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Obwodnica otwarta

Informacje sportowe

Laptopy dla szkół

Dzień Patrona

Nowa komenda oficjalnie otwarta
W piątek 5 marca odbyło się 

oficjalne otwarcie Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Białężycach.

Przypomnijmy, że budowa nowej 
siedziby strażaków rozpoczęła się  
w 2015 roku. Zadanie to obejmowało 
wybudowanie dwukondygnacyjne-
go budynku strażnicy z pomieszcze-
niami administracyjno-biurowymi 
oraz częścią socjalną dla strażaków 
pracujących w systemie zmianowym. 
Nowy budynek ma również 16 miejsc 
garażowych. Prace budowlane obej-
mowały także zagospodarowanie 
terenu dookoła komendy. Inwestycja 
kosztowała ponad 22 mln zł. 

Na otwarciu zjawił się m.in. wicemi-
nister spraw wewnętrznych i admini-
stracji Maciej Wąsik, któremu st. bryg. 
Damian Jankowiak złożył meldunek. 

Podczas otwarcia komendy kape-
lani Mateusz Drob oraz Mirosław 
Stawicki poświęcili budynek, a także 
wozy, do których kluczyki odebrali 
strażacy z wybranych jednostek OSP 
oraz PSP w Wielkopolsce. Średnie sa-
mochody ratowniczo-gaśnicze trafiły 
do OSP z Iwanowic, Ryczywołu oraz 
Koła nad Wartą, natomiast ciężkie sa-
mochody ratowniczo-gaśnicze otrzy-
mały jednostki OSP z Marzenina, 
Damasławka, Kowali Pańskich, Goli, 
Mrowina, Wilczyna i Białej. Komenda 
miejska PSP w Koninie oraz trzy ko-

mendy powiatowe: w Krotoszynie, 
Szamotułach i Złotowie odebrały 
kluczyki do samochodów specjal-
nych rozpoznawczo–ratowniczych. 
Lekkie samochody specjalne typu 
mikrobus trafiły do komend powia-
towych z Gniezna, Grodziska Wiel-
kopolskiego, Kościana oraz Ostrowa 

Otwarty konkurs ofert 

Wielkopolskiego. 
Uroczystość zwieńczyło przecięcie 

wstęgi przez Macieja Wąsika, Michała 
Zielińskiego – wojewodę wielkopol-
skiego, nadbryg. Andrzeja Bartko-
wiaka – komendanta głównego PSP, 
st. bryg. Dariusza Matczaka – wielko-
polskiego komendanta wojewódz-

kiego PSP oraz  bryg. Piotra Trawiń-
skiego – komendanta powiatowego 
PSP we Wrześni. 

Po części oficjalnej zaproszeni go-
ście zwiedzili budynek oraz obejrzeli 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy znajdu-
jący się na wyposażeniu jednostki.

Klaudia Kubiak

Budynek nowej komendy robi wrażenie

Termin składania wniosków upływa 24 marca. Pula środków wynosi 152,5 tys. zł.

Tym razem o wsparcie można ubie-
gać się w dziesięciu obszarach tema-
tycznych. Nowością w tym konkursie 
jest możliwość uzyskania dotacji na 
zadania związane z ochroną środowi-
ska, których celem jest podnoszenie 
świadomości w tej dziedzinie oraz 
kształtowanie postaw ekologicznych. 
O wsparcie zadań publicznych mogą 
ubiegać się stowarzyszenia, fundacje 

i inne organizacje pożytku publicz-
nego, które określa odpowiednia 
ustawa. Oferent powinien wziąć pod 
uwagę różne formy prowadzenia za-
dania w związku z ryzykiem wynika-
jącym z pandemii, a ono samo musi 
być realizowane zgodnie z obowią-
zującymi normami bezpieczeństwa, 
rekomendacjami głównego inspek-
tora sanitarnego oraz rozporządze-

niami Ministerstwa Zdrowia.
Po raz kolejny ofertę należy sporzą-

dzić i wysłać najpierw w Generato-
rze eNGO, po czym jej wydrukowany  
i podpisany egzemplarz złożyć osobiście 
w Starostwie Powiatowym lub przesłać 
do urzędu pocztą. Generator ułatwia 
stworzenie oferty i sprawozdania, po-
zwala na eliminowanie błędów oraz 
usprawnia komunikację między organi-

zacjami pozarządowymi a urzędem.
Czas na złożenie oferty upływa 24 

marca, zaś rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi najpóźniej 16 kwietnia. Za-
dania muszą być realizowane mię-
dzy 20 kwietnia a 15 grudnia. Wszel-
kie szczegóły i treść ogłoszeń można 
znaleźć w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Powiatu Wrzesińskiego.

Klara Skrzypczyk

O logopedii i nie tylko

Wspomnienia 
Marcina 
Panny



Znalazłeś? Zgubiłeś?  
Zadzwoń do Biura Rzeczy Znalezionych
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Dziennik budowy Powiatowego  
Centrum Edukacji Zawodowej

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.
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Trwa układanie płytek

Posiadał substancje psychotropowe
Wrzesińscy policjanci rozpracowali 20-letniego mieszkańca powiatu słupeckiego, który posiadał 

znaczne ilości narkotyków. Mężczyźnie zostały postawione dwa zarzuty, grozi mu nawet do 10 lat po-
zbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego 
zajmujący się zwalczaniem środków 
odurzających oraz substancji psy-
chotropowych z nielegalnego rynku 
narkotykowego nie ograniczają się 
tylko do działań na terenie naszego 
powiatu. Przykładem tego jest za-
trzymanie 20-letniego mężczyzny, 
do którego doszło na terenie powia-
tu słupeckiego.

Policjanci z tamtejszej komendy we 

Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Dziennik budowy PSK ZAMKOWA

Prace rozbiórkowe i porządkowe 

Rusztowanie przy wieży

współpracy z wrzesińskimi policjan-
tami pionu kryminalnego 16 lutego 
ujawnili w miejscu zamieszkania 
20-latka ponad 307 gramów sub-
stancji psychotropowych. Podczas 
wykonanego testu okazało się, że 
jest to metamfetamina. W związku  
z tym, że ta ilość została zakwalifiko-
wana jako znaczna, zostało wszczęte 
śledztwo prokuratorskie. W trakcie 
analizy materiałów okazało się rów-

Nie zatrzymał się do kontroli
Policjanci podjęli pościg za kierującym Audi A3, który nie zatrzymał się do kontroli. W ostatniej fazie 

pościgu determinacja 39-latka była na tyle duża, że uciekał na feldze. Mężczyzna miał w pojeździe oraz 
w swoim miejscu zamieszkania narkotyki.
20 lutego o godzinie 20:40 na ulicy 

Wrzesińskiej w Pyzdrach patrolują-
cy policjanci postanowili zatrzymać 
do kontroli kierowcę Audi A3, który 
natychmiast znacząco przyspieszył  
i zaczął uciekać przed oznakowanym 
radiowozem. Nie reagując na sygnały 
dźwiękowe i świetlne, z dużą prędko-
ścią przejeżdżał ulicami Pyzdr, powo-
dując ogromne zagrożenie dla in-
nych uczestników drogi. Dodatkowo 
w trakcie pościgu kierujący wyłączył 
w pojeździe światła mijania, chcąc 
być niewidocznym.

Sprytny plan jednak się nie powiódł, 
ponieważ po kilku minutach ucieczki 
kierujący Audi A3 został zatrzymany 
na ulicy Niepodległości. Okazało się, 
że jest to 39-letni mieszkaniec Pyzdr. 
W pojeździe znajdowała się również 
39-letnia obywatelka Ukrainy. De-
terminacja mężczyzny była na tyle 
duża, że w końcowej fazie pościgu 
uciekał przed radiowozem na samej 
feldze, ponieważ na ulicy Niepodle-
głości uszkodził oponę.

Podczas pierwszej weryfikacji przy-
czyn takiego nieodpowiedzialnego 
zachowania kierowcy, polegającej 
na sprawdzeniu pojazdu, okazało 
się, że na tylnym siedzeniu znajduje 
się zwitek papierowy z zawartością 
suszu roślinnego. Dodatkowo 39-la-
tek miał również przy sobie taką 
samą zawartość. Kolejnym krokiem 
było przeprowadzone przeszukanie 
u osób zatrzymanych. W ich wspól-
nym miejscu zamieszkania policjanci 

ujawnili amfetaminę oraz marihuanę 
należącą do 39-latka.

Mężczyźnie zostały postawione dwa 
zarzuty posiadania łącznie ponad 5,5 
grama środków odurzających oraz 
0,5 grama substancji psychotropo-
wych, a także niezatrzymanie się do 
kontroli. Wobec kobiety nie wszczęto 
postępowania.

Na przykładzie 39-latka trzeba przy-
pomnieć o zmianie przepisów, które 

Umów się przez Internet 
do Wydziału Komunikacji i Transportu

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych interesantów oraz komfort załatwiania spraw uruchomiona zo-
stała usługa internetowej rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu. W paru prostych krokach można 
wygodnie umówić się na dogodny dzień i godzinę bez konieczności oczekiwania w kolejce. Interesanci chcący 
załatwić sprawę bez uprzedniego umówienia terminu w dalszym ciągu są obsługiwani według kolejki. 

Internetowa rezerwacja terminu możliwa jest na stronie: rejestracja.wrzesnia.powiat.pl.        
   (red.)

nież, że 20-latek udzielał innym oso-
bom posiadanych substancji psycho-
tropowych.

W końcowym etapie prokurator 
postawił mieszkańcowi powiatu słu-
peckiego dwa zarzuty w postaci po-
siadania znacznej ilości i udzielania 
substancji psychotropowych celem 
osiągnięcia korzyści majątkowej. 
20-latkowi grozi nawet do 10 lat po-
zbawienia wolności.         KPP

wprowadziły sankcje karne w postaci 
pozbawienia wolności od 3 miesię-
cy do 5 lat za niezatrzymanie się do 
kontroli. Trzeba wziąć pod uwagę, że 
osoba, która ucieka przez policjanta-
mi, kompletnie nie zwraca uwagi na 
innych uczestników ruchu drogowe-
go, będąc dla nich ogromnym zagro-
żeniem.

KPP

Tyle zostało z koła samochodu mężczyzny, który podjął ucieczkę przed policjantami

fot. KPP

tel. 61 640 44 73 
W związku z sytuacją epidemiczną zgłoszenia 

rzeczy znalezionych i zagubionych przyjmo-
wane są wyłącznie telefonicznie.
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Geodezja na miarę XXI wieku
Cyfryzacja w powiatowej geodezji wkroczyła w kolejny etap. 10 marca podpisana została umowa na 

utworzenie mapy numerycznej dla Miłosławia. Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskanej przez 
powiat dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jej wysokość to 151 tys. złotych.

W Powiatowym Ośrodku Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficz-
nej wprowadzono wiele zmian, które 
usprawniają funkcjonowanie wy-
działu i załatwianie spraw przez inte-
resantów. Pod koniec zeszłego roku 
powstała mapa zasadnicza w postaci 
cyfrowej dla całej gminy Miłosław. 
To rozwiązanie umożliwia mieszkań-
com tego terenu zamawianie map  
w formacie cyfrowym, co można 
zrobić poprzez platformę iWniosek, 
która dostępna jest na stronie inter-
netowej powiatu, lub pod adresem 
wniosek.wrzesnia.powiat.pl. W naj-
bliższym czasie mapę numeryczną 
zyska samo miasto. Jest to możliwe 
dzięki kwocie 151 tys. złotych po-
zyskanej przez powiat wrzesiński  
z Wielkopolskiego Urzędu Woje-

wódzkiego. 
To jednak nie pierwsze kroki po-

czynione przez wydział w związku  
z cyfryzacją zasobów geodezyjnych. 
Działania w tym zakresie prowadzo-
ne są od 2017 roku. Od tego czasu 
udało się opracować mapę nume-
ryczną dla gminy Września, mapę 
zasadniczą dla miasta i gminy Nekla, 
dla gminy Miłosław oraz dla kilku 
wsi w gminie Kołaczkowo, a także 
zakupić pięć zestawów komputero-
wych dla pracowników powiatowej 
geodezji. Do końca 2021 roku ma 
powstać mapa numeryczna i baza 
danych geodezyjnej sieci uzbrojenia 
terenu (GESUT) dla terenu miasta 
Września. Przewiduje się również 
modernizację ewidencji gruntów 
i budynków dla gminy Miłosław. 

Dzięki unijnemu wsparciu w Powia-
towym Ośrodku Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej wdrożono 
nowe e-usługi związane z prowadze-
niem narad koordynacyjnych sieci 
uzbrojenia terenu dla branżowców  
i projektantów oraz przeznaczone 
dla rzeczoznawców majątkowych.

Dzięki procesowi cyfryzacji w po-
wiatowej geodezji interesanci mogą 
uzyskać coraz więcej danych bez 
wychodzenia z domu. Korzystanie 
z i-wniosków ułatwia bezpieczne  
i szybkie załatwienie sprawy, co jest 
szczególnie ważne w dobie pande-
mii. Zachęcamy do wyboru tego roz-
wiązania zamiast wizyty w urzędzie.

Monika Tomczak

Moment podpisania umowy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ci, co bili dzieci, a teraz pogonili premiera RP
W ostatnich dniach w naszym powiecie miały miejsce dwa doniosłe wydarzenia i towarzyszące im tak zwane oficjałki. Nie byłoby w tym nic nad-

zwyczajnego, gdyby nie… No właśnie… Gdyby nie związane z nimi dość szczególne okoliczności. Nie wiem, może jestem jakoś wyczulony na nie-
które praktyki, które wywołują u mnie odczucia podobne do alergii, świerzbienia skóry – sytuacje, w których bez względu na okoliczności musimy 
się odruchowo podrapać i trudno nam nad tym zapanować. 

Przez długie lata czekaliśmy 
na nową strażnicę we Wrześni, 
zabiegało o tę inwestycję wielu 
mundurowych, samorządowców 
i zwyczajnych obywateli. Okazja 
nadarzyła się szczególna, kiedy 
po latach zabiegania przez wrze-
sińskich samorządowców o spro-
wadzenie na nasz teren dużych 
inwestorów plany te zaczęły się 
wyraźnie krystalizować. Powstała 
Wrzesińska Strefa Aktywności Go-
spodarczej i pojawiły się napraw-
dę duże inwestycje. W tym kon-
tekście budowa dużej, nowocze-
snej strażnicy w naszym powiecie 
stała się jakże realna. Zabiegali  
o nią także nowi inwestorzy. 

Udało się wynegocjować w „cen-
trali” budowę nowej strażnicy dla 
wrzesińskich strażaków w czte-
rech etapach. Wyszukaliśmy teren 
pod budowę, załatwiliśmy pro-
jekt, doprowadziliśmy media i fak-
tycznie rozpoczęliśmy budowę. 
„Pociąg ruszył”, by się zatrzymać 
na stacji „koniec budowy”. Stało 
się to późną jesienią ubiegłego 
roku. Teraz już tylko czekaliśmy 
na przeprowadzkę i odświętne, 
radosne otwarcie nowej strażnicy  

z udziałem wszystkich tych, którzy 
do powstania tego dzieła się przy-
czynili, tych, którzy nas w tym przed-
sięwzięciu przez lata wspierali, oraz 
braci strażackiej i ratowniczej jako 
przyszłych użytkowników. Nic takie-
go się jednak nie stało. 

Uroczystość otwarcia: stoimy z bur-
mistrzem Wrześni w tłumie zupełnie 
obcych ludzi, którzy zjechali nie wia-
domo skąd, ustawiono w rynsztunku 
apelowym dawno temu zakupione 
samochody strażackie, żeby tutaj ofi-
cjalnie ponownie wręczyć strażakom 
kluczyki do ich „nowych wozów”. 
Urządzono w Białężycach oficjałkę, 
na której zameldowali się oficerowie 
wysokich szarż, przed oczami migały 
świeżo wyszywane epolety, był też 
generał, czyli po strażacku nadbryga-
dier, ministrowie, regionalni dygnita-
rze, posłowie jednoimienni i matka 
Polka z kwilącym w wózeczku nie-
mowlakiem, wszyscy skrupulatnie 
powitani według precedencji. Cały 
obrazek jako żywo wyjęty z epoki 
„słusznie minionej”.

Zabrakło natomiast na uroczystym 
otwarciu byłych komendantów  
i strażaków zawodowej straży, god-
nej reprezentacji OSP, gminnych 

włodarzy i samorządowców hojnie 
wspierających na co dzień „gotowość 
bojową” lokalnych straży pożarnych. 
Zabrakło także tych licznych, którzy 
się po drodze walnie do powstania 
nowej strażnicy przyczynili. Nie za-
proszono do zabrania głosu nikogo  
z miejscowych włodarzy, którzy przy-
pomnieć by mogli, że nasza historia 
nie zaczęła się przed kilku laty, jak 
podnosili w swoich wystąpieniach 
przyjezdni notable, tylko ma swoją 
bogatą pokoleniową tradycję i że ta 
chwila to przede wszystkim nasze lo-
kalne święto, które wieńczy wspólne 
dzieło. Stąd mój smutek, rozczarowa-
nie, żal i… Ech tam!

Drugim doniosłym wydarzeniem 
miało być otwarcie długo oczekiwa-
nej północno-wschodniej obwod-
nicy Wrześni, która wyprowadza 
wreszcie uciążliwy ruch tranzytowy  
z centrum miasta. To dzieło wieńczy 
z kolei wieloletnie zabiegi i wysiłki 
samorządowców, drogowców, spe-
cjalistów i w końcu wykonawców. 

Kiedy przez całe lata wrześnianie 
nie mogli doczekać się włączenia 
projektu obwodnicy do portfela 
centralnych inwestycji, postanowili 
wziąć sprawy w swoje ręce i rozpo-

częli budowę na własny rachunek. 
Wówczas to niespodziewanie gmina 
jako inwestor dostała wsparcie z fun-
duszy rządowych, co znacznie przy-
spieszyło zakończenie inwestycji, ku 
zadowoleniu nas wszystkich. I chwa-
ła za ten gest.

Niestety jednak i tym razem zamiast 
radosnego świętowania przez miesz-
kańców zakończenia tej tak oczeki-
wanej inwestycji z udziałem samego 
premiera, w świat poszedł z Wrześni 
jakże niepożądany przekaz medialny: 
premier salwujący się ucieczką przed 
szarżującą hordą protestujących rol-
ników z Agrounii, w tle zaś w pogoni 
policjanci i redaktor z lokalnej gazety 
przeskakujący rów z wodą, niczym 
w Wielkiej Pardubickiej. Ci pierwsi  
w pogoni za protestującymi, a żurna-
lista w pogoni za sensacją. Wszystko 
zbrukane, żałosne i smutne.

Na szczęście burmistrz w przed-
dzień oficjalnego otwarcia, jakby 
wiedziony jakimś instynktem, zapro-
sił samorządowców na podsumowa-
nie inwestycji w teren. Tak, chociaż to 
się udało.

Czarę goryczy dopełnia jednak wie-
czorny telefon od znajomego gdzieś 
z Polski:

 – I co, Września znów na czołów-
kach, ale macie farta. Jak wam 
to wychodzi…. Najpierw biliście 
dzieci wrzesińskie, a teraz pogo-
niliście premiera RP. Kolejny raz 
przychodzicie do historii – podsu-
mował z przekąsem. Zdecydowa-
nie zaoponowałem, że z dziećmi 
i z premierem, to nie my byliśmy 
sprawcami tylko ofiarami. 

– Eee tam, liczy się przekaz, który 
idzie w świat. Reszta się nie liczy – 
podsumował.

Ręce i nogi opadają.
              Dionizy Jaśniewicz

              …nieradosny

Po zakończonej termomodernizacji budynek zyska nowy wygląd

Termomodernizacja 
budynku przychodni
Szpitala Powiatowego

W pierwszych dniach marca została zawarta umowa na realiza-
cję prac termomodernizacyjnych budynku przychodni Szpitala Po-
wiatowego we Wrześni. 

Inwestycja, na którą czekano od 
dawna, ma zakończyć się wiosną 
2022 roku.

Prace rozpoczną się na przełomie 
marca i kwietnia. Ich zakres obej-
muje przede wszystkim docieplenie 
ścian zewnętrznych i stropodachu, 
wymianę stolarki okiennej i drzwi 
zewnętrznych, wymianę centralnego 
ogrzewania oraz wykonanie systemu 
zarządzania energią. Modernizacji 

ulegną również instalacje wodne we-
wnątrz budynku. Wykonawcą zadania 
jest firma Usługi Ogólno-Budowlane 
Damian Pieszak, a wartość prac opie-
wa na nieco ponad 2,5 mln zł.

Zadanie dofinansowane jest ze 
środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz budżetu powiatu wrze-
sińskiego.

Joanna Musiałkiewicz
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Mówić obrazami, cz. 23
Tym razem wspólnie układamy marcowe przysłowia.

Publikując kolejne materiały  
z serii „Mówić obrazami”, chcemy 
przybliżyć czytelnikom zagadnie-
nie komunikacji alternatywnej  
i wspomagającej. Zabawa wykorzy-
stująca piktogramy to sposób na 
poznanie jednej z metod porozu-

miewania się w sposób niewerbalny. 
Na poważnie i z sukcesami komuni-
kacja alternatywna jest stosowana  
w Zespole Szkół im. Janusza Kor-
czaka, którego niektórzy ucznio-
wie zmagają się z ograniczeniami 
związanymi z mową. Dzięki wyko-

Rozwiązanie: Pogody kwietniowe – słoty majowe; Kto w marcu zasieje, ten na wiosnę się śmieje

Rozmawiali o szkolnictwie
Konferencja „Lepsza Edukacja” to coroczne wydarzenie od kilku lat organizowane przez Samorzą-

dową Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II wraz z Urzędem Miasta i Gminy Września. W tym roku 
prelegenci i słuchacze spotkali się w wirtualnej rzeczywistości podczas sesji online, które odbyły się 5 
i 6 marca. Hasło przewodnie tej edycji brzmiało: „Dajmy uczniom i nauczycielom szansę na skuteczną 
współpracę!”.

Tegoroczna konferencja pozwoliła 
na podzielenie się spostrzeżeniami 
i doświadczeniami związanymi ze 
zdalnym nauczaniem. Jest to czas, 
w którym praktyczne zastosowa-
nie nowych technologii odgrywa  
w szkolnictwie ogromną rolę. Celem 
spotkania, w którym uczestniczyli 
eksperci z Polski i świata, była popu-
laryzacja wykorzystywania rozwią-
zań informacyjno-komunikacyjnych 
w prowadzeniu nauki zdalnej, a tak-
że potrzeby edukacji medialnej oraz 
wdrażania umiejętności programo-
wania wśród najmłodszych uczniów 
i rozwijania tych kompetencji w póź-
niejszym czasie. 

Pierwszego dnia we Wrzesińskim 
Ośrodku Kultury z prelegentami 
rozmawiał Maciej Kautz – konferan-
sjer, prezenter telewizyjny i radio-
wy. Nie wszyscy mówcy pojawili się 

we Wrześni osobiście, część z nich 
zdecydowała się na przedstawienie 
prezentacji online. Uczestnicy kon-
ferencji łączyli się z nimi za pośred-
nictwem platformy Teams (całość 
można obejrzeć na kanale YouTu-
be). Rozpoczął ją wykład profesora 
Stanisława Dylaka z Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
który swoje wystąpienie wygłosił ze 
sceny WOK-u. Poruszonym przez nie-
go tematem były więzi i relacje łączą-
ce szkolną społeczność stanowiące 
jedne z podstawowych elementów 
jej funkcjonowania, które obecnie 
ulegają przeobrażeniom związanym 
z nauczaniem zdalnym. Kolejne re-
feraty dotyczyły zagrożeń i wyzwań, 
jakie obecnie stoją przed oświatą,  
w tym nowych sposobów uczenia 
się, wpływu pandemii na wykorzy-
stywanie nowoczesnych technologii 

przez nauczycieli czy uzależnienia od 
gier komputerowych. Gościem spe-
cjalnym konferencji był Radek Brzóz-
ka – dziennikarz, reporter i prezenter 
programów telewizyjnych.

Kolejnego dnia wykład wygłosił 
doktor habilitowany Lech Mankie-
wicz – astronom i fizyk, populary-
zator nauk przyrodniczych, który 
mówił o tym, w jaki sposób dotrzeć 
do uczniów, by lepiej przyswajali 
przekazywane im informacje. Gość 
odnosił się do swoich doświadczeń 
związanych z pracą nauczyciela fi-
zyki. Następnie odbyły się warsztaty 
przygotowane przez nauczycieli, 
praktyków i znawców rynku zwią-
zanego z oświatą. Na zakończenie 
przedstawiono informację o wyróż-
nieniach przyznanych najaktywniej-
szym uczestnikom konferencji.

Monika Tomczak

Organizatorzy konferencji mimo trudności związanych z pandemią stanęli na wysokości zadania
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Liczba zakupionych laptopów została określona na podstawie zapotrzebowania 
zgłoszonego przez szkoły na etapie składania wniosku o dofinansowanie

Wsparcie dla uczniów 
w czasie pandemii

Szkoły z terenu powiatu wrzesińskiego prowadzące kształcenie 
zawodowe doposażono w laptopy i niezbędne oprogramowanie, 
które pomoże uczniom w zdalnej nauce. Sprzęt został przekazany dy-
rektorom 10 marca podczas spotkania ze starostą wrzesińskim Dio-
nizym Jaśniewiczem i pracownikami Wydziału Edukacji w Centrum 
Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Urządzenia zakupiono w zakresie 
realizowanego przez powiat wrze-
siński projektu pod nazwą „Szkoła  
w domu. Wsparcie kształcenia na 
odległość w powiecie wrzesińskim” 
w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmoc-
nienie oraz dostosowanie kształ-
cenia i szkolenia zawodowego do 
potrzeb rynku pracy, Poddziałania 
8.3.1. Kształcenie zawodowe mło-
dzieży – tryb konkursowy oraz tryb 
nadzwyczajny w zakresie epidemii 
COVID-19, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Dofinansowanie pro-
jektu wynosi 446 138,43 zł (jego cał-
kowita wartość to 524 868,75 zł). 

Laptopy trafiły do placówek (tech-
ników i szkół branżowych) uczest-
niczących w projekcie: 40 sztuk do 
Zespołu Szkół Politechnicznych,  

rzystywaniu znaków przestrzenno-
-dotykowych (np. przedmiotów), 
grafik (nie tylko piktogramów, lecz 
także obrazów czy symboli), zna-
ków manualnych (gestów) osoby 
nieposługujące się mową lub mó-
wiące w sposób ograniczony mają 

możliwość porozumiewania się  
z otoczeniem. Społeczność szkoły za-
chęca do poznawania zasad komuni-
kacji alternatywnej i wspomagającej, 
a jednocześnie wspólnej zabawy. 
Hanna Ludwiczak oraz Renata Jaku-
bowska przypominają, że z porami 

roku nierozerwalnie związane są 
przysłowia. Z poniższych piktogra-
mów można ułożyć dwa takie po-
wiedzenia.     
    (red.)

29 do Zespołu Szkół Zawodowych  
nr  2, 26 do Zespołu Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących oraz 10 
do Zespołu Szkół Specjalnych. Sprzęt 
posłuży uczniom do realizacji kształ-
cenia zawodowego w trybie zdal-
nym. Po zniesieniu obostrzeń urzą-
dzenia będą wykorzystywane przez 
szkoły do kształcenia stacjonarnego. 

W najbliższym czasie planuje się 
zakup kolejnych laptopów dla ZSTiO 
i ZSS nr 2 oraz komputerów stacjo-
narnych dla ZSP. Wcześniej szkoły 
prowadzone przez powiat otrzymały 
sprzęt komputerowy m.in. w ramach 
grantu „Zdalna Szkoła” oraz progra-
mu „Aktywna Tablica”. Pracownie 
komputerowe w ZSZ i ZSP mają zo-
stać wyposażone w ramach unijnego 
programu „Rozwój szkolnictwa za-
wodowego na terenie powiatu wrze-
sińskiego – stawiamy na kształcenie 
fachowców!”.

Monika Tomczak
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Mowa receptą na problemy
W Zespole Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni prowadzone są różnego rodzaju terapie wspomagające rozwój dzieci i młodzieży. W ofercie placówki 

można znaleźć między innymi zajęcia logopedyczne, które prowadzone są zgodnie z potrzebami dzieci na różnych szczeblach ich edukacji. Wicedyrektor 
ZSS Renata Jakubowska, logopeda i  surdopedagog pracująca z najmłodszymi dziećmi w placówce, opowiada, co może być przesłanką do tego, by rodzice 
udali się z pociechą do specjalisty.

Czym jest logopedia?
Zajęcia logopedyczne mają na 

celu usprawnianie komunikowa-
nia się. Wszystkie pragnienia oraz 
uczucia przekazujemy głównie za 
pośrednictwem mowy. Kiedy jej 
brakuje, zaczynają się pojawiać 
problemy na wielu różnych płasz-
czyznach, można np. obserwować 
zaburzony rozwój poznawczo-
-ogólny. Głównym zadaniem zajęć 
logopedycznych skierowanych do 
najmłodszych jest skorygowanie 
wad wymowy, a także prowadze-
nie wszelkich działań w kierunku jej 
rozwijania. Często trafiają do nas 
dzieci, u których występuje opóź-
niony rozwój mowy. Specjalista ma 
za zadanie wyznaczyć ćwiczenia, 
które, wykonywane systematycz-
nie, powinny pomóc uporać się  
z problemem lub go zmniejszyć. 

Kiedy powinniśmy zwrócić się 
do logopedy z prośbą o pomoc?

Do logopedy rodzic powinien się 
zwrócić w momencie, gdy zauważa, 
że dziecko nie mówi lub mówi bar-
dzo mało, np. jeśli po ukończeniu 
pierwszego roku życia nie wypo-
wiada najprostszych słów (mama, 
tata, baba, auto) lub jako dwula-
tek wypowiada bardzo mało słów,  
a przy tym nie łączy ich w dwuwy-
razowe wypowiedzi. Dla przykładu, 
20-miesięczne dziecko powinno 
wypowiadać ok. 170 wyrazów. Do 
specjalisty powinien zgłosić się 
również rodzic w przypadku, kiedy 
mowa pociechy jest niezrozumiała 
dla otoczenia, np. gdy trzylatka są 
w stanie zrozumieć tylko jego naj-
bliżsi, a osoby z zewnątrz już nie. 
Konsultacja logopedyczna wska-
zana jest także, gdy dziecko wy-
powiadając słowa, wysuwa język 
między zęby, zniekształca wyma-
wiane głoski czy wręcz je pomija. 
Niepokojąca jest również sytuacja, 
kiedy dziecko już mówiło i nagle 
przestało mówić albo mówi jedynie 
w określonych sytuacjach czy miej-
scach. Do specjalisty rodzic może 
się także zgłosić, gdy zaobserwuje, 
że pociecha mówi przez nos, ma 
problemy ze słuchem, nie reaguje 
na dźwięki z najbliższego otoczenia 
czy na swoje imię. W tym przypad-
ku potrzebne są również dodatko-
we badania pod kątem tego, czy 
dziecko ma prawidłowy słuch, czy 
brak reakcji nie wynika z innych 
trudności rozwojowych np. zabu-
rzeń ze spektrum autyzmu. Na kon-
sultację logopedyczną rodzic może 
się także zgłosić w momencie, gdy 
ma wątpliwości, czy maluch ma 
prawidłowo zbudowane narządy 
artykulacyjne. Zarówno poprawna 
budowa, jak i sprawność narządów 
umożliwiają nabywanie mowy  
w sposób odpowiadający normom 
dla danego wieku. Problemy, które 
mogą w efekcie wpływać na mowę, 
to także trudności z jedzeniem, gry-
zieniem, przeżuwaniem, połyka-
niem, piciem z kubeczka czy przez 
słomkę. Jeśli dziecko nie potrafi 
zrobić tego prawidłowo, może to 

wskazywać na późniejsze trudności 
z poprawną mową. Przeszkodą do 
prawidłowej mowy może się okazać 
również to, że maluch bardzo długo 
był karmiony butelką, nadal ssie smo-
czek, kciuk, wargę czy policzki. Wtedy 
również należy skontaktować się ze 
specjalistą. Ćwiczenia usprawniające 
mają na celu wypracowanie celowych 
ruchów, np. języka czy warg. Dziecko 
powinno mieć wyczucie danego ruchu 
i położenia poszczególnych narządów 
mowy.

Aby prawidłowo poprowadzić terapię 
rozwoju mowy dziecka, potrzebna jest 
kompleksowa diagnoza przeprowa-
dzona przez logopedę, który często 
konsultuje się z innymi specjalistami  
i powołuje się na wiedzę z innych dzie-
dzin. W naszej szkole logopeda współ-
pracuje z np. rehabilitantem, terapeu-
tą integracji sensorycznej, terapeutą 
ręki czy psychologiem po to, by rozwój 
dziecka był stymulowany na wielu 
płaszczyznach. Bardzo pomocne są 
również badania słuchu wykonywane 
przez laryngologa lub audiologa, któ-
rych wynik będzie warunkował dalsze 
postępowanie terapeutyczne wobec 
dziecka. 

Jak wyglądają zajęcia z logope-
dii? Czy ćwiczenia, które dzieci 
wykonują w szkole, można rów-
nież wykonywać samodzielnie  
w domu?

Zajęcia z logopedii są zindywiduali-
zowane, czyli dostosowane do potrzeb 
dzieci i tego, z jakimi trudnościami 
przychodzą na zajęcia. Na pewno 
inaczej poprowadzimy ćwiczenia dla 
uczniów z autyzmem, u których mowa 
czasami nie występuje wcale lub poja-
wiają się nieprawidłowości w zakresie 
konstruowania wypowiedzi. Wów-
czas jesteśmy ukierunkowani przede 
wszystkim na rozwijanie komuniko-
wania się, rozwijanie słownictwa czyn-
nego i rozumienie wypowiedzi. Inne 
natomiast działania podejmiemy, gdy 
dziecko ma zdiagnozowane opóźnie-
nie rozwoju mowy. W Zespole Szkół im. 
Janusza Korczaka z zajęć logopedycz-
nych korzystają dzieci w ramach wcze-
snego wspomagania rozwoju, dzieci 
z oddziału przedszkolnego, uczniowie 
naszej szkoły. W przypadku maluchów 
cała nasza terapia logopedyczna 
opiera się na zabawie, która jest tak 
skonstruowana, aby oczekiwać od 
dziecka określonej reakcji. Logopeda 
przygotowuje wcześniej plan, według 
którego podąża, by rozwijać mowę 
podopiecznego. Plan ten jest oczywi-
ście konsultowany z innymi specjali-
stami prowadzącymi podopiecznego 
oraz uzgadniany z rodzicami. W przy-
padku maluchów rodzic może uczest-
niczyć w zajęciach logopedycznych, 
więc widzi, w jaki sposób pracujemy  
z dzieckiem, jakich pomocy używamy, 
w jaki sposób formułujemy wypowie-
dzi, jak do niego mówimy. Podczas 
zajęć pokazujemy, w jaki sposób mo-
tywować dziecko do podejmowania 
inicjatywy w zakresie kompetencji 
komunikacyjnych oraz jak prowadzić 
ćwiczenia w domu. Dzięki temu, że 
rodzic uczestniczy w zajęciach i widzi, 

w jaki sposób pracujemy, może póź-
niej podobnie pracować z pociechą  
w domu, powtarzając ćwiczenia. 
Uczestnictwo rodzica na zajęciach 
w obecnej chwili jest zawieszone ze 
względów epidemicznych, jednak kie-
dy sytuacja się unormuje, rodzice będą 
mogli uczestniczyć w zajęciach.

W przypadku dziecka niemówiącego 
korzystamy również z alternatywnych 
form komunikacji czy też komunikacji 
wspomagającej. Dysponujemy komu-
nikatorami mowy, dzięki którym uczeń 
ma możliwość określania swoich pra-
gnienień i potrzeb. Rodzice często py-
tają, czy wprowadzenie piktogramów 
nie hamuje rozwoju mowy. Pragnę 
uspokoić – wprowadzenie piktogra-
mów powoduje, że mowa zaczyna 
się rozwijać, dziecko zaczyna uczest-
niczyć w relacji, która jest szansą na 
wzajemne zrozumienie, komunikuje 
się z drugą osobą, a także zmniejsza 
się stres wynikający z tego, że nie może 
przekazać nam informacji. W szkole, 
pracując z najmłodszymi uczniami, 
wykorzystujemy specjalne oprogra-
mowanie „Mówik”, które umożliwia 
nam komunikację alternatywną. Ro-
dzice mają możliwość wypożyczenia 
tabletu z takim oprogramowaniem  
i korzystania z niego w domu.

W przypadku starszych dzieci do cie-
kawych form pracy logopedycznej na-
leżą zajęcia logorytmiczne, które wy-
korzystywane są nie tylko w logopedii, 
ale również terapii osób mających 
problemy ze słuchem. Są to różnego 
rodzaju zabawy rytmiczne, słuchowe, 
oddechowe i słowne, których tło sta-
nowi muzyka. W przypadku najmłod-
szych logorytmika zaspokaja także 
naturalną potrzebę ruchu i przyczy-
nia się, oprócz rozwijania mowy, do 
rozwoju sfery ruchowej. Zachęcamy 
rodziców do tego, aby wykorzystywali 
w domu zabawy, wykonywali razem 
z dzieckiem ćwiczenia, które obser-
wowali podczas zajęć w szkole, np. 
wszelkiego rodzaju zabawy dźwięko-
naśladowcze, ćwiczenia słuchowe. 
Ważne również, aby ćwiczyć w domu 
narządy mowy, np. naśladować głoski, 
nawet czasami z przesadną artykula-
cją, ponieważ sprawne narządy arty-
kulacyjne są podstawą prawidłowego 
rozwoju mowy. Wszystkie ćwiczenia 
proponowane podczas zajęć rozwijają 
nie tylko sferę logopedyczną, ale rów-
nież wyobraźnię, kreatywność oraz 
słownictwo bierne i czynne. Logopedzi 
niezmiennie polecają czytanie ksią-
żek, opowiadanie historyjek, mówie-
nie wierszy, rymowanek, wyliczanek. 
Wszyscy wiemy, że czytanie poszerza 
nie tylko horyzonty myślowe i wzboga-
ca słownictwo, lecz także w przypadku 
dzieci z opóźnionym rozwojem mowy 
przyczynia się do tego, że zaczynają 
lepiej mówić, kojarzyć, zapamiętywać 
słowa. W logopedii ważną rolę odgry-
wają ćwiczenia motoryki małej, czyli 
usprawniania rąk, co również wpływa 
na rozwój mowy, ponieważ w mózgu 
ośrodki odpowiedzialne za ruchy ręki 
znajdują się blisko ośrodków mowy. 
Dziecko, mając możliwość np. lepienia 
z plasteliny, kolorowania, zgniatania 
kulek z papieru, usprawnia motory-

kę palców i dłoni, pobudza w mózgu 
ośrodki odpowiedzialne za mowę, po-
prawia również precyzyjność ruchów 
artykulacyjnych języka, warg i żuchwy. 
W przypadku maluchów absolutnie 
wykluczone jest korzystanie z tabletu 
czy smartfona, ponieważ ta techno-
logia pobudza głównie prawą półkulę 
mózgu, a nie lewą, w której znajdują 
się wspomniane ośrodki mowy. Poza 
tym to, że dziecko układa np. klocki czy 
puzzle w telefonie, nie ma nic wspól-
nego z precyzyjnym rozwojem ruchu 
dłoni. 

Zatem konsekwentna praca  
z dzieckiem jest kluczem do tego, 
by pojawiły się efekty ćwiczeń?

Bardzo ważne jest, aby terapeuta 
pracujący z podopiecznym, współ-
pracował również z rodzicem,  
a rodzic chciał współpracować z te-
rapeutą, ponieważ w przeciwnym 
razie tak naprawdę nie będzie skut-
ków terapii logopedycznej. Logope-
da kieruje całym procesem terapii, 
natomiast rodzic jest jej bardzo 
ważnym ogniwem, gdyż kontynu-
uje terapię logopedyczną w domu. 
Niezwykle istotna jest systematycz-
ność przeprowadzanych ćwiczeń. 
Kiedy jest dobra współpraca rodzica 
i terapeuty, znacznie szybciej i lepiej 
widać efekty trudnej pracy dziecka  
i jego opiekunów. 

Rozmawiała Klaudia Kubiak

Praca z logopedą może okazać się dla dziecka dobrą zabawą

fot. ZSS

CBiRNT a cyfrowe 
innowacje

Czym jest HPC4POLAND? To w skrócie węzeł innowacji cyfro-
wych, a w praktyce grupa partnerów pod przewodnictwem Po-
znańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Celem węzła HPC4POLAND jest 
podnoszenie dostępności zaawan-
sowanych technologii i kompetencji 
cyfrowych (m. in. HPC, cloud, AI, AR/
VR, IoT, robotyki) dla przemysłu pro-
dukcyjnego w Polsce. Uczestnikami 
zespołu są m.in. Uniwersytet im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, Volks-
wagen Poznań, Fundacja Altum – In-
stytut Analiz Strategicznych, Lab150 
Innovation Centre, Apollogic, Terravi-
ta, Edu4Industry, Symkom, Invenco – 

mechanical engineering & mobile ro-
botics, FundingBox. Centrum Badań  
i Rozwoju Nowoczesnych Technolo-
gii również należy do grona partne-
rów, dzięki czemu może mieć bez-
pośredni wpływ na kształtowanie 
wiedzy w zakresie nowoczesnych 
technologii. Nie da się ukryć, że bycie 
częścią tak różnorodnej i fachowej 
grupy to odpowiedzialność i duże 
zobowiązanie.

CBiRNT
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Trudny wybór zawodu
Chociaż nabór do szkół ponadpodstawowych rusza 

dopiero w połowie maja to już teraz zachęcamy do tego, 
by zapoznać się z ofertami, jakie przygotowują nasze 
placówki. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących Damian Hoffmann przedstawia propo-
zycje, które przygotowano dla przyszłych uczniów. 

Jakie profile oferuje ZSTiO dla 
uczniów w naborze na rok szkolny 
2021/22? 

Nabór na rok szkolny 2021/2022 
uwzględniać będzie rekrutację na pięć 
kierunków technicznych oraz jeden lice-
alny. Obecnych ósmoklasistów zapra-
szamy do zapoznania się ze specyfiką 
nauki w klasach w zawodach: technika 
weterynarii, technika mechanizacji rol-
nictwa i agrotroniki, technika organiza-
cji turystyki, technika żywienia i usług 
gastronomicznych oraz technika kon-
troli jakości i bezpieczeństwa żywności. 
Z kolei w naszym liceum od ubiegłego 
roku funkcjonuje oddział przygotowa-
nia wojskowego (OPW). 

W ofercie szkoły pojawił się tech-
nik mechanizacji rolnictwa i agrot-
roniki. Jakie uprawnienia zyska 
absolwent tego kierunku?

Jak pokazuje analiza rynku pracy, kie-
runek mechanizacji rolnictwa i agrot-
roniki rozwija się bardzo dynamicznie, 
o czym świadczy wiele nowych miejsc 
pracy w tym zawodzie, oferowanych 
zarówno w Polsce, jak i na terenie ca-
łej Unii Europejskiej. Absolwent tego 
technikum może oczywiście kontynu-
ować naukę, podejmując kierunkowe 
studia na wybranej przez siebie uczel-
ni. Po zdaniu egzaminu zawodowego, 
kończąc szkołę, może również prowa-
dzić własną działalność gospodarczą  
w zakresie świadczenia usług mecha-
nizacyjnych, naprawczych, serwiso-
wania i dystrybucji sprzętu rolniczego, 
przejąć i prowadzić gospodarstwa rol-
ne korzystając z dopłat bezpośrednich 
oraz funduszy unijnych. Może praco-
wać również jako menadżer przedsię-
biorstw rolnych lub właściciel firm pro-
dukcyjnych i handlowych związanych 
z techniką rolniczą, podjąć pracę na 
stanowisku przedstawiciela handlo-
wego lub serwisanta renomowanych 
producentów sprzętu rolniczego dys-
trybuowanego na polskim rynku.

Szkoła proponuje również techni-
ka organizacji turystyki, który wy-
daje się być szerszym kierunkiem 
niż dotychczasowy technik ho-
telarstwa. Jakie korzyści zyskają 
uczniowie wybierający się na ten 
kierunek?

Obecna sytuacja w branży turystycz-
nej nie jest łatwa. Wszyscy jednak 
traktujemy ten okres jako przejściowy, 
z nadzieją spoglądając w przyszłość. 
Jedno jest pewne – po zakończeniu 
epidemii zainteresowanie turystyką 
wybuchnie z podwójną siłą. Każdy  
z nas z niecierpliwością oczekuje mo-
mentu, kiedy wyjdzie z domu, wsiądzie 
do samochodu, pociągu czy samolo-
tu i ruszy w świat. A wtedy wszystko 
będzie wydawało się jeszcze bardziej 
atrakcyjne, barwne i pociągające. 
Młodzi ludzie zdobywając kwalifikacje  
w zawodzie technika organizacji tu-
rystyki będą mieli pełne ręce pracy. 
My ich z pewnością dobrze przygotu-
jemy do przyszłych zawodowych wy-
zwań. W ramach prowadzonych zajęć 
uczniowie w teorii i praktyce uczą się: 

Związkowe wspomnienia
Przed pierwszym spotkaniem z nauczycielami z Sekcji Emerytów i Rencistów czułam 

ogromną tremę. Wielu z nich znałam, byli moimi nauczycielami, wśród nich był pierwszy dy-
rektor szkoły, gdzie uczyłam się być nauczycielką, były tam także moje dawne koleżan-
ki. Przyjęli mnie bardzo ciepło i serdecznie. Dla mnie przebywanie w ich gronie było za-
szczytem. To oni są elitą wrzesińskiej inteligencji. Dzięki nim powiat wrzesiński rozwija się 
i pięknieje. Uczyli nas, kształtowali nasze charaktery i serca. Od roku nie ma już spotkań  
z emerytami. Wielu z nich odeszło.

Wśród nich byli Zdzisław Kasprzyk 
i Bernard Baron. Pierwszy odszedł 
Zdzisław Kasprzyk w listopadzie 
2020 roku. Było to nagłe, niespodzie-
wane. Jeszcze tak niedawno z nim 
rozmawiałam. Był pełen energii, zain-
teresowany nauczycielami, naszym 
oddziałem Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Zapewniał, że jak tylko po-
czuje się lepiej, przyjdzie jak zawsze 
we wtorek. Był wspaniałym nauczy-
cielem, dyrektorem, kolegą związ-
kowcem. Całe swoje życie związany  
z ziemią wrzesińską. Urodził się  
w Kaczanowie w 1942 roku. Po ukoń-
czeniu studium pedagogicznego 
został nauczycielem fizyki w Ze-
spole Szkół Politechnicznych, pełnił 
tam również funkcję wicedyrektora.  
W międzyczasie ukończył fizykę na 
Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Następnie od 
podstaw utworzył nową szkołę we 
Wrześni – Zespół Szkół Zawodo-
wych nr 2 przy ulicy Koszarowej. 
Włożył w powstanie tej placówki 
całą swoją wiedzę, ale również ser-
ce. Był jej dyrektorem przez dziewięć 
lat. Do końca swojego życia ciągle 
wspominał szkołę, był jej przyja-
cielem. Nie krył dumy z sukcesów 
nauczycieli i uczniów. Stworzył 
również Zasadniczą Szkołę Zawo-
dową Rzemieślniczą. Współpraco-
wał przy tym z Cechem Rzemiosł 
Różnych. Na emeryturę odchodził  
z ZSZ nr 2. Wówczas jeszcze bar-
dziej angażował się w pracę dla ZNP  
w oddziale i okręgu. Ziemię wrzesiń-
ską reprezentował w sejmiku woje-
wództwa i tam pracował dla naszego 
miasta i regionu.

programować, kalkulować, sprzeda-
wać i realizować imprezy turystyczne, 
zdrowotne, pielgrzymkowe, wypo-
czynkowe, biznesowe, a także organi-
zować targi oraz konferencje. Ponadto, 
poznają tajniki pracy pilota wycieczek, 
przewodnika, agenta turystycznego  
i ubezpieczeniowego, animatora cza-
su wolnego oraz rezydenta. Uczą się 
technik sprzedaży czy prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej.

Jakimi umiejętnościami będzie 
mógł się pochwalić absolwent od-
działu przygotowania wojskowego?

Zarówno w szkole, jak i poza nią, 
uczniowie zdobywają wiedzę m.in.  
z zakresu podstaw musztry, wychowa-
nia obywatelskiego oraz patriotyczne-
go, profilaktyki i dyscypliny wojskowej, 
szkolenia strzeleckiego, medycznego, 
inżynieryjno-saperskiego, łączności, 
terenoznawstwa, SERE (szkoła prze-
trwania), CLS (ratownictwo medyczne 
pola walki) i innych. Naszą jednostką 
patronacką jest Centrum Szkolenia 
Wojsk Lądowych w Poznaniu, gdzie już 
od lat nasi kadeci szkolą się regularnie, 
m.in. na poligonie w Biedrusku, przy 
merytorycznym wsparciu instrukto-
rów z CSW Ląd, korzystając z wojsko-
wej infrastruktury i sprzętu. Młodzież 
ponadto uczestniczy w wycieczkach 
tematycznych do miejsc pamięci naro-
dowej oraz bierze udział w konkursach 
i projektach o tematyce wojskowej 
oraz patriotycznej. Absolwenci OPW to 
potencjalni studenci wyższych uczel-
ni wojskowych, ale przede wszystkim 
osoby, które zaraz po szkole, odby-
wając skróconą służbę przygotowaw-
czą, mogą zasilić kadrę zawodową 
Sił Zbrojnych RP. Warto nadmienić, że 
wiąże się to z bardzo dobrym uposa-
żeniem zasadniczym żołnierza zawo-
dowego.

Jakie są warunki przyjęcia do wy-
branych klas? Czy do którejś obo-
wiązują dodatkowe wymogi?

Pod uwagę brana jest liczba punktów 
uzyskanych ze świadectwa ukończe-
nia szkoły podstawowej oraz wyniki 
egzaminu ósmoklasisty. Kandydatów 
do oddziału przygotowania wojsko-
wego dodatkowo obowiązuje próba 
sprawności fizycznej oraz konieczność 
dostarczenia zaświadczenia lekarskie-
go o bardzo dobrym stanie zdrowia. 
Również kandydaci do klas technikum 
są zobowiązani do okazania zaświad-
czenia lekarskiego o braku przeciw-
wskazań zdrowotnych do kształcenia 
w danym zawodzie.

Rozmawiała Klaudia Kubiak

Na pogrzebie Zdzisława Kasprzyka 
dyrektor ZSZ nr 2 Maciej Mielczarek, 
żegnając swojego dyrektora i kole-
gę, powiedział: Trudno znaleźć słowa 
wyrażające wdzięczność i oddające 
znaczenie 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. 
Powiedział dokładnie to, co czuliśmy 
wszyscy.

W lutym tego roku odszedł Bernard 
Baron. On również budował i two-
rzył wrzesińską oświatę. Urodził się  
w 1929 roku w Konarach. W 1950 
roku zdał maturę w Liceum Pedago-
gicznym w Wągrowcu. Pracę peda-
gogiczną podjął w 1951 roku w Szko-
le Podstawowej w Damasławku jako 
nauczyciel wychowania fizycznego. 
Wówczas też został członkiem ZNP. 
Wyższe studia magisterskie ukończył 
na Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Poznaniu. Przez 22 lata pra-
cował w nadzorze pedagogicznym  
w Wydziale Oświaty we Wrześni jako 
metodyk, a następnie podinspektor 
i wizytator wychowania fizycznego.  
Na emeryturę odchodził ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 we Wrześni. Żył 
sportem – dla uczniów, dla szkoły, 
dla regionu. Dla swoich uczniów był 
nauczycielem, trenerem, opieku-
nem, ale również wielkim autoryte-
tem. Jeździł z nimi na zawody i zdo-
bywał pierwsze miejsca w powiecie, 
województwie i kraju. Organizował 
obozy wędrowne. Te wyjazdy są dla 
jego podopiecznych niezapomniane 
i – jak mówili – nigdy nie mieli lep-
szych wakacji od tych z panem Baro-

nem. Nie tylko uczniowie uwielbiali 
kolegę Barona, również nauczyciele. 
Po jego pogrzebie do Klubu Nauczy-
ciela przyszli wrzesińscy wuefiści 
wspominać – jak mówili – Benia, 
który organizował dla nich turnieje 
nauczycielskie. Jako trener jeździł  
z nimi po całej Polsce, wyjeżdżali 
również za granicę. Dla nich także był 
zarówno nauczycielem, trenerem, 
autorytetem, jak i kolegą i przyja-
cielem. Wspomnieniom wuefistów 
nie było końca. Wspominali turnieje 
szachowe, wycieczki, zabawy, które 
organizował Bernard Baron. Nie po-
zwolą o nim zapomnieć. W planach 
mają organizację imprezy sportowej, 
którą ma być memoriał upamiętnia-
jący ich Benia.

Bernard Baron był człowiekiem po-
godnym, pełnym uśmiechu, otwar-
tym. Dobrze się czuliśmy w jego 
towarzystwie, ale niech to nikogo 
nie zwiedzie. To był też twardy za-
wodnik, walczący zawsze o intere-
sy pracownicze. Był „związkowcem  
z krwi i kości”, który miał niezbędne 
dla związkowca cechy: lubił ludzi, 
dbał o nich i oni to czuli. Kochał ży-
cie, umiał się nim cieszyć i tą radością 
zarażał nas wszystkich.

Można odejść na zawsze, by stale 
być blisko, napisał ksiądz Jan Twar-
dowski. Koledzy Zdzisław Kasprzyk 
i Bernard Baron zostaną blisko. Jako 
wybitni pedagodzy i wychowawcy, 
związkowcy i nasi przyjaciele. W na-
szej pamięci, w naszych sercach.

Małgorzata Korfini-Stachnik
Prezes Oddziału ZNP we Wrześni

 90 urodziny Bernarda Barona (siedzi w środku) w siedzibie ZNP we Wrześni, 
drugi z prawej stoi Zdzisław Kasprzyk, grudzień 2019 roku

fot. arch. pryw
atne
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• ślabrać – brudzić 
• ślabrotać – mówić niewyraźnie 
• ślepe ryby – zupa jarzynowa  

z ziemniakami 
• ślipie – oczy 
• ślumper – brudas, obdartus 
• śpik – sen (bierze mnie śpik – 

chce mi się spać) 
• śpiki – skronie 
• śrubokręt, śrubociąg – wkrętak 

• śrupać – szczerbić, strzępić 
• świecić się – rozglądać się 
• świętojanki, świntojanki – porzeczki 

(ale nie czarne) 
• świgać – rzucać 
• śwignąć – rzucić 

Opracowała Monika Tomczak 
na podstawie materiałów 

Jerzego Romualda Stankiewicza

ul. Koszarowa 14-16, WRZEŚNIA, TEL. 61 436 64 46
www.trojka.net.pl
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animacja,
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 90 min, 
2D/3D dubbing
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MŁODA.
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DRAMAT, USA,  
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Nie tylko miód
Choć najbardziej znanym i poszukiwanym produktem pracy pszczelej rodziny jest miód, to jednak 

pszczoły dają nam znacznie więcej zdrowych i pożytecznych produktów.

Od pszczół pozyskujemy wiele 
surowców, które wykorzystujemy  
w bezpośredniej konsumpcji, prze-
twarzamy i stosujemy w farmacji.  
O miodzie i jego właściwościach pi-
sałem w poprzednim artykule. Dziś 
kilka informacji o innych produktach 
pszczelich – pyłku kwiatowym, pro-
polisie, mleczku i wosku pszczelim.

Pyłek kwiatowy zbierany jest  
z kwiatów i przynoszony do ula  
w formie obnóży na tylnych odnó-
żach pszczół. Zazwyczaj ma kolor 
żółty w różnych jego odcieniach, ale 
może być też biały lub czarny. Jest 
niezwykle bogaty w makro- i mikro-
elementy, białko, aminokwasy, en-
zymy i witaminy. Stosowanie pyłku 
zalecane jest w celu poprawy odpor-
ności, wzmocnienia apetytu, popra-
wy pracy jelit oraz leczenia chorób 
układu pokarmowego. Jest również 
pomocny podczas leczenia chorób 
prostaty i wspomagania leczenia cu-
krzycy. Regularne zażywanie pyłku 
poprawia wzrok, działa antyalergicz-
nie, antyzapalnie i antystresowo. Jak 
go dawkować? Dwie łyżki pyłku zalać 
wieczorem ¼ szklanki ciepłej wody 
(do 40 st.), rano zamieszać i wypić. 
Przyjmować przez 1-3 miesięcy, na-
stępnie zrobić minimum miesięczną 
przerwę.

Propolis, inaczej nazywany kitem 
pszczelim, jest przez pszczoły wy-
twarzany z substancji żywicznych, 
balsamicznych i smolistych uzyski-

wanych z pąków roślin. Pszczoły „za-
tykają” nim wszystkie otwory w ulu, 
przez które nie mogą przejść. Ma on 
niezwykłe właściwości bakteriobój-
cze i grzybobójcze. Propolis stosuje 
się jako środek odkażający rany. Ma 
też zastosowanie jako substancja 
wzmacniająca odporność organi-
zmu. Jego właściwości odkażają-
ce powodują, iż jest on stosowany  
w leczeniu zapaleniu dziąseł i scho-
rzeń jamy ustnej. Ma również wpływ 
na obniżenie ciśnienia krwi i zmniej-
sza poziom cholesterolu. Z propolisu 
produkuje się głównie niskoprocen-
towe ekstrakty alkoholowe, na bazie 
których wytwarza się kremy, maści, 
pudry i tabletki.

Mleczko pszczele to wydzielina 

gruczołów gardzielowych młodych 
robotnic. Ta wydzielina kolorem i kon-
systencją przypomina mleko. Pszczo-
ły karmią nim młode larwy i matkę 
pszczelą w okresie, w którym składa 
jajeczka, czyli kiedy czerwi. Substan-
cja ta ze względu na korzystny wpływ 
na kondycję skóry nazywana jest elik-
sirem młodości lub darem bogów. 
Mleczko ma również właściwości bak-
teriostatyczne, usuwa zmęczenie, po-
lepsza samopoczucie, zwiększa kon-
centrację, jednocześnie przywracając 
równowagę psychiczną.

Wosk pszczeli to wydzielina gru-
czołów woskowych pszczół, która 
służy im do budowy plastrów. Na 
tych plastrach pszczoły zbiera-
ją miód i pyłek, a matka pszczela 
składa jajeczka. Ten produkt ro-
dziny pszczelej jest najczęściej  
i najszerzej wykorzystywany w róż-
nych gałęziach przemysłu. W kosme-
tyce jest składnikiem kremów, bal-
samów do ciała i innych produktów.  
W motoryzacji stanowi główny 
składnik past do polerowania i kon-
serwacji lakieru. W farmaceutyce 
wchodzi w skład maści oraz plastrów 
kojących. W przemyśle meblowym 
sprawdza się w pastach do pielę-
gnacji mebli skórzanych. Z wosku 
pszczelego wykonuje się również 
świece ozdobne, które podczas spa-
lania korzystnie jonizują powietrze 
we wnętrzach mieszkań.

Na terenie naszego powiatu funk-
cjonuje pięć kół pszczelarskim, po 
jednym w każdej gminie. Prezesa-
mi poszczególnych kół są: Września 
– Marcin Klonowski, Miłosław – Le-
onard Dopierała, Nekla – Jarosław 
Kapczyński, Kołaczkowo – Godysław 
Staszak, Pyzdry – Tomasz Rogoziński. 
Dzięki pomocy pszczelarzy doskonale 
funkcjonująca organizacja, jaką jest 
pszczela rodzina, daje nam wiele war-
tościowych i zdrowych produktów.

Waldemar Grzegorek

Plastry budowane są przez pszczelą rodzinę z wosku

Pyłek kwiatowy to samo zdrowie
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Marcin Panna we własnych wspomnieniach
Doktor Marcin Panna był wieloletnim dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, osobą powszechnie znaną i szanowaną. Dziś niewiele 

osób mogłoby powiedzieć, że go pamięta (opuścił Wrześnię jako emeryt w 1956 roku, zmarł w Krakowie w roku 1965, mając 80 lat). Jego życie i nauczycielska kariera godna 
jest jednak przypomnienia, tym bardziej, że jest ona świadectwem historii i znakiem czasów.

Poniższe opracowanie powsta-
ło jako kompilacja trzech różnych 
tekstów – życiorysów napisanych 
własnoręcznie przez Marcina Pan-
nę w latach 1950-1952, a więc  
u schyłku kariery nauczycielskiej. Nie 
są to krótkie, zwyczajne, suche do-
kumenty sporządzone na potrzeby 
urzędowe, ale dokumenty wyjątko-
we, zawierające sporo osobistych 
wspomnień. Ich kompilacja oka-
zała się pożądana, ponieważ autor  
w trzech tekstach podaje różne, wza-
jemnie uzupełniające się (czasem 
sprzeczne) szczegóły. Poza koniecz-
nymi zabiegami redaktorskimi teksty 
są autentyczne i wiernie z rękopisu 
przepisane. Oryginały życiorysów  
i inne dokumenty dyrektora Marci-
na Panny otrzymałem do wykorzy-
stania od jednej z jego córek. Część 
tych dokumentów, między innymi 
oryginał dyplomu doktorskiego dy-
rektora, znajduje się w Izbie Tradycji 
Szkoły Liceum.
Urodziłem się 27 sierp-

nia 1885 roku we wsi Wi-
śnicz Mały, powiat Boch-
nia, województwo krakow-
skie . Ojciec mój, Józef, był 
małorolnym chłopem po-
siadającym 2 morgi grun-
tu (ok. 1 ha – przyp. M.T.) i dom 
na wsi , matką była Teresa z 
domu Kokoszka. Do szkoły 
powszechnej uczęszczałem  
w Wiśniczu Starym oddalo-
nym od miejsca zamieszka-
nia o 5 km, a potem w Wi-
śniczu Nowym, oddalonym 
o 6 km, bo w Wiśniczu Ma-
łym nie było jeszcze szkoły. 

Była dwuzmianowa nauka, 
więc wychodziłem z domu 
najpóźniej o godzinie 6,  
a wracałem o godzinie 18 
i później. Przez cały dzień 
byłem na małym kawałku 
chleba, który sobie zabiera-
łem z domu, nikt się wten-
czas nie troszczył o doży-
wianie, a jeszcze gorsze, że 
nie pozwalano przez połu-
dnie zostawać w szkole, więc 
musiałem się wałęsać, a jak 
było bardzo zimno, udało 
mi się czasem przesiedzieć 
przez porę południową  
w szynku i to przeważnie 
żydowskim. Ponieważ ro-
dzice nie mieli pieniędzy 
na dalsze kształcenie, zajął 
się mną kierownik szkoły, 
tak że dostałem się po zdaniu 
egzaminu do państwowego 
ośmioletniego gimnazjum  
w Bochni w 1900 roku. Przez 
cały czas pobytu w gimna-
zjum utrzymywałem się  
z udzielania korepetycji  
i byłem każdego roku 
uczniem celującym. W klasie 
ósmej otrzymałem stypen-
dium ówczesnego Wydziału 
Krajowego w kwocie 315 ko-
ron austriackich rocznie i to 
stypendium miałem potem 
przez wszystkie lata uni-
wersyteckie . W 1908 roku 
zdałem egzamin dojrzałości 
z odznaczeniem i zapisa-
łem się na Uniwersytet Ja-
gielloński na humanistykę. 
Ażeby się utrzymać, musia-

łem sobie korepetycjami do-
rabiać do tego stypendium. 
Po roku pobytu na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim prze-
niosłem się na Uniwersytet 
Wiedeński , gdzie przebywa-
łem półtora roku, skąd znów 
wróciłem do Krakowa, gdzie 
w roku 1912 otrzymałem 
absolutorium. Od 1 wrze-
śnia 1912 roku otrzymałem 
praktykanturę w Państwo-
wym Gimnazjum św. Anny 
w Krakowie i przygotowałem 
się do egzaminu na nauczy-
ciela szkół średnich . Prak-
tykantura trwała rok, do 20 
czerwca 1913 roku. Od 1 
lutego 1914 roku otrzyma-
łem posadę nauczycielską 
w tym samym gimnazjum  
i w tymże roku na wiosnę (15 
maja – przyp. M.T.) zdałem egza-
min na nauczyciela szkół 
średnich (w zakresie nauczania 
w gimnazjach języka niemieckiego 
jako przedmiotu głównego i filolo-
gii klasycznej jako przedmiotu po-
bocznego w języku wykładowym 
polskim i niemieckim – przyp. M.T.). 
Po wybuchu pierwszej wojny 
światowej zostałem z Kra-
kowa, który był twierdzą, 
ewakuowany w listopadzie 
1914 roku i udałem się do 
Pragi , gdzie uczyłem szkol-
ną polską młodzież, dzie-
ci uciekinierów z Galicji .  
W roku 1916 zostałem wzię-
ty do wojska, ale nie peł-
niłem służby, ponieważ 
młodsze roczniki były pier-
wej powoływane. Pod koniec 
wojny w roku 1917 wróci-
łem na dawne stanowisko 
nauczycielskie . W tym cza-
sie (9 stycznia 1918 roku – przyp. 
M.T.) złożyłem na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim doktorat 
z filozofii . Następnie wniósł 
Senat UJ do Rady Szkolnej 
Krajowej, która jeszcze ist-
niała na terenie byłej Ga-
licji , o urlop dla mnie ce-
lem wyjazdu na dalsze stu-
dia za granicę, na co mia-
łem otrzymać stypendium 
z Akademii Umiejętności . 
Nie otrzymałem urlopu ani 
płatnego, ani bezpłatnego. 
W 1921 roku przeniosłem 
się z Krakowa do Wrze-
śni , gdzie mnie ściągnął 
mój kolega, dyrektor Pań-
stwowego Gimnazjum (Alfred 
Romanowicz – przyp. M.T). Za-
stępowałem go przez dwa 
miesiące, a później zosta-
łem do czerwca 1922 roku. 
Następnie Kurator Okręgu 
Szkolnego Poznańskiego [Ber-
nard] Chrzanowski polecił mi 
zorganizowanie gimnazjum 
w zupełnie zniemczonym 
mieście na kresach [zachod-
nich], mianowicie w Cho-
dzieży, gdzie musiałem się 
o każdego nauczyciela sta-
rać, gdyż Kuratorium nie 
miało sił nauczycielskich do 

dyspozycji . Tam rozpoczęli-
śmy z gronem nauczyciel-
skim pracę społeczną wśród 
robotników (fabryka fajansu 
i porcelany). Kiedy w roku 
1928 na prośbę obywatel-
stwa wrzesińskiego zapro-
ponowało mi Kuratorium 
przeniesienie się do Wrześni 
(na stanowisko dyrektora gimnazjum 
po odchodzącym Alfredzie Romano-
wiczu – przyp. M.T.), zgodziłem 
się na to. W tym samym 
roku miałem nieszczęśliwy 
wypadek kolejowy, z powo-
du którego amputowano mi 
prawą nogę niżej kolana. 

Na stanowisku dyrektora Marcin 
Panna pozostawał do 1939 roku. 
Jego droga zawodowa z Małopol-
ski do Wielkopolski w pierwszych 
latach II RP nie była wyjątkowa, ale  
u wykształconych Polaków dość typo-

wa. Galicja – zabór austriacki – od 1867 
roku cieszyła się autonomią, co ozna-
czało tam między innymi swobodę 
działalności polskich szkół powszech-
nych i gimnazjów. Na Uniwersytecie 
Jagiellońskim wykładano zarówno po 
niemiecku, jak i po polsku, a Polacy 
sprawowali ważne urzędy państwowe. 
Zasadniczo różniło się to od sytuacji 
Polaków w poddanej brutalnej germa-
nizacji Wielkopolsce. Wskutek tej dys-
proporcji u progu odzyskanej niepod-
ległości Wielkopolanie nie mieli wła-
snych, miejscowych wykształconych 
kadr nauczycielskich i urzędniczych. 
Ten brak uzupełniali Polacy, przybysze 
z dawnej Galicji, obejmując posady 
nauczycielskie, urzędnicze (np. staro-
sty), sądowe czy lekarskie. Tak było też 
we Wrześni. We wrzesińskim gimna-
zjum do końca lat 20. zdecydowaną 
przewagę mieli nauczyciele pocho-
dzący z Galicji. W dziele przywracania 

Część pierwszej strony czterostronicowego wykazu zajęć, 
na które uczęszczał Marcin Panna w trakcie studiów na UJ

Życzenia nadesłane Marcinowi Pannie z okazji jubileuszu 25-lecia pracy pedagogicz-
nej przez Helenę z Ponińskich Mycielską, dawną dziedziczkę Opieszyna, 

wówczas już pozbawioną własności przez „władzę ludową”

Marcin Panna, fotografia z ok. 1947 roku
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polskości przybysze z Galicji odegrali 
bardzo ważną rolę, ale też jako pierwsi 
zostali stąd przymusowo wysiedleni 
przez hitlerowców już w 1939 roku 
do Generalnego Gubernatorstwa,  
w którego granicach znalazła się 
dawna Galicja. Tylko część z nich  
w 1945 roku wróciła do Wielkopol-
ski, także do Wrześni, inni pozostali  
w swych dawnych rodzinnych stro-
nach.
W lipcu 1939 roku otrzy-

małem Złoty Krzyż Za-
sługi , ale go nie odebrałem  
z powodu wybuchu wojny. 
W momencie agresji hitle-
rowskiej przebywałem na 
kuracji w Iwoniczu i pozo-
stałem tam trzy miesiące .  
W tym czasie rodzina (żona 
i dwie małoletnie córki – przyp. 
M.T.) pozostająca we Wrześni 
została wysiedlona przez 
Niemców w tej odzieży, któ-
rą miała na sobie, tracąc 
mieszkanie i jego wyposaże-
nie łącznie z garderobą moją 
i ich . Ja z Iwonicza przenio-
słem się do Borka Fałęckiego. 
W 1940 roku udało mi się 
dotrzeć do Krakowa, gdzie 
mi mój kolega odstąpił pokój 
[w kamienicy] przy ulicy św. 
Marka 5 m. 1, dokąd póź-
niej sprowadziłem rodzinę. 
W Krakowie zacząłem taj-
ne nauczanie na komple-
tach , których kierownikiem 
był Alfred Romanowicz.  
W moim pokoju zdało prze-
szło 200 młodzieży małe 
matury i 120 może, liceal-
ne matury.  Tajne naucza-
nie prowadziłem do 1945 
roku i te lata mam zaliczo-
ne [do stażu pracy] podwójnie, 
jako osiem lat. Pracy żadnej  
w czasie okupacji nie mia-
łem, utrzymywałem się  
z dochodu, jaki przynosi-

ło mi tajne nauczanie. Dwa 
razy miałem rewizję gesta-
po, ale wyszedłem jakoś cało 
z opresji . W roku 1945 po 
oswobodzeniu Wrześni wró-
ciłem na dawne stanowisko 
z żoną i dwiema córkami, 
straciwszy całą gardero-
bę i meble [z mojego mieszkania  
w gmachu liceum].

Na tym wydarzeniu w zasadzie koń-
czą się wspomnieniowe życiorysy 
dyrektora. O następnych swoich la-
tach pracy nie pisał już nic. Należa-
łoby jednak zanotować podstawowe 
fakty z tych następnych lat. Marcin 
Panna dbał o przywracanie przed-
wojennych tradycji Liceum. W mia-
rę umacniania się „władzy ludowej” 
działania te coraz bardziej się jej nie 
podobały, a dyrektorowi zarzucano 
nieoficjalnie „przestarzałe metody 
pracy”. Wiosną 1951 roku otrzymał 
pismo z Ministerstwa Oświaty o prze-
niesieniu z dniem 31 lipca 1951 roku  
w stan spoczynku z powodu prze-
kroczenia 60 roku życia i uzyskania 
praw do zaopatrzenia emerytalnego. 
Władze nie potrafiły jednak szybko 
znaleźć kandydata na następcę Mar-
cina Panny, dlatego w następnym 
piśmie informowały, że w związku  
z przejściem Obywatela z dniem 31 lip-
ca 1951 roku na emeryturę i objęciem 
od dnia 1 sierpnia stanowiska nauczy-
ciela kontraktowego powierzam Oby-
watelowi nadal z dniem 1 sierpnia 1951 
roku do odwołania pełnienie obowiąz-
ków dyrektora. W kolejnym piśmie 
było już wszystko jasne: z dniem 15 
kwietnia zwalniam Obywatela od peł-
nienia obowiązków dyrektorskich. Dy-
rektor Marcin Panna nadal mieszkał  
w swym służbowym (zmniejszonym) 
mieszkaniu we Wrześni i udzielał tam 
prywatnych lekcji uczniom Liceum. 
Opuścił Wrześnię w 1956 roku, ale 
pozostał w pamięci kilku pokoleń 
swych uczniów.

Opracował Marian Torzewski

Dyplom doktorski Marcina Panny

Niezłomni z „Zielonego Trójkąta”
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe obchodzone 1 marca. 

Zostało ono ustanowione przez sejm w 2011 roku w celu upamiętnienia żołnierzy antykomunistyczne-
go podziemia, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni i podjęli walkę z sowieckim 
reżimem. To dobra okazja, by przypomnieć historię partyzantów walczących z komunistyczną władzą 
na terenie powiatu wrzesińskiego.

Formacja militarna „Zielony Trójkąt” 
związana z Armią Krajową działała od 
wiosny 1945 roku głównie na terenie 
ziemi wrzesińskiej, a także w powie-
cie gnieźnieńskim, konińskim, mogi-
leńskim i powiatach ościennych. Gru-
pa po części składała się z osadzo-
nych w Sędziwojewie i okolicznych 
wsiach przesiedleńców z Wołynia,  
a także z tzw. „bieżeńców”, czyli 
członków AK uciekających przed 
represjami ze strony Ukraińskiej 
Powstańczej Armii. Była ona dowo-
dzona przez Lucjana Najrzała (pseu-
donim Marynarz) oraz urodzonego 
w Gutowie Małym Leona Wesołow-
skiego (pseudonim Wichura), którzy 
podczas II wojny światowej należeli 
do struktur podziemia. 

Organizacja zasłynęła z przepro-
wadzania brawurowych akcji. Jedna  
z najgłośniejszych dotyczyła ścią-
gnięcia gwiazdy z wrzesińskiego po-
mnika Armii Czerwonej i zawieszenia 
w jej miejscu biało-czerwonej flagi  
w nocy z 12 na 13 lipca 1945 roku. 
Wiele operacji miało jednak charak-
ter zbrojny. W lipcu 1945 roku człon-
kowie grupy napadli na mleczarnię 
w Sokolnikach, zdobywając pienią-
dze, rower i żywność. Po kilku dniach 
w tej samej miejscowości doszło 
jeszcze do rekwizycji koni i roweru 
naczelnikowi poczty. Na początku 
września tego samego roku „Zielony 
Trójkąt” ponownie dokonał napadu 
na miejscową mleczarnię i pocztę  
w celu pozyskania broni i pieniędzy. 
Z kolei na początku września for-
macja zaatakowała pocztę i siedzibę 
Urzędu Bezpieczeństwa w Borzy-
kowie. Jej członkowie zdobyli broń  
i przejęli dokumenty. Kolejny napad 

na UB zorganizowany pod koniec 
miesiąca nie przyniósł oczekiwanych 
rezultatów – nie udało się przechwy-
cić poszukiwanej dokumentacji.

W lipcu 1945 roku przedstawiciele 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Gnieźnie aresz-
towali Lucjana Najrzała, który był 
przetrzymywany i torturowany we 
wrzesińskim areszcie. Sąd w Pozna-
niu skazał go na karę śmierci. Z kolei 
Leon Wesołowski zginął w drugiej 
połowie sierpnia podczas obławy 
w Strzelnie. Do grudnia 1945 roku 
schwytano pozostałych członków 
grupy (zwanej przez ówczesne wła-
dze bandą). Ich proces odbył się  
w Auli Uniwersyteckiej w stolicy Wiel-
kopolski. Sześć osób skazano na karę 
śmierci, a pozostałych na karę od 
dwóch do 10 lat pozbawienia wolno-

ści. Jedną osobę uniewinniono.
Dziś na budynku dawnego więzie-

nia we Wrześni, w którym przetrzy-
mywano i torturowano „Żołnierzy 
Wyklętych”, znajduje się tablica upa-
miętniająca członków antykomu-
nistycznego podziemia niepodle-
głościowego. Odsłonięto ją w 2016 
roku. Widnieją na niej nazwiska 
dwóch wcześniej wspomnianych do-
wódców, a także Albina Piaseckiego 
(pseudonim Jacek), Edwarda Jagły 
(Sęp), Edwarda Weissa, Józefa Mazur-
ka (Skoczek), Mariana Kosieradzkiego 
(Dąb), Michała Głębockiego, Mieczy-
sława Małeckiego (Huragan), Reginy 
Zielińskiej (Alicja), Wacława Skikiewi-
cza (Groźny) i Wojciecha Walczaka.

Monika Tomczak

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz przy tablicy upamiętniającej wrzesińskich
 „Żołnierzy Wyklętych”, która mieści się na budynku dawnego więzienia

Dzień Patrona
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama nie zapomina  

o swoim patronie. 28 lutego przypadała 130 rocznica urodzin tego wielkiego patrioty, który spoczywa 
na wrzesińskim cmentarzu.

Generał dr Roman Abraham to 
bohater polsko-ukraińskich walk  
o Lwów z 1918 roku oraz wojny pol-
sko-bolszewickiej z 1920 roku, a tak-
że dowódca Wielkopolskiej Brygady 
Kawalerii wchodzącej w skład Armii 
„Poznań” podczas kampanii wrze-
śniowej z 1939 roku, który za liczne 
zasługi bojowe odznaczony został 
m.in. Złotym i Srebrnym Orderem 
Virtuti Militari. Pamiętając o rocznicy 
jego urodzin, 1 marca na cmentarzu 
parafialnym we Wrześni odbyły się 
obchody Dnia Patrona ZSTiO. Przez 
konieczność przestrzegania ob-
ostrzeń epidemicznych uroczystość 
miała nieco skromniejszą oprawę, 
lecz przy grobie generała i tak zjawi-
ło się kilkanaście osób, które godnie 
uczciły jego pamięć. Wartę hono-
rową pełnili żołnierze 17. Wielko-
polskiej Brygady Zmechanizowanej  
w Międzyrzeczu, pojawiły się poczty 
sztandarowe, przypomniano naj-
ważniejsze informacje o patronie 
ZSTiO, podkreślając jego zasługi  
i bohaterską postawę. Nie zabrakło 
również wystąpień uczniów klasy 

wojskowej, którym patron szkoły sta-
wiany jest za wzór patriotyzmu.

Na zakończenie obecne na Dniu 
Patrona delegacje – przede wszyst-
kim samorządowcy ze starostą wrze-

sińskim Dionizym Jaśniewiczem na 
czele i przedstawiciele wrzesińskiej 
oświaty, złożyli na nagrobku genera-
ła wiązanki kwiatów.

Klara Skrzypczyk 

Warta honorowa przy grobie gen. dr. Romana Abrahama
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Obwodnica Wrześni otwarta
Kierowcy mogą korzystać już ze wschodniej obwodnicy miasta, której oficjalne otwarcie nastąpiło 5 marca. Całkowity koszt inwestycji to prawie 80 mln złotych.

Budowa obwodnicy została zapla-
nowana w budżecie gminy Września 
w 2017 roku. Prace budowlane ru-
szyły w lutym 2019 roku. Inwestycję 
podzielono na cztery etapy, podczas 
których powstał główny, liczący 4,75 
kilometra odcinek drogi oraz prawie 
500-metrowy fragment ulicy Słowac-
kiego, a także wiadukt drogowy i pięć 
rond na skrzyżowaniach z innymi tra-
sami. Część środków przeznaczonych 
na realizację przedsięwzięcia pocho-
dziło z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg (ponad 34 mln złotych). 
Decyzją Rady Miejskiej we Wrześni 
obwodnica zyskała nazwę ulicy Nie-
podległości. Łączy ona drogi krajowe 

nr 15 oraz 92 i docelowo stanie się 
częścią tej pierwszej. Inwestycja ma 
ograniczyć poruszanie się samocho-
dów ciężarowych w centrum miasta, 
a tym samym usprawnić ruch dro-
gowy i zwiększyć bezpieczeństwo 
w miejscach, gdzie przemieszcza 
się wielu pieszych. Obok burmistrza 
Wrześni Tomasza Kałużnego w uro-
czystym otwarciu obwodnicy wzięli 
udział: premier Mateusz Morawiecki, 
sekretarz stanu Zbigniew Hoffmann 
oraz dyrektor oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Poznaniu Marek Dopierała. 

Monika Tomczak 

Z posiedzenia Powiatowej 
Rady Rynku Pracy

Na początku marca pierwszy raz w nowej kadencji obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy. Człon-
kowie przyjęli sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2020 rok. Stopa bezrobocia 
na koniec grudnia wyniosła 4,6%.

Posiedzenie, które odbyło się 5 mar-
ca, z powodów sanitarnych miało 
bardzo zwięzły przebieg. Ze wzglę-
du na to, że było to inauguracyjne 
spotkanie nowej rady, jej członkowie 
otrzymali akty powołania. Wszyscy 
zasiadali już w poprzedniej kadencji, 
a są to: Zbigniew Banaszak, Janusz 
Czyż, Andrzej Szablikowski, Wioletta 
Topór-Mench oraz Agnieszka Woź-
niak. Przewodniczącym rady został 
Andrzej Szablikowski, a jego zastęp-
cą Zbigniew Banaszak.

Na spotkaniu przede wszystkim 
przyjęte zostało sprawozdanie z dzia-
łalności Powiatowego Urzędu Pracy 
we Wrześni za 2020 rok. Ze względu 
na panującą pandemię praca PUP-u 
wyglądała inaczej niż zwykle. Oprócz 
dotychczasowych zadań związanych 
z aktywizacją zawodową bezrobot-
nych prowadzone były m.in. sprawy 
związane ze wsparciem przedsiębior-
ców w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Na koniec roku w urzędzie zareje-
strowane były 1 674 osoby bezrobot-
ne. Dla porównania na koniec 2019 
roku bezrobotnych było mniej o 543 
osoby. W 2020 roku w całym kraju 
utrzymywała się tendencja wzrosto-
wa stopy bezrobocia, na co niewąt-
pliwie miała wpływ pandemia koro-
nawirusa. W powiecie wrzesińskim 
31 grudnia 2020 roku stopa bezrobo-
cia wynosiła 4,6% (31 grudnia 2019 
roku – 3,1%). Najliczniejszą grupę 
wiekową osób bez pracy w naszym 
regionie stanowiły osoby między 
25 a 34 rokiem życia, choć niestety 
wzrost liczby osób bezrobotnych 
został zanotowany w każdej grupie 
wiekowej. 

W całym 2020 roku PUP dyspono-
wał 1 721 ofertami pracy (dla po-
równania w 2019 roku ofert było  
2 015). Najwięcej ofert pracy doty-
czyło pracowników produkcyjnych, 
magazynowych i gospodarczych, 
a także biurowych i budowlanych. 
Zorganizowano osiem giełd pra-
cy, w których uczestniczyły łącznie 
104 osoby. Środki finansowe, jakimi 

dysponował PUP, pozwoliły zaktywi-
zować 466 osób. Najwięcej, bo 252 
osoby, skierowano na staże, 76 osób 
skorzystało z dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, 75 osób 
wzięło udział w szkoleniach. Poza 
tym 18 osób wykonywało prace spo-
łecznie użyteczne, a 17 osób – robo-
ty publiczne. Kilkoro bezrobotnych 
korzystało także z prac interwen-
cyjnych, bonów szkoleniowych i na 
zasiedlenie oraz refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stano-
wiska pracy.

Od kwietnia zeszłego roku część 
zadań realizowanych przez PUP do-
tyczyła wsparcia dla przedsiębior-
ców i pracodawców w ramach Tar-
czy Antykryzysowej. Wsparcie miało 
formę jednorazowych pożyczek, 
dofinansowania kosztów wynagro-
dzeń pracowników i prowadzenia 
działalności oraz dotacji na pokry-
cie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności, na co PUP pozyskał 37,5 
mln zł. Wartość pomocy przyznanej 
przedsiębiorcom z powiatu wrzesiń-
skiego wyniosła w 2020 roku ponad 

36,5 mln zł.
Z jednej strony mimo pandemii 

wzrost bezrobocia w naszym powie-
cie nie jest drastyczny. Z drugiej zaś 
aktualnie zarejestrowanych jest po-
nad 1 800 osób bezrobotnych i jak 
zaznaczył dyrektor PUP Eugeniusz 
Wiśniewski, każda statystyka dotyczy 
ludzkich losów. – Bezrobocie, duże czy 
małe, dotyczy ludzi. Każda cyferka to 
człowiek, który nie ma pracy – powie-
dział. Nadzieję na poprawę sytuacji 
na rynku pracy w powiecie wrze-
sińskim daje holenderska firma, bu-
dująca swój zakład we Wrzesińskiej 
Strefie Aktywności Gospodarczej,  
o której mówi się, że będzie poszu-
kiwać nawet kilkuset pracowników. 
Dodatkowo, jak zauważył starosta 
wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, gdy 
gospodarka ponownie zacznie się 
odmrażać, to inwestycje zapewne od 
nowa zaczną napływać do naszego 
powiatu.

Klara Skrzypczyk
a podstawie informacji 

z Powiatowego Urzędu Pracy

Na pierwszym planie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Eugeniusz WIśniewski

Pamiątkowe zdjęcie przy ukończonej inwestycji

Pamięci Krystyny 
Rybackiej

Horoskopy, jeśli im w ogóle wierzyć, są na życie – na to, co ju-
tro, co za tydzień, za miesiąc, za rok, może nawet i na lata całe.

Poetyckie horoskopy, a tym aku-
rat bezwzględnie wierzyć trzeba, 
są zupełnie inne. Inne, bo na za-
wsze – i na życie, i na śmierć, i na 
wieczność. Otwieram jeden z nich, 
by pod datą Twoich urodzin –  
16 kwietnia – przeczytać ze wzru-
szeniem słowa, które (jakie to nie-
zwykłe, prawda?) rysują znajomy  
i bliski kształt Twojej osoby:

Przeszłość jest to dziś tylko cokol-
wiek dalej

To zdanie wziąłem z Norwida ale 
nie jest to moją prawdą

Ja muszę jeździć o ileż dalej
Ja muszę jeździć za ciemne morze
Po dwie rękawiczki które nie są do 

pary (Adam Ważyk, Tamto)

Nie wiem, jakie zdania brałaś dla 
siebie z Norwida i czy lubiłaś go bar-
dziej czy mniej, ale wiem, że na pew-
no lubiłaś o nim i o wszystkich in-
nych ludziach pióra rozmawiać, drą-
żyć zawiłości ich losów i meandry ich 
artystycznie skłębionych myśli. Na 
lekcjach były zawsze trudne i ważne 
pytania, ale przecież na łatwe i nie-
ważne szkoda tak szybko, zbyt szyb-
ko mijającego czasu. Były zawsze 
wysokie wymagania stawiane sobie 
i innym, ale przecież bez nich, każ-
dy to przyzna, nie dałoby się ruszyć  
z miejsca, a co dopiero „jeździć da-
lej”, hen, „za ciemne morze”. I była za-
wsze pasja, błysk w belferskim oku, 
zaangażowanie oraz – wydawało się 
– niespożyta energia, która udzie-
lała się uczniom i nauczycielom.  
I była zawsze życzliwa troska „matki 
obserwatorki”, jak o sobie pół żar-
tem, pół serio mawiałaś. Ci, którzy 
jej doświadczyli, do dziś zapewne 
przechowują wdzięczność w życz-
liwej o Tobie pamięci. W szkolnej 
legendzie, idącej przez uczniow-
skie pokolenia, zachowała się opo-
wieść o pytaniu, które standardo-
wo i z upodobaniem szczególnym 
do Lalki Bolesława Prusa stawiałaś 
uczniom – jaki rozmiar rękawiczek 

nosiła Izabela Łęcka? Horoskop po-
twierdza prawdziwość tej legendy, 
a nam podsuwa olśniewającą myśl, 
że nie ma pytań niewłaściwych  
i zbędnych, a ich sens staje się dla 
nas czytelny i oczywisty w momen-
cie zupełnie innym niż ten, w którym 
były stawiane. Tak, całe życie składa 
się przecież ze szczegółów i cała 
prawda o naszym świecie udziela się 
w szczegółach. Taka jest siła i moc 
drobiazgów. Ktoś zaprzeczy?

Droga Krystyno, Krysiu! Wszyscy, 
którzy Cię znaliśmy, wiemy, że sko-
ro wyprawiłaś się już za to „ciemne 
morze”, a są tam rzeczywiście jakieś 
rękawiczki „nie do pary”, to właśnie 
Ty je znajdziesz i na pewno zrozu-
miesz, na czym polega ich niezwy-
kły sekret. Dziś pogrążeni w smut-
ku pożegnania z Tobą dziękujemy 
Ci za spotkanie, obecność i wszyst-
kie doświadczenia, które zbliżyły 
nas na wspólnej drodze. Mamy na-
dzieję, że kiedyś w tej „przeszłości, 
która jest dziś, ale cokolwiek dalej”, 
stojąc „nad wodą wielką i czystą”, 
zechcesz z nami porozmawiać  
o rękawiczkach, zwłaszcza o tych 
najbardziej zadziwiających, bo nie 
do pary. 

Renata Czaja
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Co kraj, to obyczaj – dlaczego warto 
zwracać uwagę na niuanse?
Każdemu z nas od czasu do czasu zdarzają się jakieś wpadki. I nic w tym dziwnego, w końcu żyjemy w bardzo szybkim tempie, często nie zastanawiając się nad tym, co i jak 

robimy. Nawet osoby, od których zawsze oczekuje się zachowania zgodnego z przyjętymi normami, miewają gorsze dni. O gafę nietrudno, kiedy oczy całego świata zwrócone 
są właśnie na nas. Najlepiej wiedzą o tym politycy, którym podczas spotkania na szczeblu państwowym lub międzynarodowym zdarzyło się postąpić niezbyt taktownie. Przy-
kłady dyplomatycznych faux pas mogą stać się dobrą szkołą manier, szczególnie dla osób na co dzień spotykających się z odmiennymi tradycjami.
Strój
Dobrze wiemy, że ubiór jest naszą 

wizytówką. Przekonało się o tym 
wiele osób z pierwszych stron ga-
zet, których strój skutecznie odwró-
cił uwagę od tego, co tak naprawdę  
w danej chwili było najważniejsze.  
W 2011 roku Barack Obama wraz 
z małżonką Michelle przylecieli do 
Londynu, gdzie spotkali się z księ-
ciem Williamem oraz księżną Kate. 
Duża część mediów nie skupiła się 
jednak na samym wydarzeniu, lecz 
na ubiorze obu pań. Pierwszej da-
mie zarzucono, że ubrała się tak, jak-
by szła na studniówkę. Z kolei żona 
następcy brytyjskiego tronu mogła 
postarać się o dłuższą kreację. W re-
lacjach międzynarodowych warto 
przyjrzeć się nie tylko długości, ale 
także kolorom ubrań, które zamie-
rzamy na siebie włożyć. Na przy-
kład w Chinach biel oznacza żałobę,  
a w Iranie zielone barwy przypisy-
wane są rewolucjonistom. Protokół 
dyplomatyczny wymaga, by podczas 
audiencji papieskiej kobiety wystę-
powały w czerni i w nakryciu głowy. 
Zasadę tę złamała Raisa Gorbaczow, 
która na spotkanie z Janem Pawłem II 
włożyła czerwoną niczym radziecka 
flaga suknię. W 1931 roku do Wielkiej 
Brytanii przybył Mahatma Gandhi. 
Chodził ubrany w długie płócienne 
szaty, w ręce trzymał bambusowy 
kij, a towarzyszką jego podróży była 
koza. To, co w Indiach uchodziło za 
rzecz całkowicie naturalną, wśród 
Brytyjczyków wywołało oburzenie. 
Zaczęli więc naciskać na hinduskie-
go gościa, by zmienił garderobę. Ten 
jednak nie przystał na ich „prośby”  
i w kontrowersyjnym stroju udał się 
do Pałacu Buckingham. Problemy  
z akceptacją tradycyjnego ubio-
ru miał również książę Filip, który 
podczas spotkania z prezydentem 
Nigerii przyodzianym w białe szaty 
powiedział, że głowa afrykańskiego 
państwa wygląda, jakby szykowała 
się do spania. Uważać należy tak-
że na dodatki. Kiedy były premier 
Wielkiej Brytanii David Cameron 
odwiedzał Chiny, wybuchł skandal 
o międzynarodowym charakterze. 
A wszystko przez czerwony kwiat 
wpięty w klapę jego marynarki. Mak 
to symbol pamięci o brytyjskich żoł-
nierzach poległych w czasie I woj-
ny światowej, ale dla Chińczyków 
jest on znakiem poniżenia, jakiego 
doznali ze strony Europejczyków 
podczas tzw. wojen opiumowych. 
Pomimo nalegań azjatyckiej strony, 
brytyjska delegacja nie zgodziła się 
na zdjęcie kwiatów. Kobiety towa-
rzyszące naszym politykom również 
nie uniknęły modowych wpadek.  
W 2002 roku doszło do spotkania 
polskiego premiera Leszka Millera  
i jego żony z japońską parą monar-
szą. Na tę okazję małżonka szefa 
rządu włożyła biało-różową kreację 

ozdobioną napisami: love, pink, sexy 
i romance, za co spłynęła na nią fala 
krytyki. Z kolei pierwsza dama Jo-
lanta Kwaśniewska otrzymała od 
mediów przydomek „podkasanej 
prezydentowej”, kiedy na spotkanie  
z królową Elżbietą II włożyła zbyt 
krótką spódnicę. W 2012 roku kanc-
lerz Niemiec Angela Merkel odwie-
dziła walczącą z kryzysem Grecję. 
Miała wtedy na sobie zieloną mary-
narkę – tę samą, w której wystąpiła 
podczas meczu piłki nożnej Euro 
2012, w którym Niemcy pokonali 
Greków 4:2. Jej przykład pokazu-
je, że należałoby pamiętać również  
o tym, co, gdzie i kiedy ubieraliśmy  
w przeszłości.

Przywitania
Mówi się, że pierwsze wrażenie jest 

najważniejsze, dlatego lepiej nie 
zaliczyć gafy już w trakcie przywita-
nia. Niezbyt dobrze poradził sobie  
z tym premier Fidżi, który witając się 
z przedstawicielami rosyjskiej władzy 
podczas wizyty w Rosji nie rozpoznał 
Dmitrija Miedwiediewa i nie wycią-
gnął do niego ręki. Warto więc z pew-
nym wyprzedzeniem upewnić się, 
z kim będziemy mieli do czynienia. 
Mistrzem nietaktu okazał się także 
Silvio Berlusconi, dla którego rozmo-
wa telefoniczna była ważniejsza od 
kanclerz Merkel chcącej powitać i tak 
już spóźnionego premiera Włoch na 
szczycie NATO w 2009 roku. Trzyma-
nie ręki w kieszeni to również ozna-
ka lekceważenia, niedopuszczalna 
przede wszystkim podczas powitań. 
Zapomniał o tym Bill Gates w trakcie 
wizyty w Korei Południowej. Amery-
kański przedsiębiorca, podając pani 
prezydent prawą dłoń, lewą ukrył  
w kieszeni spodni. Dla Azjatów takie 
zachowanie było objawem całkowi-
tego braku szacunku.

Podarunki
Zapewne większość z nas zgodzi 

się z tym, że wybór odpowiedniego 
prezentu nie należy do najłatwiej-
szych. Również w kwestiach związa-
nych z przyjmowaniem upominków 
można popełnić wiele gaf. Przeko-
nał się o tym były prezydent Francji 
François Hollande, który otrzymał 
od władz Mali drugiego wielbłąda. 
Drugiego, ponieważ pierwszy został 
zjedzony. Zwierzę trafiło na talerze 
rodziny z Timbuktu, która miała się 
nim zaopiekować. Zawstydzeni Ma-
lijczycy zapewniali, że nowy wiel-
błąd jest dużo większy i w dodatku 
wygląda lepiej niż tragicznie zmarły 
poprzednik. Mistrzem we wręczaniu 
nietrafionych prezentów jest Barack 
Obama. Premierowi Wielkiej Brytanii 
Gordonowi Brownowi nie było dane 
obejrzeć kolekcji 25 najlepszych kla-
sycznych amerykańskich filmów na 
DVD, którą otrzymał od prezyden-
ta USA, gdyż została ona nagrana  

w systemie nieobsługiwanym wów-
czas w Europie. Z kolei Elżbieta II 
korzystała z iPoda na długo przed 
tym, zanim identycznego podaro-
wał jej właśnie Obama. Jeśli chodzi  
o wybór odpowiednich prezentów, 
to niezbyt dobrze poradził sobie rów-
nież Donald Tusk. Podczas pierwszej 
wizyty w Warszawie Barack Obama 
otrzymał od niego grę komputerową 
Wiedźmin 2. Amerykański prezydent 
przyznał po czasie, że nie jest najlep-
szy, jeśli chodzi o tego typu rozrywkę,  
a „The Washington Post” uznał poda-
runek polskiego premiera za jeden  
z najgorszych, jakie amerykański pre-
zydent dostał w czasie swojej pierw-
szej kadencji. Gafę popełnił także 
kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, 
wręczając Billowi Clintonowi pudeł-
ko kubańskich cygar. Złamał on tym 
samym amerykańskie embargo na 
ten produkt. Podobną wpadkę zali-
czył Lech Kaczyński, ofiarując album 
o powstaniu warszawskim Benedyk-
towi XVI, który jest Niemcem.

Detale
Nie trzeba być specjalistą od dyplo-

matycznej etykiety, by wiedzieć, że 
to kobieta jako pierwsza powinna 
zasiąść przy stole. Podczas spotkania 
Trójkąta Weimarskiego o tej zasadzie 
zapomnieli najwidoczniej Bronisław 
Komorowski i Nicolas Sarkozy, któ-
rzy zajęli miejsca, zanim zrobiła to 
Angela Merkel. Polski prezydent pró-
bował jakoś wybrnąć z sytuacji, po-
prawiając się w fotelu, ale wyglądało 
to co najmniej niezgrabnie. Z kolei 
Gerhard Schröder popełnił jedno  
z największych faux pas, jakie może 
przytrafić się przedstawicielowi naro-
du niemieckiego na izraelskiej ziemi. 
Zamiast zwiększyć ogień płonący 

przy pomniku ofiar Holocaustu w in-
stytucie Jad Waszem, kanclerz pomylił 
kurki i zgasił wieczny płomień. Sytu-
acji nie uratowała nawet interwencja 
premiera Izraela Ehuda Baraka, któ-
ry bezskutecznie próbował rozpalić 
ogień na nowo. Niemile zaskoczony 
musiał być także premier Czech Mirek 
Topolanek, gdy witający go Pakistań-
czycy obok własnych flag wywiesili 
sztandary w biało-czarną szachow-
nicę znaną z wyścigów samochodo-
wych. Okazało się, że ktoś z obsługi 
zrobił literówkę, wpisując w wyszu-
kiwarkę angielskie hasło „check flag”, 
oznaczające chorągiewkę używaną 
na torze wyścigowym, zamiast „Czech 
flag”. Wywieszanie flagi sojusznika do 
góry nogami także może pociągać za 
sobą bardzo poważne konsekwencje. 
Administracja Stanów Zjednoczonych 

musiała się grubo tłumaczyć po tym, 
jak prezydent Filipin Benigno Aquino 
III, siedząc obok Baracka Obamy, miał 
za sobą odwróconą flagę własnego 
państwa. Na Filipinach wywieszenie 
flagi w taki sposób oznacza, że kraj 
znajduje się w stanie wojny. Również 
rzeczniczka rumuńskiego resortu 
na własnej skórze przekonała się, że  
w stosunkach międzynarodowych nie 
ma miejsca na błędy. Była ona odpo-
wiedzialna za wygląd broszury, którą 
minister spraw zagranicznych Rumu-
nii wręczył szefowi niemieckiej dyplo-
macji. Niestety, zamiast mapy Niemiec 
widniał na niej kontur francuskiego 
państwa w barwach niemieckiej flagi, 
przez co urzędniczka musiała poże-
gnać się ze stanowiskiem.

Monika Tomczak

Maki, które dla Brytyjczyków są symbolem wojennych bohaterów, 
Chińczykom kojarzą się bardzo negatywnie
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UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA 

UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 
W PRAWO WŁASNOŚCI

Przypominamy o obowiązku uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Pań-
stwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w pra-
wo własności tych gruntów. 

Opłatę za rok 2021 należy uiścić w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.
W związku ze zmianą od dnia 1 czerwca 2020 roku numeru rachunków bankowych do obsługi zadań realizo-

wanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, przedmiotowe opłaty należy uiścić na wskazany poniżej numer 
rachunku bankowego:

Starostwo Powiatowe we Wrześni
ul. Chopina 10, 62-300 Września

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni
23 9681 0002 0000 3127 2000 0070.

Informacji dot. wysokości opłat udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wrze-
śni, tel. 61 640 45 38.

STAROSTA WRZESIŃSKI
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) podaje do 

publicznej wiadomości, że dnia 5 marca 2021 roku na okres 21 dni został 
wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy 

ul. Chopina 10

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO 
SPRZEDAŻY 

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Przedmiotowy wykaz dotyczy nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej we Wrze-

śni, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie jako działki ewidencyjne 
nr 921/2 o powierzchni 0,1260 ha oraz 922/2 o powierzchni

0,0011 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczy-
stych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00041864/7.

STAROSTA
/-/ Dionizy Jaśniewicz

Rozliczenie PIT – informacja dla 
emerytów i rencistów

Zachęcamy do 
korzystania z serwisu 
e-budownictwo

Serwis został niedawno uruchomiony przez Główny Urząd Nad-
zoru Budowlanego.

E-budownictwo umożliwia wypeł-
nienie i złożenie wniosków związa-
nych z procesem budowlanym do 
właściwych urzędów, w tym do Sta-
rostwa Powiatowego we Wrześni. 
Dzięki temu załatwianie spraw ma 
być znacznie prostsze i bardziej jed-
nolite – coraz więcej będzie można 
załatwić bez wychodzenia z domu 
czy biura, co jest ważne zwłaszcza  

w czasie pandemii.
Aktualnie poprzez serwis można 

złożyć m.in. wniosek o przeniesienie 
decyzji o pozwoleniu na budowę, 
zgłosić rozbiórkę czy zmianę sposo-
bu użytkowania budynku. Serwis do-
stępny jest pod adresem: e-budow-
nictwo.gunb.gov.pl.

(red.)

Akcja składania zeznań PIT za 2020 r. potrwa do 30 kwietnia 2021 r. Przypominamy emerytom  
i rencistom, jak mogą przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego i jak najszyb-
ciej otrzymać zwrot podatku.

W tym roku osoby, które otrzymały 
z organu rentowego PIT-11A, mogą 
złożyć samodzielnie zeznanie rocz-
ne albo nie podejmować żadnych 
działań do 30 kwietnia – wtedy urząd 
skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-
37 za 2020 r., automatycznie wyge-
nerowane w usłudze Twój e-PIT.

Zwrot nadpłaty
Zwrot nadpłaty podatku trwa do 45 

dni, jeśli zeznanie zostanie automa-
tycznie zaakceptowane albo złożone 
elektronicznie – najłatwiej w usłu-
dze Twój e-PIT, dostępnej w serwisie  
e-Urząd Skarbowy na podatki.
gov.pl. W przypadku zeznań pa-
pierowych termin zwrotu wyno-
si do trzech miesięcy. Aby uzy-
skać zwrot nadpłaty, zgłoś swój 
rachunek bankowy do urzędu 
skarbowego – możesz to zrobić  

w zeznaniu podatkowym lub na for-
mularzu ZAP-3. Jeżeli rachunek był 
zgłoszony wcześniej i jest aktualny, 
nie musisz nic robić.

Przekazanie 1% na rzecz OPP
Emeryci lub renciści, którzy otrzy-

mali z organu rentowego PIT-40A  
i chcą przekazać 1% podatku na 
rzecz organizacji pożytku publicz-
nego (OPP), mogą wskazać wybra-
ne OPP w oświadczeniu PIT-OP lub  
w zeznaniu podatkowym.

Emeryci i renciści, którzy otrzymali 
jeden PIT-40A i chcą, by wskazana w 
ubiegłym roku OPP otrzymała ich 1% 
podatku, nie będą musieli nic robić, 
jeśli do 31 marca 2021 r. nie zostanie 
odwołany stan epidemii. Jeśli nato-
miast stan epidemii byłby odwołany, 
to emeryt/rencista będzie musiał 
sam złożyć PIT-OP lub zeznanie PIT-

37 lub PIT-36.
Jeśli podatnik otrzymał PIT-11A  

i chce przekazać 1% na tę samą orga-
nizację co w ubiegłym roku, nie musi 
nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za 
niego za pośrednictwem usługi Twój 
e-PIT w automatycznie zatwierdzo-
nym zeznaniu podatkowym.

Jeżeli natomiast podatnik chce 
przekazać 1% podatku na rzecz innej 
OPP niż rok wcześniej, musi złożyć 
PIT-OP lub zeznanie podatkowe.

Co ważne, wskazana w ubiegłym 
roku OPP musi znajdować się w aktu-
alnym Wykazie OPP. Gdy w systemie 
znajduje się zeznanie – niezależnie 
od tego, czy złożysz je sam, czy ze-
znanie zostanie automatycznie za-
akceptowane przez KAS – nie składaj 
PIT-OP.

Urząd Skarbowy we Wrześni

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PYZDR
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry

Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pyzdrach uchwały Nr 
XX/178/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy 
oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany stu-
dium.

Przedmiotem zmiany studium jest obszar gminy Pyzdry zgodnie z uchwałą w sprawie przystąpienia do zmiany 
studium.   

Informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i możliwością składania wniosków 
i uwag do ww. dokumentów w terminie do 14 kwietnia 2021 r.

Wnioski i uwagi do ww. dokumentów mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry,
2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim,
3) w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej – ePUAP: /GiMPyzdry/SkrytkaESP, e-mail planowa-

nie@pyzdry.pl.
Wnioski lub uwagi powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres składającego wniosek lub uwagę, przedmiot 

wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Przedłożone wnioski i uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Pyzdr.

Burmistrz Pyzdr
/-/ Przemysław Dębski
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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

Przedstawiamy kolejnego podopiecznego schroniska dla zwierząt we Wrześni. We współpracy ze 
stowarzyszeniem Psi-jaciel, Klaudia Kubiak użycza głosu naszym czworonożnym przyjaciołom za-
mkniętym 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. Przypomina-
my – zwierzęta domowe nie zarażają koronawirusem. 

Cześć, mam na imię Paker i je-
stem siedmiomiesięcznym psia-
kiem, który szuka stałego domu. 
Uwielbiam ludzi, pragnę ich uwa-
gi, więc lgnę do człowieka, niczym 
rzepy do mojego ogona. Do tej 
pory mieszkałem na dworze, je-
dynie czasami mogłem liczyć 
na pobyt w kotłowni. Obecnie 
mieszkam w domu tymczasowym 

z innym psem oraz kotem. Myślę, 
że całkiem dobrze się dogadujemy, 
więc jeśli moja nowa rodzina będzie 
miała już jakieś zwierzęta, sądzę, że 
znajdę z nimi wspólny język. Opieku-
nowie mówią, że jestem kochanym 
psiakiem. Zdarza mi się podgryzać 
innych, ale to dlatego, że jestem nie-
zwykle energicznym szczeniakiem  
i chcę się jeszcze bawić. Bardzo lubię 

przytulanki i zabawy. Chciałem się 
pochwalić, iż zostałem nauczony 
do zachowania czystości w domu, 
więc bez przeszkód mógłbym  
w nim mieszkać. Szukam rodziny, 
która pokocha mnie bezgranicz-
nie. W sprawie adopcji skontaktuj 
się z Zuzią (tel. 726 707 982). 

Paker

Scilla siberica 
Wielkimi krokami zbliża się wyczekiwana przez wszystkich 

pora roku, podczas której słońce zaczyna dłużej nam towarzy-
szyć, zwierzęta budzą się z zimowego snu, a bajeczne rośliny za-
chwycają swoim wyglądem oraz paletą barw.

Jedną z marcowych roślin jest 
Scilla siberica, czyli cebulica sybe-
ryjska. Ta cebulowa bylina kwitnie 
wczesną wiosną i wyrasta do nie-
wielkich rozmiarów (10-15 cm). Jej 
walorem dekoracyjnym są zwisają-
ce, dzwonkowate kwiaty o inten-
sywnym niebieskim zabarwieniu. 
Roślina ta preferuje gleby żyzne 
oraz wilgotne (przede wszystkim 
w okresie kwitnienia), a najlep-
szym stanowiskiem jest dla niej 
półcień. Rozmnożyć można ją za 
pomocą nasion, jest to jednak 
trudna metoda, wymagająca wiele 

pracy. Drugą metodą jest wykorzy-
stanie cebul przybyszowych. 

Cebulica doskonale nadaje się 
do sadzenia w grupach. Można ją 
zastosować przy ogródkach skal-
nych czy też kolorowych rabatach 
roślinnych. Oczywiście może też 
zagościć w naszych domach jako 
urokliwa roślina doniczkowa, która 
z pewnością doda otoczeniu trochę 
koloru w pochmurne dni lub po-
zwoli stworzyć oryginalne bukieci-
ki wiosenne.

Weronika Jagielska, 
kl. 3TA 

Czy można uchylić się od 
Narodowego Spisu Powszechnego?

Pan Krzysztof zapytał, czy udział w Narodowym Spisie Powszechnym, który rozpocznie się 1 kwiet-
nia, jest konieczny. Czy trzeba dać się spisać? 

Tak, udział w Narodowym Spisie Po-
wszechnym jest obowiązkowy. 

Osoby, które nie wezmą udziału  
w tym spisie lub będą się od tego 
obowiązku uchylać, muszą liczyć 
się z nałożeniem kar pieniężnych. 
Grzywna za niedopełnienie tego 
obowiązku statystycznego wynosi 
do pięciu tysięcy złotych.

Każdy obywatel kraju jest zobo-
wiązany podać rachmistrzowi spiso-
wemu między innymi takie dane jak 
płeć, wiek, adres zamieszkania, stan 
cywilny, obywatelstwo, zatrudnienie, 
zawód, wykształcenie czy rodzaje 

pobieranych świadczeń socjalnych. 
Są trzy sposoby spisywania. Jako 

obowiązkowy przyjęto samospis in-
ternetowy, a metody uzupełniające 
to wywiad telefoniczny lub bezpo-
średni przy pomocy rachmistrza spi-
sowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 
9 sierpnia 2019 roku o Narodo-
wym Spisie Powszechnym Ludności  
i Mieszkań 2021 r. (Dz. U. z 2019 roku 
poz. 1775 ze zm.) oraz artykuły 56, 
57 i 58 ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 roku o statystyce publicznej  

(Dz. U. z 2020 roku poz. 443 ze zm.)

Paker to szczeniak, który szuka kochającej rodziny

Bukiety dla pań

Z okazji Dnia Kobiet Publiczna Biblioteka Pedagogiczna we Wrześni zor-
ganizowała konkurs plastyczny dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 
szkół podstawowych z terenu powiatu wrzesińskiego. Tematem był „Naj-
piękniejszy bukiet na Dzień Kobiet”. Regulamin konkursu dopuszczał jedy-
nie technikę płaską, czyli np. za pomocą kredek. Ilość prac zgłoszonych do 
konkursu przerosła oczekiwania organizatorów, gdyż do siedziby biblioteki 
trafiło ich aż 200. Wybór zwycięzców oraz wyróżnionych w każdej kategorii 
wiekowej był nie lada wyzwaniem, każda praca była wyjątkowa i tworzona  
z wielkim zaangażowaniem. Wszystkie zgłoszone dzieła plastyczne można podzi-
wiać w siedzibie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej we Wrześni (w godzinach 
pracy biblioteki), gdzie organizatorzy konkursu przygotowali wystawę.           (red.)
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Zgłoś swoją drużynę 
do Ligi Playarena Września

Ruszyły zapisy do III edycji 
rozgrywek piłkarskich na orli-
ku – Playarena o Puchar Burmi-
strza Miasta i Gminy Września. 
Zawody przeznaczone są dla 
zawodników powyżej 16. roku 
życia, którzy chcą aktywnie spę-
dzać piątkowe popołudnia.

Rywalizacja będzie odbywać się 
pod szyldem rozgrywek ogólnopol-
skich – Liga Playarena. Dzięki uczest-
nictwie w tych rozgrywkach dwie 
najlepsze drużyny reprezentujące 
Wrześnię mogą wystartować w eli-
minacjach do Mistrzostw Polski w Pił-
ce Nożnej Sześcioosobowej. Ponadto 
najlepsi zawodnicy mistrzostw mają 
szansę załapać się do reprezentacji 
Polski.

Przypomnijmy, że pierwszą edycję 
wygrała drużyna Kopcup.pl, a ubie-
głoroczną Wooden Villa Września.

Czas trwania rozgrywek to kwiecień 
– czerwiec tego roku. Liga rozgrywa-
na będzie w piątki od godz. 18 na or-
liku SSP6 przy ulicy Słowackiego 41. 
Ilość miejsc ograniczona do ośmiu 
drużyn. Zapisy przyjmowane są do 
28 marca. Szczegółowe informacje 
oraz zapisy pod nr. tel.: 693 597 199 
lub 513 721 127.

Piotr Jędraszak

Dotacje dla klubów 
sportowych przyznane
Informujemy, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyznał dotacje na 

realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w powiecie wrze-

sińskim. Informacje o wspartych klubach sportowych można znaleźć 

w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego w zakładce 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego, dalej Uchwały Zarządu 2021 

(Uchwała nr 966/2021).

                      (red.)

Hwarang nie próżnuje
Pierwszy marcowy weekend był bardzo owocny dla zawodników 

wrzesińskiego Hwaranga, którzy zaprezentowali się na Pucharze 
Polski Kadetów oraz Pucharze Świata.

W Warszawie odbywał się Puchar 
Polski Kadetów będący pierwszą eli-
minacją do Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży. Tutaj zaprezentowało 
się ośmioro zawodników Hwaranga. 
Po bardzo dobrych walkach brązowe 
medale wywalczyli: Alicja Mucho-
wicz startująca w kategorii +59kg  
i Michał Filipczak startujący w ka-
tegorii -65kg. Wystartowali także: 
Jakub Filipczak, Adam Andrzejak, 
Kacper Kasperski, Adrian Stengert, 
Martyna Zielińska, Dominik Knop-
kiewicz. Wkrótce młodzi zawodnicy 
wystąpią w drugiej eliminacji, także 
w Warszawie, po której okaże się, 
kto w kwietniu będzie reprezento-
wał województwo wielkopolskie na 
finałach OOM. Ten pierwszy start był 
ważny, ponieważ zawodnicy po bar-
dzo długiej przerwie mogli rywalizo-
wać w zawodach. COVID sprawił, że 
rywalizacja sportowa jest ograniczo-
na i nie ma możliwości sprawdzenia 
się na macie.

W tym samym czasie na Pucharze 
Świata G1 w Sofii wystartowała mło-
dzież Hwaranga startująca w katego-
riach seniorskich. Starty w Sofii były 
ważnym sprawdzianem dla młodych 
zawodników, a obsada turnieju se-
niorskiego z najwyższej światowej 
półki gwarantowała spore emocje.

Weronika Przybysz startująca w ka-
tegorii -67kg w pierwszej walce po-
konała Brytyjkę Sharissę Gannaway, 
a uległa Jordance Julyanie Al-Sadeq. 
Weronika sprawiła sporą niespo-
dziankę, odprawiając Gannaway. Na 
Jordankę natomiast nie było moc-
nych i to ona wywalczyła złoty medal. 
Dagmara Haremza startująca w kate-
gorii +73kg wylosowała w pierwszej 

walce trzykrotną mistrzynię świata, 
numer jeden światowych rankingów, 
Biankę Walkden z Wielkiej Brytanii, 
której uległa 1-11. Dagmara, jak na 
swój młody wiek, postawiła twarde 
warunki. Brytyjka także wywalczyła 
złoty medal. Krystian Haremza star-
tujący w kategorii +87kg w pierwszej 
walce uległ Serbowi Trakovicowi.  
O zaciętości pojedynku może świad-
czyć to, że Serb do kolejnej walki nie 
wyszedł, ponieważ złamał w tej po-
tyczce rękę, a Krystian pod jej koniec 
był liczony. 

Sprawdzenie się z najlepszymi za-
wodnikami na świecie jest kolejnym 
etapem szkolenia. Pomimo porażek 
takie walki pokazują słabe i mocne 
strony zawodników rozpoczynają-
cych seniorską karierę. Ci najlepsi na 
świecie są po 10-15 lat starsi od za-
wodników Hwaranga, więc doświad-
czenie na razie wygrywa z młodością.

 Tomasz Haremza
UKS Hwarang Taekwondo

Olimpijskie Września

Radość z medalu

Młodzi wrzesińscy zawodnicy taekwondo olimpijskiego

fot. H
w

arang
fot. H

w
arang

Sportowcy na medal, cz. 3
W ubiegłym roku 74 młodym sportowcom przyznano stypendia sportowe za wybitne osiągnięcia 

uzyskane w roku szkolnym 2019/2020, zaś dziewięciu trenerom – nagrody za osiągnięcia w działalno-
ści sportowej. W grudniu prezentowaliśmy część wyróżnionych osób. W tym numerze przedstawiamy 
dwie sylwetki opracowane na podstawie nadesłanych do redakcji informacji.

Kamil Swancar to pochodzący z Wrześni lekkoatleta i za-
wodnik Organizacji Środowiskowej AZS w Poznaniu, który 
specjalizuje się w rzucie młotem. Podczas Mistrzostw Polski 
U23 rozegranych w dniach 4-5 września 2020 roku w Białej 
Podlaskiej zajął 3. miejsce w tej dyscyplinie. Również we 
wrześniu 2020 roku zajął 3. miejsce w rzucie młotem w klasy-
fikacji klubów AZS podczas Akademickich Mistrzostw Polski. 
Na swoim koncie lekkoatletycznych osiągnięć ma również  
9. miejsce podczas Mistrzostw Polski, które odbyły się  
w sierpniu 2020 roku we Włocławku.

Katarzyna Wyrozumialska jest trenerem II klasy piłki siat-
kowej w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni 
oraz KPS PROGRESS WRZEŚNIA. W 2020 roku była trenerem 
Kadry Województwa Wielkopolskiego w siatkówce plażowej 
kat. dziewcząt, a w 2019 roku chłopców w roczniku 2006  
i młodszych. Wspiera i promuje projekty w obszarze zdro-
wia fizycznego oraz kształtowania takich wartości jak inte-
gracja społeczna oraz realizacja celów ważnych w procesie 
wychowania młodego pokolenia w kierunku sportu. Inspi-
ratorka i organizatorka imprez o charakterze lokalnym i re-
gionalnym w piłce siatkowej. Jej podopieczni w roku szkol-
nym 2019/2020 osiągali liczne sukcesy, m.in.: 1. miejsce  
w Mistrzostwach Wielkopolski w minisiatkówce chłopców 
rocznika 2009 i młodszych w kategorii dwójek, 1. miejsce 
w Mistrzostwach Powiatu Wrzesińskiego w piłce siatkowej 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w kategorii dziewcząt czy awans 
do Mistrzostw Polski. W 2019 i 2020 roku zorganizowała m.in. 
turnieje minisiatkówki, w którym każdorazowo wzięło udział 
100 zawodników z powiatu wrzesińskiego i nie tylko.

Opracowała Klara Skrzypczyk

Katarzyna Wyrozumialska

Kamil Swancar



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  
tel. 61 640 45 40

Wydział Budownictwa  
i Środowiska
godziny urzędowania:
poniedziałek 12.00 do 16.00
wtorek-środa 12.00 do 15.00
czwartek-piątek 7-10
tel. 61 640 44 32

Wydział Promocji, Spraw Społecz-
nych i Sportu
tel. 61 640 45 34

Wydział Edukacji
tel. 61 640 44 71

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

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

Wydział Organizacyjny 
tel. 61 640 44 30

Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa
tel. 61 640 44 19

Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami
tel. 61 640 44 13

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Wydział Kadr i Szkoleń
tel. 61 640 44 90

Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej
tel. 61 640 44 27

Informator powiatowy

Dwutygodnik
Wydawca: Starostwo Powiatowe  
we Wrześni, ul. Chopina 10
Redaktor naczelna:  
Klara Skrzypczyk
Redakcja: Wydział Promo-
cji,  Spraw Społecznych i Sportu Starostwa 
Powiatowego we Wrześni
Skład i łamanie: 
Klaudia Kubiak

tel. do redakcji:   
61 640 44 31

www.wrzesnia.powiat.pl
biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

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. Słowackiego 2, 
e-mail: psse.wrzesnia@pis.gov.pl
 
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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Gromią rywali
W meczu VIII kolejki Fox Travel II Wielkopolskiej Ligi Futsalu zespół KP Wooden Villa/Lucart Energy 

Września wygrał z Futsal Rawicz aż 11:0.

Mecz, który rozegrano 6 marca, od 
samego początku ułożył się po my-
śli gospodarzy. Już w 21 sekundzie 
spotkania Filip Janiszewski pokonał 
bramkarza gości – Kamila Juskowiaka.  
W 4 minucie było już 2:0. Łukasz 
Zugaj z rzutu rożnego podał do Pa-
tryka Buczkowskiego, a ten z naj-
bliższej odległości umieścił piłkę 
w siatce gości. Trzecia bramka dla 
wrześnian padła również z rzutu 
rożnego. Jakub Cierpiszewski podał 
do Łukasza Fechnera, a kapitan go-
spodarzy precyzyjnym strzałem zza 
pola karnego pokonał bramkarza 

przyjezdnych. Ten sam zawodnik 
podwyższył wynik spotkania na 4:0. 
W 15 minucie Patryk Buczkowski 
idealnie podał do Mikołaja Plichty, 
a ten strzelił piątą bramkę dla swo-
jego zespołu. W samej końcówce 
pierwszej połowy Patryk Buczkow-
ski wykorzystał sytuację sam na sam  
z bramkarzem rywali i ustalił wynik 
po pierwszej połowie na 6:0. Obraz 
gry w drugiej połowie nie zmienił 
się, gospodarze nadal mieli ogromną 
przewagę na parkiecie. Bartosz Ko-
walski – zawodnik Futsal Rawicz po 
brutalnym faulu na Łukaszu Zugaju 

otrzymał czerwoną kartkę i musiał 
opuścić plac gry. Wrześnianie wyko-
rzystali przewagę jednego zawodni-
ka i podwyższyli prowadzenie na 7:0, 
a autorem bramki był Łukasz Fech-
ner. Chwilę później świetną zespoło-
wą akcję wrześnian wykończył Kamil 
Klechammer. Końcówka spotkania 
to popis gry Filipa Janiszewskiego. 
Napastnik wrześnian strzelił trzy ko-
lejne bramki i tym samym zespół KP 
Wooden Villa/Lucart Energy Wrze-
śnia pokonał Futsal Rawicz aż 11:0. 

Piotr Jędraszak

fot.  A
rkadiusz Sobczak

Jeszcze o sukcesach
W poprzednim numerze „Przeglądu Powiatowego” opublikowaliśmy artykuł na temat sukcesów 

sportowych młodych zawodników z naszego powiatu. Tekst wymaga paru uzupełnień.

Przede wszystkim w naszym arty-
kule nie został wymieniony uczeń 
Zespołu Szkół Politechnicznych Mi-
kołaj Rewers, który trenuje na co 
dzień w LUKS Orkan Września. Mi-
kołaj również może zaliczyć występ 
na Halowych Mistrzostwach Polski  
w Lekkiej Atletyce U18 i U20 do bar-
dzo udanych – w pchnięciu kulą zajął 
6. miejsce z wynikiem 15.65 m, bijąc 
przy tym swój rekord życiowy. Omył-
kowo też umieściliśmy kulomiotkę 
Zuzannę Kniat na 10. miejscu w kra-
ju, podczas gdy zajęła ona miejsce 
dziewiąte.

Dodajmy, że na zawodach zapre-
zentowali się również inni zawod-
nicy LUKS Orkan Września. W biegu 
na 200 m, w którym triumfowała 
Marta Zimna z wrzesińskiego klubu,  
6. miejsce zajęła Maria Matusiak. 
Wysokie 7. miejsce i nowy rekord ży-
ciowy osiągnęła też Wiktoria Dams 
w biegu na 400 m. Na krótkim dy-
stansie wysoko uplasowali się Paweł 
Wróbel (9. miejsce w biegu na 60 m) 
oraz Wiktor Grzegorek (11. miejsce  
w biegu na 60 m przez płotki).

Wszystkim sportowcom serdecznie 
gratulujemy!

Klara Skrzypczyk

fot. Tom
asz Kasjaniuk

Pchnięcie kulą jest dyscypliną zyskującą na popularności

Przy piłce zawodnik KP Wooden Villa/Lucart Energy Września




