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Egzemplarz bezpłatny

Mały Festiwal Nauki to edukacyjne i kultu-
ralne przedsięwzięcie Firmy Serpol-Cosmetics 
i Gminnej Bibliotek Publicznej  w Mieścisku.

Aby dzieciom i dorosłym dostarczyć naukowych 
emocji i wrażeń na najwyższym poziomie skorzy-
staliśmy z  doświadczenia Centrum Nauki Koper-
nik w Warszawie, które atrakcyjnie i fachowo potra-
fi wprowadzać w świat wiedzy i nauki.

  Mamy nadzieję, że Małym Festiwalem Nauki 
rozpoczynamy w Mieścisku nową i ciekawą przygo-
dę z nauką, i że będzie się ona rozwijać, jak tytuł jed-
nej z książek dla dzieci: „mała, większa, największa”.

Biuletyn „Dziś” wydawany będzie przy wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, która w ramach dwuletniego planu operacyjnego  na lata 2020-2021 
dofinansuje naszą zgłoszoną do programu operację pt;  odcasty radiowe „Pola głosów” i Biuletyn „Dziś” jako formy aktywizacji lokalnej społeczności senioralnej”.
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ZAKĄTEK DOBREJ NADZIEI

Motto: „Kiedy przycho-
dzimy na świat nikt niczego 
nam nie obiecuje”

Przyszłam 
na świat

Pojawiłam się na tym 
świecie w wyjątkowo mroź-
ny lutowy dzień W Budzie-
jewku. Była drugim dziec-
kiem moich rodziców: 
Stefanii i  Franciszka Żo-
łyńskich. Moi rodzice 
byli młodzi i  zdro-
wotnie do-
świadczeni 
przez II wojnę 
światową. Tata 
przeszedł w sze-
regach Wojska 
Polskiego szlak 
bojowy od Lenino 
do Berlina. Żałuję, 
że go nie pamię-
tam. Zmarł w wieku 
30 lat, gdy miałam 
dwa lata.

RodziNa
Dom rodzinny to 

dwupokoleniowa ro-
dzina. Mama oraz jej 
rodzice zajmowali się 
wychowaniem mnie 
i  mojego brata Stasia. 
Ciężka choroba mamy 
powodowała, że to moi 
dziadkowie wzięli na sie-
bie ciężar wychowania 
nas. Moi dziadkowie byli 
także ciężko doświadcze-
ni przez los. Dziadek 
przebywał w  niemieckiej 
niewoli, a  babcia wraz 
z moją mamą i jej bratem 
spędzili sześć lat na Sybe-
rii. Kiedy mama wyzdro-
wiała zaczęła pracować 
w radach narodowych jak 
główna księgowa. Nasz 
dom był ciepły i  radosny 
oraz otwarty dla innych. 
Mile wspominam wspól-
nie spędzane święta, czy-
tanie książek, wspólne gry 
i zabawy. W pamięci zapa-
dły usłyszane od star-
szych przestrogi życiowe. 
A  nauka stała się jedną 
z  najważniejszych spraw 
w życiu.

Ptaki, 
ach te ptaki… 

Moja Nauka
Po ukończeniu szkoły 

podstawowej w  Mieści-
sku rozpoczęłam naukę 
w Technikum Ekonomicz-
nym w Wągrowcu. Tuż po 
maturze i  rozpoczę-
ciu pracy w  bi-
bliotece 
w 1971 ro-
ku 

zdobyłam wy-
kształcenie o  kierunku 
bibliotekarskim i  infor-
macji naukowo-technicz-
nej w  Poznaniu. W  2006 
roku ukończyłam studia 
wyższe na Wydziale Filo-
logii Polskiej i Klasycznej 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu 
na kierunku: europejska 
komunikacja społeczna. 
W międzyczasie uczestni-
czyłam w  wielu kursach 
zawodowych, języka an-
gielskiego i  komputero-
wym.

W doRoSły 
śWiat

Weszłam w  ten świat 
kiedy rozpoczęłam pracę 

Czesława Wieczorek
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    Życie wymaga 
tego, abyśmy nie-
ustannie zadawali 
sobie pytania i nie 
spieszyli się z szuka-
niem odpowiedzi.

NA DWA TEMPA
W lipcu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mieścisku odbył się be-
nefis z okazji 50.lecia pracy w bibliotece Pani CzeSłaWy WieCzo-
Rek. Poprosiliśmy jubilatkę o krótkie życiowe zwierzenia.

i  założyłam rodzinę. 
W tamtych czasach, kiedy 
zaczy- na-
łam 

praco-
wać z  ludźmi 
zdawałam sobie sprawę, 
że podstawą wiedzy, którą 
będę się dzieliła z  nimi, 
będą moje doświadczenia 
i  to czego się nauczyłam. 
Wchodzenie w  dorosłość 
nie przebiega szybko i nie 
da się tego przyśpieszyć. 
Życie wymaga tego, aby-
śmy nieustannie zadawali 
sobie pytania i  nie spie-
szyli się z  szukaniem od-
powiedzi.

Po założeniu rodziny 
czułam się szczęśliwa 
i  spełniona. Los postano-
wił inaczej. Teraz wiem, 
jak to jest, gdy bliskie oso-
by odchodzą nagle bez 

PieRWSze kRoki 
W BiBlioteCe

Pierwsze kroki były zde-
cydowanie trudne. Skrom-
ne warunki lokalowe, szare 
książki owinięte szarym 
papierem, a na tym papie-
rze jakieś cyferki. Nie wie-
działam, że książki podle-
gają jakieś ewidencji i kata-
logowaniu, co było dla mnie 
nowością. Na zapleczu, na 
podłodze leżały stosy ksią-
żek. Trzeba było palić 
w piecu i pastować podłogę. 
Byłam tym wszystkim tro-
chę przerażona. Z czasem 
to wszystko się zmieniało. 
Mogłam swobodnie pra-
cować, być wśród ludzi, 
podnosić swoje kwalifika-
cje i studiować.

te WSzyStkie lata

Utkwiły w  pamięci na 
zawsze. Niczego nie żału-
ję, choć niektórzy mówili, 
że mam zwolnić tempo, 
odpocząć, zadbać o zdro-
wie. Czułam, że ich rady 
są szczere i dobre, ale we-
wnętrzny głos stale mnie 
ponaglał i ostrzegał, że je-
śli zwolnię tempa, to będą 
kłopoty, rozczarowania, 
brak satysfakcji i  będę…
nieudacznikiem. Towa-
rzyszyło mi myślenie: kim 
byłabym bez swoich osią-
gnięć, pełnionych ról, li-
sty spraw do załatwienia, 
znajomych, przyjaciół 
i  czytelników pytających 
o nowości? Teraz wiem, że 
to wszystko było moim 
życiowym przesłaniem.

a teRaz
Czuję coś wręcz od-

wrotnego. Mam więcej 
czasu na wypoczynek, od-
daję się swoim pasjom: 
pracy w ogrodzie, czytaniu 
książek, podróżom. Nad-
szedł ten moment, kiedy 
musiałam zwolnić tempo 
życia. Dlatego też postano-
wiłam odsunąć się nieco 
na peryferia życia, nie rezy-
gnując jednak z pracy, ale 
nie z  aktywnego życia. 
Działam w  gronie miej-
scowych seniorów, zajmu-
ję się gromadzeniem ma-
teriałów i informacji o hi-
storii gminy Mieścisko 
i chętnie dzielę się nimi ze 
znajomymi. W  pracy i  na 
co dzień otaczają mnie 
wspaniali i życzliwi ludzie, 
dlatego nie czuję się w ża-
den sposób samotna.

Franciszek Szklennik 
franek56@poczta.onet.pl

słowa, by nigdy już nie 
wrócić. Męża i  dzieci ma 
w  jednym grobie… Jak 
w  piosence Rafała Brzo-
zowskiego: „Życie jest ściem-
niarą, plącze nogi i każe iść”.

Moja PieRWSza 
PRaCa

Pracę rozpoczęłam 1 
lipca 1971 roku 
w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w  Mieści-
sku. Najpierw jako 
jej kierownik, a póź-
niej dyrektorka. 
Moje życie było 
jakby naznaczo-
ne książkami. To 
one były naj-
częstszym pre-

zentem od ma-
my. Czytanie – i czę-
sto wspólne – było 

rodzinna trady-
cją. Obcowanie 
z  książkami 

i  praca w  biblio-
tece były mi bar-

dzo bliskie.
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To chyba dość powtarzalny 
wzorzec. Byłem mały, a jak wia-
domo, w  naturalny sposób 
dzieci lubią przyrodę i chcą ją 
poznawać. Oglądać rośliny, 
przyglądać się owadom, temu 
jak zachowuje się kot, dokar-
miać ptaki i dostrzegać różnice 
pomiędzy gatunkami korzysta-
jącymi z  karmnika. Tak przy-
najmniej było w  moich cza-
sach, kiedy to nie było kompu-
terów, a czarno-biała telewizja 
zwyczajnie nie wciągała. Pozo-
stawały książki, szachy i  wy-
prawy do lasu. I  tak w  moim 
życiu pojawiły się ptaki. Nawet 
nie miałem lornetki, wiedzia-
łem tylko, że coś się rusza 
i  śpiewa. Następował niekoń-
czący się wręcz ciąg pytań kie-
rowanych do dziadków, rodzi-
ców, nauczycieli. Sugerowane 
odpowiedzi jednak nie były za-
dawalające, stąd też pozosta-
wały lektury, poszukiwania 
rozwiązań na własną rękę, 
a przede wszystkim ich tereno-
wa weryfikacja. I  te ciągle po-
wracające pytania: dlaczego, 
dlaczego, dlaczego? Ptaki sta-
wały się tak wciągające, że 
w zasadzie nie wiadomo, kiedy, 
stały się moją najważniejszą 
życiową pasją. I  także w  pew-
nym sensie zawodem.

Ptaki fascynują ludzi od ty-
siącleci. Początkowo ważne by-
ły dwa aspekty, takie najbar-
dziej pragmatyczne. Widziane 
krążące w  powietrzu majesta-
tyczne orły to usposobienie 
wolności i dostojność – tak tra-
fiły na tarcze herbowe i sztan-

dary. Jednak ptakami są także 
kury, kaczki, gęsi, indyki i stru-
sie – oczywiste źródło pokar-
mu. Były i inne aspekty. Ptasie 
odchody przydawały się jako 
nawóz, a  pióra jako ozdoba 
damskich kapeluszy. Wkroczy-
ły na muzyczne sceny, do te-
atrów i  galerii – bo tak chyba 
należy zinterpretować motywy 
ornitologiczne w  sztuce. To 
właśnie ptaki są posiadaczami 
niesamowitych wręcz zmysłów 
– świetnie widzą i słyszą. Pew-
nie im tego nieco zazdrościmy. 
Próbujemy naśladować ptasią 
zdolność do lotu budując sa-
moloty, czy też konstruując co-
raz to nowsze drony. Podgląda-
my je, bo są świetnymi wskaź-
nikami stanu środowiska. 
Obecność ptaków, zwłaszcza 
niektórych gatunków, popra-
wia nam nastrój, pozwala się 
wyciszyć, usprawnić pamięć, 
zapomnieć o  problemach co-
dzienności. Działają niczym 
najlepsi terapeuci.

Ptaki najbardziej cieszą 
w swoim naturalnym środowi-
sku. Dzisiejszy kryzys środowi-
skowy odpowiada za negatyw-
ne zmiany w populacjach pta-
ków. Przekształcenia środowi-
ska związane z wycinką lasów, 
intensyfikacją rolnictwa i  roz-
wojem przemysłu, wspomaga-
ne przez nasze nieroztropne 
wybory konsumenckie, powo-
dują, że na naszych oczach wy-
mierają kolejne gatunki. Na-
wet te pospolite jeszcze kilka 
dekad wcześniej – skowronek, 
czajka czy gawron - dzisiaj sta-

ją się rzadkością. Oczywiście 
są i  gatunki zwycięskie, takie 
którym udało się odrodzić po-
pulacje po latach kryzysu. 
Zwłaszcza ptaki drapieżne. 
Stało się tak dlatego, że wresz-
cie przestano je prześladować. 
Czasami pozostawienie przy-
rody w spokoju jest tym co mo-
żemy dla niej najlepszego zro-
bić. Po prostu nie przeszka-
dzać, a ptaki skorzystają. W na-
grodę będą nam śpiewać. Na 
zdrowie!

Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu

zaczęło się zupełnie prosto i całkiem zwyczajnie. 

Bierzcie i  czytajcie! Auto-
rzy piszą w zaleceniach tera-

peutycznych, że 
„obserwacje pta-
ków przyniosły 
wielu osobom ra-
dość, zdrowie, 
a  nawet poczucie 
sensu życia. To 
świetne doświad-
czenie, nawet jeśli 
jeszcze nie wiemy 
jak dokładnie po-
maga”.(str. 227). 
Świetnym do-
świadczeniem jest 

już sama lektura 
książki „Ornitologia Tera-
peutyczna. Ptaki- Zdrowie-
-Psychika”, której nachwalić 
się nie sposób, a która najle-
piej spełni swoją rolę, kiedy 
Państwo po jej lekturze wsta-
niecie i ruszycie w las słuchać 
ptasich głosów i  przyglądać 
się ptasim lotom. Pamiętaj-
cie, że o 4.20 zaczynają śpie-
wać kosy i  rudziki, a  dalej 
wiadomo: słowik, wróbel, kos, 
jaskółka…..

  Piotr Tryjanowski, Sła-
womir Murawiec „Ornitolo-
gia Terapeutyczna. Ptaki – 
Zdrowie – Psychika”, Wy-
dawnictwo Bogucki, Wy-
dawnictwo Naukowe, Po-
znań 2021.

(książka z  dedykacją jed-
nego z  autorów, Pana Piotra 
Tryjanowskiego dostępna 
w  naszej bibliotece dzięki 
uprzejmości Pana Piotra 
Przyłuckiego. Obu Panom 
serdecznie dziękujemy)

więcej na naszym blogu  
-  https://slowonadzis.com/z-
ptakami-po-zdrowie-czyli-
krotka-pochwala-i-zacheta-
do-lektury-ornitologii-tera-
peutycznej/
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MOnachijczycy w żabiczynie 
jedna z największych prywatnych kolekcji obrazów w Wielkopolsce mieściła się niegdyś w dworze muzeum w Żabiczynie 
pod Mieściskiem. Stworzył ją RoMaN teodoR StaNiSłaW jaNta-PołCzyŃSki, a jej główną część stanowiły dzieła arty-
stów związanych z tzw. polską szkołą monachijską, które co roku pobijają rekordy cenowe na krajowym rynku sztuki. 

Janta Połczyńscy znani byli ze swo-
ich skłonności do kolekcjonowania - 
pisał w  swym pamiętniku syn Ro-
mana Teodora Janta-Połczyńskiego, 
Roman Mieczysław  Janta-Połczyński 
(junior), działacz społeczno-go-
spodarczy, a  także uczestnik Po-
wstania Wielkopolskiego i kierow-
nik Ekspozytury Wydziału Radio-
telegraficznego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych w Poznaniu. 

Szczególnie silnie uwydatniała się 
ta pasja do zbierania u  mojego ojca, 
w nieco słabszej formie u mego stryja 
Władysława (organizatora i twórcy 
wielkopolskiego łowiectwa z Red-
goszczy - przyp. red.) i kuzyna Leona 
(z Wysokiej k. Tucholi - działacza 
społecznego i  niepodległościowe-
go, a  także  ministra rolnictwa 
i dóbr państwowych w pięciu rzą-
dach II RP - przyp. red.). Ja również 
miałem dużo chęci do powiększania 
odziedziczonych zbiorów. Na prze-
szkodzie stanął mi po prostu brak 
miejsca w naszym starym dworze ża-
biczyńskim i  brak wolnej gotówki - 
czytamy we wspomnieniach zie-
mianina.

W koStiuMie
FRaNCuSkiM

Roman Mieczysław Janta-Po-
łczyński starał się zachować jed-
nak wszystkie odziedziczone po 
ojcu w  1916 r. zbiory, do których 
oprócz obrazów należały także ob-
szerna biblioteka, zegary, kolekcje 
monet, medali, wykopalisk, znacz-

ków pocztowych, zbiory broni, sty-
lowe meble i  antyki, instrumenty 
muzyczne, pojazdy dworskie, uprzę-
że i liberia. 

Nosił się również z  zamiarem 
dobudowania w  Żabiczynie do 
dworu skrzydła przeznaczonego 
specjalnie dla galerii obrazów i in-
nych równie cennych dzieł sztuki.

Miał nawet zamiar przebudo-
wać cały dwór i  nadać mu styl 
francuski. Do realizacji tego po-
mysłu sprowadził nawet zdolnego, 
ale jak się okazało, niezbyt solid-
nego architekta Marodona z Nicei, 
który - jak wspominał: Wykonał 
bardzo ładne plany, niestety, nie zdą-
żył ich zrealizować. 

Plany te przepadły w  czasie 
II  wojny światowej, podobnie jak 
większa część żabiczyńskich zbio-
rów. Zachowały się tylko skromne 
resztki, które Janta-Połczyńscy 
z  pietyzmem przechowywali 
w  swym mieszkaniu rodzinnym 
w  Sopocie, do którego zmuszeni 
byli przeprowadzić się po wojnie. 

dzieła MiStRzÓW
W ŻaBiCzyNie

W swych wspomnieniach, które 
ukazały się pod koniec lat siedem-
dziesiątych XX w. w  formie ma-
szynopisu, Roman Janta-Połczyński 
(junior) pozostawił ogólny opis 
zbiorów w chwili wybuchu II  wojny 
światowej. Wynika z niego, że żabi-
czyńska kolekcja liczyła wówczas 
ponad sto pięćdziesiąt obrazów. 

„Kocham. nie piję!
Gminna Komisja rozwiązywania Problemów alkoholowych w  Mieścisku 
zaprasza do udziału w lokalnej kampanii pt. „Kocham. nie piję.”, mającej 
na celu uświadomienie nie tylko kobiet w ciąży, ale i osób z ich otoczenia, 
że alkohol, nawet w minimalnych dawkach może doprowadzić do zaburzeń 
rozwojowych dziecka będącego w łonie matki.

inauguracja kampanii przewidziana jest 15 września 2021 r. o  godz. 
20.00 w Domu Kultury w Mieścisku.

 

Główny przekaz:
Główny przekaz kampanii to informacja, że  nie ma bezpiecznej 
dawki alkoholu czy nikotyny dla kobiety w ciąży, a każda ilość wiąże się 
z ryzykiem uszkodzenia płodu. Kampania zachęca kobiety do zachowania 
całkowitej abstynencji w okresie ciąży.

Wśród nich było około trzydzie-
ści portretów rodzinnych i m.in. 
dzieła: Józefa Brandta (Ucieczka 
z  chorągwią proroka), Jacka Mal-
czewskiego (Sybirak), Tadeusza 
Ajdukiewicza (Targ na konie w Kairze), 
Władysława Czachórskiego (Kle-
opatra, która znajduje się na li-
ście dzieł utraconych), Juliana 
Fałata (Nagonka, Pejzaż górski), 
Emiliana Jasińskiego (dwanaście 
dzieł), Tadeusza Popiela (Przed 
burzą, Po burzy, Pejzaż morski 
-Sorrento), Stanisława Bohusz-
-Siestrzeńcewicza (Wyjazd z  oga-
rami na polowanie), Władysława 
Szernera (Patrol: dwóch pancer-
nych na koniach), Alfreda Wierusz 
-Kowalskiego (Chabeta, Dziewucha), 
Michała Gorstkin-Wywiórskiego 
(Karczma nad traktem, Pejzaż polski, 
Przed polowaniem, Roztopy, Pejzaż 
z Gören), Leona Wyczółkowskiego 
(Chryzantemy), a  także rysunki 
Jana Matejki (Głowa mężczyzny, 
Judyta Węgierska II – żona Bolesława 
Chrobrego).

MaRzeNia o RaFaellu
Janta-Połczyński miał też prace 

artystów niemieckich i włoskich. 
Bardzo cenił sobie Rafaella San-
tiego, wielkiego mistrza renesansu. 

Nie udało mu się co prawda 
nabyć żadnego z  jego obrazów, 
ale zrekompensował sobie tę nie-
moc zakupem m.in.: Madonny 
z Dzieciątkiem, Francesca Penniego, 
ucznia Rafaella, a  także Św. Jana 
Bambiniego, wzorującego się na 
Rafaellu. Wielce prawdopodobne 
też, że to właśnie Roman Teodor 
Janta-Połczyński zlecił wykonanie 
lub zakup kopii najbardziej rozpo-
znawalnego dzieła tego mistrza: 
Madonny Sykstyńskiej dla kościoła 
w Mieścisku, w którego odbudowę 
i upiększenie zaangażowała się ro-
dzina Janta-Połczyńskich po jego 
spaleniu w 1875 r.

koPie zNaNyCH 
MiStRzÓW 
jaSiŃSkieGo

Nie można też wykluczyć, że 
kopię wspomnianego dzieła dla 
kościoła w  Mieścisku wykonał 
Emilian Jasiński, jeden z „monachij-
czyków” spokrewniony z  Janta 
-Połczyńskimi, który posiadał 
własne atelier w dworskiej wie-
ży w Żabiczynie. 

Roman Janta-Połczyński (se-
nior) wspierał tego zdolnego ar-
tystę, który jak tylko wracał do 
kraju zatrzymywał się w  jego 
majątkach. W zbiorach żabiczyń-
skich było dwanaście obrazów 
Jasińskiego. Co ciekawe, oprócz 
własnych kompozycji, wśród któ-
rych były (Pejzaże morskie, Pej-
zaże leśne, Przedmieście Krako-
wa, Żniwiarze w Żabiczynie czy 
Dwór w Żabiczynie), artysta wy-
konał także na zlecenie swego 
mecenasa kopie obrazów zna-
nych mistrzów: Juliusza Kossaka 
(Sobieski pod Wiedniem), Jana Matej-
ki (Borkowicz), Rembrandta van 
Rijna (Zdjęcie z  krzyża) a  także 
Petera Paula Rubensa (Dzieci 
z owocami i kompozycję nazwa-
ną Porwaniem Sabinek).

Dużą część kolekcji Roman 
Mieczysław Janta-Połczyński prze-
kazał pod koniec 1919 r. w depozyt 
Muzeum Wielkopolskiemu, dawne-
mu Kaiser Friedrich Muzeum, któ-
re po odzyskaniu niepodległości 
potrzebowało dzieł, które nada-
łyby mu polskiego charakteru.

Żabiczyńska kolekcja znako-
micie wypełniała to założenie, 
ale losy tego depozytu, a także in-
ne ciekawe wątki związane z ża-
biczyńską galerią obrazów prze-
śledzimy jeszcze w kolejnym wy-
daniu Biuletynu „Dziś”.

Rafał Różak 
rozak.rafal@gmail.com

Obraz olejny emiliana Jasińskiego „Dwór w Żabiczynie”. za: Porta aurea: rocznik instytutu historii Sztuki Uniwersytetu 
Gdańskiego.

Wnętrze dworu w Żabiczynie. na ścianie widoczne m.in. obrazy: 
Kleopatra - Władysława Czachórskiego oraz Targ na konie 
w Kairze - tadeusza ajdukiewicza.

Kleopatra - Władysława Czachórskiego (zaginiony). Popiersie młodej damy o ciem-
nych włosach, przepasanych wspaniałym diademem, na lewym ramieniu liljowa gaza, 
na piersiach bukiecik różowych goździków. tło czerwone w żółto-złotawy deseń. 
Własność r. Janty-Połczyńskiego. za: Katalog Muzeum Wielkopolskiego z 1924 r.

roman teodor Stanisław Janta-Połczyński, społecznik, działacz 
gospodarczy i polityczny na Pomorzu i w Wielkopolsce, wielki 
miłośnik i mecenas sztuki.
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Byłem pełen podziwu 
dla zaangażowania dziew-
czynek i  trenera. Wtedy 
też narodził się pomysł, aby 
takie coś zrobić u  nas 
w  Mieścisku. W  styczniu 
2019 roku pojawiła się moż-
liwość utworzenia grupy na 
zajęcia SKS-u.  Postanowi-
łem, że będą to zajęcia 
z piłki nożnej dla  dziew-
czynek. W tym czasie Mar-
celina grała w Inowrocławiu, 
w  szkole chwaliła się osią-
gnięciami, była pewnym 
wzorcem dla innych dziew-
czynek. W grupie, którą stwo-
rzyłem, większość dziew-
czynki z córki klasy.

W czasie nauki zdalnej 
zajęcia pozalekcyjne zo-
stały zawieszone, ale my 
trenowaliśmy dalej . Jako 
animator orlika w Mieści-
sku zainicjowałem zaję-
cia dla tej samej grupy. 
Trenowaliśmy dwa razy 
w  tygodniu, graliśmy me-
cze kontrolne i turnieje.

We wrześniu utworzy-
łem grupę dla starszych 
dziewczyn. Grupę nazwa-
łem “ Mamuśki  na Orliku”. 
Są to zajęcia dla kobiet, 
które chcą aktywnie spę-
dzić czas grając w  piłkę 
nożną. Po miesiącu zajęć 
grupa liczyła już 12  kobiet 

od 16 do 40 roku życia.
Zajęcia zawsze odby-

wają się w  poniedziałek 
i czwartek . Od września, 
z  uwagi na dużą liczbę 
chętnych, wprowadzimy 
podział na kategorie wieko-
we. Dziewczynki w roczni-
kach 2013-2011 , 2010-2009 
oraz “Mamuśki” . Zajęcia 
odbywać się będą  głownie 
na orliku w Mieścisku. 

Drużyna dziewczyn bra-
ła już udział w  kilkunastu 
turniejach, a w kilku z nich 
stawała na najwyższym 
miejscu. Tak było w Żninie, 
Wągrowcu i Mieścisku.

Bierzemy udział w tur-
niejach, w  których grają 
chłopcy, ale od pewnego 
czasu jeździmy głównie 
na turnieje gdzie grają 
wyłącznie dziewczynki.

Ogromnym sukcesem 
był udział w Mistrzostwach 
Wielkopolski Dziewczynek 
U  –11. Wśród 12 najlep-
szych żeńskich zespołów 
zajęliśmy 4 miejsce, ale by-
ła szansa na podium .Nie 
miejsca się jednak liczą 
dla nas, ale nauka i dobra 
zabawa podczas zmagań.

Zostaliśmy dostrzeże-
ni i  z  tego też powodu 
trener Północnej Kadry 
Wielkopolski zorganizo-

wał pierwszy trening ta-
kiej kadry. Cztery nasze 
zawodniczki: Marcelina 
Tyszkiewicz, Oliwia Tysz-
kiewicz, Eliza Bąkowska 
oraz Maria Bogielczyk zo-
stały wybrane na Turniej 
Orliczek Girls Cup, gdzie 
wraz z  innymi dziewczy-
nami naszego regionu re-
prezentowały Kadrę Pół-
nocnej Wielkopolski.

Roku temu naszymi 
działaniami zainteresował 
się największy lokalny praco-
dawca. Pan Zdzisław Ser-
watka, prezes firmy Serpol, 
ufundował nam stroje me-
czowe i  zadeklarował po-
moc w tym roku 

Zachęcam również in-
ne osoby, które w jakikol-
wiek sposób chciałyby 
wspomóc nasze działania 
do współpracy.

Skontaktować się moż-
na ze mną  poprzez Face-
booka wyszukując Orlik 
Mieścisko gdzie są wszyst-
kie informacje o  zaję-
ciach lub skontaktować 
się bezpośrednio po-
przez mesengera lub te-
lefonicznie 663950323.

NaSza duMa!
Marcelina zaczęła inte-

resować się piłką w wieku 

Jest w nich 
moc!

Pomysł na zajęcia z piłki nożnej w szkole w Mieścisku narodził się, 
kiedy moja córka Marcelina  zaczęła grać w piłkę w żeńskiej dru-
żynie ukS 6 inowrocław.  Woziłem ją na treningi i mecze.

Wieczór przy Roi Dore
Pokaz filmu dokumentalnego „Galeria Roi doré w Paryżu”, spotkanie z reżyserem oraz koncert muzyki francuskiej w wykonaniu 
zespołu „accorde’on MikS”.

„Galeria Roi Dore w Paryżu” 
to film dokumentalny o dzia-
łalności polskiej galerii sztuki 
Roi Doré w  Paryżu. Film po-
wstał z  materiałów wideo za-
rejestrowanych na przestrzeni 
kilku ostatnich lat. Dzięki te-
mu możemy odbyć wirtualną 
wycieczkę na liczne wernisaże 
galerii. Poznajemy klimat pa-
ryskiej wystawy takich arty-
stów jak: Zdzisław Beksiński, 
Michał Batory, Artur Majka, 
Witold Urbanowicz, uczestni-
czymy w  wernisażu wystawy 
„Krzyż w Sztuce”, na której go-
ściły pracę m.in. Salvadora Dali, 
Berta Sterna, Waltera Spitze-
ra, Andrzeja Strumiłły, Vladi-
mira Veličkovića, Władysława 
Hasiora, i  wielu innych. Od-
czujemy klimat spotkań au-
torskich z  Janem Sochoniem, 
a  także zajrzymy na Między-
narodowy Konkurs Artystycz-
ny NanoArt im. prof. Tadeusza 
Malińskiego. Galeria Roi Doré 
jest prowadzona przez chary-
zmatycznego kolekcjonera 
i  przedsiębiorcę Józefa Rudka. 
Jego pasja wystawiennicza, 
wbrew ekonomicznym prze-
słankom, zwycięża w utrzyma-
niu pełnego klimatu miejsca, 
skupiając polskich artystów 
dzisiejszego Paryża. 

4 lat a Oliwia 
w wieku 5 lat.

Marcelina była wzor-
cem dla Młodszej siostry. 
Oliwia widząc rozwijającą 
się pasje Marceliny chcia-
ła być jak ona. Obecnie 
siostry grają w  piłkę 
w  Lech Futbol Akademii 
w  Skokach, gdzie trenują 
i grają w lidze oraz  trenu-
ją w Girls Mieścisko. Tre-
nują cztery razy w  tygo-
dniu oprócz tego grają 
mecze i  turnieje. Bardzo 
lubią to, co robią. 

Są podsta-
wowymi zawodniczkami 
w  Skokach i  Mieścisku. 
W  turniejach zdobywają 
indywidualne wyróżnie-
nia. Oliwia ostatnio w Wą-
growcu 11 listopada otrzy-
mała statuetkę najlepszej 
zawodniczki turnieju. 
Marcelina często docenia-
na jest przez organizato-
rów zdobywając tytuł naj-
lepszego zawodnika lub 

strzel-
ca. Wyróż-

nień ma bar-
dzo dużo. Naj-

większe wyróżnienie 
to „Najlepsza strzelczyni 
Mistrzostw Wielkopolski” 
, gdzie rywalizowała była 
z  najlepszymi zawodnicz-
kami z Wielkopolski.

Marcelina ma 11 lat, 
a Oliwia 9. Obie są uczen-
nicami szkoły podstawo-
wej w Mieścisku. 

Marcelina w  grudniu 
2020 r. była na zgrupowa-
niu kadry woj. wielkopol-
skiego dziewczynek.

Tomasz Tyszkiewicz

koncert muzyki 
francuskiej 
w wykonaniu 
zespołu 
„accorde’on MikS”.

  „Accorde’On MiKS”  to 
trio złożone z  instrumentali-
stów grających na: akordeonie 
- Michał Gajda, kontrabasie - 
Krzysztof Samela i  perkusji - 
Mirosław Kamiński.

Repertuar koncertu składa 
się przede wszystkim z piose-
nek: Joe Dasina, Charlesa Azna-
voura, Richarda Galliano czy 
Édith Piaf, choć zespół nie ogra-
nicza się tylko do muzycznego ob-
szaru francuskojęzycznego. Ze-
spół nagrał ścieżkę dźwiękową 
do cyklu filmów dokumental-
nych Adama Leńca pt. „Gale-
ria Roi Dore w Paryżu”.

red.
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Dopisała nam pogoda 
(no, prawie do końca), 

dopisała  publiczność 
(tłumnie zapełni-

ła plac dożyn-
kowy), nie 

zawie-
dli 

zaproszeni goście (zaszczy-
cili obecnością), koła go-
spodyń wiejskich przero-
sły same siebie w przygo-
towaniu kulinarnych rary-
tasów (palce lizać)... 
i w ogóle było świetnie.     

 Przygotowanie i reali-
zacja takiego przedsię-

wzięcia to zbiorowy wy-
siłek; trudno zliczyć 
wszystkie osoby i  siły, 
które miały swój udział 
w  tym, aby dzień wspól-
nego święta wypadł jak 
najlepiej.

Wszystkim, z  którymi 
mieliśmy okazję współ-

pracować dziękujemy za 
świetną robotę; to była 
przyjemność!.

Naprawdę „jesteśmy 
w tym wszyscy razem”

Starostami dożynek 
byli: Katarzyna Brząka-
ła z Gorzewa i Mirosław 
Jaskulski z Gołaszewa.

W podzięce 
za rolniczy trud

Na zlecenie urzędu Gminy przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy w niedzielę 22 sierpnia 
dożynki Gminne w Gołaszewie.


