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ODOLANOWSKI

W Y W I A D   M I E S I Ą C A

rozmowa z Iwoną Molecką – odolanowską artystką,

- Myślę, że ta pasją  była we mnie już od dziecięcych lat. W  klasie 
pierwszej szkoły podstawowej odkryłam, że to, co lubię robić naj-
bardziej i co daje mi satysfakcję, to rysowanie i malowanie. Pierw-
sze kroki w tym kierunku to nauka w Państwowym Liceum Sztuk 
Plastycznych im. P. Potworowskiego 
w Poznaniu, a potem były następne 
uczelnie artystyczne.

Lech Pauliński opowiadał o zapasach w stylu wolnymLech Pauliński opowiadał o zapasach w stylu wolnym
i swojej bogatej karierze: zawodnika, trenera i prezesai swojej bogatej karierze: zawodnika, trenera i prezesa
 czytaj str. 14

sze kroki w tym kierunku to nauka w Państwowym Liceum Sztuk 

Czytaj
na str. 3

Wspomnienie o generale
czytaj na str. 11

Inwestycyjny ruch
 czytaj na str. 6czytaj na str. 11

rozkładówka str. 8-9rozkładówka str. 8-9 czytaj str. 7czytaj str. 7

Szanowni Mieszkańcy Ziemi Odolanowskiej,

apeluję do Was za pośrednictwem ,,Dzwonka Odolanowskiego”, abyśmy 
wszyscy jeszcze bardziej włączyli się w proces szczepień i bardzo poważnie 
podeszli do przestrzegania zasad związanych z obostrzeniami sanitarnymi.

Epidemia dotyczy nas Wszystkich i dopóki mamy osoby wrażliwe na 
zakażenie, będzie się rozwijać, stąd wielka prośba o to, aby osoby, które 
się jeszcze zastanawiają, wahają się – żeby zweryfikowały swoje podej-
ście do szczepień i zdecydowały na  szczepienie, dlatego, że w ten spo-
sób pokonamy epidemię szybciej. Trzeba ufać profesorom medycyny, 
lekarzom, specjalistom, uważnie popatrzeć na statystyki, które mówią, 
że szczepienie skutecznie chroni przed Covid 19, a jeżeli zachorujemy, to 
chorobę przechodzimy znacznie lżej, nie musimy umierać.

Słucham specjalistów i wiem, że  COVID-19 nie jest zwykłą grypą, jak 
twierdzi wiele osób, która „ustępują w ciągu kilku dni i nie pozostawia 
żadnych następstw”. Tak nie jest. Owszem – część osób rzeczywiście 
przechodzi COVID łagodnie, ale zdarza się też, że zakażenie przebiega 
pod postacią ciężkiego zapalenia płuc z dusznością, z omdleniami, z za-
burzeniami rytmu serca, w końcu bywa śmiertelny i zbiera żniwo nie tylko 
wśród osób starszych, ale także wśród nastolatków. 

   Szczepmy się zatem, nawet wtedy kiedy cieszymy się dobrym sta-
nem zdrowia. Wszyscy za radą medyków zachęcajmy do szczepień: 
pierwszą, drugą, czy trzecią dawką szczepionki. TUTAJ NAPRAWDĘ 
GRA IDZIE O ŻYCIE!

                                                                           Marian Janicki

Apel burmistrza  Gminy i Miasta Odolanów Mariana JanickiegoApel burmistrza  Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego
Nie musimy umierać!Nie musimy umierać!

                                                                           Marian Janicki

COVID-19
CORONAVIRUS

MINISTERMINISTER
MARLENA MALĄG:MARLENA MALĄG:
Byłam wzruszona...Byłam wzruszona...

Gala 30-lecia Samorządu na Ziemi OdolanowskiejGala 30-lecia Samorządu na Ziemi Odolanowskiej

czytaj na str. 6
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,,Dzwonka
Odolanowskiego”

Z młodzieżąZ młodzieżą
i o MŁODZIEŻYi o MŁODZIEŻY
z ministramiz ministrami

Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej, 
sekretarz stanu w  Kancelarii Prezesa Radysekretarz stanu w  Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Piotr Mazurek Ministrów Piotr Mazurek 
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Dzień Pracownika Socjalnego jest 
szczególnym dniem dla wszystkich pra-
cowników służb społecznych, zarówno 
tych zatrudnionych w jednostkach samo-
rządowych, jak i działających podmiotach 
niepublicznych. Jednak przede wszyst-
kim dzień ten jest okazją do wyrażenia 
wdzięczności za codzienny wysiłek i trud 
wkładany w pracę na rzecz osób znajdują-

cych się w trudnych sytuacjach życiowych.
Gminno – Miejskie Centrum Pomocy 

„Wiara – Nadzieja – Miłość” w  Odolano-
wie zostało wskazane do nagrody specjal-
nej Ministra Rodziny i  Polityki Społecz-
nej za wybitne, nowatorskie rozwiązania 
w zakresie pomocy w roku 2021.

Elżbieta MACIEJEWSKA
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Centrum laureatem nagrody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Zasłużone wyróżnienie
Na zaproszenie Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg, 
Wojciech Słodkiewicz – dyrektor Centrum w towarzystwie Macieja Żura-
wia – przedstawiciela nagrodzonego zespołu oraz Mariana Janickiego 
burmistrza Gminy i Miasta Odolanów wziął udział w uroczystości z okazji 
Dnia Pracownika Socjalnego oraz wręczenia nagród. Uroczystość wrę-
czenia nagród i wyróżnień odbyła się 18 listopada w Pałacu Prezydenc-
kim w Warszawie. Nagrody wręczała minister Marlena Maląg.

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach:
•  indywidualnej – pracownikom socjalnym,
•  zespołowej – jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom,

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.).

Zareklamuj się
w Dzwonku!!!

Zamieść ogł�  enie
i sprawdź

jego skute� ność.

Uroczystość odbywała się w  Pałacu Prezydenckim w  Warszawie.  Gminno – Miejskie Centrum 
Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w  Odolanowie zostało wskazane do nagrody specjalnej 
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy 
w roku 2021

Minister Marlena Maląg gościła grupę pracowników socjalnych, którzy każdego dnia niosą po-
moc potrzebującym.

Od lewej Wojciech Słodkiewicz, Marian Janicki i Maciej Żuraw.

MARII STYLE
STOŁY I KRZESŁA

Boników ul. Długa 11
tel. 605 562 501, 693 483 124
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Pani Iwono, skąd wzięła się 
pasja do malarstwa? Kiedy od-
kryła pani swój talent?

  - Myślę, że ta pasją  była we 
mnie już od dziecięcych lat. W   
klasie pierwszej szkoły podsta-

wowej odkryłam, że to, co lubię 
robić najbardziej i  co daje mi 
satysfakcję, to rysowanie i ma-
lowanie. Pierwsze kroki w tym 
kierunku to nauka w Państwo-
wym Liceum Sztuk Plastycz-

nych im. P. Potworowskiego 
w  Poznaniu, a  potem były na-
stępne uczelnie artystyczne.

Co jest inspiracją i  głów-
nym tematem obrazów?

  - Obecnie inspiracją mo-
ich dzieł jest  rzeczywistość 
i ludzie, ale także  świat uczuć, 
emocji i  barw w  połączeniu 
z  dekoracyjną linią orientu. 
Moje obrazy często tworzą nie-
kończące, otwarte kompozycję. 
Elementy graficzne przecho-
dzą w  czasoprzestrzeń i  ruch. 
Na barwnych  tłach powstają 
abstrakcyjne formy.

Ma pani swojego artystycz-
nego idola?

  - Obecnie nie inspiruję się 
żadnym artystą i to, co powsta-
je na moich obrazach, jest moją 
własną rzeczywistością. Jed-
nak wcześniej na mojej drodze 
twórczej pojawiali się artyści 
tacy jak: Gustaw Klimt, Vincent 
van Gogh, Krzysztof Skarbek 
czy Mark Rothko.

Jakie obecnie malarskie wy-
zwania czekają? 

- Wyzwania przychodzą, 
gdy rzeczywistość przynosi 
nowe emocje, nowe tematy, 
odczucia. Wtedy przetwa-

rzam je w  moją malarską 
przestrzeń. Moje malarstwo 
nabiera symboliki, którą ma-
luje w abstrakcyjnych kompo-
zycjach.

Brała pani udział w  licz-
nych wystawach swoich prac. 
Która z nich szczególnie zapa-
dła w pamięć i dlaczego?

- Każda z wystaw miała swój  
klimat i inny temat. Za każdym 
razem były to inne emocję, któ-
re gdzieś tam zapadają w  pa-

mięć. Jeśli jednak miałabym 
wybrać jedną wystawę inną niż 
pozostałe, to zapewne oryginal-
na  i  jedyna w  swoim rodzaju 
była wystawa on-line  pt.: „Coś” 
, która odbyła się w  Muzeum 
im. Józefa Mehoffera w  Turku 
w 2020 roku podczas pandemii 
Covid -19.

Ostatnia wystawa z  pani 
pracami to „3 Spojrzenia Ma-
larstwo” w  kościele poewan-
gelickim w  Odolanowie. Skąd 
pomysł na temat wystawy?  

- Pomysł na „3 Spojrzenia” 
zrodził się  z przyjaźni i  ukoń-
czenia tej samej uczelni arty-

stycznej przez trzy artystki. 
Wystawa to trzy różne spoj-
rzenia na sztukę, trzy różne 
osobowości, trzy różne indywi-
dualności - jednak jedna pasja, 
jeden przekaz i rozmowa obra-
zów z odbiorcą.

Co można robić w  wolnym 
czasie? Jakieś hobby?

- Oprócz malarstwa uwiel-
biam, a  wręcz kocham taniec. 
Tworzę współczesne etiudy 
taneczne i choreografie. Pasjo-

nuje mnie również fotografia, 
projektowanie odzieży, charak-
teryzacja  i media.

Malarskie marzenie to…?
- Przekazać w  swoich obra-

zach ślad swoich uczuć i  emo-
cji. Każdy malarz i artysta cicho 
marzy o  sławie za życia, a  nie 
po śmierci, jak to było u  Van 
Gogha. Z  takimi marzeniami 
maluję moje obrazy.

Dziękuję bardzo za roz-
mowę.

Rozmawiała:
Katarzyna MACIEJEWICZ

rozmowa z Iwoną Molecką – odolanowską artystką, absolwentką Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu i Uniwersy-

tetu Mikołaja Kopernika na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu oraz Akademii Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta na wydziale malarstwa i rzeźby we Wrocławiu, 
a także autorką wielu wystaw grupowych, indywidualnych, plenerów artystycznych, 
aukcji i spotkań ze sztuką

MARZĘ o sławie MARZĘ o sławie 
jeszcze za ŻYCIA…jeszcze za ŻYCIA…

„Od dziecięcych lat 
sztuka jest moim 
towarzyszem. Już 
w  szkole podstawo-
wej mówiłam, że będę 
malarką. Moja dro-
ga podążała w  tym 
kierunku. Nie tylko 
malarstwo towarzy-
szyło mi w  poszuki-
waniu twórczej pasji. 
W  pewnym okresie 
odkryłam muzykę, te-
atr i taniec. W tym po-
szukiwaniu pojawiła 
się także pedagogika, 
która nakreśliła moją 
drogę zawodową. Od 
tego czasu pracuje 
jako  nauczyciel…”.

Inner colour again

Love 2,
akryl 130x100, 2021

Inner colour purple, 
akryl 90x90, 2020

Kiss me,
akryl 80x100,  2021

MARZĘ o sławie MARZĘ o sławie 
jeszcze za ŻYCIA…jeszcze za ŻYCIA…
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Czas wydarzeń

To naprawdę ostatnia szansa 
na bezpłatne zbadanie się w  ra-
mach Programu Profilaktyki No-
wotworów Głowy i Szyi. Zaprasza-
my mieszkańców Gminy i Miasta 
Odolanów na bezpłatne badania 
laryngologiczne  Ze względu na 
bardzo duże zainteresowanie od-
będą się już po raz trzeci.

Badania są skierowane do 
osób, które spełniają następujące 
kryteria:
•  są w wieku 40-65 lat
•  mają niepokojące dolegliwości ze 

strony jamy ustnej, uszu, gardła, 
nosa, krtani lub palą papierosy 
lub nadużywają alkoholu.

Termin ostatniego badania 
w Odolanowie został wyznaczony 
na 4 grudnia (sobota) od godziny 
10.00. Rejestracja pod nr tel.: 62 
620 08 81 – Urząd Gminy i Miasta 
Odolanów.

Wymagane są następujące 
dane: imię i nazwisko, nr PESEL, 
adresu zamieszkania i  nr. Telefo-
nu. Badania odbędą się w budyn-
ku Dziennego Domu SENIOR+ 
przy ulicy Dworcowej  2 (budynek 
dworca PKP)

Decyduje kolejność zgłoszeń!
(ugm)

Zosia, Lena i  Aleksandra - 
uczennice klasy III Szkoły Pod-
stawowej im. Ignacego Łukasie-
wicza w  Garkach - poprowadziły 
wyjątkową lekcję pt. „W stadninie 
koni". Wychowawca klasy pani 
Marta, zasiadła w  ławce szkolnej 
a  zajęcia poprowadziły dzieci - 

wielkie miłośniczki koni i  jazdy 
konnej. W  profesjonalny sposób 
przygotowały się do zajęć. Podzie-
liły się ze wszystkimi swoją pasją 
i wiedzą. Zaprezentowały strój do 
jazdy konnej, opowiedziały o  ra-
sach koni, maściach, opowiedziały 
o elementach wyposażenia jeźdźca 
i konia.  (pie)

W Dziennym Domu Senior+ 
w  Odolanowie przy ul. Dwor-

cowej 2 odbyły się już po raz 
drugi bezpłatne badania laryn-
gologiczne w ramach Programu 
Profilaktyki Nowotworów Gło-
wy i  Szyi. Badania skierowane 
były do osób w wieku 40 – 65 lat, 
a  obejmowały tradycyjne bada-
nia laryngologiczne, poszerzo-
ne o  diagnostykę nasofibero-
skopem. Z badań skorzystało 61 
mieszkańców Gminy i  Miasta 
Odolanów.

Termin kolejnego badania 
został wyznaczony na 4 grud-
nia 2021 roku. Rejestracja pod 
numerem telefonu 62 620 08 81 
– Urząd Gminy i  Miasta Odola-
nów. Badania odbędą się w  bu-
dynku Dziennego Domu Senior+ 
w  Odolanowie przy ul. Dworco-
wej 2 (budynek dworca).  (u)

Mieszkańcy Odolanowskiego 
Domu Pomocy Społecznej, 23 li-
stopada 2021 roku świętowali ob-
chodzony niedawno Ogólnopol-
ski Dzień Seniora. Na spotkanie 
przygotowano wiersze i  senten-
cje o  smutkach i  radościach ży-
cia w starości, jak również utwo-
ry z  dawnych lat. Sięgnięto do 
wspomnień mieszkańców, które 

stworzyły swoisty obraz starości 
dawniej i dziś. Mieszkańcom zło-
żył życzenia Dyrektor Centrum 
Wojciech Słodkiewicz i  pracow-
nicy ODPS, a  także pracownicy 
i  uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy w  Odola-
nowie. Na zakończenie wszyscy 
obejrzeli wspólnie krótki film pt. 
„W  starym kinie” zrealizowany 
przez ŚDS Odolanów.  (z)

W   Szkole Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w  Hucie odbył 
się Gminny Konkurs Historyczny 
,,Mój region-mój dom”. Pięcioro 
uczniów miało za zadanie rozwią-
zać test składający się z  30 pytań. 
Aby przygotować się do konkur-
su, uczestnicy musieli przeczytać 
książkę Józefa Duczmala ,,Kroni-
ka Odolanowa”. Organizatorem 
konkursu był nauczyciel historii 
Maciej Dymacz. Prace oceniał hi-
storyk Andrzej Wasiela. Nagrody 

i dyplomy wręczył. m.in.  zastępca 
burmistrza  Gminy i Miasta Odola-
nów Jan Prokop.

Wyniki: I  miejsce: Paweł 
Duszczak - SP Nabyszyce - opie-
kun Elżbieta Wodniczak- Macie-
jewska, II miejsce: Maria Nowak - 
SP Nabyszyce - opiekun jak wyżej, 
III miejsce: Dominika Harych -SP 
Huta - opiekun Maciej Dymacz, 
IV miejsce: Otylia Garbacka - SP 
Raczyce - opiekun Maria Stolarek, 
V miejsce: Zuzanna Klawinska - 
SP Garki - opiekun Adam Brych-
cy.  (sp)

Odbył się Miej-
sko-Gminny zjazd 
sprawozdawczo-
-wyborczy Ochot-
niczych Straży Po-
żarnych z  terenu 
Gminy i  Miasta 
Odolanów. Podczas 
obrad został wy-
brany nowy zarząd. 
W spotkaniu uczest-
niczył Burmistrz 
Marian Janicki wraz 
z  wiceburmistrzem 
Janem Prokopem.

Z okazji obchodzonego corocz-
nie Dnia Pracownika Socjalnego 
odbyło się uroczyste spotkanie 
pracowników odolanowskiego 
Gminno – Miejskiego Centrum Po-
mocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”. 
Oprócz pracowników i  dyrektora 
placówki Wojciech Słodkiewicza, 
wzięli w  nim udział również za-
proszeni goście: Marian Janicki 
– burmistrz Gminy i Miasta Odo-

lanów oraz Krystyna Wiertelak 
– sekretarz Gminy i  Miasta Odo-
lanów. Spotkanie było okazją do 
złożenia życzeń i  podziękowań 
oraz słów uznania za zaangażo-
wanie w wykonywaną pracę i trud 
wkładany w  niesienie pomocy 
drugiemu człowiekowi. Jednocze-
śnie przekazano życzenia dalszej 
wytrwałości i  satysfakcji z  pracy 
zawodowej i pomyślności w życiu 
osobistym. Spotkanie zakończyło 
się przy wspólnym torcie okolicz-
nościowym.  (z)

Ostatnia szansa
na badanie!

Dzieci i... konie

Badania laryngologiczne

Dzień Seniora w DPS

,,Mój region-mój dom”

Strażacy
się wybrali...

Dzień Pracownika
Socjalnego

To była wyjątkowa lekcja w SP w Garkach.

Warto wykonać badana laryngolo-
giczne.

Mieszkańcy Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej świętowali Dzień Seniora.

Uczestnikom konkursu gratulował także dyrektor SP w Hucie Krzysztof Krawczyk.

Kolejne strażackie odznaczenie otrzymuje Czesław Lis, 
również radny Rady Gminy i Miasta Odolanów

Pracownicy Centrum ,,Wiara-Nadzieja-Miłość” usłyszeli wiele słów podziękowań
i gratulacji od władz samorządowych Gminy i Miasta Odolanów.

Kancelaria Prezesa Rady Mi-
nistrów ogłosiła wyniki konkursu 
„Rosnąca Odporność”. W  kon-
kursie wyłoniono gminy, które 
w okresie od 1 sierpnia do 31 paź-
dziernika 2021 r. osiągnęły najwyż-
szy wzrost poziomu zaszczepienia 
swoich mieszkańców. W  gminie 
Odolanów poziom zaszczepienia 
mieszkańców wzrósł aż o  8.5%, 
dzięki czemu do budżetu gminy 
trafi kwota w  wysokości 500 tys 
zł. Zgodnie z regulaminem, wnio-
sek o odbiór nagrody w konkursie 
„Rosnąca Odporność” gmina Odo-
lanów zgłosiła w  odpowiednim 
terminie.    

Laureat Konkursu przezna-
cza nagrodę na dowolny cel 
związany z  przeciwdziałaniem 
COVID-19. Zgodnie z  art. 2 ust. 
2 Ustawy COVID-19, mogą być 
to wszelkie czynności związane 
ze zwalczaniem zakażenia, za-
pobieganiem rozprzestrzenianiu 
się, profilaktyką oraz zwalcza-
niem skutków, w  tym społecz-
no-gospodarczych  wywołanych 
przez COVID-19. Nagrody finan-
sowane są ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19.  (w)

500 tys., zł dzięki
mieszkańcom gminy

Nowy Zarząd: prezes - Marcin Przybył, wiceprezes - Piotr Do-
lata, wiceprezes - Jan Kowalski, sekretarz - Tomasz Klepuszew-
ski, skarbnik - Czesław Lis, komendant gminny - Dariusz Kmie-
cik, członek prezydium - Michał Wieszczak, członek prezydium 
Zbigniew Szewczyk, członkowie zarządu: Tomasz Sołtysiak, Ry-
szard Zieleziński, Zdzisław Barczyński, Jan Doktór. 

Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Tomasz Pacyna, se-
kretarz - Karolina Jakubiak, członek komisji - Tomasz Cebul-
ski.

Przedstawiciele do Zarządu Powiatowego: Marcin Przy-
był, Dariusz Kmiecik, Piotr Dolata. Delegaci na Zjazd Powia-
towy: Tomasz Cebulski, Tomasz Pacyna, Ryszard Zieleziński 
i Paweł Kubica
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Doświadczenie i młodośćDoświadczenie i młodośćTurystycznie i... muzycznieTurystycznie i... muzycznie

POMAGAMY ludziom każdego DNIAPOMAGAMY ludziom każdego DNIA

 - Z racji wieku jestem człon-
kiem nadzwyczajnym związku. 
Opłacam składkę członkowską 
w wysokości 50 złotych i nie po-
siadam uprawnień kombatanc-
kich. Kongres 30 lipca 2015 roku 
powołał do życia właśnie taką 
nową grupę członków, żeby mo-
gli oni sprawnie włączyć się w ad-
ministrowanie naszego związku. 
Oczywiście pracuję społecznie, 
tak jak i inni. Niedawno z żalem 
pożegnaliśmy Bronisława Olek-
sego i  mamy wakat na miejscy 

sekretarza. Przyznam szcze-
rze, iż szukamy jego następcy. 
Wcześniej na wieczną wartę od-
szedł mój ojciec Stanisław, który 

przez wiele lat był sternikiem 
odolanowskiego koła, otrzymu-
jąc 3 listopada 2019 roku certy-
fikat ,,Prezesa Honorowego”. Ja 
od roku 2001 z  organizacją już 
współpracowałem jako właściciel 

firmy cukierniczej ,,Smakołyk” 
wspierałem tę działalność, za co 
otrzymałem wiele wyróżnień, li-
stów gratulacyjnych i dyplomów. 

- Już jako prezes aktywnie 
włączyłem się w  udzielanie 
wszelkiej pomocy i  niesienie 
bardzo istotnych informacji 
dla kombatantów, ale nie tylko. 
Wypełniamy m.in. wnioski o za-
pomogi, odwiedzamy komba-
tantów i  podopiecznych w  ich 
miejscach zamieszkania, roz-
mawiamy z  nimi i  staramy się 
zawsze wyciągać pomocną dłoń.  
Odwiedzamy i dbamy o miejsca 
pamioęci, uczestniczymy w uro- czystościach państwowych i oko-

licznościowych. Dobrze układa 
się współpraca z Wielkopolskim 
Zarządem w Poznaniu oraz brat-
nimi organizacjami w Ostrowie 
Wielkopolskim, gdzie prezesem 
jest Jacek Morawski i w Przygo-
dzicach, gdzie kieruje Tadeusz 
Włodarczyk. Wspieramy się 
wzajemnie razem ze Stowarzy-
szeniem Żołnierzy Wyklętych 
w  Odolanowie, którego preze-
sem jest Ireneusz Czech.

-  Korzystając z okazji chciał-
bym serdecznie podziękować 
za pomoc naszemu związkowi 
panom burmistrzom Gminy 
i  Miasta Odolanów Marianowi 
Janickiemu i  Janowi Prokopo-
wi, pani sekretarz Krystynie 
Wiertelak. Nisko kłaniam się 
również wszystkim naszym 
sponsorom, dzięki nim może-
my na przykład przygotowywać 
dla kombatantów świąteczne 
paczki.

Zwiedzano zamek Golub-
-Dobrzyń, Pola Grunwaldzkie, 
Park  Krajobrazowy Wzgórz 
Dylewskich z  Jeziorem Dylew-
skim, a  śladami największej 
bitwy I wojny światowej w Pru-
sach dotarliśmy do źródeł rzeki 
Łyny. W  kolejne odbyli podróż 
statkiem w  kierunku Elbląga. 
We Fromborku odwiedzono 
katedrę z grobem Mikołaja Ko-
pernika i wysłuchano koncertu 
organowego. W  Gierzwałdzie 
zapoznano się z  historią obja-
wień M.B. Nad całością czuwał-
Leszek Zydorowicz z przewod-
nikiem Piotrem Lisowskim.

W  czasie pobytu chórzy-
ści doskonalili również swoje 
swoje  umiejętności wokalne 
i uczyli się utworów,które będą 

wykonywane na przeglądzie 
chórów w Gorzycach. W drodze 
powrotnej zatrzymano się we 

Włocławku w miejscu męczeń-
skiej śmierci  śmierci  bł. Ks. J. 
Popiełuszki. 

  We wrześniu nasz chór 
wziął  udział w  XXXIII Prze-
glądzie Chórów Południowej 
Wielkopolski w  Gorzycach. 
Wykonano 3 utwory które spo-
tkały się z aplauzem publiczno-
ści. W  październiku chórzyści 
uczestniczyli w  jednodniowej 
wycieczce do Poznania. Zwie-
dzano Fort VII- pierwszy obóz 
koncentracyjny, następnie za-
mek, Stare Miasto, Muzeum 
Rogala Marcinskiego, a na  ko-
niec Ostrów Tumski z Katedrą-
.W  listopadzie chór uświetnił  
uroczystości  związane ze Świę-
tem Niepodległości oraz misja-
mi parafialnymi wraz z  odpu-
stem Św  Marcina. Spotkano się 
z okazji święta patronki muzyki 
kościelnej - Św Cecylii.  (p)

Na zaproszenie zarządu 
jednostki, do sali wiejskiej,  
przybyli seniorzy druhowie 
wraz  z  małżonkami. Wszyst-
kich zaproszonych seniorów 
oraz gości, burmistrza Gminy 
i  Miasta w  Odolanowie Maria-
na  Janickiego, ks. proboszcza 
parafii  św.  Barbary - Tadeusza 
Kaczmarka, sołtysa wioski -  
Elżbietę Tomczak oraz radnego 
Rady Powiatu Ostrowskiego - 
Józefa Wajsa, powitał szef tar-
chalskich strażaków - Tomasz 
Pacyna. 

  W  trakcie spotkania głos 
zabrał m. in. burmistrz Janicki, 
który dziękował weteranom za 
ich wieloletnią służbę, dzięko-
wał także ich małżonkom które 

z  niecierpliwością czekały na 
ich powrót, życzył dużo zdro-
wia i radości. Był toast, sto lat, 
kawa, pyszny obiad i zimny bu-
fet. W  dalszej części spotkania 
każda z  ośmiu przybyłych par 
z  rąk kierownictwa jednostki 
i burmistrza otrzymała upomi-
nek w postaci kubka i długopisu 
z  emblematem wozu strażac-
kiego. Okazało się iż najstar-
szym uczestnikiem spotkania 
był były komendant gminny 
- Janusz Tomczak. Spotkanie 
przeciągnęło się do późnego 
wieczora z tego względu iż na-
stąpiły towarzyskie rozmowy 
i wspomnienia z dawnych lat.       

Henryk WŁODAREK 

POMAGAMY ludziom każdego DNIAPOMAGAMY ludziom każdego DNIA
A k t y w n a  d z i a ł a l n o ś ć  o d o l a n o w s k i e g o  ko ł a  Z K R P i BW P

- Na stanowisko prezesa Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i By-
łych Więźniów Politycznych w Odolanowie zostałem powołany 1 listopada 
2019 roku – mówi ,,Dzwonkowi Odolanowskiemu” Bogdan Czubak.

Od jedenastu  już lat tradycją w jednostce OSP w Tar-
chałach Wielkich są organizowane  spotkania druhów  
seniorów weteranów z  obecnym młodszym pokole-
niem strażaków.

Członkowie odolanowskiego chóru nie próżnowali. Po pra-
wie rocznej przerwie spowodowanej pandemią chórzyści 
spotykali się dwa razy w tygodniu. W końcu sierpnia wybrali 
się natomiast na Mazury- sześciodniowy pobyt  podzielono 
na część turystyczno-rekreacyjnej i na warsztaty muzyczne.

Doświadczenie i młodośćDoświadczenie i młodośćTurystycznie i... muzycznieTurystycznie i... muzycznie
Spotkanie strażaków weteranów w Tarchałach WielkichZ   d z i a ł a l n o ś c i  o d o l a n o w s k i e g o  c h ó r u

Spotkanie strażaków weteranów na sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich.

Odolanowski chór na XXXIII Przeglądzie Chórów Południowej Wielkopol-
ski w Gorzycach.

Podczas wycieczki w Poznaniu.

Związek Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych jest 
organizacją kombatancką 
o  charakterze wielośrodowi-
skowym, zrzeszającą obywa-
teli polskich, którzy walczyli 
o wolność, suwerenność i nie-
podległość Ojczyzny w  for-
macjach Wojska Polskiego, 
sojuszniczych armii państw 
koalicji antyhitlerowskiej, 
podziemnych organizacjach 
ruchu oporu oraz byłych 
więźniów hitlerowskich obo-
zów koncentracyjnych i stali-
nowskich łagrów. 

Prezes odolanowskiego koła 
Związku Kombatantów Rzeczy-
pospolitej i Byłych Więźniów 
Politycznych Bogdan Czubak.

Miejsca pamięci na odolanow-
skim cmentarzu.

W kamienicy państwa Czubaków w Odolanowie, w listopadzie 1918 roku 
miała swoją siedzibę Powiatowa Rada Ludowa.
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Dobra współpraca gminy z PGW Wody Polskie w Lesznie

Ważne dla rolników,Ważne dla rolników, 
ale nie tylko...ale nie tylko...
Ważne dla rolników,Ważne dla rolników, 
ale nie tylko...ale nie tylko...

Prace na rzece Barycz.

Zadbany Kuroch jest dla wszystkich bardziej bezpieczny.

Prace przy budowie boiska w Uciechowie przebiegają zgodnie z założonym 
harmonogramem.

Już we wrześniu rozpoczęła się 
konserwacja cieków na terenie Gmi-
ny i Miasta Odolanów. PGW Wody 
Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie 
również dostrzegł  ten problem 
i przychylnie odniósł się do prac 
związanych z konserwacją w miej-
scowościach Raczyce i Uciechów, 
wzdłuż rzek Barycz, Kuroch i Wie-

siołka. Trwają również prace na cie-
kach: Rów Główny i Złotnica.

To dobra nowina dla tamtejszych 
rolników, ale także dla nas wszyst-
kich. Wykoszone rowy i dobrze 
utrzymane koryta rzek zwiększają 
bowiem bezpieczeństwo przeciw-
powodziowe – stwierdził zastępca 
burmistrza Jan Prokop.  (w)

Trwa budowa boiska wielo-
funkcyjnego o nawierzchni syn-
tetycznej przy Szkole Podstawo-
wej w Uciechowie. Boisko będzie 
miało charakter ogólnodostępny 
i nieodpłatny, a posłuży przede 
wszystkim dzieciom, młodzieży i 
starszym mieszkańcom wsi w go-
dzinach pozalekcyjnych.

Na nawierzchni boiska będzie 
można zagrać w piłkę ręczną, siat-
kówkę oraz tenisa. Ponadto na 

płycie boiska usytuowane zostaną 
dwa niepełnowymiarowe boiska 
do koszykówki.

Całkowity Koszt prac 699 
761,71 zł brutto Planowany 
termin zakończenia prac - 
25.01.2022 r.

Na to zadanie gmina pozyskała 
dofinansowane ze środków Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych w kwocie 400 000,00 zł.  (sob)

Mieszkania ,,bardziej chronione”

Zbawienna bywa... ,,deszczówka”

Wokół sali w Wierzbnie
Będzie nowe boisko w Uciechowie

W  szczególności są to ludzie 
z  zaburzeniami psychicznymi, 
opuszczający pieczę zastępczą w ro-
zumieniu przepisów o  wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
młodzieżowy ośrodek wychowaw-
czy, zakład dla nieletnich, a  tak-
że cudzoziemcowi, który uzyskał 

w  Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Mieszkanie chronione jest for-
mą pomocy społecznej przygoto-
wującą pod opieką specjalistów 
osoby tam przebywające do pro-
wadzenia samodzielnego życia lub 
wspomagającą te osoby w codzien-
nym funkcjonowaniu. 

Gmina i Miasto Odolanów otrzy-
mała dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego na budowę syste-
mów gromadzenia i zagospodaro-
wania wód opadowych na łączną 
kwotę 51 931,00 zł. Wsparcie finan-
sowe zostało pozyskane w ramach 
naboru do programu retencjo-
nowania i wykorzystywania wód 
opadowych z dachów obiektów 
użyteczności publicznej na terenie 
województwa wielkopolskiego w 

celu nawadniania terenów zielo-
nych pn. „Deszczówka”.

Głównym celem programu „Desz-
czówka” jest promowanie działań 
zapobiegającym negatywnym skut-
kom suszy poprzez retencjonowa-
nie i odpowiednie wykorzystywanie 
wody opadowej w celu nawadniania 
terenów zielonych oraz wykony-
wania systemów podziemnego lub 
naziemnego magazynowania wody 
opadowej wraz z instalacją umożli-
wiającą jej zagospodarowanie.  (sob)

Gmina i  Miasto Odolanów po 
raz kolejny znalazła się na liście 
rankingowej projektów wybranych 
do dofinansowania w  ramach XI 
edycji konkursu „Pięknieje wiel-
kopolska wieś” organizowanego 
w  ramach programu „Wielkopol-
ska Odnowa Wsi 2020+”.

W  tegorocznej edycji dofinan-
sowanie otrzymał projekt pn. ”Za-
gospodarowanie terenu wokół sali 
wiejskiej w  Wierzbnie- etap II„ 
,który jest kontynuacją prac prowa-
dzonych w 2020 r. W ramach reali-
zacji II etapu inwestycji wykonano 

prace polegające na doposażeniu 
placu zabaw w  3 urządzenia zaba-
wowe oraz montażu 6 urządzeń 
siłowni zewnętrznej. 

Obok siłowni wykonano strefę re-
kreacji wyposażoną w drążek rekre-
acyjny oraz strefę relaksu wyposażo-
ną w  2 stoliki do gier planszowych. 
Zamontowano również elementy 
małej architektury w  postaci 9 szt. 
ławek z  oparciem oraz 3 szt. koszy 
na śmieci.     Zagospodarowanie 
przestrzeni polegało również na bu-
dowie boiska do siatkówki plażowej 
wraz z wyposażeniem oraz budowie 

ciągów pieszo – komunikacyjnych 
z  betonowej kostki brukowej wraz 
z  obrzeżami betonowymi. Plac za-
baw został oddzielony od pozostałej 
części terenu  ogrodzeniem systemo-
wym tj. panelami z siatki stalowej.

Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 145 090,09 zł z czego 50 000,00 
zł. stanowi dofinansowanie ze 
środków Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w  ramach 
programu „Wielkopolska Odnowa 
Wsi 2020+”   (sob)

P o w s t a j ą ,  b o  g m i n a  u z y s k a ł a  d u ż e  d o f i n a n s o w a n i e

W Odolanowie oraz Babach prowadzone są prace remon-
towe zmierzające do utworzenia mieszkań chronionych. 
Takie lokum przysługuje osobie, która ze względu na trud-
ną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub choro-
bę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym 
życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym 
przez jednostkę całodobowej opieki.

Całkowity koszt prac miesz-
kania w  Babach wraz z  za-
kupem wyposażenia to 
kwota:302 848.76 zł Dofinan-
sowanie ze środków rządo-
wego programu ,,Za życiem” 
-214 947,42 zł. Całkowity koszt 
prac mieszkania w Odolano-
wie wraz z  zakupem wypo-
sażenia to kwota209 264.13 zł. 
Dofinansowanie ze środków 
rządowego programu ,,Za 
życiem” -135 063,84 zł.

Dofinansowanie otrzymały 
następujące projekty:
•  „Zakup i montaż zbiornika 

na wodę deszczową wraz z 
możliwością dystrybucji w 
miejscowości Świeca gm. 
Odolanów” - kwota dofi-
nansowania 26 565,00 zł, 
całkowity koszt inwestycji 
38 130,00 zł

W ramach realizacji zadania 
wykonano zbiornik o pojem-
ności 10 m3 wraz z pompą 
zatapialną, która tłoczyć bę-
dzie wody opadowe do węża 
dystrybucyjnego, poprzez 
który nawadniane będą te-
reny zielone znajdujące się 
przy szkole .

Nasz reporter przyjrzał się remontom...

•  „Zakup i montaż zbiornika 
na wodę deszczową wraz z 
możliwością dystrybucji w 
miejscowości Raczyce gm. 
Odolanów” - kwota dofinan-
sowania: 25 366,00 zł, cał-
kowity koszt inwestycji 37 
884,00 zł

   W ramach realizacji zadania 
wykonano zbiornik o pojem-
ności 10 m3 wraz z pompą za-
tapialną, która tłoczyć będzie 
wody opadowe do węża dystry-
bucyjnego, poprzez który na-
wadniane będą tereny zielone 
znajdujące się przy szkole .

ZAWIADOMIENIE  
W związku z podjęciem przez Radę Gminy i Miasta Odolanów Uchwały Nr XXVI/229/21 z dnia 29.03.2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy i Miasta Odolanów”, zawiadamiam o możliwości składania wniosków do wyżej wymienionego 
Studium.
Wnioski do Studium mogą być składane w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia do 
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów, na adres siedziby Urzędu tj. Rynek 11, 63-430 Odolanów.
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Powstaje rządowy doku-
ment „Strategia RP na rzecz 
Młodego Pokolenia”. O  poli-
tyce i  propozycjach Rządu dla 
polskiej młodzieży oraz o  do-
tychczasowych działaniach 
i programach skierowanych do 
rodzin, w tym do ich najmłod-
szych członków, rozmawiano 
podczas tego bardzo owoc-
nego spotkania. Obok mło-
dych ludzi, uczniów szkół 
średnich i  grupy z  OHP 
w Pleszewie, 

- Fakt, że w  rządzie 
znalazł się minister do 
spraw młodzieży świad-
czy o tym, że chcemy re-
alizować rzeczy ważne 
dla młodego pokolenia 
– stwierdziła minister  Marlena 
Maląg. – Dla każdego wchodzą-
cego w  dorosłe życie ważne są 
praca, mieszkanie, możliwości 
rozwoju i  wsparcie państwa 
w  wychowywaniu dzieci. Na 

każdym polu 
rząd Zjedno-
czonej Prawicy 
prowadzi aktywną 
polity-

kę, które ma wspierać rodziny, 
a  młodym ludziom ułatwiać 
podejmowanie decyzji o  za-
łożeniu rodziny czy pomagać 
w wejściu na rynek pracy – pod-
kreśliła minister.

Wymieniła dzia-
łania i  programy, 
poczynając od ,,Ro-
dzina 500+” przez 

,,Dobry Start”, aż po 
rozwiązania propo-

nowane w  Polskim Ładzie, słu-
żące godzeniu wychowania dzie-
ci z pracą i gwarantujące stabilne 
zatrudnienie.

Minister Piotr Mazurek 
stwierdził, że takie spotkania jak 

to w  Odolanowie są organizo-
wane także w innych ośrodkach  
w celu partycypacyjnego wypra-
cowania wieloletniej polityki na 
rzecz młodego pokolenia. To 
pierwszy projekt w  Polsce, na 
tak wielką skalę. Chodzi nam 

o to, by młodzi mogli swobodnie 
się wypowiedzieć, nakreślić pro-
blemy i  oczekiwania względem 
polityków, ale także, by w  for-
mie warsztatowej wypracować 
konkretne rozwiązania i  reko-
mendacje dla rządu w  zakresie 
projektowania polityki publicz-
nej – mówił. Jeśli popatrzymy na 
dane, to sytuacja młodego poko-
lenia poprawiła się w  ostatnich 
latach wręcz niebywale: wzrost 
pensji minimalnej i  średniej, 

lepsza sytuacja na rynku pra-
cy, walka z  wykorzystywaniem 
młodych ludzi w  różnych dzie-
dzinach życia zawodowego. 
Również dzięki mocnej obniż-
ce podatków sytuacja młodych 
jest i  będzie nieporównywalnie 

lepsza, niż za rządów obecnej 
opozycji, a  rozsądna polityka 
rządu premiera Mateusza Mo-
rawieckiego w trakcie pandemii 
uchroniła zwłaszcza ich przed 
wyższym bezrobociem, które 
w wielu krajach UE poszybowa-
ło mocno w górę. Nie wszystko 
jest jeszcze zrobione, stąd kon-
sultacje i  dialog z  młodszym 
pokoleniem, jednak mamy się 
czym chwalić na tym polu – do-
dał.   (pim)

    SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ  

Spotkanie ministrów z młodzieżą w Odolanowskim Domu Kultury

MŁODZI bywająMŁODZI bywają
AKTYWNI, ale...AKTYWNI, ale...
MŁODZI bywająMŁODZI bywają
AKTYWNI, ale...AKTYWNI, ale...
...nie zawsze jest to aktywność wystarczająca. Być może dlatego, że 
mało wiedzą o programach i przepisach, które stworzono by ułatwić im 
życie, znaleźć lepszą pracę, a nawet dach nad głową.  Rząd premiera 
Mateusza Morawieckiego poświęca polityce młodzieżowej i  rodzinnej 
wiele uwagi. Minister Marlena Maląg oraz Pełnomocnik Rządu do spraw 
Polityki Młodzieżowej, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów Piotr Mazurek spotkali się z młodzieżą w Odolanowie. Spotkanie, 
którego inicjatorem był prezes miejscowego Centrum Integracji Spo-
łecznej, członek Rady Pożytku Publicznego przy Kancelarii Premiera RP, 
Bogusław Cebulski, odbyło się w ODK. W  panelu uczestniczył także 
burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki.

Powstaje rządowy doku-
ment „Strategia RP na rzecz 
Młodego Pokolenia”. O  poli-
tyce i  propozycjach Rządu dla 
polskiej młodzieży oraz o  do-
tychczasowych działaniach 
i programach skierowanych do 
rodzin, w tym do ich najmłod-
szych członków, rozmawiano 
podczas tego bardzo owoc-
nego spotkania. Obok mło-
dych ludzi, uczniów szkół 
średnich i  grupy z  OHP 

- Fakt, że w  rządzie 
znalazł się minister do 
spraw młodzieży świad-
czy o tym, że chcemy re-
alizować rzeczy ważne 

każdym polu 
rząd Zjedno-
czonej Prawicy 
prowadzi aktywną 
polity-

Wymieniła dzia-
łania i  programy, 
poczynając od ,,Ro-
dzina 500+” przez 

,,Dobry Start”, aż po 
rozwiązania propo-

Od lewej: Bogusław Cebulski, minister Marlena Maląg, mini-
ster Piotr Mazurek, burmistrz Marian Janicki, dyskusję mo-
derował red. Piotr Młoczyński.

W sali Odolanowskiego Domu Kultury podczas spotkania...

Minister Marlenę Maląg, przy aplauzie sali, pożegnał wiązanką kwiatów bur-
mistrz Odolanowa Marian Janicki.

Minister Piotr Mazurek w Odolanowie.

Jedno z pytań dotyczyło konkretnych rządowych programów skierowanych do 
młodych ludzi.
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G a l a 
rozpoczęła się 
wraz z  wpro-
w a d z e n i e m 

Sztandaru Gminy 
i  Miasta Odolanów, 
a  poczet sztan-
darowy tworzyli 
miejscowi radni: 
Barbara Cebulska, 
Maria Skrzypińska 

i  Maciej Żuraw. Hejnał 
Odolanowa odegrali na 

trąbkach: Marcin Wieczo-
rek, Dominika Bedka i  Laura 
Rospęk. Następnie głos zabrał 
Marian Janicki, który prze-

niósł zebranych, najpierw w cza-
sy, kiedy w gminie nie było telefo-
nów i trzeba było ,,załatwić” starą 
centralę telefoniczną, by podłą-

czyć do niej 500 abonentów. Bo-
rykano się z problemami bezro-
bocia, remontów i budowy dróg, 
ale z  biegiem lat sytuacja zmie-
niała się na lepsze. Od początku 
odrodzonego samorządu Janic-
ki za jeden z  najważniejszych 
punktów swojego autorskiego 
programu uznał sprowadzanie 
do Odolanowa przedsiębiorców. 

Powstawały duże prężne firmy, 
zatrudniające setki pracowni-
ków. Wprowadzono ulgi, które 
dodatkowo zachęcały do lokowa-
nia się na Ziemi Odolanowskiej. 
Dzisiaj nikt z  samorządowców 
nie wyobraża sobie konstru-
owania budżetów gminy bez 
sporych wpływów podatkowych 
płynących właśnie od przedsię-
biorców. - Zmieniał się nie tylko 
Odolanów, ale i  poszczególne 
sołectwa. W samym Uciechowie 

udało się zrealizować 64 inwe-
stycje – mówił burmistrz. Nie do 
poznania są ulice i place, z wielką 
znajomością topografii Marian 
Janicki wymieniał wyremonto-
wane ulice i  place oraz tereny, 
gdzie udało się zrealizować, 
często bardzo kosztowne, ale 
potrzebne społecznie inwesty-
cje. Nisko kłaniał się wszystkim 
samorządowcom trzech minio-
nych dekad:  - To nas wspólny 
sukces, to ciągle nasza wspólna 
sprawa, a  wszystko dla naszych 
mieszkańców – stwierdził.

Podziękował także minister  
Marlenie Maląg za życzliwość 
przy rozpatrywaniu wniosków 
w ramach programu Polski Ład. 
Powszechnie wiadomo już, że 
gmina Odolanów otrzymała 13,5 
mln złotych na budowę basenu 
typu ,,Delfinek”, który będzie 

MEDAL dla minister MALĄG, MEDAL dla minister MALĄG, 
ukłony i podziękowania dla SAMORZĄDOWCÓWukłony i podziękowania dla SAMORZĄDOWCÓW

G a l a 
rozpoczęła się 
wraz z  wpro-
w a d z e n i e m 

Sztandaru Gminy 
i  Miasta Odolanów, 
a  poczet sztan-
darowy tworzyli 
miejscowi radni: 
Barbara Cebulska, 
Maria Skrzypińska 

i  Maciej Żuraw. Hejnał 
Odolanowa odegrali na 

trąbkach: Marcin Wieczo-
rek, Dominika Bedka i  Laura 
Rospęk. Następnie głos zabrał 
Marian Janicki, który prze-

niósł zebranych, najpierw w cza-
sy, kiedy w gminie nie było telefo-
nów i trzeba było ,,załatwić” starą 
centralę telefoniczną, by podłą-

Gala z okazji 30-lecia Samorządu Odolanowskiego zgromadziła w sali ODK samorządowców wielu kadencji, radnych, 
sołtysów, przewodniczących  Komitetów Osiedlowych,  pracowników instytucji dla których organem prowadzącym jest 
gmina, czyli m.in. dyrektorów szkół i przedszkoli,  biblioteki, Gminno - Miejskiego Centrum Pomocy ,,Wiara-Nadzieja-Miłość”, 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Komunalnych, Odolanowskiego Zakładu Komunalnego, 
Odolanowskiego Domu Kultury. Gościem honorowym była minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. 
Obecni byli również dyrektor gabinetu politycznego ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Piotr Trybek, były burmistrz 
Józef Wajs, byli przewodniczący Rady GiM prof. Zbigniew Trybuła i Paweł Barczak, proboszcz parafii św. Marcina w Odola-
nowie, prałat dr Dariusz Smolnik, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej ks. dziekan, kanonik 
Krystian Szenowski. Nie zabrakło władz samorządowych: burmistrza Mariana Janickiego, zastępcy burmistrza Jana Pro-
kopa, przewodniczącego rady Janusza Szustkiewicza, sekretarz Krystyny Wiertelak, skarbnika Beaty Gościniak, zastępcy 
skarbnika Marty Kosnowicz, głównej księgowej urzędu Marii Prokop.

W  części artystycznej 
wystąpili uczniowie Pań-
stwowej Szkoły Muzycz-
nej I  stopnia w  Odolano-
wie, a  także jej absolwenci, 
a obecnie uczniowie Zespołu 
Szkół Muzycznych w  Ostro-
wie Wielkopolskim: pianist-
ki: Barbara Płonka i  Maria 
Wojtaszek, saksofonistka 
Wiktoria Luke, uczeń klasy 
perkusji Gracjan Woźniak 
(oboje z akompaniamentem 
Martyny Gąsiewskiej).

Piosenkę ,,Cud w  sza-
fie” brawurowo wykona-
ła Adrianna Droszewska, 
uczestniczka Studium Wo-
kalnego ODK, wychowanka 
Pauli Pływaczyk. Rewela-
cyjnie wypadła Młodzieżo-
wa Orkiestra Rozrywkowa 
ODK pod kierunkiem Marci-
na Wieczorka.

MEDAL dla minister MALĄG, MEDAL dla minister MALĄG, 
ukłony i podziękowania dla SAMORZĄDOWCÓWukłony i podziękowania dla SAMORZĄDOWCÓW

Piosenkę ,,Cud w szafie” 
brawurowo wykonała Ad-
rianna Droszewska.

Medal-plakietka ,,Zasłużony dla Ziemi Odo-
lanowskiej” czeka na wręczenie minister Mar-
lenie Maląg.

Paweł Barczak, były przewod-
niczący Rady GiM Odolanów.

Profesor Zbigniew Trybuła, 
były przewodniczący Rady 
GiM Odolanów.

Po wręczeniu medalu-plakietki ,,Zasłużony dla Ziemi Odo-
lanowskiej”. Od lewej: przewodniczący Janusz Szustkiewicz, 
minister Marlena Maląg i burmistrz Marian Janicki.

Poczet sztandarowy Gminy i Miasta Odolanów tworzą rajcy, od prawej: 
Barbara Cebulska, Maciej Żuraw i Maria Skrzypińska. Pierwszy z lewej: 
dyrektor Gabinetu Politycznego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecz-
nej Piotr Trybek.

Wielka Gala Samorządowa w Odolanowie za nami – najwyższe odznaczenie gminne ,,Za Zasługi dla Ziemi Odolanowskiej” wręczono minister Rodziny i Polityki Społecznej MARLENIE MALĄG
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służył głównie do nauki pływania 
najmłodszego pokolenia. Hasło: 
,,Odolanów będzie uczył dzieci 
pływać we własnym basenie” zy-
skało duże poparcie i zrozumie-
nie wśród społeczeństwa. 

Zastępca burmistrza Jan 
Prokop omówił jubileuszowe 
wydawnictwo  ,,30 lat minęło” , 
w  którym znajduje się wiele hi-
storycznych zdjęć i  materiałów 
ikonograficznych (są np. foto-
grafie wszystkich Rad GiM na 
przestrzeni 30-lecia). W  pięk-
nych słowach podkreślił dużą rolę 
wydawnictwa, jakże pomocnego 
w  ocenie dorobku trzech dekad 

funkcjonowania odrodzonego 
samorządu przez współczesnych 
i  kolejnych pokoleń mieszkań-
ców. Zespół redakcyjny, oprócz 
zastępcy burmistrza, stanowili 
sekretarz urzędu Krystyna Wier-

telak i redaktor Piotr Młoczyński. 
To był 145 medal- plakietka, 

za Zasługi dla Ziemi Odolanow-
skiej. Wręczany jest od 1992 
roku po uchwale nr XXII/21/92 

Rady Gminy i  Miasta 
Odolanów z  dnia 29 lipca 
1992 roku, kiedy radni go 
ustanowili. Medal minister 
Marlenie Maląg wręczyli 
przewodniczący rady Janusz 
Szustkiewicz i burmistrz Marian 
Janicki.

Minister omówiła także tak-
że programy i  działania, pro-
wadzone przez rząd premiera 
Mateusza Morawieckiego i  jej 
ministerstwo, będące wyrazem 
prospołecznej polityki wobec ro-
dzin, osób starszych i z niepełno-
sprawnościami.

Głos zabierali także: były 
burmistrz, dziś radny Rady 
Powiatu Ostrowskiego Józef 
Wajs, byli przewodniczący rady 
prof. Zbigniew Trybuła i Paweł 
Barczak.

Rady Gminy i  Miasta 
Odolanów z  dnia 29 lipca 
1992 roku, kiedy radni go 
ustanowili. Medal minister 
Marlenie Maląg wręczyli 
przewodniczący rady Janusz 
Szustkiewicz i burmistrz Marian 

Minister omówiła także tak-
że programy i  działania, pro-
wadzone przez rząd premiera 
Mateusza Morawieckiego i  jej 
ministerstwo, będące wyrazem 
prospołecznej polityki wobec ro-

MEDAL dla minister MALĄG, MEDAL dla minister MALĄG, 
ukłony i podziękowania dla SAMORZĄDOWCÓWukłony i podziękowania dla SAMORZĄDOWCÓW
Gala z okazji 30-lecia Samorządu Odolanowskiego zgromadziła w sali ODK samorządowców wielu kadencji, radnych, 
sołtysów, przewodniczących  Komitetów Osiedlowych,  pracowników instytucji dla których organem prowadzącym jest 
gmina, czyli m.in. dyrektorów szkół i przedszkoli,  biblioteki, Gminno - Miejskiego Centrum Pomocy ,,Wiara-Nadzieja-Miłość”, 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Komunalnych, Odolanowskiego Zakładu Komunalnego, 
Odolanowskiego Domu Kultury. Gościem honorowym była minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. 
Obecni byli również dyrektor gabinetu politycznego ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Piotr Trybek, były burmistrz 
Józef Wajs, byli przewodniczący Rady GiM prof. Zbigniew Trybuła i Paweł Barczak, proboszcz parafii św. Marcina w Odola-
nowie, prałat dr Dariusz Smolnik, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej ks. dziekan, kanonik 
Krystian Szenowski. Nie zabrakło władz samorządowych: burmistrza Mariana Janickiego, zastępcy burmistrza Jana Pro-
kopa, przewodniczącego rady Janusza Szustkiewicza, sekretarz Krystyny Wiertelak, skarbnika Beaty Gościniak, zastępcy 
skarbnika Marty Kosnowicz, głównej księgowej urzędu Marii Prokop.

Marlena MALĄG:  - Bardzo 
dziękuję za to wyróżnienie, 
jestem zaszczycona i  wzru-

szona. Zawsze chętnie od-
wiedzam Odolanów, czy to 
wcześniej jako wicewojewoda 
wielkopolski, czy dziś już jako 
Minister Rodziny i  Polityki 
Społecznej. Cenię sobie zaan-
gażowanie  i  podejmowane 
inicjatyw, których celem jest 
rozwój społeczności lokalnej 
i  poprawa sytuacji życiowej 
mieszkańców. Zawsze byli-
śmy i  zawsze będziemy so-
jusznikami, ponieważ realizu-
jemy cele, które przyświecają 
również polityce rządu Zjed-
noczonej Prawicy. 

Materiały przygotowali:

Piotr MŁOCZYŃSKI
Zdjęcia: Michał WALKÓW

MEDAL dla minister MALĄG, MEDAL dla minister MALĄG, 
ukłony i podziękowania dla SAMORZĄDOWCÓWukłony i podziękowania dla SAMORZĄDOWCÓW

Były burmistrz Józef Wajs.Burmistrz Marian Janicki i przewod-
niczący rady Janusz Szustkiewicz.

Zastępca burmistrza GiM 
Odolanów Jan Prokop.

Młodzieżowa Orkiestra Rozrywkowa ODK pod kierunkiem 
Marcina Wieczorka.

Gmina i Miasto Odolanów otrzymała z programu ,,Polski Ład” kwotę 
13,5 mln złotych na budowę krytej pływalni typu ,,Delfinek”.

Za trzy dekady będzie to już na pewno historyczna fotografia, 
Uczestnicy Gali Samorządowej 30-lecia w Odolanowie.  

lat minęło
(1990-2020)

I N F O R M
A T O R

Samorząd Gminy i Miasta Odolanów 2021

Ukazało się jubileuszowe 
wydawnictwo …

Wielka Gala Samorządowa w Odolanowie za nami – najwyższe odznaczenie gminne ,,Za Zasługi dla Ziemi Odolanowskiej” wręczono minister Rodziny i Polityki Społecznej MARLENIE MALĄG



10

POEZJA, geniusz i MUZYKA

W  twórczość Cypriana 
Kamila Norwida wprowadził 
szkolny chór, pod kierunkiem 

dr Wojciecha Michno, który na 
tę okazję zaaranżował i  opra-
cował utwory z  tekstem pol-

skiego wieszcza oraz napisał 
scenariusz. W  trakcie koncer-
tu zadebiutował i wystąpił ze-

spół skrzypcowy 
pod kierunkiem 
M a ł g o r z a t y 
K a c z m a r e k 
w  skła-
d z i e : 
Maja Ka-
lina, Kin-
ga Hądzel 
oraz Sara 
K l i m e k . 
Usłyszeli-
śmy „Ła-
b ę d z i a ” 
C a m i l l a 
S a i n t -
- S a e n s a . 
P o e z j ę 
N o r w i -
da zadeklamowała Gabriela 
Duczmal do muzyki Frydery-
ka Chopina w  wykonaniu Łu-
kasza Kryjoma.

Wydarzenie muzyczno - 
poetyckie zamknął chór PSM 
I  st. w  Odolanowie, który re-
pertuarem nawiązał do minio-
nego Święta Niepodległościo-
wego. W  trakcie wydarzenia, 
publiczność wysłuchała kon-
certu fortepianowego, na któ-
ry złożyły się jedne z piękniej-
szych kompozycji Fryderyka 
Chopina. Ponownie przy for-
tepianie zasiadł Łukasz Kry-
jom.  Szkolny chór akompa-

niamentem wsparła Martyna 
Gąsiewska i      W organizację 

wydarzenia włączyła się 
takżeWiktoria Kliber.

Koncert poprowa-
dziły uczennice PSM 
I  st. w  Odolanowie – 

Maria Zarycka oraz An-
tonina Kędziora. Opiekę 
techniczną sprawował 
Mateusz Lesiak. W  czę-
ści końcowej wydarze-
nia głos zabrał zastępca 

burmistrza Gminy 
i  Miasta Odolanów, 
Jan Prokop, który syn-
tetycznie i  ciekawie 
przybliżył postać Nor-
wida oraz skierował 

ciepłe słowa i wyrazy uznania 
w  kierunku uczniów, kadry 
pedagogicznej SM w  Odola-
nowie rodziców oraz przybyłej 
publiczności. 

Wśród publiczności nie 
zabrakło radnych: Marii 
Skrzypińskiej, Grzegorza Fle-
ischera, Zdzisław Gertiga, Eu-
geniusz Jakubiaka. Na zakoń-
czenie Rada Rodziców, Sylwia 
Wróbel i Maria Płocharz wraz 
z  dyrektorem szkoły Janu-
szem Lizurejem podziękowa-
li uczniom, pedagogom oraz 
publiczności za udział i  przy-
gotowanie koncertu.  (sm)

W  czwartek,  11 listopa-
da minęły dokładnie 103 lata 
od odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Tradycyjnie z  tej 

okazji w  kościele św Marcina 
w  Odolanowie odbyła się uro-
czysta msza święta w  której 
oprócz mieszkańców  miasta 

uczestniczyły władze samo-
rządowe Gminy i  Miasta Odo-
lanów, miejscowi radni, oraz 
radni powiatu ostrowskiego 
i poczet sztandarowy.

Po uroczystości w  koście-
le złożono również wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem upa-
miętniającym gen. Kazimierza 
Glabisza.  (m)

  SPOJRZENIA  

Chór PSM I st. w Odolanowie.

C y p r i a n  K a m i l  N o r w i d  b l i ż e j  –  k o n c e r t  n a  d e s k a c h  O d o l a n o w s k i e g o  D o m u  K u l t u r y

POEZJA, geniusz i MUZYKA

Patriotycznie
i religi jnie
Patriotycznie
i religi jnie

Państwowa Szkoła Muzyczna I  st. w  Odolanowie poetycko i  muzycz-
nie włączyła się w ogólnopolskie uroczystości poświęcone Cyprianowi 
Kamilowi Norwidowi, w uznaniu jego zasług dla polskiej sztuki i kultury 
w 200 rocznice jego urodzin. W sali koncertowej ODK odbył się koncert 
w wykonaniu uczniów i pedagogów muzycznej placówki, podczas któ-
rego przybliżono słuchaczom postać wielkiego poety.

spół skrzypcowy 
pod kierunkiem 
M a ł g o r z a t y 
K a c z m a r e k 
w  skła-
d z i e : 

ga Hądzel 
oraz Sara 
K l i m e k . 
Usłyszeli-
śmy „Ła-
b ę d z i a ” 
C a m i l l a 
S a i n t -

niamentem wsparła Martyna 
Gąsiewska i      W organizację 

wydarzenia włączyła się 
takżeWiktoria Kliber.

dziły uczennice PSM 
I  st. w  Odolanowie – 

Maria Zarycka oraz An-
tonina Kędziora. Opiekę 
techniczną sprawował 
Mateusz Lesiak. W  czę-
ści końcowej wydarze-
nia głos zabrał zastępca 

burmistrza Gminy 
i  Miasta Odolanów, 
Jan Prokop, który syn-

Zastępca burmistrza Gminy 
i  Miasta Odolanów, polonista 
i były pedagog Jan Prokop mógł-
by godzinami opowiadać o wiel-
kim poecie -  Cyprianie Kamilu 
Norwidzie.

Artystom i organizatorom koncertu podziękowano gromkimi oklaskami.
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 Dążeniem rodziny generała 
a  w  szczególności dr Andrzeja 
Rożanowicza –siostrzeńca ge-
nerała było, by podjąć działania 
sprowadzenia prochów do ro-
dzinnego miasta. Sam generał 
w  liście z  lat 50-tych do swej 
siostry Marii Rożanowiczowej 
zamieścił taką wolę.

Dane mi było  z upoważnie-
nia burmistrza Mariana Janic-
kiego a później  jako burmistrz, 
podjąć działania sprowadzenia 
prochów generała. Po uzyska-
niu wszelkich niezbędnych 
formalności odbyłem spotka-
nie z  kierownictwem Stowa-
rzyszenia Kombatantów Pol-
skich i proboszczem parafii św. 
A.Boboli w  Londynie, podczas 

którego uzgodniliśmy termin 
uroczystości pożegnalnej.

23 maja 2008 roku miała 
miejsce doniosła uroczystość 
pożegnalna w  kościele w  Lon-
dynie. Przekazano prochy wło-
darzom Odolanowa, a   doko-
nano tego w  obecności m.in. 
prezydenta RP na uchodźctwie 
Ryszarda Kaczorowskiego, am-
basador RP w Wielkiej Brytanii 
Barbary Tuge-Erecińskiej, płk. 
Krzysztofa Szymańskiego ata-
che obronny, Ireneusza Trusz-
kowskiego konsula w Londynie 
ora rzeszy kombatantów i przy-
jaciół generała. W skład delega-
cji władz samorządowych Gmi-
ny i Miasta Odolanów wchodzili 
wówczas: przewodniczący 

Rady Jan Prokop oraz dyrektor 
szkoły podstawowej Zygmunt 
Łyczywek oraz Zuzanna Jerzyk, 
pracownik urzędu.

Podczas bezpośredniej roz-
mowy z  prezydentem Ryszar-
dem Kaczorowskim usłyszałem 
następujące słowa – „To była 
wielka chwila pamięci o  praw-
dziwym patriocie, godna takie-
go człowieka”.

Prochy generała przez 27 lat 
spoczywały na cmentarzu przy 
kościele św. Boboli, opatrzone 
tabliczką „Kazimierz Glabisz 
– generał 1893-1981, oficer  do 
zleceń Marszałka J. Piłsudskie-
go, dowodca 4 dywizji Piechoty 
w Szkocji, Protektor sportu pol-
skiego”

   Na czele Laboratorium 
stał gen. Fabrycy, sekretarzem 
był płk Kazimierz Glabisz 
(pełniący jednocześnie funk-
cję pierwszego oficera do zle-
ceń Marszałka), zaś w  ścisłym 
sztabie zasiadali także mjr Jan 
Milewski (specjalista od spraw 
niemieckich), mjr Stanisław 
Pstrokoński (ekspert od spraw 
sowieckich) oraz oficer ordy-
nansowy, rtm. de Virion. 

Większość pozostałych 
uczestników odniosła się kry-
tycznie do tez Laboratorium, 
zdecydowanie widząc w  ZSRR 
większe zagrożenie dla RP. We-
dług Glabisza także Piłsudski 
jednoznacznie stwierdził, że 
„Rosja jest i będzie jeszcze dłu-
go niebezpieczniejsza, bo jest 
mniej obliczalna i mniej od Za-
chodu zależna”. Jednakże zaraz 
po naradzie Piłsudski w rozmo-
wie z  Glabiszem miał rzekomo 
dodać:

Musiałem was skrytykować, 
choć mieliście dużo racji. Przychy-
lenie się do waszych wywodów na 
tak licznym zebraniu zostałoby 
przez panikarzy, nawet przy od-
rzuceniu waszych wniosków koń-
cowych, źle zrozumiane.

31 maja 2008 roku na placu 
kościoła św. Marcina w  Odola-
nowie ( tuż przy Jego rodzin-
nym domu w Rynku pod nume-
rem  5), odbyła się uroczystość 
pochówku prochów generała 
Kazimierza Glabisza Aktu zło-
żenia   urny z  prochami do 
krypty pomnika dokonał gen. 
bryg. Zbigniew Janoś, rodak 
z  Bonikowa. Na pomniku wid-
nieje napis „Swój żywot cały 
w  kraju i  za krajem,w  wojnie 
i  pokoju ojczyźnie poświęcił”. 
Przemawiając na tej uroczysto-
ści wspomniany już dr Andrzej 
Rożanowicz, siostrzeniec gene-
rała powiedział  - „Jestem bar-
dzo wzruszony, nie sądziłem,że 
zobaczę Jego powrót”  W  10-tą 
rocznice pochówku w  Odola-
nowie i  125  urodzin Glabisza  
patronat honorowy nad kolej-
ną wielką uroczystością objął 
prezydent RP Andrzej Duda, 
reprezentowany wtedy przez 
ministra Andrzeja Derę.

  Mam osobistą satysfakcję, 
że udało się spełnić ostatnie ży-
czenie generała o  powrocie do 
Polski, do Odolanowa. 

Józef WAJS
Radny Powiatu Ostrowskiego

WSPOMINAJĄC powrót WSPOMINAJĄC powrót 
WIELKIEGO ODOLANOWIANINAWIELKIEGO ODOLANOWIANINA

    WEJRZENIA  
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WSPOMINAJĄC powrót WSPOMINAJĄC powrót 
WIELKIEGO ODOLANOWIANINAWIELKIEGO ODOLANOWIANINA

Powrót Generała – to myśl, która towarzyszyła władzom Odolanowa od 
chwili kiedy prof. Marek Szczerbiński, działający w Społecznym Ośrodku 
Dokumentacji  i Badań Dziejów Harcerstwa na Obczyźnie w Gorzowie 
Wielkopolskim, na początku lat 90. w swojej pracy naukowej doszukał 
się życzenia gen. Kazimierza Glabisza, o chęci spoczynku na polskiej 
ziemi. 24 czerwca 1992r. odbyła się pierwsza konferencja poświęcona 
wybitnemu synowi Ziemi Odolanowskiej.

W  kwietniu 1934 roku 
Józef Piłsudski zapytał kil-
kunastu wysokiej rangi 
oficerów oraz ministra i  wi-
ceministra spraw zagra-
nicznych kto ich zdaniem 
stanowi większe zagrożenie 
dla Polski: Niemcy czy ZSRS. 
Jednocześnie jasno zasu-
gerował jakiej odpowiedzi 
oczekuje. Okazało się jed-
nak, że większość generałów 
nie podzielała jego zdania. 

Kazimierz Glabisz (drugi od prawej) był jednym z najwierniejszych i najbliższych 
współpracowników Józefa Piłsudskiego.

Jednocześnie w dniach 15 
– 30 listopada 2021 roku prze-

gląd realizowany jest w wersji 
online na stronie https://www.

masska.org. W cyfrowej odsło-
nie udział wzięła również gru-
pa teatralne „Po prostu” działa-
jąca w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Odolanowie 
z projektem teatralno – mul-
timedialnym „... głębi mnie”. 
Spektakl odolanowskiej grupy 
można obejrzeć pod linkiem 
https://www.masska.org/po-
prostu.html. Zapraszamy ser-
decznie do obejrzenia tego, jak 

również wielu innych niesamo-
witych przedstawień.

Przegląd Teatralny „MASSKA” – Sopot 2021
MASSKA to otwarty pro-

jekt kulturalny, w  którym 
biorą udział artyści z  nie-
pełnosprawnościami, teatry 
młodzieżowe i niezależne, co 
nadaje wydarzeniu charak-
ter integracyjny. Przegląd 
to również konfrontacja na-
szych wyobrażeń o  osobach 
z  niepełnosprawnościami 
- artystach, którzy często 
funkcjonują poza głównym 
nurtem życia społecznego. 
To zaproszenie do wymiany 
myśli, doświadczeń, roz-
mów, wspólnego święto-
wania obecności w  świecie 
teatru, a  przede wszystkim 
celebracji życia, tego które 
niosą spektakle i tego tu i te-
raz (źródło: https://www.
masska.org).

„Po prostu” w SIECI„Po prostu” w SIECI
W dniach 15 – 18 listopada 2021 roku w Teatrze Atelie 
w Sopocie odbywał się XX  Jubileuszowy Międzynaro-
dowy Przegląd Teatralny „MASSKA”.
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W tym samym czasie - li-
stopad 1918 r. w  niezwykle 
ważnym momencie dla losów 
wojny, a Polski przede wszyst-
kim, Niemcy, ponownie kolej-
ny już raz wykorzystują cywila, 
tym razem hrabiego Kesslera, 
którego upoważniają do nego-
cjacji z Piłsudskim, więzionym 
jeszcze w  Magdeburgu, na 
temat warunków odzyskania 
państwowości polskiej. Są tak 
„wspaniałomyślni”, że podsta-
wiają nawet specjalny pociąg 
i  przywożą Piłsudskiego do 
Warszawy. Jest to przebiegła 
i chytra, jak zawsze gra polity-
ków niemieckich, którzy znów, 
swoje cywilne macki wysyłają 
z  wojskowego sztabu tym-
czasowo ulokowanego w  bel-
gijskim miasteczku Spa, by 
niewiele ryzykując, wyszarpać 
przez taki prostacki blef korzy-
ści dla Niemiec.  Kto z tego roz-
dania, z  tej licytacji, Piłsudski 
- Kesseler, wylicytował i  ugrał 
więcej korzyści dla swojego 
kraju?

Na youtube przeczytasz; „9 
listopada 1918 r. w Berlinie wy-
sokiej rangi dyplomata z Urzę-
du Spraw Zagranicznych Rze-
szy płk., hrabia Harry Kessler 
zawarł w  imieniu rządu nie-
mieckiego z  przywiezionym 
z  internowania w  Magdebur-
gu Józefem Piłsudskim, byłym 
dowódcą I  Brygady Legionów 
Polskich z  tytułem brygadie-
ra, pakt, polegający na tym, że 
rząd niemiecki dostarczy Pił-
sudskiego do Warszawy i  po-
stara się pod słowem honoru, 
że Polska pod jego rządami 
będzie państwem neutralnym 
w  toczącej się wciąż wojnie 
– czego skutkiem miało być 
to, że nie będzie uczestniczyć 
w kongresie pokojowym – oraz, 
że Polska pod jego rządami nie 
będzie żądać „ani cala” z ziem 
zaboru pruskiego.

Piłsudski zastrzegł jednak, 
że jeżeli państwa zachodnie, 
dyktujące jako zwycięzcy pokój 
dadzą Polsce jakieś ziemie za-
boru pruskiego jako „prezent”, 

Polska będzie musiała ten pre-
zent przyjąć, chociaż tego nie 
chce.

I jeszcze tego samego dnia 
Piłsudski został specjalnym po-
ciągiem wysłanym do Warsza-
wy, gdzie niebawem przy po-
mocy niemieckiej objął władzę. 
Zgodnie z ustaleniami, Piłsud-
ski w  najmniejszym stopniu 
nie pomógł Polakom walczą-
cym z Niemcami w Wielkopol-
sce i  na Śląsku o  przyłączenie 
do  Macierzy.”1  

„Zgodnie z  ustaleniami, 
Piłsudski w  najmniejszym 
stopniu nie pomógł Pola-
kom walczącym z  Niemcami 
w  Wielkopolsce i  na Śląsku 
o przyłączenie do  Macierzy.” 

To zdanie, to komplet-
na nieprawda, która jednak 
pozostawia swój ślad. ..? To 
fałsz - ponieważ Józef Piłsud-
ski w  rozmowach w  Berlinie 
i  w  Warszawie, kiedy jeszcze 
cała Wielkopolska była pod bu-
tem zaborcy pruskiego, obiecał 
neutralność,  do czasu zawarcia 
porozumień konferencji poko-
jowej.  Natomiast Rząd Polski, 
tym bardziej z  tych samych 
przyczyn, musiał postępować 
niezmiernie subtelnie, i  robił 
to, tajemnie, ale skutecznie, 
ponieważ losy ziem i  ludności 
polskiej zaboru pruskiego, ze 
Śląska czy Mazur, były ciągle 
nie rozstrzygnięte a  Narodo-
wa Demokracja uparcie wie-
rzyła w pokojowe, ostatecznie, 
plebiscytowe rozstrzygnięcie 
przynależności Wielkopolski, 
Ślaska i Mazur, przez  Ententę 
do Polski.

11 listopada 1918 r. to Rada 
Regencyjna (nie Niemcy) prze-
kazała Piłsudskiemu władzę 
i  naczelne dowództwo istnie-
jących już w  zaawansowanej 
fazie rozwoju wojsk polskich. 
11 listopada 1918 r. Polska od-
zyskuje  niepodległość, w  tym 
samym czasie, Niemcy w  wa-
gonie kolejowym w lesie Com-
piegne, kolejny raz rękami cy-
wila podpisali rozejm i przyjęli 
akt kapitulacji, by kilka tygodni 

później kwestionować i  pod-
ważać jego prawne umocowa-
nie.

Natomiast kilka dni później, 
16 listopada Piłsudski depeszą 
iskrową notyfikował wszystkim 
rządom powstanie niepodległej 
Polski. 

„Państwo polskie powstaje 
z  woli całego narodu i  opiera 
się na podstawach demokra-
tycznych. Rząd polski zastąpi 
panowanie przemocy, która 
przez sto czterdzieści lat cią-
żyła nad losami Polski – przez 
ustrój, zbudowany na porządku 
i sprawiedliwości. Opierając się 
na armii polskiej pod moją ko-
mendą, mam nadzieją, że odtąd 
żadna armia obca nie wkroczy 
do Polski, nim nie wyrazimy 
w  tej sprawie woli naszej. Je-
stem przekonany, że potężne 
demokracje Zachodu udzielą 
swej pomocy i braterskiego po-
parcia Polskiej Rzeczypospolitej 
Odrodzonej i Niepodległej”. 

Był to pierwszy akt odro-
dzonej Polski wobec świata 
zewnętrznego. Adresatami 
depeszy były rządy: Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Bry-
tanii, Francji, Włoch, Japonii, 
Niemiec i  rządy „wszystkich 
państw wojujących i  neutral-
nych”.2

Niemcy choć pokonane 
na zachodzie, nie zamierzały 
zwracać ziem polskich, i  dalej 
prowadziły działania zbrojne 
o ich utrzymanie. Jednak, przez 
pewne nałożone ograniczenia 
Ententy, nie mogli wyposażać 

wojska wprost z głębi Niemiec, 
skutecznie jednak to robili, do-
zbrajając oddziały rozlokowa-
ne w Wielkopolsce, we wszelką 
broń wycofywaną ze wschodu. 
Prócz tego, doposażyć musieli 
własną  taktykę,  o  wzmożone 
działania propagandowe i  de-
strukcyjne, skierowane na osła-
bienie ducha patriotycznego 
polskich niepodległościowców, 
którego sami absolutnie nie  po-
siadali, i  którego żadnym swo-
im uzbrojeniem, też nie udało 
się im zniszczyć. Piłsudski sku-
tecznie wspomagał powstań-
ców; Wielkopolan,  Ślązaków, 
robić to jednak musiał dyskret-
nie, tak by nie łamać ustaleń 
Ententy, nie dawać powodów, 
ciągle silnemu i  wpływowemu 
pruskiemu zaborcy, do podwa-
żania zawartych porozumień, 
który mimo porażek, (zabor-
cy) jeszcze mocno się trzymał 
w Wielkopolsce i na Śląsku. 

Czas, który Niemcy zyskały 
po zawieszeniu broni i  odstą-
pieniu Francuzów od całkowi-
tego rozgromienia wilhelmow-
skiej armii, Niemcy, ignorując 
wszelkie nałożone na nich za-
kazy i ograniczenia wersalskie,  
w  przebiegły sposób wykorzy-
stały do opanowania sytuacji 
wewnątrz kraju i wzmacniania 
swoich jednostek ocalałych, 
a  przebywających na wscho-
dzie. Pomimo zakazu tworzenia 
nowych organizacji bojowych 
na terenie Prus Wschodnich, 
pod niewinnymi nazwami He-
imatschutz, Grentzschutz, Fre-
ikorps itp. powstawały kolejne 
niemieckie organizacje zbrojne 
przygotowywane do zwalczania 
ruchów wyzwoleńczych w  za-
borze pruskim.

No i proszę, długo nie trze-
ba było czekać, by przekonać 
się o zwodniczej, perfidnej grze  

Niemców, którzy przy użyciu 
„bogu ducha winnych” cywilów, 
Kesllera i  Erzbergera, zamiast 
butnych generałów i polityków, 
podpisywali dokumenty mię-
dzynarodowej wagi. Słuszność 
tych wątpliwości, potwierdzają 
między innymi negacje tychże 
zapisów, butnie  głoszone np. 
w dniu 31 marca 1919 r. na pro-
testacyjnym wiecu  żołnierskim 
w Bydgoszczy. 

„Nie możemy się zgodzić na 
układy i zawarte przez komisję 
rozejmową umowy, ponieważ 
członkowie jej nie byli odpo-
wiednimi przedstawicielami 
interesów niemieckich. Płonna 
jest nadzieja, że będzie można 
w  sposób pokojowy wszystko 
załatwić” 

Działacz ten był przywódcą 
skrajnie nacjonalistycznej gru-
py w  Radzie. Często twierdził, 
że: Pokój, który miał oderwać 
część kraju od Prus, za żadną 
cenę podpisany nie będzie”.3

W tym czasie, Niemcy pozo-
stały już na polu wojny osamot-
nione. Wewnętrzne problemy 
i szybko rosnące siły rewolucyj-
ne na krótko osłabiły Niemców. 
Państwa Ententy, w tym Polska, 
dysponowały już siłą, której nie 
można było lekceważyć. Zbliżał 
się koniec potęgi i  barbarzyń-
stwa Niemców. Niemniej pol-
skie ziemie zaboru pruskiego, 
Wielkopolska, Pomorze, Śląsk 
ciągle były otoczone z  trzech 
stron wojskami niemieckimi. 
Nie przeszkadzało to jednak, 
żeby w  każdym zakątku Euro-
py trwały podskórne działania 
Polaków na rzecz ostatecznego 
pozbycia się zaborców z polskiej 
ziemi, Wielkopolski i Śląska.

 Potem, to był już grudzień 
i czas na Wielkopolskę.

Wojciech NAMYSŁ

LISTOPAD 1918
,,Dzwonek Odolanowski” publikuje premierowo fragment nowej książki historycznej Wojciecha Namysła

Listopad 1918 -  co dzieje się w Europie? co na frontach, gdzie podziali się ci 
butni, hardzi, aroganccy, dotychczas „niezwyciężeni” niemieccy generało-
wie, sztabowcy;  Ludendorff, Hindenburg...?  To właśnie oni, już od 8 listopa-
da zabiegali „błagali”, u głównodowodzącego armii francuskiej gen. Focha 
o zawieszenie broni! Skorzystał z tego Wilhelm II, ostatni niemiecki cesarz   
i król Prus, by uciec z kraju i schronić się w belgijskim miasteczku Spa, na 
czas, kiedy niemiecki front zachodni był rozbity, a po Berlinie hulały bojówki 
komunizujących Rad Żołniersko-Robotniczych. Do Compiegne zaś, celem 
podpisania bezwzględnego aktu kapitulacji Niemiec, i  zawieszenia broni, 
ci wielcy generałowie nie pofatygowali się osobiście - to nie oni wywołali 
i przegrali wojnę - wysłali w tym celu, pewnie „bogu ducha winnego” cywila, 
urzędnika Matthiasa Erzbergera z zapleczem urzędniczym, który miał przy-
kryć swoim nazwiskiem sromotę Niemiec.

1. Dario Zawada, zamieścił https//www.youttube.com/wotch
2. Włodzimierz Kowalski, rok 1918 s.142.
3. Stanisław Kubiak, Niemcy a Wielkopolska 1918-1919 s. 235, 236
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Zawody odbywały się w   (5-
14.11) w  Czarnogórskiej Budvie. 
Odolanowianin stoczył trzy 
pojedynki, w  ćwierćfinale spo-
tkał się z  Grekiem Bourasem 
Konstantinosem pokonując go 
w pierwszej rundzie, przełamu-
jąc fizycznie, a  sędzia był zmu-
szony  przerwać ten pojedynek. 
Kolejnym przeciwnikiem w pół-
finale był Czech   Sebastian 
Machacek. Tę walkę zawodnik 
Center-Teamu wygrał na punk-
ty 3:0. W  finale spotkał się 
z  aktualnym mistrzem 
świata Izraelczykiem 
Asadem Karadem, po 
bardzo wyrównanej 
walce zwyciężył repre-
zentant Izraela 2:1. Do 
złotego krążka zabrakło 
naprawdę niewiele.

Jest to znakomity rok dla 
zawodnika klubu z  Odolano-
wa. Bartosz w  tym roku prze-
grał tylko jedną walkę i to wła-
śnie podczas finału mistrzostw 
Europy. Wynik z  Czarnogóry 
jest o  tyle wybitnym osiągnię-
ciem ponieważ był to debiut na 
zawodach międzynarodowym. 
W Polsce jest niekwestionowa-

nym liderem 
w  swojej kate-
gorii zarówno 
w  formułach rin-
gowych jak 
i  na ma-
cie.

Za po-
moc w or-
ganizacji 
w y j a z d u 
na mi-
strzostwa 
do Czar-
n o g ó r y 
szczegól-

nie dziękujemy burmistrzo-
wi Gminy i  Miasta Odolanów 
Marianowi Janickiemu, który 

pomógł sfinansować ten wy-
jazd. Wielkie podziękowa-

nia, także kierujemy 
w stronę firmy Wią-
zary Burkietowicz, 
ta znana marka 
pomaga nam już 
od niemal 10 lat. 
I  w  trudnych 
momentach to 
dzięki tej fir-
mie pozostali-
śmy w  rodzi-
nie Polskiego 
Z w i ą z k u 
Kickboxingu. 
Dziękujemy, 
także Ja-
r o s ł a w o w i 
S i e w i e r z e , 
który bezin-
t e r e s o w n i e 
zaproponował 
pomoc w przy-

g o t o w a n i a c h 
Bartosza do tych 
zawodów – powie-
dział nam Tomasz 
Sroka.   (s)

Wielkopolska Młodzieżowa 
Liga Bilarda składa się z  czte-
rech turniejów gdzie zawodni-
cy grają w odmianę 8-bil i 9-bil. 
W zawodach startowało ponad 
20 zawodników. SP Odolanów 
reprezentowali następujący 
uczniowie: Maja Kalina, Kin-

ga Zalesińska, Julia Szymala, 
Adrian Smółka, Filip Fischer. 
Opiekunem uczniów na za-
wodach był Przemysław Lep-
ka.     Były to pierwsze zawody 
zawodników sekcji bilardowej 
działającej przy Szkole Podsta-
wowej w  Odolanowie. Sekcja 
ta rozpoczęła swoją działal-
ność wewrześniu. Na zajęciach 
uczniowie poznają tajniki gry 
w  bilard oraz uczą się techni-
ki gry w  bilard. Do dyspozycji 
uczniów znajdują się dwa sto-
ły. Prowadzone zajęcia cieszą 
się bardzo dużą popularnością 
u  uczniów i  stanowią dla nich 
doskonałą zabawę.  (w)

W  sali sportowej 
przy Szkole Podstawo-
wej w  Świecy odbyły się 
Drużynowe Mistrzostwa 
Miasta i  Gminy Odola-
nów w  tenisie stołowym 
w kategorii chłopców.

W  imprezie uczest-
niczyli reprezentanci 
6 szkół z  terenu gmi-
ny Odolanów: SP Odo-
lanów, SP Wierzbno, 
SP Tarchały Wielkie, 
SP Świeca, SP Huta, 
SP Uciechów. Tur-
niej przeprowadzony 
był w  dwóch grupach. 
W  wyniku rywalizacji 
na podium stanęli za-
wodnicy:
1. SP Odolanów
2. SP Wierzbno
3. SP Tarchały Wielkie

   SP Odolanów reprezento-
wali: Stanisław Ćwiertniak, Do-
minik Pauś, Kacper Sobczak. 
Dla zawodników pierwszych 
trzech drużyn ufundowano pa-

miątkowe medale, a dla wszyst-
kich drużyn dyplomy. Druży-
na z  SP Odolanów w  składzie: 
Dominik Pauś, Bartosz Zapart 
(28.10.2021r) reprezentowała 
gminę na zawodach powiato-
wych w Raszkowie, gdzie  zaję-
ła 4. miejsce.  (w)

    SPORT  

B a r t o s z  S i k o r a  w i c e m i s t r z e m  E u r o p y !

CIUT, ciut od ZŁOTACIUT, ciut od ZŁOTACIUT, ciut od ZŁOTACIUT, ciut od ZŁOTA
 Bartosz Sikora zawodnik SSW Center-Team Odolanów zdobył 
srebrny medal Mistrzostw Europy w kickboxingu. Walczył w ka-
tegorii Kadet Starszy waga -69 kg formuła kick-light

Bartosz Sikora na drugim stopniu podium Mistrzostw Euro-
py w kategorii Kadet Starszy waga -69 kg formuła kick-light.

Zawody odbywały się w   (5-
14.11) w  Czarnogórskiej Budvie. 
Odolanowianin stoczył trzy 
pojedynki, w  ćwierćfinale spo-
tkał się z  Grekiem Bourasem 
Konstantinosem pokonując go 
w pierwszej rundzie, przełamu-
jąc fizycznie, a  sędzia był zmu-
szony  przerwać ten pojedynek. 
Kolejnym przeciwnikiem w pół-
finale był Czech   Sebastian 
Machacek. Tę walkę zawodnik 
Center-Teamu wygrał na punk-
ty 3:0. W  finale spotkał się 
z  aktualnym mistrzem 

Jest to znakomity rok dla 
zawodnika klubu z  Odolano-
wa. Bartosz w  tym roku prze-
grał tylko jedną walkę i to wła-
śnie podczas finału mistrzostw 
Europy. Wynik z  Czarnogóry 
jest o  tyle wybitnym osiągnię-
ciem ponieważ był to debiut na 
zawodach międzynarodowym. 
W Polsce jest niekwestionowa-

nym liderem 
w  swojej kate-
gorii zarówno 
w  formułach rin-
gowych jak 
i  na ma-
cie.

Za po-
moc w or-
ganizacji 
w y j a z d u 
na mi-
strzostwa 
do Czar-
n o g ó r y 
szczegól-

nie dziękujemy burmistrzo-
wi Gminy i  Miasta Odolanów 
Marianowi Janickiemu, który 

pomógł sfinansować ten wy-
jazd. Wielkie podziękowa-

nia, także kierujemy 
w stronę firmy Wią-
zary Burkietowicz, 
ta znana marka 
pomaga nam już 
od niemal 10 lat. 
I  w  trudnych 
momentach to 
dzięki tej fir-
mie pozostali-
śmy w  rodzi-
nie Polskiego 
Z w i ą z k u 
Kickboxingu. 
Dziękujemy, 
także Ja-
r o s ł a w o w i 
S i e w i e r z e , 
który bezin-
t e r e s o w n i e 
zaproponował 
pomoc w przy-

g o t o w a n i a c h 
Bartosza do tych 
zawodów – powie-
dział nam Tomasz 
Sroka.   (s)

Bartosz Sikora na drugim stopniu podium Mistrzostw Euro-
py w kategorii Kadet Starszy waga -69 kg formuła kick-light.

Siła jest we mnie! Z dumą prezentuje srebrny 
krążek wywalczony w Czarnogórze. 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Odolanowie 
uczestniczyli w rozgrywkach Wielkopolskiej Młodzieżo-
wej Ligi Bilarda, które zorganizowane były w Zdunach.

Wokół stołu (bilardowego)

Sekcja bilardowa powstała przy Szkole Podstawowej w Odolanowie.

Przy stole (tenisowym)

Podium turnieju w Świecy.

Rok 2021 to rewelacyjny czas dla reprezentanta 
Center-Team Odolanów Bartosza Sikory.
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Wybitny szkoleniowiec 
i  działacz, wieloletni członek 
zarządów Polskiego Związ-
ku Zapaśniczego,  były prezes 
Wielkopolskiego Związku Za-
paśniczego i  jeden z  twórców 
LKS Ceramik Krotoszyn (także 
prezes tego klubu przez kilka 
kadencji), gościł w Odolanowie 
na zaproszenie Centrum In-
tegracji Społecznej, Klubu Ro-
dzina CIS. Obok beneficjantów 
pod opieką instruktora Jerze-
go Walkówa i  członków klubu, 
w  bardzo udanym spotkaniu 
uczestniczyła młodzież ze 
szkoły branżowej z dyrektorem 

Sławomirem Ostrowskim i  na-
uczycielem wf, znanym szko-
leniowcem piłki ręcznej dziew-
cząt Franciszkiem Jasikiem.

Lech Pauliński przygotował 
godzinną prezentację fotogra-
ficzną. Na dużym ekranie wy-
świetlił ponad sto zdjęć, które 
opatrzył świetnym komen-
tarzem. Mówił o  początkach 
zapasów na Ziemi Krotoszyń-
skiej, czyli o  sekcji LKS Suli-
mirczyk Sulmierzyce. To tam, 
w swojej rodzinnej miejscowo-
ści, zaczynał swoją przygodę 
z olimpijską dyscypliną sportu, 
zdobywał pierwsze medale, by 

stanąć na najwyższym stop-
niu podium Mistrzostw Polski 
Zrzeszenia LZS seniorów. 

51 lat temu powstała zapa-
śnicza sekcja w  Krotoszynie. 
Pauliński od początku był przy 
jej tworzeniu, został trenerem 
koordynatorem, a  po latach 
prezesem. Obok Wojciecha 
Wali Ceramik dochował się 
następnych dwóch olimpij-
czyków z Rio de Janeiro ( 2016 
r. ) braci Roberta i Radosława 
Baranów. 

Nie zbrakło także wątków 
związanych z  sumo. Nikt 
inny, a  właśnie gość z  Kroto-
szyna był prekursorem tej dys-
cypliny w Polsce, odnosząc ze 
swoimi podopiecznymi suk-

cesy w  mistrzostwach świata 
i Europy.

Mówiąc o  zapasach w  sty-
lu wolnym w  Południowej 
Wielkopolsce trudno pomi-
nąć Odolanów, gdzie działa 
Uczniowski Zapaśniczy Klub 
Sportowy ,,Bartosz”, szczycąc 
się taki wychowankiem jak 

Jakub Brylewski, medalista 
europejskich championatów 
w  kategoriach młodzieżo-
wych, członek kadry narodo-
wej, stypendysta Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego.  - To 

wielka zasługa waszego tre-
nera Bogdana Frąszczaka – 
mówił na spotkaniu Pauliński 
– człowieka również wielce 
zasłużonego dla naszej dyscy-
pliny sportu.

- Jestem bardzo zadowolo-
ny z  tego spotkania – powie-
dział gość CIS ,,Dzwonkowi 
Odolanowskiemu”. Cieszę się, 
że mogłem przybliżyć historię 
nie tylko krotoszyńskich zapa-
sów, o których napisałem także 
książkę. 

Główny organizator, prezes 
CIS Bogdan Cebulski stwier-
dził natomiast, że warto byłoby 
aby takie prezentacje odbyły się 
w  szkołach na terenie gminy 
Odolanów, bo takie mówienie 
o  sporcie przez taką osobę jak 
Lech Pauliński może spowodo-
wać w  ogóle większe zaintere-
sowanie kulturą fizyczną wśród 
młodych ludzi, odciągając ich 
od niezdrowych i  niebezpiecz-
nych pokus życia.  (p)

W  auli Centrum Pozarzą-
dowych Organizacji w Pozna-
niu odbył się Nadzwyczajny 
Zjazd Delegatów Wielkopol-
skiego Zrzeszenia Ludowych 
Zespołów Sportowych. Gmi-

nę Odolanów reprezentowa-
li: prezes Miejsko-Gminne-
go Z  LZS Bogdan Frąszczak 
i Grzegorz Szubert.  Delegaci  
obradowali m.in. nad zmia-
nami w  statucie, wybrano 

także delegatów na zjazd kra-
jowy. Wielkopolska wyśle ich 
sześciu, a wśród nich znalazł 
się szef struktur powiato-
wych Stanisław Ratajczak. 

(szub)

Szkolny Związek Sporto-
wy w   Odolanów zorganizował 
gminny turniej halowej piłki 
nożnej z  udziałem drużyn z   7 
szkół podstawowych. Rywa-
lizowano w  sali sportowej SP 
w Wierzbnie. 

WYNIKI: 

GRUPA A:
•  SP Tarchały W

- SP Uciechów .................... 5-1
•  SP Wierzbno

- SP Odolanów ................... 0-1 
•  SP Tarchały W.

- SP Wierzbno ................... 4-2
•  SP Wierzbno

- SP Uciechów .................... 2-2
•  SP Odolanów

- SP Tarchały W. ................ 2-3
•  SP Uciechów

- SP Odolanów ................... 0-5
GRUPA  B:

SP Garki - SP Raczyce .......... 5-1
SP Świeca - SP Garki ...........  0-5
SP Raczyce - SP Świeca ....... 5-1

FINAŁY TURNIEJU:
SP Raczyce - SP Odolanów 0-4 
SP Tarchały W. -  SP Garki .. 3-2

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. miejsce SP Tarchały Wielkie,
2. miejsce SP GARKI,
3. miejsce SP Odolanów,
4. miejsce SP  Raczyce,
5. miejsce SP Wierzbno,
6. miejsce  SP Świeca.
7. miejsce SP Uciechów. 

Zwycięska drużyna z  Tar-
chał Wielkich grała w składzie:
Mikołaj Świtała, Jakub Szczu-
rawski, Gracjan Koryciak, Mar-
cin Topolan, Wojciech Kruszyk, 
Kamil Wieszczak, Wojciech Ko-
ryciak. Nauczyciel wf Roman 
Mędykowski.

Skład drużyny SP Garki:
Artur Korczak, Filip Kurzacki, 
Jakub Zybała, P. Karwik, Dawid 
Brodala, Jakub Okupnik, Filip 
Dziubka, Hubert Koryczak, 
Wojciech Chmielecki. Nauczy-
ciel wf Adam Brychcy.

SP Odolanów wystąpiła 
w  składzie: Stanisław Ćwiert-
nia, Kacper Sobczak, Małgorza-
ta Jurek, Igar Ramot, Szymon 
Prokop, Tomasz Mamot, Mak-
symilian Felich. Nauczyciel wf 
Maciej Matuszczak.  (s)

Legendarny trener i działacz zapasów Lech Pauliński opowiedział o krotoszyńskich i polskich zapasach

OLIMPIJCZYK może byćOLIMPIJCZYK może być
z ODOLANOWAz ODOLANOWA
Właściwie to jeden już jest. Olimpijczyk z igrzysk w Seulu w 1988 roku, zapa-
śnik Wojciech Wala urodził się w Świecy. Zanim trafił do Ceramika Krotoszyn 
odkrył go Bogdan Frąszczak, wówczas trener sekcji w Przygodzicach. Talent 
Wojtka oszlifował do jakości brylantu właśnie trener Lech Pauliński.

Na pierwszym planie nauczyciel wf i trener Franciszek Jasik wraz z grupą młodzieży.

Jedna z grup uczestniczących w spotkaniu z zaproszonymi gośćmi.

Od lewej szef gminnych struktur LZS, trener zapasów w ZUKS Bartosz Odolanów 
Bogdan Frąszczak, prowadzący panel red. Piotr Młoczyński, wykładowca CIS Je-
rzy Walków oraz gość specjalny – Lech Pauliński.

Nasi na zjeździe w PoznaniuNasi na zjeździe w Poznaniu Szkolna piłka w grze...Szkolna piłka w grze...

Delegaci z Powiatu Ostrowskiego na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych.
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Labirynt

Wykreślanka

Pokoloruj flagi

Połącz kropki

Krzyżówka

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło.

Rozwiązanie krzyżówki z nr 10/2021 – hasło:  DESZCZ

148 137 126 115 1042 931
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Zrozumieć Niepodległą oczamiZrozumieć Niepodległą oczami
WIELKIEGO PRYMASA

P i ę k n y  K o n c e r t  w  s a l i  S z k o ł y  P o d s t a w o w e j  w  O d o l a n o w i e

Organizatorami imprezy 
były: Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II i  gen. Kazimie-
rza Glabisza w  Odolanowie, 
Szkoła Podstawowa w  Naby-
szycach i  Biblioteka Publicz-
na im. Antoniego Ludwiczaka 
w  Odolanowie. Patronem ho-
norowym całego wydarzenia 
został burmistrz Gminy i Mia-
sta Odolanów Marian Janicki.

Sam projekt odbywa się 
w  cyklu artystycznym ,,Zro-
zumieć Niepodległą” od 2018 
roku, a  przypomina postacie 
i  wydarzenia kluczowe dla 
pełnego odzyskania niepod-
ległości. W  bieżącym roku 
planowanych było 120 takich 
występów w  całej Polsce. Się-
gnięto do Dziedzictwa Pryma-
sa Tysiąclecia m.in. Ślubów 
Jasnogórskich czy Zapisków 
więziennych. Projekt roz-
począł się 6 czerwca w  Iło-
wie w  kościele MB Królowej 
Polski, w  55 rocznicę wizyty 
ks. Kardynała Wyszyńskiego 
w tej parafii a 16 listopada od-
był się przy pełnej sali publicz-
ności w grodzie nad Baryczą.

Gośćmi specjalnymi kon-
certu byli, znana aktorka – Olga 
Bończyk i  tenor – Karol Lizak. 
Aby uczcić 40 rocznicę śmierci 
patrona Szkoły Podstawowej 
w  Odolanowie gen. Kazimie-
rza Glabisza wystąpili również 
w  patriotycznym repertuarze 
uczniowie: Marianna Pietrzak, 
Marysia Zarycka,  Maja Pawlak 
i  Zofia Pawlak i  gościnnie ze 
Szkoły Podstawowej w  Świecy: 
Piotruś i  Paweł Lizak, akompa-
niowała im Aleksandra Walkow. 

W poprzedzającym występ 
dzieci wystąpieniu dyrektor 
szkoły Rafał Paterek przybli-
żył postać gen. Kazimierza 
Glabisza, który zaznaczył 
swój wkład w  historię Polski 
poprzez udział w  wielu wal-
kach o  odzyskanie niepod-
ległości, m.in.  w  Powstaniu 
Wielkopolskim, którego 103 
rocznica wybuchu przypada 
27 grudnia. Patron szkoły był 
również działaczem sporto-
wym. Pełnił od 1937 roku funk-
cję prezesa Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. Obecnie na jego 
cześć corocznie od ponad 25 
lat w szkole organizowany jest 
Gminny Turniej Piłki Nożnej. 
Pamięć o  gen. Glabiszu może 
być dla nas ciągle żywa, ponie-
waż jego szczątki w 2008 roku 
staraniom ówczesnych władz 
Odolanowa zostały sprowa-

dzone do rodzinnego miasta. 
Na pomniku widnieją słowa: 
„Żywot cały w  kraju i  za kra-
jem, w wojnie i pokoju Ojczyź-
nie poświęcił”.

Słowo wstępne wygłosił 
ksiądz dziekan Krystian Sze-
nowski z  parafii NMP Królo-
wej Korony Polskiej z Wierzb-
na. Odolanowska, cudowna 
publiczność miała okazję wy-

słuchać fragmentów wspo-
mnień samego Kardynała 
Wyszyńskiego, faktów z  jego 
dzieciństwa i  młodości od-

czytanych w  sposób niezwy-
kle sugestywny i  poruszający 
serca przez Olgę Bończyk, 
a  przeplatanych przepięknie 
odśpiewanymi przez Karola 
Lizaka utworami takimi jak: 
Miłosierny Bóg, Soli Deo, Ave 
Maria Schuberta.

W  serca wszystkich zapa-
dły nie tylko głębokie słowa 
przepięknie odśpiewanych 

utworów, ale także 10 punk-
tów, które napisał na krótko 
przed święceniami kapłański-
mi dotyczącymi jego życia we-

wnętrznego, a świadczących o  
ogromnej dojrzałości  wcho-
dzącego na drogę kapłańskiej 
służby Bogu i  człowiekowi 
młodego Stefana Wyszyń-
skiego. Jeden w tych punktów 
brzmi: „ Mów mało, żyj bez 
hałasu. Cisza”.

Autor projektu podkreśla: - 
Czuję się zaszczycony mogąc 
poprzez sztukę uhonorować 
właśnie Prymasa Tysiąclecia. 
Jego życia to doświadczenie 
dwóch wojen światowych, 
zagrożenia bolszewizmem 

odpartego w  1920 roku i  ko-
nieczność zmierzenia się z wy-
niszczająca ideologią komuni-
zmu w czasach PRL-u. Dla nas 
młodych ludzi, wychowanych 
w  domach katolickich, ale 
bombardowanych ateizmem 
w  szkole i  życiu publicznym 
był drogowskazem ukazu-
jącym właściwy kierunek, 
w świecie gdzie tak łatwo było 
zabłądzić. Wiele razy stałem 
w  wielotysięcznym tłumie lu-
dzi czekających na jego słowa. 
To On i  jego uczeń Kardynał 
Karol Wojtyła, późniejszy pa-
pież Jan Paweł II ukształtował 
moje pokolenie, w  tym także 
mnie-  mówi Roberta Grudnia.

Koncert słowno-muzyczny 
nie odbyłby się, gdyby nie po-
moc i  zaangażowania sztabu 
osób. Organizatorzy dziękują 
burmistrzowi Gminy i Miasta 
Odolanów za pomoc i  wspar-
cie na każdym etapie realizacji 
tego projektu, a  także objęcie 
koncertu swoim patronatem. 
PMichałowi Walków za pro-
jekty plakatu i  zaproszeń, 
Agnieszce Skobejko – Przy-
bylak i  innym pracownikom 
Urzędu Gminy i  Miasta Odo-
lanów, Radzie Sołeckiej i Kołu 
Gospodyń Wiejskich w Gliśni-
cy, Przedszkolu im. Kubusia 
Puchatka w Odolanowie, Odo-
lanowskiemu Domowi Kultu-
ry, Stowarzyszeniu „Razem 
Raźniej”, Radom Rodziców 
ze Szkół w  Odolanowie i  Na-
byszycach. Paniom: Bognie 
Płókarz za wspaniałe dekora-
cje, Zofii Dymalskiej, Anecie 
Stybaniewicz, Ilonie Bzodek, 
Aleksandrze Walkow, pracow-
nikom Szkoły Podstawowej 
i Biblioteki Publicznej w Odo-
lanowie za pomoc w przygoto-
waniach sali i obsługi samego 
koncertu, Eugeniuszowi Gro-
chowskiemu za profesjonalne 
nagłośnienie w czasie samego 
koncertu.

Uczniom Szkoły Podsta-
wowej: Julce Radajewskiej, 
Igorowi Chudemu, Karolowi 
Pawlakowi, Gabrysi Kołecz-
ko i  Zofii Prokop za zaanga-
żowanie w  czasie koncertu. 
Szczególne podziękowania 
kierujemy w  stronę właścicie-
li „Restauracji Nadbaryczna” 
państwu Urszuli i  Romanowi 
Prokop oraz właścicieli Palarni 
Kawy Woseba państwu Bar-
barze i  Jackowi Wożniak oraz 
panu Adamowi Żulickiemu za 
nieocenioną pomoc przy or-
ganizacji koncertu. Panu Ja-
nowi Grzonie dziękujemy za 
nagranie całości koncertu, któ-
ry można obejrzeć na stronie 
internetowej itv24odolanow.
pl oraz Adamowi Janosiowi za 
filmowe udokumentowanie 
wydarzenia.

Małgorzata JĘDRZEJAK
Katarzyna

OSTROWSKA – JAŃCZAK
Rafał PATEREK

Sławomir OSTROWSKI

Zrozumieć Niepodległą oczamiZrozumieć Niepodległą oczami
WIELKIEGO PRYMASA
W listopadowy wieczór  w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Odo-
lanowie odbył się koncert słowno-muzyczny będący częścią całości pro-
jektu Roberta Grudnia mającego na celu przypomnienie nauczania pry-
masa Stefana Wyszyńskiego, jak i podstawowych faktów jego życia.

WIELKIEGO PRYMASAWIELKIEGO PRYMASA w  szkole i  życiu publicznym 

w świecie gdzie tak łatwo było 

w  wielotysięcznym tłumie lu-

Agnieszce Skobejko – Przy-
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Gościem specjalnym koncertu była,  
m.in. znana aktorka – Olga Bończyk.     


