach. Wraz z seniorkami świętowali 
także: Przewodniczący Rady Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Kazimierz Sipka, sekre-
tarz Gminy i Miasta Zdzisław Mielczarek oraz 
dyrektor Środowiskowego Domu Samopo-
mocy Krystyna Kowalczyk.

Jestem przeszczęśliwy, że w tak ważnym dla 
Was, drogie Panie dniu, jakim jest 8 marca 
mogę się z Wami spotkać i złożyć świąteczne 
życzenia. Przybywam tu do Was z bukietem 

pachnących już wiosną kwiatów i zadaję so-
bie pytanie: jakiż byłby ten świat bez kobiet? 
Otóż sądzę, że byłby on bardzo ubogi i szary. 
Trudno bowiem wyobrazić sobie ogród bez 
kwiatów czy niebo bez gwiazd. Bądźcie więc 
zawsze piękne, radosne, szczęśliwe i zdrowe. 
Niech spełnią się Wasze najskrytsze marze-
nia i plany. Te z serca płynące życzenia skła-
dam na Wasze ręce w imieniu Pani Burmistrz, 
w imieniu własnym i obecnego tu na spotka-
niu Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce – powiedział Zdzisław 
Mielczarek, który przekazał przewodniczącej 
koła Krystynie Marczak okolicznościowy list 

od burmistrz Bożeny Budzik, a honorowej 
członkini zarządu Aurelii Grześczyk wręczył 
bukiet kwiatów.

Kwiaty otrzymała również każda z pań. 
Ponadto uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmie-
rzycach przygotowali dla nich program ar-
tystyczny, a podopieczni Środowiskowego 
Domu Samopomocy zaprezentowali swoje 
prace. Spotkanie upłynęło przy słodkim po-
częstunku pod znakiem wspólnych rozmów 
oraz wspomnień.

Dariusz Smułka

Dzień Kobiet u Seniorek

Poniżej prezentujemy 
oba utwory Artura Andrusa

„Ballada dziadowska 
o Nowych Skalmierzycach”
Pomimo mrozów, pomimo śnieżyc
Moja małżonka Ludmiła
Wnuki na ferie do Nowych Skalmierzyc
Każdego roku wysyła.
Czy to zimowe ferie, czy letnie,
Wnuk Franek wraca uczynny,
Mówi: przepraszam, proszę i świetnie
Poznaje siebie i innych.

Dumni jesteśmy oboje z żoną,
Czujemy finansowy luz,
Bo nam w tym roku coś dorzucono
W ramach Programu „Maluch+”
Niechże się nasze pociechy uczą

Koniec gadania i kropka,
Mamy dwadzieścia sześcioro wnucząt
I wszystkie pójdą do żłobka.

A zamiast trwonić cenny czas w knajpie,
Co mogłoby się skończyć źle
Amerykanin będzie na „Skajpie”
Rozmawiał z klasą VI B.
Tak się w rozmowie  z dziećmi rozwinął
I takich ich nauczył słów,
Że go prosiły, żeby z dziewczyną
Ostrów odwiedzić kiedyś znów.

Czemu dokładnie, trudno mnie orzec
Lecz gniewa na mnie się żona,
A zapytałem tylko czy dworzec
Jest starszy, czy starsza ona.
Żona się wściekła i krzyczy: O Ty!
Cwaniaczku w ząbek czesany 

Poczem  mi z twarzy zrobiła gotyk
Jak brandenburski ceglany.

„Wiersz o mężczyźnie, który próbował 
sprzedawać biżuterię, chodził po Nowych 
Skalmierzycach i szukał kobiety, żeby po-
szaleć w czasie imprezy”
Idę, pytam ludzi, 
gdzie ta skalmierzycka jest kobieta,
A ktoś do mnie frazą ostrą: 
Szampan? Nie, przyszedłem z siostrą.
Jeśli chodzi zaś, co sądzę, 
Czy kobieta czy pieniądze?
To tak powiem: 
bierz chłopaku bransoletki.
Tulipany do sprzedaży tutaj macie,
A wieczorem na warsztacie
Jest impreza drogie Panie
Potem jutro będzie pranie!
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Pierwsi kibice na nowej trybunie
Zakończył się trwający od 2016 roku I etap 

modernizacji Stadionu Miejsko-Gminnego 
w Nowych Skalmierzycach. Kibice zasiedli 
na nowej trybunie po raz pierwszy 24 marca 
br. podczas meczu Klubu Sportowego Pogoń 

z MKS TUR 1921 Turek- wynik spotkania to 
bezbramkowy remis.

W ramach inwestycji powstały: odda-
ne dwa lata temu boisko treningowe o na-
wierzchni sztucznej z certyfikatem jakości 

FIFA (Quality Concept for Football Turf), 
rondo, droga dojazdowa z miejscami par-
kingowymi, chodniki z kostki brukowej oraz 
niezbędna infrastruktura techniczna. Za-
montowano także oświetlenie i nagłośnienie. 

TaK zmieniał się sTadion miejsKo-Gminny od 2016 roKu

sTadion Przed modernizacją Kwiecień 2016 maj 2016

PaździerniK 2016 lisToPad 2016 Grudzień 2016 sTyczeń 2017

> > >

> > >
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TaK zmieniał się sTadion miejsKo-Gminny od 2016 roKu

W ostatnich dniach oddano zaś do użytku częściowo zadaszone try-
buny na 790 osób (w tym sektor kibiców gości) oraz budynek toalet 
publicznych. W nowopowstałym obiekcie zaprojektowano również 
pomieszczenie spikera, a hol poza meczami oraz innymi wydarzenia-
mi dziejącymi się na stadionie będzie mógł posłużyć za przestrzeń 
szatniową. Realizacja inwestycji  pozwoli rozgrywać mecze na pozio-
mie przynajmniej IV ligi - dotychczas obiekt nie spełniał podstawo-
wych warunków. 

Całość przedsięwzięcia kosztowała ok. 6.740.000,00 zł. Dofinan-
sowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło 
763.700,00 zł (dot. budowy nowego boiska). Ponad zaplanowany 
w przetargu zakres prac od 2016 roku wykonano także ocieplenie 
budynku hali sportowej, przeprowadzono kompleksową wymia-
nę okien, wyremontowano szatnie szkolne, wybrukowano parking 
przed pawilonem oraz zakupiono nowe elementy małej architektury. 

Aleksander Liebert

liPiec 2016 sierPień 2016 wrzesień 2016

sTyczeń 2017 marzec 2017 czerwiec 2017 Grudzień 2017 sTadion 
Po modernizacji

> > >

> > > >
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10 marca br. mieszkanki Chotowa celebro-
wały swoje kobiece święto. Na uroczystości 
zorganizowanej przez sołtys wsi Krystynę 
Ziemniak oraz radę sołecką gościł również 
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Paweł Błaszczyk, który przy-
był tu z symbolicznym bukietem kwiatów 
oraz życzeniami od burmistrz Bożeny Bu-
dzik: z okazji Święta Kobiet składam wszyst-
kim Paniom bukiet najserdeczniejszych, 
pachnących zbliżającą się wiosną życzeń. 
Niech sprzyja Wam los, obdarowując pomyśl-

nością, dobrym zdrowiem, udanym życiem 
osobistym, a te z Was czynne zawodowo rów-
nież sukcesami i spełnieniem w pracy. Niech 
kwiaty, męskie ukłony, pamięć i wdzięczność 
płyną w Waszą stronę nie tylko w dniu tego 
pięknego marcowego święta, ale będą udzia-
łem codzienności.  

Kilkadziesiąt uczestniczących w spo-
tkaniu kobiet otrzymało miłe upominki, 
a wśród nich coś pachnącego – prymulki, 
coś słodkiego – czekolady oraz coś praktycz-
nego – podkolanówki. W zamian obdarowa-

ły one panów, którzy tego właśnie dnia, we 
wspomnienie 40 świętych męczenników 
z Sebasty, obchodzili Dzień Mężczyzn, śru-
bokrętami i oranżadą.

Przy poczęstunku, miłych rozmowach oraz 
popisach animatora kultury czas upłynął nie-
zwykle szybko.

Magdalena Kąpielska

Dzień Kobiet w Chotowie

Pierwsza połowa marca to czas spotkań organizowanych z racji 
przypadającego 8 marca Dnia Kobiet. W ostatnich latach do głosu 
dochodzą również mężczyźni, którzy dwa dni później obchodzą swo-
je mniej znane święto. Z tychże okazji rada sołecka oraz sołtys wsi 
Strzegowa Renata Nogaj zorganizowali 10 marca integrującą miesz-
kańców obu płci uroczystość, na której pojawili się również goście: 
reprezentujący burmistrz Bożenę Budzik sekretarz Gminy i Miasta 
Zdzisław Mielczarek oraz radny Powiatu Ostrowskiego Jerzy Łukasz 
Walczak.

Jestem zaszczycony, że mogę dziś tutaj z Wami być i złożyć Wam naj-
serdeczniejsze życzenia. Życie bez Was byłoby zapewne bardzo nudne, 
smutne i szare. Cóż to byłby za ogród, w którym nie byłoby kwiatów? 
Cóż to byłaby za tęcza, która by nie miała swoich barw? To właśnie Wy, 
drogie Panie, swoją urodą, wewnętrznym ciepłem i dobrocią uosabia-
cie wszystkie te najpiękniejsze cechy charakteru, których nam mężczy-
znom często brakuje. Z okazji tego pięknego święta chcę Wam wszyst-
kim życzyć, aby spełniły się Wasze najskrytsze marzenia. Życzę Wam 
nade wszystko zdrowia i wszelkiej pomyślności – winszował kobietom 
Zdzisław Mielczarek, który na ręce najstarszej mieszkanki Kazimie-
ry Bartoś złożył bukiet kwiatów. Zaś sołtys Renacie Nogaj wręczył 
list od burmistrz Bożeny Budzik. Biesiadowaniu nie było końca: od 
wspólnego poczęstunku, poprzez występy miejscowych dzieci, aż po 
zabawę z animatorami.

Dariusz Smułka

Dzień Kobiet i Mężczyzn w Strzegowie
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23 marca br. dwie grupy 3-lat-
ków z PP „Pod Kasztanami” wraz 
ze swoimi wychowawczyniami 
oraz opiekunkami odwiedziły sklep 
ogrodniczy Mariana Brzezińskiego 
w Nowych Skalmierzycach.  Jednak 
to nie zakupy były celem wizyty, lecz 
niecodzienna lekcja przyrody pt. 
„Wiosenne prace w ogrodzie”, którą 
poprowadził właściciel i  pracowni-
cy. 

Maluchy rozpoczęły od siania 
owsa. Najpierw pracowicie i z za-
angażowaniem wypełniały przy-
gotowane dla nich doniczki ziemią, 
potem wsypywały do nich ziarno, 
a na koniec obficie je podlewały 
z nadzieją, że plon szybko wzejdzie. 
Spore zainteresowanie wzbudziły 
również specjalnie sprowadzone 
na tę okoliczność żywe zwierzęta – 
owca, kury oraz królik, które były na 
wyciągnięcie rąk dzieci. Rysowanie 
po placu kredą oraz łapanie baniek 
mydlanych dopełniły całości wizy-
ty, która zakończyła się grupowym 
zdjęciem dokumentującym wspólną 
pracę, wręczeniem Marianowi Brze-
zińskiemu podziękowania od dzieci 
za przeprowadzone zajęcia, a im sa-
mym – balonów i cukierków.

Podobne lekcje zorganizowano 
później również dla innych grup 
dzieci uczęszczających do PP „Pod 
Kasztanami” oraz do PP „Jarzębinka”. 

Magdalena Kąpielska

Z przyrodą 
za pan brat
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Pod takim hasłem 8 marca 2018 roku po 
raz kolejny Szkoła Podstawowa im. błogo-
sławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana 
w Gostyczynie otworzyła swoje podwoje dla 
rodziców i przyszłych uczniów, którzy mogli 
przekonać się, że szkoła to nie tylko nauka, 
ale też wspaniała zabawa. 

Powitania rodziców oraz przedszkolaków 
dokonała dyrektor szkoły Jolanta Siwak. Po 
jej krótkim wystąpieniu odbyły się warszta-

ty dla rodziców na temat ,,Gotowości szkol-
nej dziecka” oraz została przedstawiona 
w formie multimedialnej ,,Kronika szkoły”. 
W tym czasie dzieci wraz z nauczycielem 
rozpoczęły spacer po szkole. Pierwszym 
etapem wędrówki była sala gimnastyczna, 
kolejnymi – biblioteka szkolna, sale lekcyj-
ne, sala komputerowa oraz gabinet sekre-
tarki. Wreszcie zmęczone, ale szczęśliwe 
i pełne wrażeń dzieci dotarły z rodzicami do 

sali, w której odbyły się zajęcia artystycz-
ne. Końcowy efekt pracy dzieci i rodziców 
okazał się wspaniały – prace pomysłowe, 
twórcze i ciekawe. Na zakończenie każdy 
przedszkolak dostał w prezencie kolorową 
temperówkę i ołówek. 

Dziękujemy rodzicom i dzieciom za przy-
jęcie zaproszenia oraz za wspólnie spędzo-
ny czas. Do zobaczenia we wrześniu.

E.B.

Przyjdź! Zobacz! Baw się i ucz razem z nami!

14 marca br. odbył się I Gminny Kon-
kurs „Mistrzowie Przedmiotów Przyrodni-
czych”, którego organizatorem był zespół 
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 
(takich jak fizyka, biologia, geografia i che-
mia) ze Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach. 
W zmaganiach udział wzięły wszystkie 
placówki z terenu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. W trakcie konkursu 2-oso-
bowe zespoły uczniowskie musiały zmie-
rzyć się w następujących konkurencjach: 
jeden z dziesięciu, rebusy, krzyżówki, pik-
togramy a także wykonać doświadczenie. 
Rywalizacja była bardzo zacięta. Do wyło-
nienia zwycięzców potrzebne były aż trzy 
dogrywki. Wszystkie zespoły wykazały się 
bardzo dobrą wiedzą i umiejętnościami. 
Była to niestandardowa forma współza-
wodnictwa, gdyż organizatorzy chcieli po-
kazać naukę przedmiotów przyrodniczych 
w formie innej niż typowa wiedza testowa. 
Z pewnością był to konkurs – lekcja, z któ-

rej wszyscy odnieśli korzyść, ucząc się od 
siebie wzajemnie. 

Wyniki konkursu: I miejsce: Szkoła Pod-
stawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmie-
rzycach – 23 punkty + 3 w dogrywce (Alek-
sandra Pawlicka, Iga Briese), II miejsce: 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Nowych 

Skalmierzycach – 23 punkty + 2 w dogrywce 
(Maciej Pawlak, Mateusz Jabłoński), III miej-
sce: Szkoła Podstawowa im. Polskich Nobli-
stów w Nowych Skalmierzycach – 22 punkty 
(Oliwia Klar, Wiktoria Jarosik) Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Marcin Śrama

I Gminny Konkurs „Mistrzowie 
Przedmiotów Przyrodniczych”
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W dniu 06.03.2018 roku w oddziale przedszkolnym w Szkole Pod-
stawowej im. bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie odbył 
się dzień otwarty dla dzieci, które zechcą uczęszczać do naszego 
przedszkola. 

Dzieci obejrzały przedstawienie pt. „Bal Krasnoludków” wykonane 
przez starszych kolegów, uczestniczyły w zabawach muzyczno-ta-
necznych z rodzicami, zwiedziły przedszkole oraz salę, w której do-
skonale się zaaklimatyzowały podejmując pierwsze wspólne zabawy.

Dzień otwarty w oddziale przedszkolnym 
szkoły podstawowej w Gostyczynie

7 marca br. Szkoła Podstawowa im. Pol-
skich Noblistów w Nowych Skalmierzycach 
witała w swoich progach licznie przybyłych 
mieszkańców miasta i okolic, którzy chcieli 
zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki. 
Dzień wcześniej członkowie Rady Samorzą-
du Uczniowskiego i koła teatralnego zorga-
nizowali na ulicach miasta happening, który 
był akcją promującą Drzwi Otwarte. 

Na gości czekały ciekawe pokazy, nie-
spodzianki i konkursy przygotowane przez 
uczniów pod okiem nauczycieli. Odwiedza-

jący szkołę mogli uczestniczyć w zajęciach 
w pracowni fizycznej, która zamieniła się 
w statek kosmiczny Apollo 11, wykonać 
doświadczenia chemiczne czy wziąć udział 
w działaniach koła plastycznego. W pra-
cowni biologicznej zaaranżowano kuchenne 
laboratorium, w którym poszukiwano wita-
miny C w produktach spożywczych, enzy-
mów w owocach i podjęto czekoladowe wy-
zwanie. Na miłośników historii regionalnej 
czekała wystawa fotograficzna ukazująca 
Nowe Skalmierzyce dawniej i dziś. Miłośni-

cy gry na instrumentach mogli sprawdzić 
swoje umiejętności na gitarze elektronicz-
nej wykonanej przez członków koła robo-
tyki. Po takiej dawce wiedzy można było 
się zrelaksować w sali gimnastycznej przy 
ćwiczeniach sprawnościowych, w Małej Fil-
harmonii, słuchając muzyki w wykonaniu 
szkolnego zespołu muzycznego, nauczyć 
tańca hip-hop pod kierunkiem uczniów kla-
sy III gimnazjum, obejrzeć przedstawienie 
koła teatralnego czy posłuchać występów 
krasomówczych. Ciekawie o swojej szkole 
opowiadali uczniowie – przewodnicy, często 
odwołujący się do szkolnych anegdot. 

Marcowe spotkania w murach szkoły 
przyciągają absolwentów, chętnie odwie-
dzających swoich wychowawców i nauczy-
cieli. Opowiadają oni o swoich aktualnych 
sukcesach, które odnoszą także dzięki wie-
dzy i umiejętnościom wyniesionym z naszej 
szkoły.

Przybyłym tego dnia w mury naszej pla-
cówki serdecznie dziękujemy za wszystkie 
pytania i wyrazy życzliwości skierowane 
pod adresem całej społeczności szkolnej. 
Cieszymy się, że nasza szkoła jest lubiana 
i doceniana w środowisku lokalnym. Do zo-
baczenia we wrześniu.

A. Jaźwiec

Drzwi otwarte
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W dniach 19-21.03.2018 roku w Szkole Podstawowej im Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach odbyły się rekolekcje wielko-
postne dla dzieci i młodzieży.

W pierwszym dniu ks. Damian Laskowski – Orionista z Parafii 
Opatrzności Bożej w Kaliszu – poprowadził w kościele konferencję, 
podczas której przybliżył dzieciom i młodzieży Trzecią Osobę Boską, 
Ducha Świętego oraz życie Świętej Rodziny. Po konferencji społecz-
ność uczniowska udała się do szkoły, gdzie obejrzała przedstawienie 
pt. „Zaniósł na krzyż nasze grzechy”, przygotowane przez uczniów 
klasy III gimnazjum pod kierunkiem Wiolety Kostery. Ukazywało ono 
współczesne problemy młodych ludzi, dla których ratunkiem jest 
Jezus Chrystus. Dziewczęta z klasy II gimnazjum uświetniły występ 
śpiewem pieśni, których treść opowiadała o Krzyżu i miłości Chry-
stusa do człowieka.

Podczas drugiego dnia rekolekcji uczniowie najpierw udali się do 
kościoła, gdzie rekolekcjonista w obrazowy sposób opowiadał o nisz-
czącej sile grzechu i uzdrawiającej roli sakramentu pokuty. Następnie 
wszyscy wzięli udział w przedstawieniu uczniów klas trzecich gim-
nazjum oraz klasy siódmej szkoły podstawowej przygotowanym pod 
kierunkiem Beaty Michalskiej. Jego myślą przewodnią była prawda 
o tym, ze Syn Boży umarł za każdego człowieka, aby okazać miłość 
i pomoc w odnalezieniu sensu życia. Niestety codzienność i nasze 
słabości przynoszą różnego rodzaju pokusy, które utrudniają nam 
odkrywanie tej miłości. Zespół muzyczny uświetnił przedstawienie 
pięknym śpiewem oraz grą na gitarach.

Ostatni dzień dostarczył wiele wzruszeń za sprawą występu szkol-
nego koła teatralnego pod kierunkiem Anety Mikołajczyk prezentu-
jącego teatralną adaptację powieści francuskiego pisarza i filozofa 
Érica-Emmanuela Schmitta pt. „Oskar i pani Róża”. Dzięki aktorom 
przenieśliśmy się w świat niezwykłej przyjaźni śmiertelnie chorego 
dziesięcioletniego chłopca – tytułowego Oskara i Pani Róży – byłej 
zapaśniczki. Chłopcu zostało tylko 12 dni życia, w czasie których 
dzięki nietuzinkowej, wspaniałej cioci Róży przeżywa wszystkie eta-
py ziemskiego bytu: od dzieciństwa poprzez okres dojrzewania, aż 
do starości i śmierci. Dowiedzieliśmy się, że wartość życia ludzkiego 

nie zależy od długości jego trwania, lecz od tego jak je spędzimy. Po 
przedstawieniu cała społeczność szkolna udała się do Kościoła, aby 
wziąć udział w Drodze Krzyżowej, przystąpić do sakramentu pokuty, 
a następnie uczestniczyć we mszy świętej.

Te rekolekcje były pełne wzruszeń, skłoniły do przemyśleń na te-
mat sensu życia, przypomniały jak wielką wartość ma życie oraz jak 
ogromna i nieskończona jest miłość Chrystusa do każdego człowieka. 

W. Kostera, J. Walczak, B. Michalska

Rekolekcje w Szkole Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Uczennica klasy IIIb Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skal-
mierzycach, Antonina Grabarz, została laureatką 
drugiego etapu XX Konkursu Ortograficznego 
,,Mistrz Ortografii” dla klas II-III, który odbył się 
6 marca w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka 
I w Ostrowie Wielkopolskim. 

28 marca  br. przeprowadzono trzeci  etap 
tego  konkursu, nad którym patronat objęli Pre-
zydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek 
oraz Rada Języka Polskiego w Warszawie. Celem 
konkursu było m.in. wyrabianie nawyku popraw-
ności ortograficznej i wdrażanie do poprawnej 
pisowni.

Uczestników i opiekunów przywitała prze-

wodnicząca komisji Anna Galant oraz dyrektor 
szkoły Dorota Cieśla. 15 finalistów z 13 szkół 
podstawowych z terenu miasta i powiatu ostrow-
skiego pisało tekst dyktanda pt. Szczeniaczek. 
Tekst finałowy, podobnie jak wszystkie zadania 
konkursowe z poprzednich etapów, recenzował 
prof. Andrzej Markowski, przewodniczący Rady 
Języka Polskiego w Warszawie.

Antosi, która jako jedyna reprezentowała 
swoją szkołę i gminę, już teraz gratulujemy tak 
dużego sukcesu. Mistrza Ortografii 2018 w ka-
tegorii uczniów szkół podstawowych poznamy  
11 czerwca 2018 roku podczas uroczystego pod-
sumowania konkursu.

D. Woźniak

Ortograficzny sukces
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13 marca 2018 roku okazał się szczęśli-
wym dniem dla Zuzanny Lijewskiej i Julii 
Staszczuk – uczennic klas drugich gimna-
zjum. Wzięły one udział w X edycji konkursu 
„Bilet do Liceum Plastycznego im. Tadeusza 
Kulisiewicza w Kaliszu”. Zuzanna została 
laureatką, co gwarantuje jej przyjęcie do 
szkoły bez egzaminów wstępnych, zaś Julia 
otrzymała wyróżnienie i otwarte drzwi do 
dalszej nauki w LP.

W tym roku do rywalizacji stanęło osiem-

dziesięcioro uczestników, których zadaniem 
było wykonanie pracy na temat „Martwa na-
tura w kadrze”. Zuzanna oraz Julia spisały 
się znakomicie, ich obrazy zachwyciły jury. 
Wysoki poziom umiejętności uczennic to 
wynik talentu oraz ciężkiej i wielogodzin-
nej pracy pod okiem nauczycielki Magda-
leny Zielezińskiej- Wypiorczyk. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
artystycznych.

Magdalena Zielezińska – Wypiorczyk

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach

BIlet DO lICeuM PlAStyCZNeGO

13 marca 2018 roku uczniowie naszej 
szkoły brali udział w konkursie informa-
tycznym CYBORG 2018. Tegoroczna edycja 
odbyła się pod hasłem: Świat matematyki 
– geometria wokół nas. Konkurs polegał na 
rozwiązaniu testu z ogólnej wiedzy infor-
matycznej i zadań praktycznych z Microsoft 
Word i Microsoft Excel.

Finał i ogłoszenie wyników konkursu od-
były się 23 marca 2018 roku. Nasi uczniowie 
wypadli znakomicie – Szymon Krzywda za-

jął II miejsce, Dawid Liberski – III, natomiast 
Kamil Stasiak został wyróżniony. 

 „CYBORG” jest konkursem przedmioto-
wym, międzyszkolnym, organizowanym 
przez Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie 
Wielkopolskim, skierowanym do uczniów 
szkół podstawowych, szkół podstawowych 
z oddziałami gimnazjalnymi i szkół ponad-
gimnazjalnych miasta Ostrowa Wielkopol-
skiego oraz powiatu ostrowskiego. 

Agnieszka Andrzejewska

CyBORG 2018. tO już PIąty ROK NA PODIuM

Uczniowie klas gimnazjalnych naszej szkoły wzięli udział w Igrzy-
skach Młodzieży w Piłce Ręcznej w kategoriach dziewcząt i chłopców i 
jak do tej pory odnotowali duży sukces, ponieważ drużyna chłopców po 
zwycięstwie w mistrzostwach gminy, w finale powiatu zajęła III miej-
sce, ulegając zespołom, w których grali wyłącznie zawodnicy klubu KPR 
Ostrowia.

Drużyna dziewcząt zajęła I miejsce w gminie i powiecie, dzięki czemu 
awansowała do finału rejonu.

D. Więcław

SPORtOwCy Z MeDAlAMI

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Pol-
skich Noblistów w Nowych Skalmierzy-
cach co roku stają przed nie lada zadaniem, 
uczestnicząc w zmaganiach o tytuł laureatów 
Powiatowego Konkursu Ortograficznego 
,,Mistrz Ortografii’’ organizowanego pod pa-
tronatem Rady Języka Polskiego oraz Prezy-
denta Ostrowa Wielkopolskiego. I tym razem 
nasi uczniowie nie zawiedli. Tytuł laureata 
konkursu w kategorii uczniów gimnazjum 
i VII klas szkoły podstawowej zdobyły: Ga-
briela Jabłońska, Julia Zielińska i Magda-
lena Nowacka. 

Znaczącym sukcesem zakończył się rów-
nież etap finałowy Ogólnopolskiego Konkur-

su Krasomówczego ,,Nie tylko Poznańskie 
Koziołki’’, podczas którego nasi uczniowie 
rywalizowali z najlepszymi krasomówcami 
z pięciu województw: pomorskiego, zachod-
niopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, 
lubuskiego i wielkopolskiego. Podczas 7-mi-
nutowych wystąpień prezentowali teksty 
na temat Poznania, jego zabytków, walorów 
krajoznawczych czy sławnych ludzi. Trud-
ną sztukę oratorstwa oceniało 10-osobowe 
jury. W wymienionym konkursie III miejsce 
na szczeblu ogólnopolskim zajęła Marce-
lina Wdowczyk, miejsce IV zdobył Michał 
Wasielewski, natomiast Wiktoria Jarosik 
z klasy VII zdobyła V miejsce w kategorii SP. 

Na duże uznanie zasługuje rów-
nież najlepszy wynik naszych uczniów  
w V Powiatowym Konkursie Literackim 
,,Najpiękniejsze miasto, moja okolica, 
moje marzenia.’’ Na najwyższym podium, 
jako zdobywczyni I miejsca, stanęła Mar-
ta Matyśkiewicz, natomiast laureatką  
II miejsca została Amelia Skowrońska. 
To uczennice klasy IIIa oddziałów gimna-
zjalnych. 

Wszystkim laureatom serdecznie gra-
tulujemy. Uczennice do konkursu przygo-
towywały: Dorota Bukowska i Agata Paw-
laczyk-Wieczorek.

Dorota Bukowska

MIStRZOwIe SłOwA I PIóRA
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Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach 
po raz drugi otrzymała certyfikat i tytuł Szkoły uczącej Się

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach 
już od 10 lat jest uczestnikiem programu Szkoła Ucząca Się (SUS) 
prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko
-Amerykańską Fundację Wolności. W dniu 16 marca 2018 roku 
po raz drugi otrzymała certyfikat i tytuł Szkoły Uczącej Się, co 
nastąpiło podczas uroczystego panelu zorganizowanego w szko-
le.

10 lat działań w programie SUS to przystąpienie w roku 2008 do 
programu „Ocenianie kształtujące w Szkole Uczącej się” (OK SUS), za-
kończone uzyskaniem I Tytułu Szkoły Uczącej Się. To ukończone przez 
dyrektorkę szkoły Studia Podyplomowe dla Liderów Oświaty orga-
nizowane przez CEO i Collegium Civitas. To udział nauczycieli w Na-
uczycielskiej Akademii Internetowej. To liczne szkolenia, warsztaty 
RP, uczestnictwo w Klubie Szkół Uczących się i od roku 2015 udział 
w programie „Całościowy Rozwój Szkoły”, który doprowadził do uzy-
skania po raz II Tytułu Szkoły Uczącej Się. Nauczyciele i uczniowie, 
współpracując z CEO, reprezentowali skalmierzycką szkołę na ogól-
nopolskich konferencjach poświęconych uczeniu się oraz brali udział 
w Ogólnopolskich Prezentacjach Projektów Uczniowskich, przedsta-
wiając m.in. swoje OK zeszyty. W ubiegłym roku szkoła gościła ponad 
200 nauczycieli na I Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej uczeniu 
się z OK zeszytem, zorganizowanej wspólnie z CEO. Nauczyciele wie-
lokrotnie mieli możliwość współprowadzić webinaria, konferencje, 
warsztaty poświęcone ocenianiu kształtującemu. Wszystkie te dzia-
łania koncentrowały się przede wszystkim na nauczaniu i uczeniu. 
Ogromną wartością dodaną takiej współpracy było zwiększenie au-
tonomii zespołu nauczycielskiego, rozwój pracy zespołowej i wzmoc-
nienie roli dyrektora jako lidera wdrażanych w szkole  zmian. 

10 lat temu wyznaczyliśmy sobie cel, że w naszej szkole wszyscy 
jesteśmy odpowiedzialni za uczenie się, wszyscy dążymy do tego, by 
się rozwijać jako uczniowie, nauczyciele, rodzice. Wyznaczyliśmy so-
bie kryteria, które mówią, że uczymy się radośnie, odpowiedzialnie 
oraz świadomie. Radośnie, czyli w bezpiecznej i przyjaznej atmosfe-
rze. Odpowiedzialnie i świadomie, bo wiemy, czego się uczymy i dla-
czego jest to dla nas ważne. Nasze wspólne uczenie się to nieustanny 
proces, którego efektem jest rozwój w każdym obszarze pracy szkoły: 
dydaktyce, wychowaniu, profilaktyce i współpracy. Te słowa w 2015 
roku wpisaliśmy w misję szkoły. Mimo iż upłynęło kilka lat uważamy, 
że ciągle jesteśmy na początku drogi. To bardzo dobre przekonanie, 
które pozwala nam być szkołą uczącą się w każdym jej wymiarze. 

16 marca 2018 roku na zorganizowanym przez nas panelu podsu-

mowującym pracę w programie „Całościowy Rozwój Szkoły” gościli-
śmy nauczycieli z czterech szkół: Szkoły Podstawowej im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Pniewach, Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Wojciechowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach 
Ołobocznych oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ka-
liszu. Paneliści pod kierunkiem opiekuna szkoły w Programie CRS2 
(CEO) Aleksandry Cupok obserwowali fragmenty  lekcji (15 minut 
początku, środka i końca każdej lekcji) w sześciu klasach. Lekcje pro-
wadziły nauczycielki: Anna Dziadkiewicz w klasie I a, Jolanta Łęcka 
w klasie II, Martyna Szabra w klasie III a, Beata Sochacka w klasie IV a, 
Justyna Krawczyk w klasie V b oraz Anita Morawska-Wasielak w kla-
sie VII. Obszarem obserwacji były działania z zakresu strategii I i IV 
Oceniania Kształtującego. Po spacerze edukacyjnym paneliści udali 
się na wspólną debatę oraz przeprowadzili rozmowy z nauczycielami 
i uczniami z klas, w których obserwowali lekcje. Dopołudniowa część 
panelu była okazją do wspólnego uczenia się, wymiany doświad-
czeń oraz zacieśnienia współpracy między nauczycielami z obecnych 
szkół. Druga część panelu – popołudniowa – była otwarta dla zapro-
szonych gości i rozpoczęła się od powitania i artystycznej niespo-
dzianki przygotowanej przez uczniów. W tym uroczystym dniu towa-
rzyszyli nam Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Paweł Błaszczyk, Kierownik Referatu Oświaty i Wychowania Daniel 
Mituła, Zastępca Dyrektora Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświa-
ty w Poznaniu Zbigniew Taranek, radni, sołtys wsi, rodzice na czele 
z przewodniczącą Rady Rodziców Katarzyną Andrzejewską, paneliści 
i dyrektorzy szkół biorących udział w panelu, nauczyciele i ucznio-
wie. Tę część prowadziły szkolne liderki programu, nauczycielki 
Danuta Szymczak i Alina Stryjak, które przedstawiły prezentację na 
temat działań szkoły w programie. Moderatorka i opiekunka szkoły 
z ramienia CEO Aleksandra Cupok zaprosiła gości do wspólnej dys-
kusji na tematy związane z uczeniem się, rolą nauczyciela i ucznia 
we współczesnej szkole. Dyskusja była okazją do wymiany myśli, 
doświadczeń oraz przygotowania dla szkoły rekomendacji na dalszą 
drogę rozwoju.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie szkole cer-
tyfikatu i tytułu Szkoły Uczącej Się przyznanych przez CEO. Podzię-
kowania, gratulacje i życzenia oraz miła atmosfera umocniły nas 
w przekonaniu, że droga, którą wybraliśmy jest akceptowana przez 
wszystkich: nauczycieli, rodziców, uczniów oraz naszą lokalną spo-
łeczność. Nie pozostaje nam nic innego, tylko nadal się uczyć… 

Małgorzata Sulewska
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Wielkanoc to jedne z najbardziej radosnych 
świąt. Nic więc dziwnego, że towarzyszy im wy-
jątkowa, ciepła oprawa – jajka, kurczaczki, za-
jączki i kwiaty to najczęściej spotykane dekoracje 
przy tworzeniu stroików, wianków i wiązanek. 

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta 
w Nowych Skalmierzycach z tej okazji zor-
ganizowała dla dzieci warsztaty edukacyjno
-kreatywne. W spotkaniu, podczas którego 

przygotowywano wielkanocne ozdoby, udział 
wzięły uczennice klas IV i V szkoły podsta-
wowej. Każda dziewczynka miała możliwość 
samodzielnego wykonania wielkanocnego 
wianka. Z wielkim zapałem i według własnej 
inwencji zdobiły wianki mchem, piórkami, 
jajeczkami, zajączkami, sztucznymi kwiata-
mi, kolorowymi wstążkami i innymi ozdoba-
mi. Prowadząca zajęcia animatorka w trakcie 

tworzenia prac opowiedziała uczennicom 
o polskich zwyczajach związanych z Wiel-
kanocą i zapoznała je z różnymi technikami 
tworzenia ozdób świątecznych. Zajęcia prze-
biegły w miłej atmosferze, a po ich zakończe-
niu uczestnicy z dumą prezentowali gotowe 
wianki, które z pewnością ozdobią wielka-
nocne stoły w ich domach.

Maria Jezierska

warsztaty wielkanocne w bibliotece

Pod takim hasłem odbyły się w Miedzianowie warsztaty pla-
styczne dla dzieci i młodzieży, podczas których za pomocą do-
wolnej techniki przedstawiali swoją wizję wymarzonego miej-
sca. Wszyscy stanęli na wysokości zadania i wykazali się  dużą 
pomysłowością. Prace młodych  zdolnych, „projektantów” są te-
raz ozdobą wiejskiej świetlicy . 

Przedstawione rozwiązania już wkrótce mogą okazać się przy-
datne w rzeczywistości. Pomysł warsztatów zrodził się bowiem 
w związku ze zbliżającym się terminem utworzenia w Miedzia-
nowie  placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Dzięki pozyskanym 
przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce środkom z PROW 
na ogrodzonym już terenie umieszczone zostaną trwałe i bez-
pieczne urządzenia do zabawy i ćwiczeń na wolnym powietrzu.

Natalia Maj-Tabaka

„Mój wymarzony plac zabaw”

Kwiecień , nr 4(293)/201820 21



18 marca w Ostrzeszowie odbyły się mistrzostwa Wielkopolski Taekwon-
do Polskiej Federacji Taekwon-do. W zawodach wystartowało prawie  
300 zawodniczek i zawodników z całej Polski, rywalizacja odbywała się na 
10 matach. Wspaniale rywalizowali podopieczni trenerki Marzeny Sieroń  
1 Dan. Medalistka mistrzostw Wielkopolski, Wiktoria Ulichnowska  zdoby-
ła srebro w kategorii walki miękkim kijem. 

Zawody w Ostrzeszowie były jedną z największych imprez Taekwon-do  
w historii Wielkopolski. Trenerka przygotowuje teraz wszystkich  do naj-
większej imprezy roku – Mistrzostw Polski, które odbędą się 28 kwietnia  
w hali Kalisz Arena. 

Mistrzostwa wielkopolski 
taekwon-do

Maria i Andrzej Gmerkowie z Biskupic 
Ołobocznych to rolnicy, którzy znaleźli się 
w gronie laureatów XVII edycji prestiżo-
wego konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 
2017, zorganizowanego przez samorząd 
Województwa Wielkopolskiego. Uroczy-
sta gala, podczas której ogłoszono wyniki, 
odbyła się 11 marca br. w poznańskiej Sali 
Ziemi Międzynarodowych Targów Poznań-
skich.

Połowa spośród dwudziestu finalnie no-
minowanych (do konkursu przystąpiło 56 
gospodarstw z województwa wielkopol-
skiego, które reprezentowały różne gałęzie 
rolnictwa) otrzymała wówczas statuetki 
Siewcy oraz dyplomy, które wręczali: Mar-
szałek Województwa Wielkopolskiego Ma-
rek Woźniak, Wicemarszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski 
oraz przewodniczący kapituły konkursu 
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak.

W złotej dziesiątce najlepszych znaleźli 
się również rolnicy z Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce – wspomniani już Maria i An-
drzej Gmerkowie, prowadzący 68-hekta-

rowe gospodarstwo rolne specjalizują-
ce się w produkcji trzody chlewnej. Do 
stolicy Wielkopolski przybyli oni wraz 
z najbliższymi a także reprezentującym 
burmistrz Bożenę Budzik jej zastępcą 
Pawłem Błaszczykiem, który pogratu-
lował im wyróżnienia: Znalezienie się 
w gronie najlepszych jest zapewne dla 
Państwa nie tylko miłym wyróżnieniem, 
ale i stanowi uhonorowanie całoroczne-
go trudu oraz zaangażowania w pracę, 
która wymaga wielu wyrzeczeń oraz po-
święceń. To również wielka nobilitacja 
dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, że 
w jej szeregach są rolnicy, których wyroby 
są doceniane nie tylko na trudnym rynku 
konsumenckim, ale i w strukturach samo-
rządu gospodarczego reprezentującego 
producentów rolnych.

Po uroczystej gali dalsza, mniej oficjal-
na część uroczystości przeniosła się do 
Folwarku Polskiego w Radłowie.

tekst: Magdalena Kąpielska
foto: Biuro Powiatowe Wielkopol-

skiej Izby Rolniczej w Ostrowie Wlkp.

Maria i Andrzej Gmerkowie zdobywcami statuetki Siewcy 
w konkursie wielkopolski Rolnik Roku 2017
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Kolejne zwycięstwa utalentowanego  Alana Świtały w Tur-
nieju Rankingowym Polskiego Zrzeszenia TEAKWON-DO 
ITF – POLISH OPEN CUP, w którym brało udział 840 zawod-
ników z Polski i Europy. Zawody odbyły się w Dzierżonio-
wie 17 marca 2018 roku. Alan, zawodnik STK SILLA Kalisz, 
zdobył pierwsze miejsce w konkurencji techniki specjalne. 
Swoimi umiejętnościami, pokorą i harmonią zdobywa kolej-
ne, najwyższe miejsca.

Alan z dumą reprezentuje Gminę i Miasto Nowe Skalmie-
rzyce.  Podziękowania dla Burmistrz  Bożeny Budzik, trene-
ra Kazimierz Kurzawskiego oraz rodziców: Róży i Mariusza 
Świtałów. 

Kolejne zwycięstwa Alana

4 marca w Lidzbarku odbyły się Mistrzostwa Warmii i Mazur Pol-
skiej Federacji Taekwon-do. W zawodach rangi ogólnopolskiej udział 
wzięło blisko 270 zawodników, którzy podczas turnieju musieli sto-
czyć klika pojedynków zarówno w formułach walk, jak i układach 
formalnych. Celem udziału w Mistrzostwach Warmii i Mazur było 
uzyskanie doświadczenia i kontrola postępów treningowych przed 

najważniejszą imprezą w roku 2018 tj. Mistrzostw Polski Polskiej Fe-
deracji Taekwon-do, która odbędzie się 28.04.2018 r. w Kaliszu. 

Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce reprezentował Bartosz Prze-
gienda, który zdobył 3 miejsce (brązowy medal) w walkach przery-
wanych.

Stanisław Szal

Brązowy medal dla Bartka
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