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Wspomnienie o „Fifie”

Konkurs rozstrzygnięty

Obchody inne niż zwykle

W tym roku lokalne obchody Narodowego Święta Niepodległości były dużo skromniejsze niż w poprzednich latach. Chociaż pande-
mia pokrzyżowała wiele naszych planów dotyczących tego ważnego święta, to nie zapomnieliśmy o poświęceniu tysięcy ludzi walczących  
o wolną Polskę i godnie uczciliśmy pamięć o bohaterach minionych wieków. Więcej na s. 7.

Witraże po renowacji
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Dziennik budowy Powiatowego  
Centrum Edukacji Zawodowej

Nieodpłatna pomoc prawna  
w powiecie wrzesińskim 
Informujemy, że w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz wytyczny-

mi Ministerstwa Sprawiedliwości do odwołania nie będą funkcjonować punkty 
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wrzesińskiego.
Porady prawnej można zasięgnąć przez telefon lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Zgłoszenia w dni robocze w godz. 9-14 pod numerem 61 640 44 17.

Dyżury radnych powiatowych
Informacje dotyczące możliwości kontaktu z radnymi znajdują się w Biuletynie  

Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego lub są udzielane pod numerem 61 640 44 35.

20 listopada 2020 www.wrzesnia.powiat.pl

Ukradli mosiężne elementy
Policjanci udaremnili sprzedaż skradzionego mosiądzu. Wartość strat wyniosła 1 620 złotych. Za-

trzymano dwóch obywateli Mołdawii, o których dalszym losie zdecyduje sąd.
Wrzesińscy policjanci z Wydziału Kry-

minalnego wspólnie z policjantami  
z Posterunku Policji w Nekli 3 listopada 
zatrzymali dwóch obywateli Mołdawii, 
którzy dokonali kradzieży elementów 
mosiężnych z jednej z firm znajdują-
cych się na terenie gminy Nekla. 

Funkcjonariusze odzyskali materiał 
produkcyjny w postaci 108 kilogra-
mów mosiądzu o łącznej wartości  
1 620 złotych. Założenie sprawców 
było proste – najpierw dokonać kra-
dzieży, a potem sprzedać wszystko 
na skup złomu. Na ich drodze stanęli 
jednak policjanci, którzy udaremnili 
przestępczy plan obywateli Mołdawii.

Podczas przesłuchania 22-latek 
otrzymał zarzuty paserstwa i usiło-
wania oszustwa, natomiast 36-lat-

kowi zostały postawione zarzuty 
kradzieży oraz oszustwa. Mężczyźni 

przyznali się do winy. O ich dalszym 
losie zdecyduje sąd.         KPP

Starostwo w czasie epidemii – jak załatwić sprawę 
Wprowadzone przez rząd obostrzenia epidemiczne dotyczą wielu gałęzi gospodarki i życia społecz-

nego. Wymusiły one również zmiany w organizacji pracy Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Urząd od początku epidemii nie 
przerwał pracy ani na jeden dzień. 
Zastosowane zasady funkcjonowa-
nia wrzesińskiego starostwa w tym 
czasie pozwalają interesantom na 
załatwianie swoich spraw każdego 
dnia. Choć we wcześniejszych nu-
merach „Przeglądu Powiatowego” 
zamieszczaliśmy liczne komunikaty 
dotyczące pracy poszczególnych wy-
działów, to jednak ze względu na cią-

gle zmieniającą się i dynamiczną sy-
tuację epidemiczną w naszym kraju, 
przypominamy istotne informacje. 

Wydział Komunikacji i Transportu 
jest jednym z tych miejsc w Starostwie 
Powiatowym, które obsługuje najwię-
cej interesantów. Aby nie pozbawiać 
mieszkańców możliwości zarejestrowa-
nia pojazdu czy załatwienia spraw zwią-
zanych z prawem jazdy, wprowadzono 
reżim sanitarny, dzięki któremu zapew-

niono ciągłość pracy w tych trudnych 
czasach. Przed wejściem do wydziału 
od strony parkingu urzędu ustawiono 
namiot, w którym można pobrać i wy-
pełnić stosowny wniosek, a następnie 
wejść do środka. Jednocześnie swoje 
sprawy mogą załatwiać dwie osoby, 
które przed podejściem do stanowiska 
proszone są o dezynfekcję. 

W holu głównego wejścia do urzę-
du każdy mieszkaniec powiatu może 
złożyć wnioski i pisma do pozosta-
łych wydziałów i referatów starostwa 
oraz uzyskać informacje w swojej 
sprawie. Przypominamy o podaniu 
numeru telefonu, dzięki któremu 
pracownicy urzędu będą mogli się 
skontaktować w kwestii odbioru do-
kumentów. Wnioski i pisma można 
przesłać za pośrednictwem platfor-
my ePUAP, a w przypadku dokumen-
tacji z powiatowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego dodat-
kową formą załatwienia sprawy jest 
aplikacja i.Wniosek. Zachęcamy, jeśli 
to możliwe, do kontaktu telefonicz-
nego pod numerem 61 640 44 44 
lub mailowego starostwo@wrzesnia.
powiat.pl, ograniczając w ten sposób 
ryzyko zarażenia się koronawirusem. 

Mateusz Maserak

Zatrzymani przez policję mieli zamiar sprzedać swój łup

Wrzesiński urząd w pandemii nie zamknął drzwi przed interesantami

Trwają prace wykończeniowe

Wsparcie jednostek w czasie pandemii
Powiat wrzesiński otrzymał grant na wsparcie kilku jednostek  

w czasie trwania pandemii COVID-19.
Pomoc finansowa pochodzi z projektu 

„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy spo-
łeczne w Wielkopolsce” współfinansowa-
nego przez Unię Europejską z Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Wsparcie opie-
wa na kwotę ponad 400 tysięcy złotych. 
Otrzymane środki trafią do Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, Środowisko-
wego Domu Samopomocy „Jutrzenka” 
w Pietrzykowie, Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie, 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudzie 
Komorskiej oraz Ośrodka Wspomagania 
Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.           (red.)
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László Benkő nie żyje
Większość czytelników z pewnością zapyta: a kim był László Benkő? A gdybym postawił pytanie: kto pamięta węgierski zespół rockowy 

Omega? Jestem pewien, że tutaj nie byłoby już problemu z identyfikacją. A idąc jeszcze dalej, kultowy utwór Omegi Dziewczyna o perłowych 
włosach znają prawie wszyscy. Oczywiście jest to kod rozpoznawalny tylko w pewnej części populacji, którą współcześni miłośnicy estetyki 
disco polo nazywają pokoleniem dinozaurów. W pokoleniu dinozaurów od Londynu do Władywostoku nie było dyskoteki, potańcówki, pry-
watki, na której nie pojawiłby się ten utwór. Znali go po prostu wszyscy i nie była to ot taka sobie piosenka sezonowa. Do dzisiaj dla naszego 
pokolenia jest to utwór, którego brzmienie nadal wzbudza żywe emocje i oczywiście wspomnienia. To niemalże hymn pokoleniowy.
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Zmiany w przepisach
Aktualizacji uległo prawo budowlane, które obowiązuje od 1994 roku. O istotnych wprowadzonych zmianach  rozmawialiśmy z naczelnik Wydziału Budownic-

twa, Środowiska i Rolnictwa Urszulą Łabędą.

19 września wprowadzono zmia-
ny w prawie budowlanym, które 
dotyczą m.in. uzyskiwania pozwo-
leń na budowę. Na czym konkret-
nie polegają? Co oznaczają dla in-
teresanta?

Nowelizacja prawa budowlanego 
wprowadza istotne zmiany, które mają 
wpływ na kształt projektu budowla-
nego. Inwestor jednak w terminie 12 
miesięcy, tj. do dnia 19 września 2021 
r. będzie mógł dołączyć do wniosku  
o zatwierdzenie projektu budowlane-
go projekt w formie, w jakiej obowią-
zywał do dnia wejścia w życie noweli-
zacji. To wpływa przede wszystkim na 
konieczność zwrócenia uwagi na te 
zmiany przez projektantów. W nowej 
formie projekt dzieli się na trzy części 
(a nie jak było to dotychczas – cztery): 
zagospodarowanie terenu, architek-
toniczno-budowlaną oraz technicz-
ną, z czego wyłącznie dwie pierwsze 
części są niezbędne w celu uzyskania 
pozwolenia na budowę. Projekt tech-
niczny natomiast jest wymagany na 
etapie zakończenia inwestycji, co nie 
oznacza jednak braku obowiązku 
posiadania go przed rozpoczęciem 
budowy. Zmniejszenie liczby projek-
tów powoduje ograniczenie objętości 
składanych dokumentów, jednak nie 
wpływa na ograniczenie formalności, 
jakie musi dopełnić inwestor.

Nowelizacja zakłada również po-
szerzenie listy przedsięwzięć, na 
które nie będzie wymagane pozwo-
lenie budowlane. Może pani powie-
dzieć, jakie to przedsięwzięcia?

Nowelizacja nie wprowadziła wielu 
nowych zwolnień, które mogłyby 
skrócić czas trwania procesu 
inwestycyjnego. Dotych-
czas pozwolenia na 
budowę wy-
magały m.in. 
budowa ta-
rasów na-
ziemnych 
p o w y ż e j 
35 m²  
i instalacja 
g a z o w a 
wewnątrz  
oraz na 
z e w n ą t r z 
u ż y t k o w a -
nego budynku,  
a także mikro-
instalacja biogazu 
rolniczego. Obecnie wy-
magają one jedynie zgłoszenia.  
W katalogu przedsięwzięć, które mo-
żemy realizować na zgłoszenie, nadal 
pozostały m.in. takie inwestycje jak: 
wolno stojące budynki mieszkalne, sie-
ci wodociągowe, kanalizacyjne oraz 
niektóre sieci elektroenergetyczne i ga-

zowe, przydomowe oczyszczalnie ście-
ków, zbiorniki bezodpływowe do 10 m³, 
przydomowe zbiorniki na gaz płynny 
do 7 m³, zjazdy z dróg krajowych i wo-
jewódzkich, wolno stojące parterowe 
budynki rekreacyjne, gospodarcze, wia-

ty i garaże, ganki oranżerie do 
35 m², ogrodzenia pow. 

2,2 m wysokości, 
przyłącza, niecki 

dezynfekcyj-
ne, niektóre 

o b i e k t y 
g o s p o -
d a r c z e 
z w i ą -
z a n e 
z pro-
dukcją 

r o l n ą . 
Nie wy-

m a g a j ą 
natomiast 

ani zgłosze-
nia, ani pozwo-

lenia na budowę 
budynki gospodarcze 

do 35 m² i suszarnie kontenerowe 
do 21 m² związane z produkcją rolną  
i uzupełniające zabudowę zagrodową, 
wiaty do 50 m² przy budynkach miesz-
kalnych, altany do 35 m², zjazdy z dróg 
gminnych i powiatowych, przydomo-
we baseny i oczka wodne do 50 m², po-

chylnie dla osób niepełnosprawnych, 
obiekty małej architektury, ogrodzenia 
do wysokości 2,2 m, przydomowe tara-
sy naziemne do 35 m², stawy i zbiorniki 
do 1 000 m² zlokalizowane na gruntach 
rolniczych. Bez wniosku o pozwolenie 
na budowę czy też zgłoszenia może-
my dokonać przebudowy, jednak tylko 
takiej, która nie ingeruje w przegrody 
zewnętrzne lub konstrukcję budyn-
ku. Możemy również m.in. utwardzić 
powierzchnię gruntu na działce bu-
dowlanej, docieplić budynek do 12 m, 
zainstalować pompę ciepła czy kolek-
tory słoneczne do 50 kW. Należy jednak 
pamiętać, że realizując wszelkie prace 
przy zabytku musimy zawsze posiadać 
pozwolenie na budowę. Jeśli natomiast 
budynek zlokalizowany jest na obsza-
rze wpisanym do rejestru zabytków, 
wówczas będzie wymagane zgłoszenie. 
Prace budowlane można realizować po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę lub 
po upływie 21 dni liczonych od dnia 
złożenia zgłoszenia, jeżeli w tym czasie 
organ nie wniesie sprzeciwu. Takie zgło-
szenie, podobnie jak pozwolenia na bu-
dowę, jest ważne 3 lata.

Aktualnie wielu inwestorów ma 
problem z terminami u przedsię-
biorstw zajmujących się przyłą-
czem prądu czy wody. Czy w tej 
kwestii również zostaną wprowa-

dzone jakieś zmiany?
Z punktu widzenia inwestora i osób 

planujących budowę, nowelizacja nie 
wprowadza istotnych zmian, które spo-
wodowałyby uproszczenie procedur. Na 
nowo określa katalog obiektów, których 
budowa wymaga dokonania zgłoszenia 
organowi administracji architektonicz-
no-budowlanej. Nie oznacza to jednak, 
że katalog ten został w sposób istotny 
rozszerzony. Na skrócenie czasu nie-
zbędnego do przygotowania inwestycji 
mogą natomiast mieć wpływ zmiany do 
ustawy Prawo energetyczne oraz usta-
wy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
które zobowiązują zarówno przed-
siębiorstwa energetyczne oraz wodo-
ciągowo-kanalizacyjne do wydawa-
nia warunków przyłączenia do sieci  
w ściśle określonych terminach. Obec-
nie warunki przyłączenia muszą być 
wydane w terminie 21, 30, 60, 120 lub 
150 dni w zależności od grupy przyłą-
czeniowej oraz napięcia sieci i wypo-
sażenia w źródło. Jeśli sprawa dotyczy 
przyłącza do sieci o napięciu wyższym 
niż 1 kV, terminy te liczone są od dnia 
wpłaty zaliczki. Przedsiębiorstwo wo-
dociągowo-kanalizacyjne wydaje 
natomiast warunki w terminie 21 dni. 
Termin ten może zostać wydłużony  
z określonych powodów.

Rozmawiała Klaudia Kubiak

Urszula Łabęda

Wiadomość o śmierci László Ben-
kő, twórcy zespołu Omega, powio-
dła mnie niespodziewanie w sen-
tymentalną podróż w czasie. Tak 
się jakoś nieszczęśliwie składa, że  
w ostatnich dniach odeszło od nas 
kilka znaczących dla mojego poko-
lenia postaci z naszego najbliższe-
go otoczenia.

Jedną z nich była Irena Chojnac-
ka – pani profesor z wrzesińskiego 
ogólniaka, chemiczka, legendarna 
„Fifa”. Niezwykle barwna postać, 
chociaż niełatwa w relacjach. Raczej 
budząca respekt, niż wzbudzająca 
naturalną sympatię. Trochę oschła  
i zdystansowana w kontaktach  
z otoczeniem, jej uśmiech był wy-
darzeniem komentowanym tygo-
dniami na wszystkich korytarzach 
w szkole. Ale tylko nieliczni belfrzy 
zapracowali sobie na ksywki czy, 
jak kto woli, pseudonimy. Nikt ze 
szkolnej rebiaty nie posługiwał się 
jej prawdziwym nazwiskiem. Dla 
wszystkich nasza chemiczka była 
po prostu Fifą. Po szkole krążyły 
legendarne opowieści o wydarze-
niach, przeżyciach i niezwykłych 
scenach, które podobno miały 
miejsce w pracowni chemicznej, 

gdzie Fifa przez lata panowała niepo-
dzielnie. Część z tych legendarnych 
opowieści była z dużym prawdopo-
dobieństwem wytworem uczniow-
skiej wyobraźni, ale tak właśnie 
tworzyła się jej legenda. Na to trzeba 
było sobie zapracować. Tak ją jednak 
wówczas odbieraliśmy.

W rzeczywistości pani profesor Ire-
na Chojnacka „Fifa” to świetny bel-
fer, rzetelny, oddany swojej profesji, 
zasłużony dla naszego liceum. Przez 
lata jako „zwyczajny” nauczyciel che-
mii w prowincjonalnym ogólniaku 
zapracowała sobie na tę opinię, wy-
puszczając w świat tysiące „chemicz-
nie” wyedukowanych absolwentów. 
Mocna trójka z chemii u Fify to była 
super ocena. Tak ją z dzisiejszej per-
spektywy oceniamy. Naszą panią od 
chemii, której prawdziwe nazwisko 
nie wszyscy pamiętamy, ale Fifa stała 
się rozpoznawalnym znakiem firmo-
wym dla całego pokolenia.

Skąd się wzięło to moje wspomnie-
niowe skojarzenie, ta swoista pa-
ralela śmierci lidera grupy Omega  
i naszej pani profesor? Otóż przy-
pomniała mi się pewna historia  
z tamtych lat. Było to jesienią we 
wczesnych latach siedemdziesiątych. 

W auli Liceum Ogólnokształcącego 
samorząd uczniowski zorganizował 
dyskotekę. Podkochiwaliśmy się 
wtedy w dziewczynach z innej klasy 
tzw. babińca. Wiedziałem, że obiekt 
moich westchnień tam będzie i za-
tańczy pewnie nie dla mnie, ponie-
waż miałem nazajutrz sprawdzian 
z chemii. Wybór był dramatyczny: 
disco albo chemia. Wybrałem disco, 
zagrali Dziewczynę o perłowych wło-
sach Omegi, a ja z nią zatańczyłem, 
pierwszy raz w życiu. Do dzisiaj mam 
to na moim „twardym dysku”.

Niestety pani profesor Fifa nie była 
człowiekiem kompromisu i nie wyka-
zała się szczególną wyrozumiałością. 
Dostałem dwóję z atomów, a w tam-
tych okrutnych czasach dwója, nie to 
co teraz, nie była niestety oceną po-
zytywną. Zdarzenie to na szczęście 
jednak nie zachwiało moją platonicz-
ną miłością do atomów ani nie nad-
wyrężyło dalszej ścieżki edukacyjnej 
młodego licealisty. Niestety dzisiaj 
jestem smutny. László Benkő nie żyje 
i pani profesor też.

Dionizy Jaśniewicz
  …i dinozaury nadal żyją
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Mówić obrazami, cz. 16
Zespół Szkół im. Janusza Korczaka proponuje jesienne wierszowanie z piktogramami.

Publikujemy kolejną część cyklu 
„Mówić obrazami”. Dzięki niemu 
chcemy przybliżyć czytelnikom za-
gadnienie komunikacji alternatyw-
nej i wspomagającej. Zabawa wyko-
rzystująca piktogramy to sposób na 

poznanie jednej z metod porozumie-
wania się w sposób niewerbalny. Na 
poważnie i z sukcesami komunikacja 
alternatywna jest stosowana w Ze-
spole Szkół im. Janusza Korczaka, któ-
rego niektórzy uczniowie zmagają się  

z ograniczeniami związanymi z mową. 
Dzięki wykorzystywaniu znaków prze-
strzenno-dotykowych (np. przedmio-
tów), grafik (nie tylko piktogramów, 
ale też obrazów czy symboli), znaków 
manualnych (gestów) osoby niepo-

sługujące się mową lub mówiące  
w sposób ograniczony mają możli-
wość porozumiewania się z otocze-
niem. Społeczność szkoły zachęca do 
poznawania zasad komunikacji alter-
natywnej i wspomagającej, a jedno-

cześnie wspólnej zabawy. W tym nu-
merze Hanna Ludwiczak oraz Renata 
Jakubowska przygotowały specjal-
ne zadanie. Zamieszczony poniżej 
wiersz należy uzupełnić odpowied-
nimi piktogramami.     (red.)

Jesienią, …………….
lecą z ………… na ziemię

wielkie, …………. kasztany,
w ……………… leżą schowane.

 
Jesień chodzi po …………….,

zbiera grzyby brązowe,
…………… koszyki jej niesie

i orzechy w nie chowa.  

Jesienią, …………………
lecą …………… na ziemię,
lecą ………….. czerwone,
………….. żółtozielone.

Rozwiązanie: Jesienią, jesienią lecą liście na ziemię, lecą jabłka czerwone, liście żółtozielone. Jesienią, jesienią lecą z drzewa na ziemię wielkie, twarde kasztany, w liściach leżą schowane. Jesień chodzi po lesie, zbiera grzyby 
brązowe, wiatr koszyki jej niesie i orzechy w nie chowa.  

Pani Profesor Irena Chojnacka – moje wspomnienia osobiste
Uczeń
Kiedy po ukończeniu podstawówki  

w 1963 roku i zdaniu egzaminu wstęp-
nego zostałem uczniem Liceum Ogól-
nokształcącego i jeszcze dobrze nie prze-
kroczyłem murów tej szkoły, usłyszałem 
słowo „Fifa”. Takie przezwisko nadane 
nie wiadomo kiedy i przez kogo nosiła 
nauczycielka chemii. Sterani i poobijani 
walką na lekcjach chemii koledzy ze star-
szych klas straszyli mnie panią profesor 
Ireną Chojnacką. Własne doświadczenia 
zdobywałem na swoich lekcjach, ale 
jakoś nie zaznałem traumy. Była wyma-
gająca, surowa i swą postawą potrafiła 
wymusić solidną pracę uczniowską. 
Bezwzględna cisza na lekcjach, także 
podczas doświadczeń chemicznych, kie-
dy wydawało się, że może być większy 
luz, zmuszała mnie do myślenia i pracy. 
Taka cisza panowała też przed lekcją, na 
korytarzu, kiedy cała klasa karnie, prawie 
parami, stała przed gabinetem chemicz-
nym. Podczas gdy przechodziła obok, 
nikt nie śmiał rozmawiać ani zajmować 
rąk czymkolwiek. Podczas odpytywania 
stała często bokiem do tablicy, przy któ-
rej męczyłem się z reakcjami chemiczny-
mi, patrzyła przez okno, wydawała się 
nieobecna, ale czujnie wychwytywała, 
kiedy nie byłem dobrze przygotowany 
do lekcji. Jakoś mi ta nauka szła – nigdy 
nie dostałem dwójki. Przy pani profesor 
coraz bardziej lubiłem chemię, a ona 
była w ocenach bardzo sprawiedliwa. 
Kiedy szło mi słabo, otrzymywałem trój-
kę, kiedy trochę lepiej – czwórkę, nigdy 
piątkę. Moje zainteresowanie chemią 
zaszło tak daleko, że wybrałem ją jako 
przedmiot egzaminacyjny na maturze 
(wcale nie historię!). Koleżanki i koledzy 
uznali mnie za 17-letniego samobójcę,  
a ja na przekór na początku XI klasy za-
pisałem się na kółko chemiczne. I tam 

dałem straszną plamę. Z powodu nie-
douczenia i nieznajomości konstrukcji 
aparatu Kippa stłukłem jego dolną część. 
Przerażony, myślałem, że nie tylko wyle-
cę z kółka, ale i maturę mam „z głowy”. 
Nic takiego się nie stało, nie było żad-
nej awantury, zawiadamiania dyrekcji 
i informowania rodziców (to zrobiłem 
sam) ani późniejszego „rewanżu” mojej 
nauczycielki na lekcjach. Aparat oczywi-
ście musiałem (za pieniądze rodziców) 
odkupić i oddać, a moment oddawania 
mógł wyglądać nawet jak wręczenie 
prezentu. Ponieważ na chemii byłem 
uczniem coraz bardziej czwórkowym, 
do matury podszedłem z tremą, ale bez 
strachu – wiedziałem, że pani profesor 
mnie nie skrzywdzi. Z ustnego egzami-
nu maturalnego przez lata pamiętałem 
tylko, że jedno z trzech pytań dotyczyło 
związków chemicznych nazywanych 
mydłami. Wszystko szło świetnie, ale na 
tych mydłach lekko się poślizgnąłem, 
więc nie byłem bardzo rozczarowany, 
gdy na świadectwie maturalnym zo-
baczyłem czwórkę. W tamtych czasach 
komisja egzaminacyjna nie informowała 
ucznia po egzaminie o jego wyniku, a na 
świadectwie nie było osobnych ocen za 
egzamin. W czerwcu 1967 roku opuści-
łem mury liceum z przyzwoitym świa-
dectwem dojrzałości.

Współpracownik
W ciągu następnych 17 lat nie przyszło 

mi do głowy, że w 1984 roku wrócę do 
LO jako nauczyciel historii i, że spotkam 
tam nadal uczącą chemii Irenę Chojnac-
ką. Można więc powiedzieć, że stałem 
się jej „kolegą z pracy”. Mimo to pozosta-
ły we mnie ślady dawnego wobec niej 
uczniowskiego respektu. Pracowaliśmy 
razem przez sześć lat. Z tego okresu 
pamiętam kilka epizodów związanych  
z dziennikami lekcyjnymi. Pani profesor 

miała zwyczaj nieprzynoszenia dzienni-
ka danej klasy do pokoju nauczycielskie-
go po swojej lekcji. Czasem to ja miałem 
następną lekcję z tą samą klasą, więc 
musiałem sam sobie iść po dziennik do 
gabinetu chemicznego. Nie śmiałem  
z tego powodu czynić mojej koleżance 
po fachu żadnych uwag.

Irena Chojnacka z zasady nie przycho-
dziła na studniówki. Obecna była tylko 
wtedy, kiedy musiała, bo była wycho-
wawczynią klasy maturalnej. W ciągu 
sześciu lat zdarzył się tylko jeden przy-
padek, kiedy na studniowce byliśmy 
oboje. Pani profesor nie tańczyła, ja też 
tancerzem jestem marnym. Tak więc 
oboje siedzieliśmy często w prawie pu-
stej sali dla nauczycieli i to naprzeciwko 
siebie, bo takie przypadły nam miejsca. 
Nie wypadało mi milczeć, więc najpierw 
nieśmiało, potem coraz odważniej, po-
dejmowałem próby nawiązania kontak-

tu towarzyskiego i to mi się udało. Roz-
mawialiśmy na różne tematy – poważne 
i mniej poważne. I wtedy zobaczyłem 
inną Fifę – otwartą, bardzo sympatyczną 
i uśmiechającą się. Zniknęła gdzieś jej 
surowość i nieprzystępność. Przyznam, 
że byłem tym zaskoczony. I taka właśnie 
pani profesor pozostaje w mojej pamięci.

Jeszcze o mojej maturze z chemii
Wiele lat po odejściu Ireny Chojnackiej 

na emeryturę pracowałem nad mono-
grafią LO (wydaną w 2004 roku). Jednym 
z moich zadań było sporządzenie rzetel-
nej listy absolwentów, tzn. tych uczniów, 
którzy zdali w szkole maturę. Była to 
praca pionierska i musiałem przejrzeć 
grubo ponad sześć tysięcy protokołów 
egzaminów maturalnych z całej historii 
szkoły. Oczywiście, zobaczyłem też, po 
35 latach, protokół z mojej matury. Eg-
zaminatorem z chemii była Irena Choj-
nacka. Podczas lektury spotkała mnie 

wielka, przyjemna niespodzianka. Zapi-
sane były wszystkie trzy pytania egzami-
nacyjne i krótkie charakterystyki moich 
odpowiedzi. Przy pytaniu o mydła na-
pisano, że uczeń co prawda potknął się 
w zapisie reakcji (na tablicy), ale szybko 
wybrnął. Ogólna ocena egzaminu – bar-
dzo dobry. Ucieszyłem się tą oceną tak, 
jakbym otrzymał ją w momencie lektu-
ry protokołu. Dlaczego na świadectwie 
miałem czwórkę? Ówczesnym zwycza-
jem ocena z przedmiotu egzaminacyj-
nego na świadectwie maturalnym była 
wypadkową ocen za wszystkie okresy  
w trakcie całej nauki, szczególnie  
w ostatniej klasie, a tam nigdy nie mia-
łem piątki. Nawet gdyby pani profesor 
miała chęć wystawienia mi końcowej 
piątki, to nie bardzo mogła, bo oceny 
zatwierdzała ogólnoszkolna Rada Peda-
gogiczna.           Marian Torzewski

Maturalna klasa IV b z gronem pedagogicznym w roku 1986. Irena Chojnacka siedzi druga od prawej

fot. arch. autora
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Żegnamy Irenę Chojnacką
W niedzielę 8 listopada zmarła Irena Chojnacka. Miała 86 lat. 

Ostatnie lata życia emerytki spędziła u rodziny w Gnieźnie.
We wrzesińskim Liceum Ogól-

nokształcącym rozpoczęła pracę  
1 września 1958 roku. Na emerytu-
rę przeszła 31 grudnia 1990 roku, 
ale pracowała jeszcze w niepeł-
nym wymiarze godzin do końca 
roku szkolnego 1990/91.

Irena Chojnacka urodziła się  
4 stycznia 1934 roku w Popielewie 
(obecnie gmina Trzemeszno w po-
wiecie gnieźnieńskim). Ojciec Jan 
był nauczycielem, matka Stanisła-
wa (z d. Cieślewicz) zajmowała się 
gospodarstwem domowym. Oku-
pacja hitlerowska zaburzyła Irenie 
naukę szkolną. Dopiero po wojnie, 
w latach 40., ukończyła szkołę pod-
stawową, a w 1953 roku zdała ma-
turę w Liceum Ogólnokształcącym 
w Gnieźnie, po czym podjęła studia 
na Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Tam w 1958 

Odszedł Zdzisław Kasprzyk

roku uzyskała dyplom magistra chemii  
i w tym samym roku zaczęła uczyć 
chemii w Liceum Ogólnokształcącym 
we Wrześni najpierw jako nauczyciel-
ka kontraktowa. Po kilku latach uzy-
skała status nauczycielki mianowanej, 
a 1972 roku, ówczesnym zwyczajem, 
tytuł profesora szkoły średniej. 

Przez wszystkie lata pracy uchodzi-
ła wśród uczniów za nauczycielkę 
bardzo wymagającą, surową i mało 
przystępną, ale też sprawiedliwą. 
Jej praca i wyniki nauczania doce-
niane były przez władze oświatowe, 
czego wyrazem były nagrody trzech 
kolejnych dyrektorów LO, nagroda 
ministra oświaty (1973) i Złoty Krzyż 
Zasługi (1979).

Odeszła zasłużona nauczycielka LO, 
ciągle jeszcze wspominana wśród 
swoich uczniów (najmłodsi mają dziś 
prawie 50 lat), także przez autora 

tych słów, jako „legenda szkoły”.
Irena Chojnacka spoczęła 12 li-

stopada na cmentarzu przy ulicy 
Witkowskiej w Gnieźnie.

Marian Torzewski

Żegnamy Zdzisława Kasprzyka – dyrektora Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni 
w latach 1993-1998, wybitnego pedagoga, wielkiego aktywi-
stę społecznego i wspaniałego człowieka.

Dyrektor Zdzisław Kasprzyk uro-
dził się 2 października 1942 roku 
w Kaczanowie.

W 1963 roku ukończył studium 
nauczycielskie i rozpoczął pracę 
nauczyciela fizyki w Zespole Szkół 
Zawodowych przy ul. Wojska Pol-
skiego we Wrześni. Wspominał 
często, że studium pedagogicz-
ne przygotowało go do zawo-
du nauczyciela, a nauczycielem  
i wychowawcą był wspaniałym. 
Był również absolwentem Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu, gdzie ukończył studia 
magisterskie na wydziale fizyki. 
Po ponad 20 latach pracy na sta-
nowisku nauczyciela, w 1984 roku 
został wicedyrektorem szkoły przy 
ul. Wojska Polskiego. Funkcję tę 
sprawował  przez 9 lat. Wtedy to 
podjął się realizacji swojego wi-
zjonerskiego dzieła tj. utworzenia 
szkoły rzemieślniczej w budyn-
kach opuszczonych przez wojska 
radzieckie przy Koszarowej we 
Wrześni. Został dyrektorem szko-
ły, którą budował od podstaw: 
od adaptacji pomieszczeń na cele 
dydaktyczne poprzez stworze-
nie zespołu ludzi, pracowników 
gotowych realizować jego wizję 
do koncepcji rozwoju placówki.  
W 1993 roku dyrektor Zdzisław 
Kasprzyk zapoczątkował dzieło 
stworzenia we Wrześni efektyw-
nego systemu kształcenia zasad-
niczego zawodowego (dziś bran-
żowego). Stworzył Zasadniczą 
Szkołę Zawodową Rzemieślni-
czą opartą na ścisłej współpracy  
z pracodawcami skupionymi 
głównie w Cechu Rzemiosł Róż-
nych we Wrześni. Efekty jego 
dzieła widoczne są w zakładach 
rzemieślniczych, rozsianych po 
powiecie wrzesińskim i nie tyl-
ko. Wielu absolwentów ZSZ nr 2  
z powodzeniem prowadzi własne 
zakłady rzemieślnicze. Za swoją 
działalność edukacyjną Zdzisław 
Kasprzyk odznaczony został Zło-
tym Krzyżem Zasługi, Medalem 
KEN i Złotym Medalem za Zasługi 
dla Rzemiosła Polskiego. Po przej-
ściu na emeryturę w 1998 roku 
dyrektor Kasprzyk nie zostawił 
swojej szkoły. Odwiedzał nas re-

gularnie. Interesował się życiem 
szkoły, okazując wsparcie i troskę 
o uczniów i pracowników. 

Trudno znaleźć słowa wyrażają-
ce wdzięczność i oddające zna-
czenie obecności dyrektora Zdzi-
sława Kasprzyka w naszym życiu. 
Bez wątpienia miał wpływ na 
życie wielu ludzi. Tak wielu z nas 
ukształtował, prowadził jak ojciec, 
wskazywał drogi.

Jego aktywność widoczna była  
w wielu aspektach życia. Angażo-
wał się  m.in. w działalność Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, był jego 
wiceprezesem i prezesem koła 
emerytów. Za swoją działalność 
związkową uhonorowany został 
Złotą Odznaką ZNP. Za sprawą 
dyrektora Zdzisława Kasprzyka w 
szkole przy ul. Koszarowej mie-
ści się po dziś dzień Ochotniczy 
Hufiec Pracy, a on sam za swoją 
działalność odznaczony został 
Brązową Odznaką OHP. Dyrektor 
Zdzisław Kasprzyk dbał o ziemię 
wrzesińską i rozwój regionu, m.in 
jako radny w Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. I ten aspekt 
jego działalności został docenio-
ny Honorową Odznaką za Zasługi 
dla Województwa Wielkopolskie-
go oraz Honorową Odznaką – Za-
służony dla Rolnictwa.

Był również miłośnikiem przyro-
dy, szczególnie polubił zaś bran-
żę pszczelarską. Zamiłowanie 
odziedziczył po ojcu i kontynu-
ował przez wiele lat. Brał aktywny 
udział w pracy koła pszczelarzy 
we Wrześni. Pełnił odpowiedzial-
ne funkcje kierownicze jako czło-
nek zarządu, wiceprezes i prezes. 
Za swoją wieloletnią działalność 
odznaczony był wielokrotnie wy-
różnieniami branżowymi m.in. 
Złotą Odznaką Polskiego Związku 
Pszczelarskiego.

Panie Dyrektorze, to ostatnia 
nasza wspólna ziemska droga. 
Dalej musimy iść niestety sami, 
my, twoi bliscy, przyjaciele, pra-
cownicy, współpracownicy i twoi 
uczniowie, którzy zawsze ciepło  
i serdecznie cię wspominają. Pój-
dziemy drogami, które nam wska-
załeś.               Maciej Mielczarek

Dyrektor ZSZ nr 2

Wspomnienie Tadeusza Alankiewicza
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, o śmierci wieloletniego dyrektora Szkoły Mleczar-

skiej we Wrześni Tadeusza Alankiewicza. Zmarł w wieku 89 lat i został pochowany na cmentarzu 
Miłostowo w Poznaniu.

Tadeusz Alankiewicz urodził się 
3 maja 1931 roku w Poznaniu  
w rodzinie rzemieślniczej. Po ukoń-
czeniu szkoły podstawowej oraz 
liceum ogólnokształcącego podjął 
w 1951 roku studia na Wydziale To-
waroznawstwa Rolno-Spożywcze-
go w Wyższej Szkole Ekonomicznej  
w Poznaniu, które z tytułem magi-
stra ukończył w 1955 roku. W tym 
samym roku rozpoczął pracę za-
wodową w Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Nowym Tomyślu, 
gdzie pracował jako starszy maj-
ster produkcji i kierownik kontroli 
technicznej. Od 3 grudnia 1957 
roku, wykorzystując doświadcze-
nie mleczarskie, rozpoczął pracę 
jako nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w Szkole Mleczarskiej we 
Wrześni. Z Wrześnią, a właściwie ze 
Szkołą Mleczarską związał swoje 
życie zawodowe, które rozpoczął  
w najtrudniejszym, ale zarazem 
sztandarowym dziale produkcji, 

jakim było i jest serowar-
stwo. Planowo i umiejęt-
nie rozwijał swój warsztat 
edukacyjny, czego do-
wodem było ukończenie 
w 1966 roku na Wydziale 
Mleczarskim w Wyższej 
Szkole Rolniczej w Olsz-
tynie studiów II stopnia 
i uzyskanie tytułu ma-
gistra inż. mleczarstwa. 
Jego pasja zawodowa 
umożliwiła współpracę 
w zakresie wdrażania 
nowych produktów mle-
czarskich oraz współ-
udział w opatentowaniu 
produkcji wyrobu serów 
dojrzewających metodą 
ciągłą, a także sposobu 
przygotowania serów 
podpuszczkowych do 
procesu dojrzewania. 
1 września 1969 roku ku-

rator okręgu szkolnego poznańskiego 
powierzył Tadeuszowi Alankiewiczowi 
stanowisko dyrektora Szkoły Mleczar-
skiej we Wrześni. Za jego czasów na-
stąpiła największa rozbudowa szkoły, 
a także kompleksowa moderniza-
cja internatu. Dyrektor Alankiewicz 
ogromny nacisk kładł na wyzwalanie 
inicjatywy zarówno wśród nauczycie-
li, jak i uczniów. Dotyczyło to rozwoju 
samorządności szkolnej i działalności 
różnych kół umożliwiających roz-
wój zainteresowań. Wielu z nas brało 
udział w ich pracach i miło to wspomi-
namy. Na szczególną uwagę zasługuje 
wszechstronny rozwój sportu, głównie 
dotyczący gier zespołowych takich 
jak siatkówka, koszykówka czy piłka 
nożna. Niektórzy absolwenci szkoły  
z tego okresu reprezentowali również 
nasz kraj. Nauczycielom zawsze umoż-
liwiał ich rozwój osobisty i zawodowy, 
co przekładało się na dobre wyniki  
w nauce i osiąganie przez uczniów 
sukcesów pozaszkolnych. Była to naj-

większa szkoła mleczarska w Polsce. 
W okresie kierowania szkołą przez 
Tadeusza Alankiewicza jej mury 
opuściło ponad tysiąc absolwen-
tów, którzy rozpoczęli pracę w za-
kładach mleczarskich w całym kra-
ju. Wielu z nich pracuje do dzisiaj. 

Od 1977 Tadeusz Alankiewicz peł-
nił funkcję wiceprezesa Wrzesiń-
skiego Towarzystwa Kulturalnego,  
a w latach 80. wiceprezesa MKS  
„Victoria”  Września.

Mimo przejścia w stan spoczynku 
w 1988 roku dyrektor Tadeusz Alan-
kiewicz nie zrezygnował ze swojej 
aktywności zawodowej. Przez kilka 
lat kierował Niepaństwowym Poli-
cealnym Studium Ekonomicznym 
Stowarzyszenia Oświatowców Pol-
skich we Wrześni oraz w Poznaniu. 
Resztę swojego życia związał ze 
swoim rodzinnym miastem, stolicą 
Wielkopolski. Dopóki zdrowie mu 
pozwalało, utrzymywał stały kon-
takt zarówno ze szkołą, jak i gronem 
pedagogicznym, żywo interesował 
się losami szkoły. Za swoją wielolet-
nią pracę, zaangażowanie i wkład  
w rozwój szkolnictwa mleczar-
skiego odznaczony został m.in. 
Odznaką Honorową „Za zasługi  
w rozwoju województwa poznań-
skiego” (1976), Złotym Krzyżem Za-
sługi (1978), Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej (1982) czy Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (1988).  

Ważna i cenna była jego posta-
wa: życzliwa oraz wyrozumiała dla 
uczniów i wychowanków, koleżeń-
ska i jednocześnie pełna szacunku 
oraz sympatii dla kolegów i koleża-
nek w pracy. 

Szkoła Mleczarska we Wrześni  
i my, jej absolwenci, jesteśmy dum-
ni, że mógł nas uczyć Tadeusz Alan-
kiewicz, że mogliśmy razem praco-
wać, że mogliśmy razem być.

Marek Dyba, absolwent z 1975 r.

Były dyrektor ZSZ nr 2 zmarł 8 listopada

Legendarna „Fifa” ok. roku 1958

Tadeusz Alankiewicz niemal całe swoje  
życie zawodowe związał z Września
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O przebudowie i szkoleniach
Rozmawialiśmy z dyrektorem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej Markiem Dybą o modernizacji budynku PCEZ oraz o tym, jak pandemia COVID-19 

wpływa na naukę zawodową. 
Kiedy rozmawialiśmy ostatnim 

razem, Powiatowe Centrum Edu-
kacji Zawodowej przygotowa-
ło pomieszczenia z maszynami  
i urządzeniami tak, by powraca-
jący we wrześniu uczniowie mo-
gli bez przeszkód kontynuować 
naukę. Zmiany były związane  
z modernizacją PCEZ. Długo jed-
nak nie korzystano z pomieszczeń, 
ponieważ ponownie wprowadzono 
naukę zdalną. Jak w tej sytuacji ra-
dzą sobie uczniowie i nauczyciele? 
Z czym jest największy problem?

Od maja rozpoczęliśmy wywożenie 
wszystkich maszyn, urządzeń, sprzętu 
czy mebli. Jednym słowem całkowicie 
opuściliśmy pracownie, pomieszcze-
nia biurowe oraz socjalne znajdujące 
się w hali warsztatowej i oddaliśmy 
budynek wykonawcy w celu komplek-
sowej modernizacji. Istotną sprawą 
było również przygotowanie nowych 
pomieszczeń do szkolenia uczniów, 
dokształcania młodocianych oraz 
doskonalenia zawodowego osób do-
rosłych. Pracownie zorganizowaliśmy 
w istniejących i nieremontowanych 
obecnie pomieszczeniach przy ul. Woj-
ska Polskiego (tokarek, frezarek, mon-
tażu elektrycznego, mechatronicz-
ną, CAD/CAM, obróbki ręcznej) oraz  
w nowym Centrum Badań i Rozwoju 
Nowoczesnych Technologii w Grzymy-
sławicach. Tam właśnie stworzyliśmy, 
a w zasadzie dostosowaliśmy do no-
wych potrzeb, trzy pracownie. Było to 
duże wyzwanie, bo związane również 

z zapewnieniem dojazdu do Grzymy-
sławic, sfinansowanego przez  Staro-
stwo Powiatowe we Wrześni. Było to 
jednak dla nas także ogromne wyzwa-
nie logistyczne i organizacyjne. Co-
dziennie odbywały się zajęcia dla 2-4 
grup, a niektórzy uczniowie zgodnie 
z planem nauczania mieli cztery, inni 
pięć lub sześć godzin lekcyjnych. Po 
miesiącu trzeba było zmieniać plan 
lekcji, ale wszystko udało 
się poukładać. Nie-
stety nie trwa-
ło to długo  
i pandemia 
zweryfiko-
wała na-
sze dzia-
ł a n i a . 
D z i s i a j 
n a -
uczamy 
z d a l -
nie. Na-
ucz yciele 
z o s t a l i 
przeszkoleni  
w wykorzysta-
niu technik kształ-
cenia na odległość  
i w zależności od potrzeb stosują 
różne metody. 

Trzeba jednak powiedzieć jasno, że 
nie wszystkie umiejętności (a w zasa-
dzie niewiele z nich) uczeń jest w stanie 
nabyć takimi metodami kształcenia. 
Filmy, rysunki, schematy czy zadania, 
nawet najlepsze, nie nauczą skutecz-

nie operatora włączać/wyłączać ma-
szyny, mocować narzędzia, dobierać 
parametry skrawania, wiercenia, fre-
zowania czy szlifowania, prowadzić 
procesy produkcyjne i, co najważniej-
sze, panować nad maszyną i reago-
wać na konieczne zmiany. Jeżeli taki 
stan będzie się przedłużać, to mamy 
ogromne wątpliwości, czy uda nam 

się przygotować uczniów do eg-
zaminów zawodowych, 

ale najważniejsze 
pytanie, czy uda 

się przygoto-
wać absol-

w e n t ó w 
do pracy. 
Postępu, 
w tym 
t e c h -
n i c z -
n e g o  

i techno-
logiczne-

go, nie za-
t r z y m a my, 

a do obsługi 
nowoczesnych 

maszyn i urządzeń 
oraz wykorzystania na-

rzędzi pomiarowych potrzebny 
jest dobrze przygotowany pracownik 
(w tym absolwent). Nasi podopiecz-
ni teraz tylko oglądają, a powinni 
obsługiwać. Czekamy, kiedy ta nie-
zwykle niekorzystna dla szkolnictwa 
zawodowego sytuacja się skończy! Jak 
się okazuje i dla uczniów nie jest wcale 

fajnie, że nie chodzą na zajęcia prak-
tyczne. W październiku, na początku 
powtórnego powrotu do nauczania 
zdalnego, zadzwonił do mnie jeden  
z uczniów szkoły zawodowej z pyta-
niem i pretensjami „A jak ja się mam 
teraz nauczyć toczenia?”. Pytaniem 
byłem mile zaskoczony, ale nie potra-
fiłem odpowiedzieć.

W PCEZ trwa również projekt 
„Stawiamy na kształcenie fachow-
ców”. Na jakim jest on etapie? Kur-
sy zostały pomyślnie zakończone, 
przeniesione do świata wirtualne-
go czy może wstrzymane? 

W ramach tego projektu w PCEZ reali-
zowane są różnego rodzaju szkolenia, 
zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. 
Są to kursy spawalnicze, wózków wi-
dłowych, energetyczne, budowlane, 
obsługi suwnic, montażu rusztowań, 
obróbki skrawaniem, montażu pneu-
matyki i hydrauliki oraz inne. Wszyst-
kie wymagają szkolenia praktycznego, 
które niestety nie może się obecnie 
odbywać. Większość szkoleń kończy 
się egzaminami zewnętrznymi, tzw. 
państwowymi, a w okresie od marca 
do przełomu maja i czerwca działal-
ność komisji była zawieszona i po-
wstały ogromne zaległości. Niektórzy 
uczniowie skończyli kurs, a nawet już 
szkołę, a cały czas czekają na egza-
min. We wrześniu trochę nadrobiliśmy, 
ale teraz znowu szkolenia praktyczne 
zostały zawieszone. Jest to niezwykle 
frustrujące dla nas organizatorów, ale 

szczególnie dla uczestników. Niektóre 
kursy, jak księgowość komputerowa 
czy Cisco Essential (komputerowy), są 
prowadzone z wykorzystaniem szkole-
nia na odległość. Mamy więc opóźnie-
nia, ale jesteśmy gotowi, żeby w każdej 
chwili szkolenia wznowić i wszystko 
nadrobić.

Trwa pandemia, jednak to nie 
oznacza całkowitego zastoju, po-
nieważ modernizacja PCEZ nadal 
trwa. Na jakim etapie są prace?

Na szczęście nie ma całkowitego 
lockdownu i firmy budowlane, re-
montowe czy instalatorskie pracują 
pełną parą. Ogromne zaawansowa-
nie prac, szczególnie budowlanych, 
można było obserwować na początku 
inwestycji, w maju i czerwcu. Każdej 
modernizacji towarzyszą jednak ja-
kieś niespodzianki i tak było również  
i w tym przypadku. Wymagało to spo-
tkań z projektantami, nowych uzgod-
nień, nowych rozwiązań i prace trochę 
spowolniły, ale jak twierdzi wykonaw-
ca, terminy na dzisiaj są niezagrożone, 
chociaż dość napięte. Obecnie trwają 
prace wykończeniowe w branżach 
wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej 
i elektrycznej. Wykańczane są ściany 
i montowane nowe ścianki działowe 
oraz malowana jest już część sufitów. 
Wszyscy wiemy, że każda moderniza-
cja rozpoczyna się od totalnej demol-
ki, co mamy już za sobą. Teraz w PCEZ 
będzie coraz ładniej.

Rozmawiała Klaudia Kubiak

Marek Dyba

Deszczówka w CBiRNT
Przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii  

w Grzymysławicach budowany jest system nawadniania.

Celem inwestycji jest magazynowa-
nie wody deszczowej i roztopowej, 
która będzie wykorzystywana przy 
pielęgnacji terenów zielonych wokół 
Centrum Badań i Rozwoju Nowocze-
snych Technologii, co jest zarówno 
ekonomiczne, jak i przede wszystkim 
ekologiczne. Projekt budowy systemu 
nawadniania jest współfinansowany 

przez samorząd województwa wiel-
kopolskiego w ramach programu pod 
nazwą „Deszczówka”. Dotacja, którą 
powiat wrzesiński pozyskał z Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego wynosi 46 439 zł.

Montaż systemu do magazynowa-
nia wody zakończy się lada chwila.

(red.)

Pożegnanie Dariusza Kasprzaka
16 listopada zmarł Dariusz Kasprzak, doktor nauk technicznych, pracownik Akademii Kaliskiej, 

starszy wykładowca na Wydziale Politechnicznym w Kaliszu, dziekan Wydziału Medyczno-Spo-
łeczno-Technicznego we Wrześni w latach 2016-2020.

Drogi Darku, trudno mi pisać, bo żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, co czuję. Trudno mi mówić o tobie byłeś, prze-
cież tak niedawno, pięć lat temu poznaliśmy się tworząc wydział we Wrześni. Czekał nas ogrom pracy, ale byliśmy przeko-
nani, że wspólnie jesteśmy w stanie sprostać temu przedsięwzięciu. Twój spokój, opanowanie, łagodność, a jednocześnie 
rozsądek dawały mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Zawsze znalazłeś właściwe rozwiązanie, byłeś właściwym czło-
wiekiem na właściwym miejscu. Mogłem zawsze liczyć na ciebie. Byłeś prawdziwym przyjacielem, a dopiero na drugim 
miejscu dziekanem, którego drzwi zawsze były otwarte dla wszystkich. Umiałeś docenić sukcesy i osiągnięcia, wesprzeć 
dobrym słowem, umiałeś dzielić radości i smutki. Nie lekceważyłeś porażek, traktując je jak wspólną szkołę życia. Byłeś wy-
magającym dziekanem, ale wymagającym mądrze i życzliwie, bez strachu, z ojcowskim spokojem. 

Tego pogrzebu nie było w planie. Śmierć przyszła niespodziewanie, niechciana, przekreślając nasze wspólne plany 
i marzenia, naszą wizję nowego oblicza uczelni, o którym rozmawialiśmy wiele razy… Żegnaj przyjacielu, dziekanie, 
nauczycielu, żegnaj skromny człowieku. Pozostaniesz Darku w mojej pamięci na zawsze… Spoczywaj w pokoju – na-
pisał w ostatnim słowie o zmarłym dr inż. Przemysław Borecki.

Bliskim i znajomym dr. inż. Dariusza Kasprzaka, pracownicy i studenci Wydziału Medyczno-Społeczno-Technicz-
nego we Wrześni oraz zespół WSCKZiU we Wrześni składają głębokie wyrazy współczucia.           WSCKZiU

Oto już jesień i pora umierać,
pożółkłe liście wiatr strąca i miecie,
drżące gałęzie do naga obdziera,
chór, gdzie sto ptaków modliło się w lecie.
Ja jestem zmierzchem dnia, który się skłania
ku zachodowi i w ciemności brodzi.
Noc, siostra śmierci oczy mi przysłania
i wkrótce z całym światem mnie pogodzi.
A jeśli kochasz, choć prawdę dostrzegniesz,
kochasz tym bardziej, im rychlej odbiegniesz.

William Szekspir, sonet 71

Magazynowanie deszczówki to ekologiczne rozwiązanie

Dariusz Kasprzak współtworzył wrzesiński  
wydział kaliskiej uczelni

fot. W
SCKZiU
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Wrześnianie w powstaniu listopadowym
W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchł jeden ze zrywów niepodległościowych, które najbardziej 

zapisały się w zbiorowej pamięci Polaków. Powstanie listopadowe, zwane również wojną polsko-rosyjską, 
wymierzone było przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Prawie rok później, bo 21 października 1831 roku, za-
kończyło się ono klęską powstańców. 

Chociaż powstanie swoim zasię-
giem nie objęło Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego, lecz Królestwo Polskie 
oraz Litwę, Żmudź i Wołyń, to miesz-
kańcy ziemi wrzesińskiej nie przeszli 
obok walk obojętnie. Na wieść o wy-
buchu powstania w Kongresówce 
wśród Polaków zamieszkujących za-
bór pruski zaczęła wzrastać nadzieja 
na odzyskanie niepodległości. Wiel-
kopolanie chcący przyłączyć się do 
oddziałów powstańczych przekra-

czali granicę zaborów przebiegającą 
również nieopodal Wrześni. Miejsco-
wa ludność dostarczała walczącym 
niezbędną odzież i opatrunki. Ksiądz 
Walerian Breański, wikariusz wrze-
sińskiej fary, na początku 1831 roku 
również przedarł się przez granicę  
i jako szeregowy dołączył do 1. pułku 
strzelców. Wiadomo, że wziął udział 
w kilku bitwach – pod Wawrem, Gro-
chowem, Tykocinem i Ostrołęką. Za 
okazane męstwo został odznaczony 

Krzyżem Virtuti Militari. W powstaniu 
brał również udział wrzesiński lekarz 
Konstanty Tabernacki. 

Poparcie Polaków pochodzących 
z ziem zachodnich dla zrywu roda-
ków walczących z Rosjanami nie-
pokoiło zaborcze władze. Zgodnie 
z decyzją pruskiego ministra spraw 
wewnętrznych landrat Pleszewa zo-
stał specjalnym pełnomocnikiem 
dla granicznych powiatów, w tym 
również wrzesińskiego. Zadaniem 
pruskiego wojska i władz cywilnych 
było utrzymanie porządku. We Wrze-
śni i w okolicach miasta stacjonował 
batalion 18. pułku piechoty, batalion 
fizylierów 6. pułku piechoty oraz 7. 
pułk huzarów. W późniejszym czasie 
do wymienionych oddziałów dołą-
czyła kompania 18. pułku piechoty. 
Wojsku zaborcy należało zapewnić 
odpowiednie lokum i wyżywienie, 
co dla wrześnian stanowiło ogrom-
ne obciążenie finansowe. Żołnierze 
pruscy niejednokrotnie skarżyli się 
na warunki pobytu w mieście. Świad-
czyło to, że jego mieszkańcy niechęt-
nie spełniali wymagania stawiane im 
przez Prusaków. Upadek powstania 
spowodował nasilenie procesu ger-
manizacji i zwiększenie nadzoru nad 
polską ludnością.   Monika Tomczak

Szarża jazdy poznańskiej podczas powstania listopadowego (mal. Juliusz Kossak)

Obchody inne  
niż zwykle

Po 1918 roku Święto Niepodległo-
ści obchodzone było głównie w śro-
dowisku wojskowym, a największe 
uroczystości odbywały się w Warsza-
wie. Dzień ten zyskał ogólnokrajowe 
znaczenie dopiero w 1937 roku, gdy 
nadano mu państwowy charakter.  
W latach 1939-1945 w czasie hitlerow-
skiej okupacji wszelkie przejawy pa-
triotyzmu były zabronione, a organi-
zatorom konspiracyjnych obchodów 
groziły surowe represje. Po zakończe-
niu II wojny światowej Polacy nadal 
nie mogli swobodnie celebrować 
rocznicy odzyskania suwerenności. 
Listopadowe święto zostało zastąpio-
ne Narodowym Świętem Odrodze-
nia Polski, które przypadało 22 lipca.  
W ten sposób chciano upamiętnić 
ogłoszenie manifestu Polskiego Ko-
mitetu Wyzwolenia Narodowego, co 
miało miejsce w 1944 roku. W tym 
czasie różnego rodzaju nielegalne ob-
chody organizowane przez środowi-
ska niepodległościowe spotykały się  
z ostrą reakcją komunistycznych władz. 

Narodowe Święto Niepodległości 
w obecnym kształcie zostało ustano-
wione przez polski sejm w 1989 roku. 
Od tego czasu zdążyliśmy przyzwy-
czaić się do uroczystych obchodów 
na warszawskim placu marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego transmitowanych 
przez stacje telewizyjne, marszy 
organizowanych na szczeblu pań-
stwowym i lokalnym, różnego rodza-
ju spotkań w miejscach pamięci czy 
szkolnych akademii. Jednak rok 2020 
zapisze się w historii jako wyjątkowy 
nie tylko ze względu na dość szcze-
gólny układ cyfr tworzących jego 
zapis, ale przede wszystkim z powo-
du pandemii warunkującej niemalże 
każdy aspekt naszego życia. Obowią-
zujące obostrzenia nie pozwoliły na 
uczczenie 102. rocznicy odzyskania 
niepodległości w sposób, do któ-
rego przywykliśmy. Istnieją jednak 

rozwiązania pozwalające na pielę-
gnowanie pamięci o narodowych 
bohaterach bez narażania swojego  
i czyjegoś zdrowia. Jednym z nich 
jest złożenie biało-czerwonych wią-
zanek na mogiłach czy pod pomni-
kami upamiętniającymi ludzi, którzy 
na przestrzeni wieków poświęcili 
życie w walce o wolną Polskę. Z tego 
sposobu chętnie skorzystali lokalni 
samorządowcy. W obecnym czasie 
ten drobny gest stał się ważnym 
znakiem szacunku dla poświęcenia 
wielu pokoleń Polaków wierzących 
w odrodzenie niepodległego pań-
stwa. Innym przejawem patrioty-
zmu były biało-czerwone flagi, które 
11 listopada pojawiły się nie tylko  
w przestrzeni publicznej, lecz także 
w pobliżu naszych mieszkań i do-
mów. Może niektórzy z nas zdecydo-
wali się przyłączyć do ogólnopolskiej 
akcji i w południe odśpiewali Mazur-
ka Dąbrowskiego. 

Sytuacja, z którą przyszło się nam 
zmierzyć, przywodzi na myśl deba-
tę na temat form współczesnego 
patriotyzmu. Na szczęście dziś nie 
musimy już stawać z bronią w ręku 
przeciwko zaborcy czy okupantowi, 
a o naszym bohaterstwie nie będzie 
świadczyło oddanie życia na polu 
walki. Dla jednych przejawem troski 
o losy ojczyzny będzie uczciwe pła-
cenie podatków, dla innych świetna 
znajomość języka polskiego i historii 
naszego kraju. Na pewno znajdą się 
również osoby, które pojęcie patrio-
tyzmu łączą z kultywowaniem sta-
rych tradycji, dbaniem o środowisko 
naturalne, kibicowaniem polskim 
sportowcom lub kupowaniem pro-
duktów wytwarzanych w Polsce. Bez 
względu na to, jaki charakter przy-
biera nasza miłość do Rzeczypospoli-
tej, ważne byśmy z szacunkiem trak-
towali jej wszelkie przejawy.

Monika Tomczak

Członek zarządu Rafał Zięty ze Stanisławem Wleklińskim, synem powstańca wielkopol-
skiego, przy pomniku poświęconym Powstańcom Wielkopolskim w Orzechowie

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków wyjątkowy 
dzień. Od ponad stu lat każdego roku wspominamy tych, którzy 
walczyli o wolną ojczyznę i dla niej pracowali. W naszej historii nie 
brakowało momentów, w których zabraniano nam okazywania ra-
dości z odrodzenia niepodległego państwa polskiego. Chociaż cza-
sy te mamy już za sobą, to w tym roku 11 listopada wyglądał inaczej 
niż zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić.

Odnowione witraże 
Zakończyły się prace przy dwóch oknach witrażowych kościoła w Targowej Górce. 19 listopada przed-

stawiciele wielkopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków odebrali roboty konserwatorskie. 

Bogato zdobione barwionym 
szkłem okna kościoła parafialnego 
w Targowej Górce wymagały kon-
serwacji, ale również zabezpiecze-
nia przed dalszymi uszkodzeniami. 
Zabytkowy budynek mocno nad-
wyrężył silny wiatr podczas wichury  
w 2017 roku, który spowodował m.in. 
uszkodzenie dachu czy rozszczel-
nienie ołowianych ramek utrzymu-
jących szkło w sporych rozmiarów 

metalowych konstrukcjach witraży. 
Prace naprawcze zostały podzielone 
na kilka etapów. Pierwszym krokiem 
był remont dachu, a następnie suk-
cesywna  konserwacja witraży. W tym 
roku proboszcz parafii ks. Rafał Hor-
dik zdecydował się na odnowienie 
dwóch okien, które kwotą 10 tysięcy 
złotych wsparł powiat wrzesiński. 
Pomocy finansowej udzieliła parafii 
również gmina Nekla. 

Tego samego dnia przedstawicie-
le wielkopolskiego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków przyjrzeli się 
wyposażeniu kościoła, które zostanie 
wpisane do wielkopolskiego rejestru 
zabytków ruchomych. Oznacza to, 
że nie tylko budynek objęty będzie 
ochroną konserwatorską, ale rów-
nież elementy wystroju świątyni. 

Mateusz Maserak

Witraże wymagały renowacji po dotkliwej wichurze  w 2017 roku

fot. arch. R. Ziętego
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Czas radosnego oczekiwania
Od początku listopada, a może nawet i wcześniej, zewsząd „atakują” nas świąteczne reklamy i ozdoby. Chociaż Boże Narodzenie obchodzić będziemy dopiero w drugiej 

połowie grudnia, to zdążyliśmy już przypomnieć sobie o mikołajach, bałwankach, bombkach, prezentach i karpiu, a pod nosem zaczynamy nucić powtarzane co roku me-
lodie. Oczywiście, tak ważne w naszej kulturze i tradycji święta wymagają odpowiedniego przygotowania, jednak nie powinny skupiać się one wyłącznie na planowaniu 
zakupów i domowych porządków. W niedzielę 29 listopada dla wielu chrześcijan rozpoczyna się okres refleksji i zadumy – adwent.

Czym jest adwent?
Słowo to wywodzi się od łacińskie-

go wyrażenia adventus oznaczają-
cego przyjście. W kościołach chrze-
ścijańskich jest to czas duchowego 
przygotowania do przyjścia Jezusa. 
Rozpoczyna się on od pierwszych 
nieszporów odprawianych w nie-
dzielę przypadającą cztery tygodnie 
przed Świętami Bożego Narodzenia  
i trwa do zmierzchu 24 grudnia, czyli 
do momentu kiedy w wielu polskich 
domach zasiada się do wigilijnego 
stołu. Dla wierzących adwent ma 
dwojakie znaczenie. Po pierwsze, 
przysposabia on do zapowiadanego 
przez proroków ponownego poja-
wiania się Chrystusa na Ziemi, czyli 
tzw. paruzji. Według świętych ksiąg 
chrześcijańskich pod koniec dziejów 
Zbawiciel objawi się jako triumfator w 

walce ze złem, wskrzesiciel umarłych 
i sędzia świata. Po drugie, to okres 
poprzedzający pamiątkę pierwsze-
go przyjścia (wcielenia) Jezusa, czyli 
jego narodzin w Betlejem. Pierw-
szy dzień adwentu to równocześnie 
pierwszy dzień roku liturgicznego.  
W tym czasie dominuje kolor fio-
letowy – w Kościołach ewangelic-
kich obrusem tej barwy nakrywa 
się ołtarz, z kolei w Kościele kato-
lickim ksiądz sprawujący nabo-
żeństwa wkłada fioletowy ornat  
(w trzecią niedzielę adwentu, tzw. nie-
dzielę radości, może być on różowy). 
W rzymskokatolickich świątyniach 
o wschodzie słońca odprawiane są 
roraty, czyli msze święte poświęcone 
Maryi oczekującej na narodziny syna. 

Kiedy zaczęto obchodzić adwent?
Początki tej tradycji są ściśle zwią-

zane z obchodami Świąt Bożego 
Narodzenia. Chrześcijanie zaczęli ce-
lebrować ją prawdopodobnie w dru-
giej połowie IV wieku. Na pierwsze 
ślady dotyczące adwentu natrafiono 
w liturgii hiszpańskiej i galicyjskiej. 
W 380 roku w Saragossie odbył się 
synod – zebranie przedstawicie-
li duchowieństwa. Zgodnie z jego 
decyzjami polecono wiernym, by  
w okresie od 17 grudnia do 6 stycz-
nia pojawiali się codziennie w ko-
ściołach i gorąco modlili. Adwent 
miał mieć charakter pokutny i być 
formą ascezy, czyli czasem wyrze-
czenia się różnych dóbr, wartości 
czy aktywności w celu osiągnięcia 
czystości, doskonałości duchowej 
i zbawienia. Niektórzy naukowcy 
początków adwentu doszukują się 
w decyzji biskupa Perpetuusa z To-
urs żyjącego w V wieku, który uznał, 
że od dnia wspomnienia świętego 
Marcina (11 listopada) aż do Bożego 
Narodzenia należy pościć trzy razy  
w tygodniu. Natomiast w Rzymie 
okres ten zaczęto obchodzić pod ko-
niec VI wieku. Nie miał on jednak po-
kutnego charakteru, ale był czasem 
radosnego oczekiwania na przyjście 
Jezusa. Dopiero papież Grzegorz 
Wielki, którego pontyfikat przypada 
na przełom VI i VII wieku, ujednolicił 
zalecenia związane z adwentem. Od 
tamtej pory trwa on cztery tygodnie, 
a jego liturgia łączy w sobie zarówno 
elementy rzymskie, jak i galicyjskie.

Symbole adwentu
Jednym z najbardziej rozpozna-

walnych adwentowych symboli jest 

wieniec zrobiony z gałązek iglaste-
go drzewa, na którym umieszcza 
się cztery świece. Każda z nich sym-
bolizuje kolejną niedzielę adwen-
tu. Pierwsza nazywana jest świecą 
proroka lub nadziei. Upamiętnia 
ona głosicieli przyjścia długo ocze-
kiwanego Zbawiciela. W drugiej ko-
lejności zapala się świecę Betlejem 
(inaczej pokoju) – to symbol miejsca, 
w którym Jezus przyszedł na świat.  
W trzecią niedzielę adwentu rozpalo-
na zostaje świeca pasterzy (radości) 
przypominająca o ludziach pasących 
stada zwierząt, którzy jako pierwsi 
ujrzeli nowo narodzonego Chrystu-
sa. Ostatnia ze świec nazywana jest 
świecą aniołów lub miłości. Stanowi 
ona symbol aniołów ogłaszających 
światu narodziny Jezusa. Według 
innej interpretacji pierwsza świeca 
(świeca pokoju) jest znakiem przeba-
czenia przez Stwórcę nieposłuszeń-
stwa Ewy i Adama, druga (świeca 
wiary) dotyczy wiary patriarchów 
Izraela i ich wdzięczności za dar Zie-
mi Obiecanej, trzecia (świeca miło-
ści) symbolizuje radość króla Dawida 
z przymierza zawartego z Bogiem, 
z kolei czwarta (świeca nadziei) to 
znak nauczania proroków głoszą-
cych przyjście Mesjasza. Nie bez 
znaczenia pozostaje również okrągły 
kształt wieńca będący odzwiercie-
dleniem jedności i wieczności. Zielo-
ne gałązki oznaczają natomiast życie 
wieczne i są znakiem nadziei.

Innym symbolem związanym z tym 
szczególnym czasem jest kalendarz 
adwentowy. Służy on do odliczania 

kolejnych dni adwentu. Zwyczaj ten 
zapoczątkowali niemieccy luteranie. 
Obecnie jest on popularny wśród 
chrześcijańskich rodzin na całym świe-
cie. Tradycja ta zyskała szczególne uzna-
nie najmłodszych, ponieważ większość 
kalendarzy adwentowych zawiera ma-
lutkie prezenty na każdy dzień, np. sło-
dycze lub drobne zabawki.

Kolejnym adwentowym znakiem jest 
lampion. To rodzaj lampy w kształcie 
zamkniętego czworoboku, którego 
ścianki często przypominają kościelne 
witraże przedstawiające biblijne sceny. 
W jego wnętrzu umieszcza się świecę 
lub żarówkę zasilaną baterią. Lampiony 
używane są podczas rorat, by symbo-
licznie oświetlić ciemności panujące  
w kościele na początku mszy. Na-
wiązują one do przypowieści Jezusa  
o roztropnych pannach, które czekały  
z zapalonymi lampami na przyjście Ob-
lubieńca. Innym symbolem związanym 
ze światłem jest świeca roratna symbo-
lizująca Maryję. Najczęściej ustawia się 
ją na ołtarzu, a widniejąca na niej biała 
lub niebieska kokarda oznacza niepo-
kalane poczęcie Matki Chrystusa.

W wielu polskich parafiach dzieci 
przynoszą do kościoła serduszka z za-
pisanymi dobrymi uczynkami. Podczas 
rorat ksiądz sprawujący liturgię losuje 
jedno z nich, a do wybranego dziecka 
trafia figurka Matki Bożej, którą może 
zabrać do domu na jeden dzień. Jest to 
okazja, by wspólnie z rodziną pomodlić 
się przed wizerunkiem Maryi. W trakcie 
kolejnego nabożeństwa figurka trafia 
do innej osoby.

Monika Tomczak

Wieczór pełen magii
Rok 2020 różni się od pozostałych niemal pod każdym względem. Noc z 29 na 30 listopada zwykle 

była okazją do organizowania hucznych zabaw, które pozwalały wyszaleć się przed zbliżającym się 
czasem adwentu. Chociaż tym razem nie możemy spotkać się w licznym gronie, to wcale nie musimy 
rezygnować z tradycji związanych z nocą świętego Andrzeja.

Chrześcijańsko-pogański miszmasz
 Andrzejki to wieczór wróżb odprawia-

nych w wigilię wspomnienia świętego 
Andrzeja – jednego z dwunastu aposto-
łów Jezusa. Według chrześcijańskiej tra-
dycji wigilia to rozpoczęcie obchodów 
świątecznych w wieczór poprzedzający 
konkretne święto. Zwyczaj ten wywo-
dzi się z żydowskiej rachuby czasu, w 
której doba rozpoczyna się od zmierz-
chu. Może w świętowaniu andrzejek 
nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, 
że łączą one w sobie upamiętnienie 
brata świętego Piotra, patrona Szkocji, 
Grecji i Rosji z zakazanym przez liczne 
wyznania praktykowaniem wróżbiar-
stwa. Często przekonujemy się, że nasz 
świat nie jest czarno-biały, a różne tra-
dycje, zwyczaje i wierzenia przenikają 
się wzajemnie, tworząc skomplikowaną 
mieszankę. Niegdyś andrzejkowe wróż-
by związane były wyłącznie z życiem 
uczuciowym. Zwykle odprawiały je 
niezamężne dziewczęta (kawalerowie 
mogli dowiedzieć się o swojej przyszło-
ści w katarzynki przypadające w nocy z 
24 na 25 listopada). Wróżby traktowano 
bardzo poważnie, dlatego początkowo 
młode kobiety odprawiały je w zupeł-
nym odosobnieniu. Później zaczęto 

organizować wspólne spotkania dla 
panien na wydaniu, a współcześnie 
andrzejki przeobraziły się w niezobo-
wiązującą zabawę, w której uczestniczą 
przedstawiciele obu płci. Po raz pierw-
szy nazwy tej użył Marcin Bielski – rene-
sansowy pisarz, poeta i tłumacz. Słowo 
„andrzejki” pojawiło się w jego sztuce 
teatralnej z 1557 roku pt. Komedyja Ju-
styna i Konstancyjej.

Andrzejkowe wróżby i magiczne 
zabiegi

Polska kultura jest niezwykle bogata w 
różnego rodzaju praktyki i obrzędy. Nie 
inaczej jest w przypadku nocy świętego 
Andrzeja. W czasach, kiedy andrzejki ob-
chodzone były w sposób indywidualny, 
panny pochodzące z Kresów Wschod-
nich siały w garnkach lub na skraju 
pola nasiona lnu i konopi. Następnie 
miejsce to „grabiono” przy użyciu mę-
skich spodni. Taki zabieg miał sprawić, 
że w życiu dziewczyny wkrótce pojawi 
się odpowiedni kandydat na męża. W 
powszechnej tradycji dominowało prze-
konanie, że całodzienny post i modlitwy 
skierowane do świętego Andrzeja po-
zwolą pannie ujrzeć we śnie przyszłego 
wybranka serca. W tym dniu niezamęż-
ne kobiety ścinały gałązki wiśni lub cze-

reśni. Jeśli zakwitły one w wigilię Bożego 
Narodzenia, dziewczęta mogły liczyć na 
to, że w niedalekiej przyszłości staną na 
ślubnym kobiercu.

Kiedy zaczęto organizować wspólne 
andrzejkowe obchody, narodziły się 
nowe zwyczaje. Jednym z nich było loso-
wanie przedmiotów posiadających sym-
boliczne znaczenie, np. wylosowany liść 
oznaczał dla dziewczyny staropanień-
stwo, różaniec życie zakonne, a obrączka 
rychłe zamążpójście. W tę wyjątkową 
noc panny wylewały wosk na zimną 
wodę. Najczęściej robiły to przez dziurkę 
klucza. W tym przypadku kluczowa była 
interpretacja zastygłego kształtu lub 
rzucanego przez niego cienia. Dziewczę-
tom mogły ukazać się sylwetki ich adora-
torów lub przedmioty związane z pracą 
przyszłego męża. Bardzo popularne było 
również ustawianie od ściany do progu 
jeden za drugim butów poszczególnych 
panien. Ta, której obuwie jako pierwsze 
dotarło do wyjścia, jako pierwsza miała 
zmienić stan cywilny. W niektóre wróżby 
zaangażowane były również zwierzęta, 
m.in. psy. Strona, od której zaszczekał 
czworonóg, oznaczała kierunek przyby-
cia przyszłego męża. Pupilowi podrzuca-
no również placki posmarowane tłusz-

czem, małe pierożki lub kulki z ciasta i 
obserwowano, który ze smakołyków zo-
stanie zjedzony przez niego jako pierw-
szy. To również miało oznaczać, że jego 
właścicielka stanie przed ołtarzem przed 
pozostałymi pannami. Do innej zabawy 
angażowano domowe ptactwo. Dziew-
częta otaczały samca gęsi, któremu za-
słaniano oczy. Jeśli gąsior podszedł do 
którejś z nich lub ją skubnął, było pewne, 
że jego wybranka niedługo zostanie czy-
jąś żoną. Jedną z bardziej współczesnych 
wróżb jest ta związana z zapisywaniem 
męskich imion na kartkach. Dziewczyna 
musi przekuć jedną z nich, nie widząc, 
jakie imię znajduje się na odwrocie. We-
dług wróżby kobieta wyjdzie za mężczy-
znę o imieniu zapisanym na przekłutym 
przez nią skrawku papieru. W analogicz-
ny sposób mogą zabawić się również 
panowie, zapisując na kartkach żeńskie 
imiona. Do kolejnej wróżby potrzebne 

jest jabłko. Należy obrać je tak, by pozo-
stawiona skórka była jak najdłuższa. Na-
stępnie rzuca się ją za plecy przez lewe 
ramię. Leżąca na ziemi skórka powinna 
utworzyć pierwszą literę imienia naszej 
drugiej połówki.

Wiele wskazuje na to, że najbliższe 
andrzejki spędzimy w domach. Jednak 
nie ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło. To doskonała okazja, by cho-
ciaż na chwilę oderwać się od szarej 
rzeczywistości i wypróbować niektóre 
ze wspomnianych wróżb. Wiele cie-
kawych inspiracji, nie tylko tych doty-
czących życia uczuciowego, możemy 
znaleźć w Internecie. W zabawę warto 
zaangażować całą rodzinę. Miejmy na-
dzieję, że święty Andrzej zrobi wyjątek 
i na tę jedną noc przymknie oko na jej 
lekko „pogańskie” źródła.

Monika Tomczak

Nawet dla tych, którzy nie wierzą w andrzejkowe wróżby,  
mogą być one świetną zabawą

Wieniec adwentowy pojawia się w wielu polskich domach
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Z kulturą  
za pan brat

• łata, łatus – urwis lub ktoś niewie-
le wart (o osobie dorosłej)

• łatynda – obibok, włóczęga 
• łe jery! – o rany!, ojejku! (wołacz) 
• łe! – o!, oj! (wołacz) 
• łęgol, łągol – człowiek wesoły 
• łoński rok – zeszły rok

• łożgol – wysoki mężczyzna 
• łynt – lanie, bicie (inaczej wiks)
• łynty – łodygi ziemniaczane

Opracowała Monika Tomczak  
na podstawie materiałów  

Jerzego Romualda Stankiewicza

Kto pierwszy proponuje  
przejście na „ty”?

Panie Anna i Katarzyna od dłuższego czasu pracują w jednym 
biurze. Pierwsza z nich to kobieta w średnim wieku z długim stażem 
pracy, zajmująca wyższe stanowisko. Druga to osoba młoda, któ-
ra niedawno rozpoczęła pracę w firmie. W trakcie jednej z rozmów 
pani Katarzyna zaproponowała starszej koleżance, by mówiły so-
bie po imieniu. Czy jednak zbytnio się nie pospieszyła?

Każdą nową znajomość najbezpiecz-
niej zacząć od zwracania się do siebie per 
pan, pani. Szczególnie wtedy, gdy nasze 
kontakty dotyczą spraw biznesowych. 
Istnieje kilka zasad mówiących o tym, 
jak takie tytułowanie powinno wyglądać 
w praktyce. Najlepszą formą będzie po 
prostu: proszę pani/proszę pana. Łącze-
nie tego zwrotu z imieniem lub nazwi-
skiem, np. pani Zuzanno, panie Kowalski 
uznaje się za nietakt, przede wszystkim 
w sytuacji, kiedy ktoś używa zdrobnia-
łych form imion, takich jak pani Haniu, 
panie Zbyszku. Pracując w danej firmie 
lub nawiązując z kimś relację na gruncie 
biznesowym, zazwyczaj orientujemy się, 
na jakim stanowisku konkretna osoba 
się znajduje. Ta wiedza przydaje się, je-
śli chcemy bezpośrednio się do kogoś 
zwrócić. Dlatego najprościej i najgrzecz-
niej będzie, gdy powiemy: panie prezesie 
czy pani kierownik. Oczywiście z czasem 
możliwe jest przejście na formę z uży-
ciem imienia, ale wymaga to bliższego 
poznania lub dłuższej współpracy.

Wyjście z inicjatywą
W takim razie kto jako pierwszy po-

winien zaproponować przejście na 
„ty”? Zgodnie z zasadami savoir-vivre’u 
wszystko zależy od trzech podstawo-
wych aspektów: wieku, płci oraz zajmo-
wanego stanowiska. Po pierwsze, oso-
by młodsze nie powinny zwracać się  
z taką prośbą do osób starszych. Pani 
Katarzyna przywołana na początku tek-

stu popełniła błąd, prosząc panią Annę 
o to, by mogły mówić do siebie po imie-
niu. Oczywiście mówimy o sytuacji, gdy 
różnica wieku jest zauważalna. Po dru-
gie, to kobieta jako pierwsza powinna 
wyjść z taką inicjatywą wobec mężczy-
zny. Po trzecie, w pracy decyduje przede 
wszystkim ranga (bez względu na wiek 
i płeć). To po stronie przełożonego leży 
przywilej skrócenia dystansu. W wielu 
firmach i zakładach pracy wszyscy są ze 
sobą na „ty”. W takiej sytuacji nowy pra-
cownik zazwyczaj dowiaduje się o tym 
już na wstępie, więc nie powinien mieć 
problemu z odpowiednim zwracaniem 
się do koleżanek i kolegów. Należy pa-
miętać, że nawet wtedy, gdy zwracamy 
się do naszego szefa po imieniu, przy 
klientach i kontrahentach powinniśmy 
powrócić do formy oficjalnej.

Transakcja jednostronna
Co zrobić, kiedy osoba starsza pro-

ponuje nam, żebyśmy zwracali się do 
niej po imieniu, ale my nie czujemy się 
z tym zbyt komfortowo? Wystarczy, że 
w sposób kulturalny, ale stanowczy 
odmówimy, jednocześnie podając 
powód, np. stwierdzamy, że to bardzo 
miłe z jej strony, ale będziemy czuć się 
nieswojo przechodząc z nią na „ty”. 
Dodatkowo można zaproponować, by 
ona mówiła do nas po imieniu, pod-
czas gdy my pozostaniemy przy formie 
pan/pani.

Monika Tomczak

To, w jaki sposób zwracamy się do innych, świadczy o naszej kulturze osobistej

WYNIKIZdrowo i aktywnie  
W ostatnich dniach rozstrzygnięty został konkurs na hasło zachęcające do zdrowego i aktywnego 

stylu życia.
W dzisiejszych czasach o zdrowym 

stylu życia wiele się mówi. Kolorowe 
magazyny prezentują nieskazitelne 
sylwetki i nie ustają w podpowiadaniu 
czytelnikom, jak na długo zachować 
zdrowie, urodę i młody wygląd. Czę-
sto proponowane przez nie metody 
wydają się drakońskie, a ich ilość może 
przyprawić o zawrót głowy. Tymcza-
sem, aby zacząć żyć zdrowo, należy 
wcielić w życie kilka podstawowych 
zasad: zadbać o odpowiednią dietę, 
podejmować aktywność fizyczną, 
zatroszczyć się o higienę snu, unikać 
używek i nie zapominać o kondycji 
psychicznej. Pandemia, która mocno 

ograniczyła działalność klubów fitness 
i pozamykała nas w czterech ścianach, 
nie musi oznaczać rezygnacji z troski 
o własne zdrowie. Może wręcz jest to 
idealny czas, by skupić się na swoim 
zdrowiu i kondycji.

Dobrze wiedzą o tym uczestnicy 
konkursu ogłoszonego przez Staro-
stwo Powiatowe we Wrześni. Zada-
nie polegało na ułożeniu krótkiego 
hasła zachęcającego do zdrowego 
i aktywnego trybu życia. Wśród 
zgłoszeń dominowały te dotyczące 
uprawiania sportu, zdrowej diety  
i walki z otyłością. Wszyscy uczest-
nicy zdecydowali się na zabawę 

słowem poprzez rymy. Ostatecznie 
komisja konkursowa zadecydowała 
o wyróżnieniu dwóch osób: Anny 
Kurpiewskiej, która zaproponowała 
hasło W sport inwestycja to dla zdro-
wia świetna propozycja, oraz Olecha 
Tomaszewskiego, autora hasła Każdy 
luzu i uśmiechu potrzebuje, dlatego na 
ścieżkę zdrowia wstępuje. Autorzy po-
zostałych haseł otrzymają upominki 
za udział. O terminie i sposobie prze-
kazania nagród uczestnicy zostaną 
poinformowani indywidualnie. Teraz 
nie pozostaje nic innego, jak wcielić 
zwycięskie hasła w życie.

Klara Skrzypczyk
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A. Przetarg w dniu 2 grudnia 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

9:00 Bierzglinek, dz. nr 375/23 0,1134 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 99 985,00 zł + VAT 5 000,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 26 listopada 2020 roku

B. Przetarg w dniu 2 grudnia 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

9:30 Bierzglinek, dz. nr 375/71 0,0972 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 104 062,00 zł + VAT 5 204,00 zł

10:00 Bierzglinek, dz. nr 375/72 0,0934 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 99 994,00 zł + VAT 5 000,00 zł

10:30 Bierzglinek, dz. nr 375/73 0,0896 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 95 926,00 zł + VAT 4 797,00 zł

11:00 Bierzglinek, dz. nr 139/78 0,0970 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 103 848,00 zł + VAT 5 193,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 26 listopada 2020 roku

D. Przetarg w dniu 2 grudnia 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

11:30 Bierzglinek, dz. nr 375/98 0,0915 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 97 960,00 zł + VAT 4 898,00 zł

12:00 Bierzglinek, dz. nr 375/99 0,1138 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 91 620,00 zł + VAT 4 581,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 26 listopada 2020 roku

E. Przetarg w dniu 2 grudnia 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

12:30 Bierzglinek, dz. nr 375/64 0,0943 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 100 958,00 zł + VAT 5 048,00 zł

13:00 Bierzglinek, dz. nr 375/67 0,0956 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 102 349,00 zł + VAT 5 118,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 26 listopada 2020 roku

G. Przetarg w dniu 3 grudnia 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

9:00 Bierzglinek, dz. nr 375/154 0,0996 PO1F/00042327/8 MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą 106 632,00 zł + VAT 5 332,00 zł

9:30 Bierzglinek, dz. nr 375/155 0,0890 PO1F/00042327/8 MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą 95 283,00 zł + VAT 4 765,00 zł

10:00 Bierzglinek, dz. nr 375/156 0,0996 PO1F/00042327/8 MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą 106 632,00 zł + VAT 5 332,00 zł

10:30 Bierzglinek, dz. nr 375/157 0,0815 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 71 859,00 zł + VAT 3 593,00 zł

11:00 Bierzglinek, dz. nr 375/165 0,1026 PO1F/00042327/8 MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą 81 249,00 zł + VAT 4 063,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 27 listopada 2020 roku

H. Przetarg w dniu 3 grudnia 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

11:30 Bierzglinek, dz. nr 375/118 0,0673 PO1F/00042327/8 MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową 54 466,00 zł + VAT 2 724,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 27 listopada 2020 roku

L. Przetarg w dniu 3 grudnia 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

12:00 Bierzglinek, dz. nr 375/123 0,0918 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 98 281,00 zł + VAT 4 915,00 zł

12:30 Bierzglinek, dz. nr 375/124 0,0945 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 101 172,00 zł + VAT 5 059,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 27 listopada 2020 roku

Ł. Przetarg w dniu 4 grudnia 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

9:00 Bierzglinek, dz. nr 375/145 0,0947 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 101 386,00 zł + VAT 5 070,00 zł

9:30 Bierzglinek, dz. nr 375/148 0,0854 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 91 429,00 zł + VAT 4 572,00 zł

10:00 Bierzglinek, dz. nr 375/150 0,1026 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 108 787,00 zł + VAT 5 440,00 zł

10:30 Bierzglinek, dz. nr 375/151 0,1172 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 103 335,00 zł + VAT 5 167,00 zł

11:00 Bierzglinek, dz. nr 375/152 0,1176 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 123 198,00 zł + VAT 6 160,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 30 listopada 2020 roku

M. Przetarg w dniu 4 grudnia 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

11:30 Bierzglinek, dz. nr 375/141 0,1104 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 115 655,00 zł + VAT 5 783,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 30 listopada 2020 roku

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza I przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., 
poz. 65 z późn. zm.) minął dnia 21 października 2020 roku.

Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.
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WARUNKI PRZETARGÓW
1. Przetargi odbędą się w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiato-

wego we Wrześni przy ulicy Chopina 10.
2. W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdol-
ność prawną – które wniosą wadium w pieniądzu w wyznaczonym terminie.

3. W przetargach mogą wziąć udział ww. osoby osobiście albo poprzez peł-
nomocnika legitymującego się pełnomocnictwem z podpisem notarialnie 
poświadczonym.

4. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni 
nr 44 9681 0002 0000 3127 2000 0080 w taki sposób, aby do wskazanego 
dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku banko-
wym tut. Starostwa.

5. Osoba wpłacająca wadium zobowiązana jest do podania numeru działki, 
której wadium dotyczy.

6. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostali wyło-
nieni jako nabywcy części nieruchomości, po zakończeniu przetargu wyni-
kiem negatywnym lub zamknięciu przetargu, zostanie niezwłocznie zwróco-
ne na ich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakoń-
czenia lub zamknięcia przetargu. Za dzień zwrotu wadium uznaje się dzień 
obciążenia rachunku Starostwa Powiatowego we Wrześni.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na po-
czet ceny nabycia części nieruchomości.

8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, ulega przepadko-
wi w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

9. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem 
wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

10. Uczestnik przetargu podpisze oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu, a także ze stanem technicznym części nieruchomości, stanem prawnym części nie-
ruchomości oraz jej przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

11. Cena części nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby w terminie wyznaczonym przez tut. organ znajdowała się na rachunku bankowym organi-
zującego przetarg ustny nieograniczony.

12. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do przetargu, umowy  
o rozdzielności majątkowej współmałżonków albo orzeczenia sądu powszechnego w sprawie zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej.

13. Organ uprawniony jest do żądania od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny.  
W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru PESEL organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

14. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
15. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, 

umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
16. Cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), chcąc nabyć część nieruchomości, zobowiązany jest przed 

zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa.
17. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca części nieruchomości.
18. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę części nieruchomości o miejscu i terminie umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca części nieruchomości nie stawi 

się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy a wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
19. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Zimowe dokarmianie zwierząt – jak robić to z głową?
Późna jesień i zima to trudny czas dla wielu zwierząt. Chociaż od kilku lat z utęsknieniem wypatrujemy pierwszych opadów śniegu, wspominamy lepienie bałwana i kuligi, 

a na drodze od dawna nie zaskakują nas ogromne zaspy, nie oznacza to wcale, że inne stworzenia nie mają w tym czasie problemu ze znalezieniem pokarmu. Wielu z nas 
chętnie angażuje się w pomaganie licznym gatunkom ssaków i ptaków pojawiających się w ogrodach i parkach, ale czy na pewno wiemy, jak to robić, by im nie zaszkodzić?

Pomoc mieszkańcom lasów
Dzika zwierzyna zamieszkująca 

polskie lasy znajduje się pod opieką 
pracowników Lasów Państwowych 
oraz wolontariuszy i organizacji po-
zarządowych. Najczęściej ich praca 
polega na odśnieżaniu leśnych ście-
żek, którymi zwierzęta mogą dotrzeć 
do miejsc naturalnego występowania 
roślin stanowiących ich pokarm. Le-
śnicy pozostawiają również drzewa, 
z których jelenie i daniele obgryzają 
korę. Jeśli zima jest mroźna i śnieżna 
leśnym ssakom podaje się soczyste 
buraki, marchewki, jabłka czy ziem-
niaki, a także siano i różnego rodzaju 
zboża. Taką mieszankę pozostawia 
się w specjalnie wyznaczonych miej-
scach zwanych paśnikami lub buch-
towiskami. W lesie możemy natrafić 
również na tzw. lizawki, czyli drew-
niane słupki, na których umieszczana 
jest sól. Zwierzęta chętnie raczą się 
takim słonym „lizakiem”, dzięki czemu 
mogą uzupełnić niedobory różnych 
pierwiastków i składników mineral-
nych. W przypadku łagodnych zim nie 
stosuje się dokarmiania, by nie „roz-
leniwić” zwierzaków, które same po-
winny poradzić sobie ze znalezieniem 
jedzenia. Podanie im gotowej karmy 
może sprawić, że przestaną być samo-
dzielne i uzależnią się od człowieka,  
a ich dieta będzie znacząco odbie-
gać od naturalnej. Istnieje możliwość 

samodzielnego dokarmiania leśnych 
zwierząt, ale tylko w porozumieniu 
z leśniczym lub kołem łowieckim. 
Osoby te wskażą nam odpowiednie 
miejsca i doradzą, jaki pokarm będzie 
odpowiedni. Działanie na własną rękę 
może spowodować, że zwierzęta za-
chorują lub padną po zjedzeniu cze-
goś nieodpowiedniego.

Goście w ogrodzie
Podczas dokarmiania ptaków poja-

wiających się w naszych ogrodach, 
parkach i przy zbiornikach wodnych 
należy pamiętać o kilku podstawo-
wych zasadach. Robimy to tylko 
wtedy, gdy zimie towarzyszą obfite 
opady śniegu. Kiedy już zaczniemy 
wspomagać odwiedzające nas wróble, 
sikory, mazurki czy gile, powinniśmy 
wykonywać tę czynność regularnie 
i sprawdzać, czy jedzenia na pewno 
nie brakuje. Nie może go być również 
za dużo. Nie używajmy soli ani chleba, 
który może wywołać u ptaków cho-
robę zwaną kwasicą. Zadbajmy nato-
miast o to, by przy karmniku pojawiło 
się poidełko ze świeżą wodą. Ważna 
jest również dbałość o higienę miejsca, 
w którym dokarmiamy ptaki. Obecnie 
wiele sklepów oferuje karmniki o naj-
różniejszych kształtach pozwalające 
skrzydlatym zwierzakom w łatwy spo-
sób się posilić. Powinniśmy umiesz-
czać je w dobrze widocznym miejscu, 
ale z dala od zagrożeń, np. dróg, lego-

wisk zwierząt domowych czy miejsc, 
w których często przebywają ludzie. 
Dobrze, jeśli w pobliżu znalazłyby się 
jakieś krzewy lub drzewa umożliwiają-
ce ptakom schronienie i odpoczynek. 
Najlepszą karmą dla kosów, dzięcio-
łów, kowalików, szczygłów czy grubo-
dziobów będą drobne ziarna zbóż, np. 
łuskany słonecznik lub proso, słonina, 
orzechy oraz suszone bądź mrożone 
owoce. Świetnym pomysłem jest za-
sadzenie w ogrodzie roślin, które nie 
tylko pięknie się prezentują, ale zimą 
staną się stołówką dla ptaków. Należy 
do nich m.in. bez koralowy, jarząb po-
spolity, dzika róża, głóg, kalina i tarni-
na. Jeśli chcemy wspomóc skrzydlate 
stworzenia mieszkające w parkach czy 
w pobliżu miejskich stawów, takie jak 
łabędzie i dzikie kaczki, pamiętajmy, 
by nie wrzucać pożywienia do wody. 
Jedzenie pozostawmy w ustronnym 
miejscu, na brzegu zbiornika lub na 
trawniku. Również w tym przypadku 
najlepiej sprawdzą się ziarna zbóż, np. 
kukurydza, płatki owsiane, słonecznik 
i różnego typu kasze. Ptaki nie pogar-
dzą także gotowanymi, pokrojonymi 
w kostkę warzywami bez dodatku soli, 
takimi jak marchew, kapusta, buraki 
czy ziemniaki.

Kiedy i jak dokarmiać jeże?
Jeż to mały owadożerny ssak, który 

dość często pojawia się w okolicach 
naszych domów. Jeśli spotkamy to 

zwierzątko zimą, oznacza to, że po-
trzebna jest mu nasza pomoc. Jeże 
nieśpiące o tej porze roku, szukają je-
dzenia, ponieważ latem i jesienią nie 
zdążyły zgromadzić odpowiednich 
zapasów tłuszczu. Taka sytuacja jest 
dla nich bardzo niebezpieczna. Naj-
lepszym sposobem na to, by ocalić 
tego malucha, będzie nakarmienie 
go. Wystarczy wystawić miseczkę 
z surowym mięsem lub karmą dla 
kota. Pamiętajmy, że mleko szkodzi 
jeżom! Zostawienie trochę dzikiej 

przestrzeni w ogrodzie, np. krzewów, 
suchych liści czy trawy, pozwoli im 
znaleźć odpowiednie schronienie, 
dzięki temu nie stracą cennej energii 
na przemierzanie długich dystansów 
w poszukiwaniu kryjówki. W ustron-
nym miejscu, na lekkim podwyższe-
niu terenu można ustawić specjalny 
domek dla jeży. Latem zwierzaki wy-
korzystają go do wychowania mło-
dych, a późną jesienią zbudują w nim 
gniazdo do zimowego snu. 

Monika Tomczak

Dla wielu zwierząt zimowa pomoc człowieka to szansa na przetrwanie
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Wsparcie  
w czasie pandemii

Powiat wrzesiński współrealizuje projekt dofinansowany z Fun-
duszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjen-
tom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów 
pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospi-
cjów na czas COVID-19”.

Pod koniec czerwca Narodowy Fun-
dusz Zdrowia podpisał umowę na ten 
projekt z Ministerstwem Zdrowia. Na 
jego realizację przeznaczono niespeł-
na 250 mln złotych. Pieniądze będą 
pomocne przy ograniczaniu nega-
tywnych skutków trwania epidemii 
COVID-19 nie tylko wśród pacjentów 
czy pensjonariuszy, lecz także per-
sonelu domów pomocy społecznej, 
zakładów opiekuńczo-leczniczych  

i pielęgnacyjno-opiekuńczych, a tak-
że hospicjów. Przekazane fundusze 
zostaną spożytkowane na dodatkowe 
wynagrodzenie dla pielęgniarek, ra-
towników medycznych, fizjoterapeu-
tów, opiekunów medycznych oraz 
członków personelu pomocniczego 
placówek. W ramach projektu wrze-
siński dom pomocy społecznej otrzy-
mał dofinansowanie w kwocie ponad 
35 tysięcy złotych.        (red.)

Nie odwracaj wzroku
Późna jesień i zima to trudny czas, szczególnie dla osób bezdomnych, które są narażone na poważne 

wyziębienia, a nawet zamarznięcia. Temperatura na termometrze coraz częściej oscyluje w okolicach 
zera, dlatego nie bądźmy obojętni wobec ludzi, którzy potrzebują pomocy, a o nią nie proszą.

Widząc osoby starsze lub bezdom-
ne siedzące czy leżące w parkach, na 
ławkach pod blokami lub na przy-
stanku autobusowym zainteresujmy 
się i spytajmy, czy nie potrzebują 
pomocy. Być może ktoś czeka na wy-
ciągnięcie przez nas życzliwej dłoni, 
ponieważ sam nie wie, w jaki sposób 
sobie poradzić. Możemy także za-
dzwonić na policję lub straż miejską. 
Służby na pewno sprawdzą zgłosze-
nie i w razie potrzeby udzielą pomo-
cy. Od 1 października do 30 kwietnia 
przyszłego roku działa ogrzewalnia, 
a także schronisko dla osób bezdom-
nych w Zielińcu. Telefon kontaktowy 
do ogrzewalni 61 438 58 72 lub 601 
408 616. Dodatkowo we Wrześni 
przy ulicy Szkolnej 12 działa jadłodaj-

nia świętego Brata Alberta, w której 
posiłki wydawane są od godziny 12. 

Mimo trwającej pandemii cały czas 
pomaga potrzebującym.      (red.)

Mobilnie
i bezpiecznie

Zachęcamy do korzystania  
z bezpłatnego systemu powia-
damiania.

System, służący do ostrzegania, 
alarmowania i informowania, zo-
stał uruchomiony przez wrzesińskie 
starostwo w 2014 roku. Mieszkańcy 
powiatu, którzy się w nim rejestrują, 
otrzymują bezpłatnie wiadomości  
o zagrożeniach, konieczności ewa-
kuacji, bezpłatnych badaniach le-
karskich i programach zdrowotnych,  
a także, co istotne w ostatnim czasie, 
informacje dotyczące koronawirusa.

Korzystać z systemu można na dwa 
sposoby – poprzez aplikację BLISKO 
(Komunikator SISMS), którą moż-
na pobrać na smartfona, lub serwis 
SMS-owy. Chcąc zarejestrować się 
do systemu w tej wersji, należy wy-
słać SMS-a o treści wybranego kodu 
rejestrującego. Koszt takiej wiado-
mości jest zgodny z planem taryfo-
wym właściciela komórki i jest jedy-
nym, jaki musi ponieść mieszkaniec. 
Otrzymywane później SMS-y, infor-
mujące o spodziewanym zagrożeniu, 
są dla odbiorcy zupełnie bezpłatne.

Dodatkowe informacje na temat 
systemu można znaleźć na ulotkach 
zamieszczonych obok lub na stronie 
internetowej starostwa.       (red.)

Niewielki gest może niekiedy znaczyć wiele dla drugiego człowieka
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Rzecznik konsumenta radzi

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje do odwołania od poniedziałku do piątku w godz. 8 do 12 
wyłącznie telefonicznie pod numerem 61 640 44 16 lub mailowo starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

Elżbieta Staszak-Małecka

Przygarnij mnie

Bezpieczna pożyczkaZielone ściany
Pierwsze wzmianki o roślinności zamieszczonej na budynkach 

pochodzą sprzed 2 500 lat. Już w starożytnej Babilonii powstały wi-
szące ogrody Semiramidy. Z upływem lat botanicy i projektanci za-
stanawiali się, jak umieścić roślinność pionowo przy  ograniczonym 
dostępie do podłoża. Udało się to dopiero botanikowi i projektanto-
wi zieleni Patrickowi Blancowi w latach 80. XX wieku. Rozpowszech-
nił on to na szeroką skale, a wiele jego projektów stanowi atrakcje 
turystyczne w takich miastach jak Paryż, Berlin czy Mediolan.

Dziś zielone ściany, nazywane rów-
nież wertykalnymi ogrodami, są 
w rzeczywistości rozbudowanymi 
kompozycjami roślinnymi na ścia-
nie. Takie pionowe kompozycje z ro-
ślin można stworzyć wewnątrz i na 
zewnątrz budynków.

 Z uwagi na budowę wyróżniamy 
trzy najbardziej znane rodzaje nasa-
dzeń roślinności na ścianach: 

• system modułowy (panelowy),
• system filcowy,
• system kontenerowy.
System panelowy jest jednym  

z dwóch najczęściej spotykanych, 
a do jego budowy stosuje  tzw. pa-
nele z tworzyw sztucznych, które 
pozwalają na szybki i łatwy mon-
taż. System filcowy składa się z mat 
chłonnych, które bardzo dobrze 

utrzymają odpowiednią wilgoć, 
a kształtem bądź swoją budową 
przypominają zawieszone pionowo 
donice. System kontenerowy sto-
suje się najrzadziej, gdyż do jego 
wykonania jest wymagana duża 
powierzchnia oraz odpowiednio 
zbudowana kondygnacja. Osią-
gnięcie żądanego efektu jest bar-
dzo czasochłonne.

Jakie korzyści płyną z wykonania  
zielonej ściany? Otóż roślinność 
oraz sama ich barwa wpływa na nas 
uspokajająco, poprawia koncen-
trację oraz wydajność w pracy. Nie 
zapominajmy przy o tym, że rośliny 
oczyszczają powietrze ze szkodzą-
cych nam związków oraz utrzymu-
ją jego odpowiednią wilgotność. 
Pozwalają również wprowadzić 
element zieleni w ciasnych pomiesz-
czeniach, gdzie nie ma możliwości 
ustawienia donic. Możemy sobie po-
zwolić wtedy na tani i szybki montaż 
zielonej ściany, która poprawi este-
tykę i sprawi, że zupełnie inaczej po-
czujemy się w pustym korytarzu czy 
nudnej dotychczas recepcji.

Z kolei roślinność umieszczona 
na zewnątrz budynku pozwala na 
poprawę jego parametrów ter-
malnych, poprzez zmniejszenie-
konieczności ogrzewania w porze 
zimowej. Dodatkową zaletą jest 
dobra izolacja od dźwięków ruchu 
ulicznego bądź miejskiego. Zasto-
sowanie roślin owocujących to ko-
lejny walor, bowiem zakrywają one 
szare, nudne i brzydkie elewacje 
miejskich budynków. 

   Luiza Włodarczyk, kl. 3TA

Przedstawiamy kolejnego podopiecznego schroniska dla zwierząt we Wrześni. We współpracy 
ze stowarzyszeniem Psi-jaciel, Klaudia Kubiak użycza głosu naszym czworonożnym przyjaciołom 
zamkniętym za kratami, by mogli znaleźć na stałe ciepły dom z kochającą rodziną. Mimo aktualnej 
sytuacji epidemiologicznej adopcja odbywa się jak dotychczas. Wolny czas, którego obecnie mamy 
więcej, można wykorzystać, by przyzwyczaić nowych członków rodziny do otoczenia. Przypominamy 
– zwierzęta domowe nie zarażają koronawirusem.

Cześć, mam na imię Bilbo. Jestem 
niewielkim pieskiem i mam około 
pięciu lat. Do tego miejsca za krata-
mi trafiłem kilka miesięcy temu, gdy 
zmarł mój ukochany pan. Niestety 
prawda jest taka, że całkowicie nie 
radzę sobie będąc w schronisku. Pra-
gnę kontaktu z człowiekiem, a ponie-
waż tutaj jest go dla mnie za mało, 
bardzo często jestem smutny. Wstyd 
się przyznać, ale zdarzało się, że pró-
bowałem ugryźć opiekuna. Wszyscy 
myśleli, że być może jestem chory. 
Po gruntownych badaniach wetery-
narz powiedział, że jestem zdrów. To 
tylko moja tęsknota za ludźmi i brak 
przyzwyczajenia do zamknięcia za 
kratami. Nowa sytuacja do tego stop-
nia mnie przeraża, że zacząłem się 
okaleczać i odgryzłem sobie kawałek 
ogona. Opiekunowie stwierdzili, iż 
popadam w depresję, nie wiedzą już, 
jak mi pomóc. Konsultowali się na-
wet z behawiorystą. Jedyną nadzieją 
dla mnie jest prawdziwy dom. Taki, 
w którym rodzina będzie poświęcała 
mi czas i „wyprowadzi mnie na pro-
stą drogę”. Potrafię być grzecznym, 
spokojnym i kochanym pieskiem, 
szczególnie gdy chodzę na spacery  
i jestem z daleka od schroniska. 
Wiem, że opiekunowie w schronisku 
bardzo chcą mi pomóc, ale jedyne, co 
mogą aktualnie zrobić, to szukać dla 
mnie odpowiedzialnego, kochające-
go domu bez małych dzieci. Gdyby 
ktoś chciał mnie uratować przed sa-
mym sobą może skontaktować się  
z Benitą (tel. 600 116 007) albo Kubą 
(tel. 608 728 898).              

                 Przygnębiony Bilbo

Jeżeli potrzebny jest nam zastrzyk gotówki (zbliżają się zakupy świąteczne), po pożyczkę należy 
zwrócić się do rzetelnej firmy z tej branży. 

Bardzo ważne jest to, że taka firma 
nie ma prawa pożyczać pieniędzy 
pod zastaw mieszkania. Prawo do 
udzielania kredytów zabezpieczo-
nych hipoteką mają wyłącznie banki 
i SKOK-i.

Bezwzględnie należy dokładnie 
zapoznać się z warunkami pożyczki, 
a więc informacjami od kogo poży-
czamy, jaką kwotę, w jakich ratach, 
na jaki czas, z jaką Rzeczywistą Rocz-
ną Stopą Oprocentowania (RRSO). 
Warunki spłaty należy dopasować 
do swoich możliwości finansowych. 

Musimy też poznać wszystkie kosz-
ty związane z pożyczką. To nie tylko 
oprocentowanie, ale też prowizja od 
udzielonego kredytu, opłata przygo-
towawcza i opłata za obsługę oraz 
ubezpieczenie.

Trzeba też pamiętać, że reklama nie 
jest ofertą i nie zawiera wszystkich 
informacji niezbędnych do podjęcia 
decyzji o zadłużeniu.

Ważne jest to, że w ciągu 14 dni od 
zawarcia umowy pożyczkowej moż-
na od niej odstąpić bez podawania 
przyczyny i ponoszenia dodatko-

wych kosztów. Gdy dojdzie do od-
stąpienia, należy oddać pieniądze,  
a bank zwraca pobrane opłaty.

W trudnym charakterze Bilbo kryje się wielkie pragnienie miłości
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Odszedł  
ks. Władysław Kierzek

Długoletni    proboszcz para-
fii pw. Świętego Ducha zmarł 
7 listopada. Miał 90 lat.
Urodził się 4 czerwca 1930 roku. 

Po ukończeniu Liceum Ogólno-
kształcącego w Złotowie wstąpił 
do gnieźnieńskiego seminarium. 
W 1956 roku w katedrze gnieź-
nieńskiej przyjął święcenia kapłań-
skie. Posługiwał jako wikariusz  
w Inowrocławiu i Gnieźnie, a póź-
niej przez dekadę jako proboszcz  
w Ostrowie n. Gopłem. W 1972 roku 
objął parafię pw. Świętego Ducha 
we Wrześni, utworzoną zaledwie 
trzy lata wcześniej. Dostrzegając 
rosnącą liczbę wiernych, podjął sta-
rania o utworzenie nowych parafii 
we Wrześni, co zaowocowało po-
wstaniem parafii pw. św. Kazimierza 
Królewicza i św. Królowej Jadwigi.

W czasie swojej posługi pełnił 
funkcję dziekana dekanatu wrze-
sińskiego II i diecezjalnego wizy-
tatora nauki religii. W 1985 roku 
ks. Władysław Kierzek został mia-
nowany Kapelanem Jego Świą-
tobliwości. Tytuł jest nadawany 

przez papieża szczególnie zasłu-
żonym kapłanom.

W 2000 roku przeszedł na eme-
ryturę, lecz pozostał w parafii 
Świętego Ducha jako rezydent. 
Ostatnie lata życia spędził w Ar-
chidiecezjalnym Domu Księży 
Seniorów w Gnieźnie. Spoczął na 
wrzesińskim cmentarzu komunal-
nym.                    (red.)

Pomoc finansowa dla przedsiębiorców
Według informacji Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni przedsiębiorcy i organizacje pozarzą-

dowe z terenu naszego powiatu do 16 listopada otrzymali pomoc finansową w kwocie prawie 36 mln 
złotych.
Powiatowe Urzędy Pracy oferują 

różne rodzaje wsparcia w ramach 
realizacji tarczy antykryzysowej. 
Jednym z nich są jednorazowe ni-
skooprocentowane pożyczki dla 
mikroprzedsiębiorców. Cieszą się 
one dużym zainteresowaniem lokal-
nych przedsiębiorców. Pożyczka taka 
podlega umorzeniu po spełnieniu 
warunku prowadzenia działalności 
gospodarczej przez okres trzech 
miesięcy od czasu jej udzielenia. We 
wrzesińskiej placówce pozytywnie 
rozpatrzono prawie 4 200 wniosków 
na kwotę blisko 21 mln złotych. In-
nym rodzajem wsparcia są jednora-
zowe niskooprocentowane pożyczki 
dla organizacji pozarządowych. Do 

tej pory skorzystały z nich 64 takie 
podmioty, które otrzymały prawie 
155 tys. złotych. Z kolei dofinanso-
wanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz niezależnych od 
nich składek na ubezpieczenia spo-
łeczne dla przedsiębiorców trafiło 
do 462 podmiotów. W tym przypad-
ku kwota wsparcia wyniosła ponad 
11 mln złotych. 629 osób otrzymało 
pomoc finansową w ramach dofi-
nansowania kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przed-
siębiorców samozatrudnionych na 
łączną kwotę prawie 3,5 mln złotych. 
Z dofinansowania części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz 
składek dla kościelnej osoby prawnej 

skorzystała jedna instytucja, do któ-
rej trafiło nieco ponad 2 tys. złotych.

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami instrumenty te realizowa-
ne będą do 31 grudnia 2020 roku. 
Oznacza to, że wnioski złożone w li-
stopadzie dają możliwość udzielenia 
wsparcia na okres dwóch miesięcy, 
w grudniu – na miesiąc. Trwają prace 
legislacyjne nad zmianą przepisów 
w zakresie przedłużenia udzielania 
wymienionych form pomocy finan-
sowej. Informacje o ewentualnych 
zmianach zostaną zamieszczone na 
stronie internetowej Powiatowego 
Urzędu Pracy.

(red.)

Wartościowe praktyki
Czas pandemii to okres ogromnego niepokoju, niepewności jutra i totalnej dezorganizacji pracy 

wielu instytucji i przedsiębiorstw. Wirus wymusił zmiany w naszym życiu rodzinnym i ograniczył swo-
bodę działania i udziału w życiu kulturalno-społecznym. Pandemia to również czas ogromnej próby dla 
systemu opieki zdrowotnej i sektora pomocy społecznej w naszym kraju.

Dziś szczególnie odczuwamy nie-
dobór personelu medycznego i opie-
kuńczego. Problem deficytu kadry to 
zjawisko narastające od lat, szczegól-
nie widoczne wśród pielęgniarek, 
położnych, opiekunów i ratowników 
medycznych. Jedną z przyczyn takie-
go stanu rzeczy jest rosnąca odpo-
wiedzialność za zdrowie i życie pod-
opiecznych nieznajdująca odzwier-
ciedlenia we wzroście wynagrodzeń. 
Zawody pielęgniarki, opiekuna lub 
ratownika medycznego to profesje 
wymagające również szczególnych 
cech osobowości – determinacji, od-
porności na stres i umiejętności oka-
zania empatii wobec drugiego czło-
wieka, szczególnie niezbędna wzglę-
dem osób cierpiących. Dostrzega-
jąc ogromne zapotrzebowanie na 
rynku pracy, w powiecie wrzesiń-
skim podjęto działania zmierzające  
w kierunku kształcenia w zawodach 
medycznych. Jednym z działań jest 
uruchomienie oddziałów o profilu 
ratownictwo medyczne w Zespole 
Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących. Okres nauki w szkole średniej 
to czas, by poznać bliżej charakter 
pracy ratownika medycznego i zde-
cydować o wyborze dalszej ścieżki 
zawodowej.

Od 2016 roku we Wrześni funkcjo-
nuje zamiejscowy Wydział Medycz-
no-Społeczno-Techniczny Akademii 
Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego. Szkoła od 2018 
roku daje możliwość kształcenia na 
studiach sześcio- lub siedmioseme-
stralnych na kierunku pielęgniar-
stwo. Zajęcia praktyczne dla studen-
tów realizowane są we współpracy ze 
Szpitalem Powiatowym we Wrześni.  

Dotychczasowa współpraca z wrze-
sińskim szpitalem i powstanie kie-
runku pielęgniarskiego nie jest bez 
znaczenia w aktualnej sytuacji epide-
micznej. Dla uzyskania pełnych kwa-
lifikacji konieczne jest odbycie kształ-
cenia praktycznego, a tymczasem 
sytuacja epidemiczna znacząco dez-
organizuje pracę lecznicy. Studenci 
pielęgniarstwa, pomimo pandemii, 
mogą realizować program praktyk 
zawodowych we wrzesińskim szpi-
talu. Praktyki realizowane są na od-
działach interny, chirurgii i pediatrii. 
W aktualnej sytuacji epidemicznej, 
mogą one nieść ze sobą dodatkową 
wartość, jaką jest pomoc pacjentom 
w tych trudnych czasach. Studenci 
pielęgniarstwa, mający za sobą już 
wcześniejsze praktyki i zaznajomieni 
z wiedzą teoretyczną, mogą wspierać 
pacjentów, wykonując podstawowe 
prace opiekuńczo-pielęgnacyjne, 
zamienić przy tym czasem kilka słów 
i okazać życzliwość. Współpraca ze 
studentami w sytuacji epidemicznej 

wymaga szczególnej troski o bez-
pieczeństwo pacjentów, personelu 
medycznego i samych studentów. 
Wszelkie działania muszą odbywać 
się w reżimie sanitarnym, z zachowa-
niem obowiązujących zasad związa-
nych z zastosowaniem dezynfekcji  
i środków ochrony osobistej.

Sytuacja epidemiczna potwierdza, 
że konieczne jest budowanie zaple-
cza kadrowego dla opieki zdrowot-
nej, a decyzja o uruchomieniu kie-
runku pielęgniarstwo była słuszna, 
potrzebna i spotkała się z zaintereso-
waniem.

Trwająca pandemia to także czas 
próby wrażliwości na potrzeby dru-
giego człowieka. Zmieniająca się 
sytuacja oraz ryzyko zakażenia to 
czynniki determinujące ograniczenie 
kontaktów. Praca w opiece zdrowot-
nej nie przewiduje trybu zdalnego, 
podobnie praktyki na pielęgniar-
stwie. Liczymy na to, że studenci 
będą wytrwali i pomimo obaw chęt-
nie podejmą praktyki, będą realizo-
wać program studiów, a wartością 
dodaną współpracy okaże się życz-
liwość wobec pacjentów i zrozumie-
nie dla codziennego trudu pracy per-
sonelu medycznego.

Joanna Musiałkiewicz

Pomoc na wagę złota
Pandemia koronawirusa chyba wszystkim przysporzyła wielu 

zmartwień, a niektórym dużo więcej pracy. Powiatowe stacje sanitar-
no-epidemiologiczne szczególnie odczuły nadmiar nowych obowiąz-
ków, gdyż to one są odpowiedzialne m.in. za zbieranie informacji  
o kolejnych zakażeniach oraz objęciu kogoś kwarantanną. Aby po-
móc przy tej trudnej i niestety niekończącej się pracy, do pomocy we 
wrzesińskim sanepidzie zostało oddelegowanych kilku pracowników 
Starostwa Powiatowego i podległych mu jednostek edukacyjnych.  

Wojewoda wielkopolski wystoso-
wał do starostw wniosek o wsparcie 
lokalnych sanepidów. Pomocne mo-
gły być dodatkowe pary rąk do pra-
cy. Po rozmowach między władzami 
powiatu a dyrektorem wrzesińskiej 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej Krzysztofem Pałczyń-
skim uzgodniono, iż ze starostwa  
i jednostek edukacyjnych powiatu 
zostaną oddelegowane cztery oso-
by do pomocy w stacji. Głównym 
zadaniem oddelegowanych jest 
przeprowadzanie wywiadu epide-
micznego, udzielanie telefonicznych 
informacji, a także porządkowanie 
bieżącej dokumentacji. Pracownicy 
prawdopodobnie będą pomagać  
w sanepidzie do końca listopada. 
Po tym czasie najprawdopodobniej 

do PSS-E zostaną oddelegowane 
kolejne osoby. Jedną z obaw była 
kwestia bezpieczeństwa. Wątpliwo-
ści jednak zostały szybko rozwiane, 
gdyż pracownicy stacji epidemicznej 
nie mają bezpośredniego kontaktu  
z zakażonymi, a w samym budynku 
sanepidu są oczywiście zachowa-
ne obostrzenia sanitarne. Nie da się 
ukryć, że pomocnicy wnoszą dobrą 
energię i są dużym wsparciem dla 
etatowych pracowników, bardzo 
mocno przeciążonych obowiązkami 
i niejednokrotnie sfrustrowanych 
trudną sytuacją. Pandemia uwidocz-
niła jak bardzo w trudnym okresie 
potrzebna  jest zwyczajna ludzka 
empatia i bezinteresowna pomoc. 

Klaudia Kubiak

Osoby, które zostały oddelegowane do pomocy w sanepidzie zaj-
mują się głównie oddzwanianiem do osób, które mają być poddane 
kwarantannie, przekazują niezbędne informacje, a także przepro-
wadzają wywiad epidemiczny, dowiadują się kiedy miał miejsce 
kontakt z osobą zakażoną, jak długo, w jakich okolicznościach. Po-
rządkujemy również całą pracę oraz dokumentację. Poza osobami 
„wypożyczonymi” z jednostek powiatowych, mamy również do po-
mocy stażystów z urzędu pracy, a także służby wojskowe. Pomoc 
dodatkowych pracowników jest naprawdę nieoceniona i jesteśmy  
z ich pracy bardzo zadowoleni. Chcielibyśmy kontynuować tę 
współpracę. Są oni już wdrożeni w nasz tryb zadań. Zastosowały 
również swoje metody pracy, które usprawniają działanie, a każda 
minuta jest dla nas bardzo cenna.       

Krzysztof Pałczyński
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni

Ks. Władysław Kierzek



Starostwo Powiatowe  
ul. Chopina 10, 
62-300 Września 
tel. 61 640 44 44
fax 61 640 20 51
starostwo@wrzesnia.powiat.pl 
www.wrzesnia.powiat.pl
godziny urzędowania: 
poniedziałek 8.00 do 16.00
wtorek-piątek 7.00 do 15.00

Wydział Komunikacji  
i Transportu 
rejestracja  –  61 640 44 09
prawo jazdy –  61 640 44 07
godziny urzędowania: 
poniedziałek 8.30 do 15.30
wtorek-piątek 7.30 do 14.30

Wydział Dróg Powiatowych  
– 61 640 45 40

Wydział Budownictwa, 
Środowiska i Rolnictwa
poniedziałek 12.00 do 16.00
wtorek-środa 12.00 do 15.00
czwartek-piątek 7-10
tel. 61 640 44 32
Referat Środowiska i Rolnictwa  
– 61 640 45 15

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
tel. 61 640 45 34
Referat Spraw Społecznych i Zdrowia
tel. 61 640 45 34

Wydział Edukacji
tel. 61 640 44 71

Wydział – Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej 
– 61 640 44 82

Wydział Inwestycji, Zamówień Pu-
blicznych i Funduszy Europejskich
tel. 61 640 44 29

Wydział Organizacyjny 
tel. 61 640 44 23
Referat  Kontroli,  Obsługi Rady 
i Zarządu – 61 640 44 22

Wydział Nieruchomości
tel. 61 640 44 13
Referat Gospodarczy – 61 640 44 11

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Referat Kadr
tel. 61 640 44 90

Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej
tel. 61 640 44 27
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Powiatowa rzecznik konsumenta
tel. 61 640 44 16

Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Wojska Polskiego 2, 
tel. 61 640 35 35

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Wojska Polskiego 1,
tel. 61 640 45 50

Powiatowy Zespół  
ds. Orzekania  Niepełnosprawności 
ul. Wojska Polskiego 1,
tel. 61 640 45 56

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego 
ul. 3 Maja 3, 
tel. 61 640 45 45

Poradnia Psychologiczno- 
-Pedagogiczna we Wrześni 
ul. Leśna 10, 
tel. 61 102 13 90

Powiatowa Szkoła Muzyczna 
I stopnia we Wrześni
ul. Wojska Polskiego 1
tel. 509 642 802

Ośrodek Wspomagania Dziecka 
i Rodziny w Kołaczkowie
pl. Reymonta 4,
tel. 61 438 53 47

Urząd Miasta i Gminy Września
ul. Ratuszowa 1,
tel. 61 640 40 40, 
fax 61 640 40 44

Urząd Gminy Kołaczkowo
pl. Reymonta 3,
62-306 Kołaczkowo
tel. 61 438 53 24, 
fax 61 438 53 21

Urząd Gminy Miłosław
ul. Wrzesińska 19,
62-320 Miłosław
tel. 61 438 20 21, 
fax 61 438 30 51

Urząd Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10,
62-330 Nekla
tel. 61 438 60 11, 
fax 61 438 64 90

Urząd Gminy i Miasta Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1, 
62-310 Pyzdry
tel. 63 276 83 34, 
fax 63 276 83 33

Urząd Skarbowy we Wrześni
ul. Warszawska 26, 
tel. 61 435 91 00

Powiatowa Stacja Sanitarno- 
-Epidemiologiczna we Wrześni
ul. Wrocławska 42, 
tel./fax 61 640 32 06

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii we Wrześni
ul. Kaliska 1
tel. 61 436 19 38

Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego we Wrześni  
tel. 61 640 44 33

997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie)
986 - Straż Miejska
Całodobowy policyjny telefon  
zaufania - 61 437 52 97
993 - Pogotowie ciepłownicze
992 - Pogotowie gazowe
994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne
991 - Pogotowie energetyczne
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Świetny występ karateków
Podczas Pucharu Polskiej Unii Karate zawodnicy Wrzesińskiego Klubu Karate zdobyli cztery medale in-

dywidualne oraz jeden drużynowy.

Zawody w karate olimpijskim WKF 
odbyły się 7 listopada w Krotoszynie. 
Dla Wrzesińskiego Klubu Karate były 
to jedne z ważniejszych rozgrywek w 
tym roku. Jedynego klubu karate WKF 
w powiecie wrzesińskim zwyczajnie 
nie mogło tam zabraknąć.

W konkurencjach indywidualnych 
wrzesińscy karatecy zdobyli cztery 

Domowa wygrana
W meczu II kolejki Fox Travel II Wielkopolskiej Ligi Futsalu beniaminek rozgrywek KP Wooden Villa/Lucart 

Energy Września wygrał z PKS Piast Poniec 7:4. Spotkanie odbyło się 7 listopada w hali WOSR we Wrześni.

Był to pierwszy pojedynek tych ze-
społów. Zespół Piasta Poniec już trze-
ci rok gra w II Wielkopolskiej Lidze 
Futsalu, zatem ma spore doświadcze-
nie w podobnych rozgrywkach. 

Mecz rozpoczął się od kilku groźnych 
strzałów gospodarzy. Jednak dopie-
ro Łukasz Fechner znalazł sposób na 
pokonanie Filipa Twardowskiego – 
bramkarza PKS Piast Poniec. Stracona 
bramka podziałała mobilizująco na ze-
spół gości. Ich zawodnik Patryk Przy-
mus doprowadził do wyrównania. Na 
ponowne prowadzenie gospodarzy 
wyprowadził Jakub Długosz, który 
strzałem z „dużego palca” z dalszej 
odległości zaskoczył bramkarza gości. 
Jeszcze przed przerwą Łukasz Zugaj 
podwyższył prowadzenie KP Wooden 
Villa/Lucart Energy Września. 

Po zmianie stron przez ładnych kilka 
minut ani gospodarze, ani goście nie 
potrafili zmienić wyniku spotkania. 
Dopiero w 30 minucie Igor Zieliński 
strzelił bramkę na 4:1. Gdy Radosław 
Czerniak strzelił bramkę na 5:1, wy-
dawało się, że emocje w tym spotka-
niu już się skończyły. Drużyna Piasta 
Poniec pokazała jednak charakter  
i do końca starała się o korzystny wy-
nik. Coraz częściej na połowie rywala 
gościł Filip Twardowski – bramkarz 
Piasta Poniec, który pełnił rolę pią-

tego zawodnika w polu. W zamie-
szaniu w polu karnym gości najwię-
cej sprytu wykazał Łukasz Fechner  
i zdobył swoją drugą bramkę w tym 
spotkaniu. Kapitan gości Łukasz 
Janowicz wykorzystał rzut karny  
i strzelił bramkę na 6:2. Chwilę potem 
Oskar Maciejewski pokonał Macieja 
Ziębę – bramkarza KP Wooden Villa/
Lucart Energy Września. Nadzieję na 

korzystny rezultat dla gości rozwiał 
kapitan gospodarzy Patryk Kwiat-
kowski, który potężnym strzałem  
w długi róg strzelił siódmą bramkę 
dla swojego zespołu. W samej koń-
cówce meczu Marcin Kajoch zdobył 
jeszcze bramkę dla gości i ostatecznie 
KP Wooden Villa/Lucart Energy Wrze-
śnia pokonał PKS Piast Poniec 7:4.

Piotr Jędraszak

medale: Karol Kostrzewa – srebro 
w kumite indywidualnym juniorów 
młodszych -70 kg oraz brąz w kata 
indywidualnym juniorów młodszych, 
Klaudiusz Bandulik – złoto w kumite 
indywidualnym juniorów -68 kg, Igor 
Piaskowski – złoto we kumite indywi-
dualnym juniorów młodszych +70 kg.

W kumite drużynowym juniorów 

młodszych drużyna Wrzesińskiego 
Klubu Karate w zaledwie dwuoso-
bowym składzie (Karol Kostrzewa 
oraz Igor Piaskowski) dołożyła jesz-
cze jeden srebrny medal. Z ogólnym 
wynikiem dwa złota, dwa srebra i je-
den brąz klub z Wrześni w klasyfikacji 
medalowej uplasował się na szóstym 
miejscu spośród 35 zespołów.    (red.)

Drużyna wrzesińskich karateków wskoczyła na II miejsce podium

Zawodnicy KP Wooden Villa/Lucart Energy Września cieszą się z kolejnego sukcesu
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