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Egzemplarz bezpłatny

Gośćmi gali byli m.in.: 
senator Adam Szejnfeld 
członek Zarządu Woje-
wództwa Wielkopolskie-
go Jacek Bogusławski, 
starosta wągrowiecki To-
masz Kranc, wójt gminy 
Mieścisko Przemysław 
Renn, sekretarz gminy 
Alicja Kędracka, przewod-
nicząca Rady Gminy Mie-
ścisko Kamila Mazurek. 

Ideą Gali było uhono-
rowanie lokalnych przed-
siębiorców, którzy stwo-
rzyli atrakcyjny rynek pra-
cy, inwestują w  swoje 
przedsięwzięcia, poszerzają 
profil produkcji i utworzyli 
stabilne zdarzenia ekono-
miczne na terenie gminy. 
Wśród nich są tacy, którzy 
utworzyli je i  z  powodze-
niem prowadzą już kilka-
dziesiąt lat. Uhonorowani zo-
stali Nagrodą Herbu Powiatu 
Wągrowieckiego. Dokonał 
tego starosta Tomasz Kranc 
i wójt Przemysław Renn.

To zaszczytne wyróżnie-
nie otrzymali: Za 40 lat 
działalności - Leopold 
Wieczorek; 35 lat działal-
ności - Benedykt Piasec-
ki; 30 lat działalności - 
Zdzisław Serwatka, Elż-
bieta i  Jerzy Kędraccy 
oraz Monika Borowska, 
Wojciech Woźniak. 

Statuetkę przyznaną 
przez samorząd gminy 
otrzymali właściciele firm, 
które działają na lokalnym 
rynku od 25 lat.  Są to: Ro-

Gala Sponsorów, Partnerów 
i Przedsiębiorców „Blisko” 

4 października w sali Biblioteki Publicznej w Mieścisku odbyła się Gala Sponsorów, Partnerów i Przedsiębiorców „Blisko”. 

bert Brychczyński (Za-
kład Mechaniki Pojazdo-
wej i Blacharstwo), Marek 
Wojciechowski (P.H.U. 
WOJMAR), Paweł Łochyń-
ski (Biuro Usług Geode-
zyjnych), Jerzy Ratajczak 
(P.H.U. ZŁOM-CAR), Artur 
Ćwikliński (Przedsiębior-
stwo  Handowo Usługowe).

Jubileusz 20.lecia ob-
chodzą: Michał Adamski 

(Handel art. przemysłowy-
mi do produkcji rolnej), 
Władysław Rudzki (P.H.U. 
WŁADEX), Robert Przy-
becki (Ośrodek Zdrowia 
Lekarzy Rodzinnych).

Drugą grupą wyróżnio-
nych są ci, którzy sponsoru-
ją ważne cykliczne wyda-
rzenie, jakim są Targi Mi-
chałowskie, które odbyły się 
w tym roku po raz 42.: Kata-

rzyna Gronowska (Firma 
Transbeck), Bogusław Gro-
nowski (Firma Technicar), 
Anna Woźniak (Usługi Po-
datkowe Księga), Bolesław 
Lemański (Zakład Produk-
cyjno Handlowo Usługo-
wy), Łukasz Burzyński 
(Z&Z  Decor), Jacek Wie-
czorek (Usługi Ogólnobu-
dowlane), Tomasz i Krzysz-
tof Nojgebauerowie (De-

karstwo Blacharstwo), An-
na Przybysz (Sklep Ogól-
nospożywczy), Tomasz 
Frelich (TOM-BRUK), 
Maria Pinkowska (FHU 
MARYSIEŃKA), Walde-
mar Tański (PHU Usługi 
koparko-ładowarki), Insta-
lacje WOD-KAN (Anita 
Strauchmann), Bank Spół-
dzielczy Gniezno O/Mie-
ścisko, Maciej Wojtyszyn 
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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: „Podcasty radiowe „Pola głosów” i Biuletyn „Dziś” jako formy aktywizacji lokalnej społeczności senioralnej”.

(Aquanet Mieścisko), An-
drzej Stachowiak (Zakład 
Usługowy STACH), Hanna 
Marek (BUDMAR), Bene-
dykt Piasecki (PPHU Be-
nedykt Piasecki), Elżbieta 
i Jerzy Kędraccy, Monika 
Borowska (Apteka Kę-
drackich).

Podczas gali  odznakę 
honorową „Za zasługi 
dla Województwa Wiel-
kopolskiego” z rąk Jacka 
Bogusławskiego, członka 
Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego oraz  Ada-
ma Szejnfelda, senatora 
RP odebrał Zdzisław Ser-
watka – prezes firmy Ser-
pol Cosmetics.

Galę uświetnił swoim 
występem kwartet smycz-
kowy „Glam Quartet”.
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4 i  5 października braliśmy udział 
w  kolejnych warsztatach w  ramach 
PRB4, czyli 4.edycji Programu Rozwoju 
Bibliotek. Wraz z koleżankami i kolega-
mi z bibliotek z województw: kujawsko-
-pomorskiego i wielkopolskiego uczest-
niczyliśmy w  warsztatach poświęco-
nych diagnozie społecznej.

Nim napiszemy program rozwoju 
Biblioteki   dobrze jest przeprowadzić 
diagnozę, w  której uzyskamy wiedzę 
o czym i co pisać?  Dowiedzieliśmy się 
więc o  narzędziach umożliwiających 
przeprowadzenie diagnozy (i  przete-
stowaliśmy je w ćwiczeniach).

Warsztaty wzbogaciły nas nie tylko 
w  wiedzę o  narzędziach, ale i  w  do-
świadczenie koleżanek i kolegów z  in-
nych bibliotek (Brzozie, Kleczew, Ple-
szew, Mogilno).

Będziemy się starali dostosować  tą 
wiedzę do pracy na czterech polach na-

Jak powstało „Podlesie”.

Tomik wierszy składa się z 77. wier-
szy podzielonych na trzy części: W za-
grodzie, W polu, i Między niebem  a ziemią.

Opisują życie poznańskiej wsi 
u  schyłku lat 50-tych i  wczesnych 
60-tych ubiegłego wieku, gdzie poeta 
i jego bracia spędzali wakacje. Odrobi-
na poznańskiej gwary, której poza Wiel-
kopolską usłyszeć nie można, dodaje 
wierszom swoistego wydźwięku.

Piękna wsi, przyrody i trudu pracy 
na roli w  pełni opisać nie można.(…) 
Od skromnego gospodarskiego śnia-
dania otwierającego tomik, do jego 
ostatniego wiersza z deszczem będą-
cym karą Bożą, tomik dochowuje 
wierności przeżyć poety i  jego głów-
nych bohaterów: cioć Jagusi i  Zosi 
oraz wuja Jana.

A co się robi w gospodarskiej zagro-
dzie? Piecze chleb, doi krowy, rżnie 
sieczkę, wietrzy pierzyny, zamiata kuch-
nię, przechowuje produkty w  sklepie, 
trzyma w  szufladach owoce, ceruje 
dziury w niebie i w  skarpetach, zbiera 
grzyby, robi masło, naprawia dach, 
rychtuje dyszel, zbiera chrust, dogląda 
pszczół, podpiera śliwy… 

Wiersze powstały w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie poeta mieszka od ponad 
40. lat. Większość z nich została napisa-
na w Shoreline i Seattle, w stanie Wa-
szyngton, a  pozostałe w  kilku innych 
miejscach.

Epilog  
(wybrane  
fragmenty  
tekstu)

Wiersze po-
wstały jako remi-
niscencja dzie-
cięcych i  mło-
dzieńczych po-
bytów autora 
i  jego rodziny 
w  gospodarstwie 
i  domu nr 28 należą-
cym do rodzeństwa Jana, 
Agnieszki i Zofii Patelskich 
w Podlesiu Wysokim, w gminie 
Mieścisko, w powiecie wągrowiec-
kim w latach 50. i 60. XX wieku.

Prawie 25.hektarowe gospodarstwo 
położone było we wschodniej części 
Podlesia Wysokiego, na rozgałęzieniu 
piaszczystych dróg do Roszkowa, 
i  już nieistniejącej, do Chociszewa. 
Od południa ograniczone było torfo-
wiskami i Kanałem Roszkowo – Popo-
wo, od północy drogą polną ze wsi 
w kierunku Roszkowa, od zachodu la-
sem i  gospodarstwem Wolniewiczów, 
a od wschodu Tomkowiaków. 

Podlesie było miejscem magicznym 
dla mieszczuchów z  bliższej i  dalszej 
rodziny. Zjeżdżali tu na wakacje ze: 
Szczecina, Gorzowa, Poznania i Plesze-
wa. Autor z rodzeństwem spędził tu kil-
ka kolejnych wakacji w  latach 60, jak 

17 września w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Zagórów gościł dr Mi-
chał Rauszer z Uniwersytetu Warszaw-
skiego, autor szeroko dyskutowanej 
i docenianej książki „Bękarty pańszczy-
zny. Historia buntów chłopskich”. 
Książka znalazła się na liście 20.waż-
nych lektur o  współczesności wybra-
nych w plebiscycie tygodnika „Polityka”, 
warszawskiego Teatru Studio oraz pro-
jektu Plac Defilad. Co nas zafrapowało? 
Autor jest antropologiem, który bada 
formy oporu i buntu, ale odkrywa przed 
nami znacznie więcej. Dlaczego ludzie 
nie potrafią pogodzić się z  faktem, że 
u korzeni ich drzewa genealogicznego 
są chłopki i chłopi? Jak ekonomia uza-
sadnia fakt, że człowiek staje się rze-
czą? Jak to się dzieje, że nasza historia 
jest zupełnie inna od tej, którą znamy 
z podręczników? A ponadto jeszcze po-

znajemy rytuał pogrzebu pańszczyzny 
i  znaczenia zapisane w  folklorze, któ-
rych się nie spodziewaliśmy. Rozmowa 
z dr. Rauszerem to rozmowa z człowie-
kiem zaangażowanym, otwartym i  bar-
dzo przystępnie objaśniającym wszyst-
kim zainteresowanym niespecjalistom 
wyniki swych naukowych poszukiwań. 
A wiecie, kto był pierwszym polskim ter-
rorystą? Historia włościan nie pozosta-
wia bez odpowiedzi nawet pytań o mafię. 

Katarzyna Nowicka

Podlesie wierszami opisane 
W kwietniu przyszłego roku, tomikiem wierszy pt.  „Podlesie” autorstwa  LESzka z. ChudzińSkiEGo, zainaugurujemy serię poetycką 
„Piąty kierunek świata”

…
leci po wsi kurenda
jak plotka dookoła
i woła
(Fragment wiersza  
z cyklu „Między  
niebem a ziemią”)

też niektóre święta zimowe i wiosenne.
Mijały lata, wuj i ciotki zestarzeli się, 

nie było następców, gospodarka pod-
upadła. Wujostwo oddało ziemię za 
emeryturę. (…) Pierwsza zmarła Agniesz-
ka, w   1980 r., żyła 75 lat. Potem Zofia, 
w 1982 r., w wieku 84 lat. Samotny Jan 
obchodził dawne posiadłości na space-
rach z  wiernym psem, a  w  życiu co-
dziennym polegał na pomocy sąsiedz-
kiej. Zmarł niespodzianie na atak serca 
w wieku 78 lat w 1985 r.  

  Przyroda i  źli ludzie szybko upo-
mnieli się o  dawne zabudowania. 
W większości gliniane budynki zostały 
doszczętnie zrujnowane; z  murowanej 

obory wyrwano żelazne belki, rozkra-
dziono zardzewiałe maszyny i urządze-
nia. Niewielki podwórzec najpierw po-
rosły dziewanny, a potem pokrzywy. Je-
dyną widoczną ruiną pozostał sklep. 
Ale jak dawniej kwitną kasztany, jak 
dawniej pachną lipy, jak dawniej sypią 
małe liście akacje i jak dawniej spadają 
w dół wielkie orzechy.

I  jak dawniej, choć z  rzadka, Autor 
i jego bracia zjawiają się w Podlesiu, by 
posłuchać opowieści zasypanej studni. 
Dalekie ich drogi, ale droga do grobów 
na cmentarz w  Popowie Kościelnym 
jest jedna.

 Jerzy Chudziński (brat autora)

Biblioteka dla Was Biblioteczny marketing 
szeptany, czyli  
szczerze polecamy…

szej instytucji: pole tekstu (książki), 
pole dźwięku (podcasty, radio), pole 
widzenia (kino) i  pole kultury (kon-
certy, festiwale, eventy, warsztaty, 
spotkania). 

Każda i każdy z Was ma inne oczeki-
wania i potrzeby i postaramy się więk-
szość z  nich poznać/rozpoznać i  do 
nich dopasować naszą ofertę. Nie bę-
dziemy jednak rezygnować z  wła-
snych propozycji. W skrócie: wiedza, 
narzędzia, praktyki, pomysły, praca 
i wdzięczność, za to że możemy się tyle 
i  tak szybko uczyć, by jak najlepiej 
Wam służyć.

Program Rozwoju Bibliotek finan-
sowany jest przez Polsko-Amerykańską 
Fundację Rozwoju Wolności  (wcze-
śniej przez fundację Melindy i  Bila 
Gatesów), a realizowany przez Funda-
cję Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego.     

Pandemia koronawiru-
sa spowodowała, że nie 
można było zrealizować 
wielu zaplanowanych 
przez organizacje poza-
rządowe działań. Nie-
mniej Stowarzyszenie Po-
mocy Uczniom im. Jana 
Pawła II w Mieścisku zor-
ganizowało w  pierwszej 
połowie lipca półkolonie 
dla dzieci w wieku od 7 do 
14 lat. Zadanie zostało 
wsparte finansowo przez 
samorząd gminny. W pół-
koloniach uczestniczyło 
45.dzieci, a opiekę nad nimi 
sprawowały: Elżbieta Bąk, 
Lidia Majewska i Aleksan-
dra Urbańska, pod kierow-
nictwem  Hanny Nowak. 

W  programie były 
m.in.: seans w  „Kinie za 
Rogiem” oraz zajęcia in-
tegracyjne na świeżym 
powietrzu. Pierwsza wy-
cieczka wiodła do Gnie-
zna. Półkoloniści zwie-
dzili katedrę, podziwiali 
panoramę miasta z wieży 
widokowej oraz bawili się 
w parku rozrywki, w Jupi-
landzie. Wiele  radości do-
starczył dzieciom turniej 
sportowy, który zorganizo-
wano w Parku św. Huberta. 
Przeprowadzono „skakan-
kowy konkurs’’, zawody 
hula-hop oraz konkuren-
cje w rzędach. 

Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się warszta-

ty, które odbyły się  w Ro-
galowym Muzeum w  Po-
znaniu. Dzieci zapoznały 
się z  gwarą poznańską, 
przygotowywały ciasto, na-
dziewały i wykrawały mar-
cińskie rogale, przypomnia-
ły sobie legendę o św. Mar-
cinie i obejrzały pokaz po-
znańskich koziołków.

Dwukrotnie odwiedzili 
gospodarstwo agrotury-
styczne „Ostrówek’’  w Po-
tulicach.  Dzieci wzięły 
udział w warsztatach ku-
linarnych, samodzielnie 
przygotowały pizzę i kisi-
ły ogórki. Miały okazję 
uczestniczyć w zajęciach 
rytmicznych opracowa-
nych przez Aleksandrę 
Urbańską.  Dzięki współ-
pracy ze Sanepidem prze-
prowadzono konkurs  
„Bezpiecznie i  aktywnie 
w  wakacje’’. Autorzy naj-
ciekawszych prac otrzy-
mali cenne nagrody, któ-
re ufundował starosta 
wągrowiecki.

  Półkoloniści obejrzeli 
interesującą wystawę 
w  Muzeum Regionalnym 
w Wągrowcu, zwiedziły ko-
ściół farny, a  w  czasie 
warsztatów wykonały my-
dełka glicerynowe. Cenną 
lekcją historii okazał się 
pobyt w  Dziekanowicach 
w Muzeum Pierwszych Pia-
stów. Uczestniczyły rów-
nież w lekcji: „Skrzynia peł-

Odwiedziliśmy uzdrowi-
sko w Szczawnicy i spróbo-
waliśmy słynnej leczniczej 
wody. Nieco wzmocnieni 
wspięliśmy się na górujący  
nad miastem  szczyt góry 
Bryjarki oraz przeszliśmy 
przez malowniczy wąwóz 
Homole. Dzięki przewod-
nikowi dowiedzieliśmy się, 

że żyje tu motyl „niepy-
lak” – endemit, czyli gatu-
nek żyjący tylko na tym 
terenie.

Relaksowaliśmy się 
podczas  rejsu statkiem 
,,Harnaś” wokół J. Czorsz-
tyńskiego. A z pokładu wi-
dzieliśmy ruiny zamku 
w  Czorsztynie. Odwiedzi-

Działania w trudnym czasie

Orkiestra 
z Mieściska 
w Pieninach

Na przełomie lipca i sierpnia  uczestniczyli-
śmy w  wycieczce naszej orkiestry. Celem 
wyjazdu były malownicze Pieniny. Nad cało-
ścią czuwali: Jan WoJtyszyn, JarosłaW 
Małecki, anna Małecka i  katarzyna 
Marszałek.

liśmy Zamek w  Niedzicy 
oraz zaporę wodną na 
zbiorniku Czorsztyńskim. 
Nie obyło się też bez spły-
wu Dunajcem.  Przełom 
Dunajca wpisany jest na 
światową listę UNESCO.

Sobotę poświęciliśmy 
na zwiedzanie Zakopane-

go, w tym także skocznię 
narciarską, dom do góry 
nogami, Krupówki, Guba-
łówkę, Cmentarz Zasłużo-
nych na Pęksowym Brzyz-
ku oraz Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej. 
W  niedzielę próbowali-
śmy wejść na szczyt masy-

wu Trzech Koron, jednak 
pogoda pokrzyżowała na-
sze plany. Wieczorem 
uczestniczyliśmy we mszy 
świętej, podczas której 
graliśmy, a nasza koleżan-
ka Zosia śpiewał psalm.

Następnego dnia poje-
chaliśmy do Jaworków, 

gdzie odbyliśmy spacer 
po malowniczym wąwo-
zie Biała Woda, odwiedzi-
liśmy bacówkę i  spróbo-
waliśmy regionalnych 
specjałów. Wjechaliśmy 
wyciągiem na Palenicę 
oraz zjeżdżaliśmy po to-
rze saneczkowym. 

W drodze powrotnej od-
wiedziliśmy jeszcze Często-
chowę. Pełni pozytywnych 
wrażeń, wspomnień oraz 
najedzeni oscypkami wróci-
liśmy do domu.

Dziękujemy władzom 
samorządowym powiatu 
i  gminy za wsparcie fi-
nansowe zadania.

Na wycieczce ogłoszo-
ny był konkurs na napisa-
nie relacji z pobytu w Pie-
ninach.

Laureatkami konkursu 
zostały: Zuzanna Kraw-
czak, Karolina Malinow-
ska i Zofia Wojtkowiak.
Karolina Malinowska
Uczestniczka wycieczki

na skarbów czy śmieci?’’ 
Niespodzianką okazał 

się  wyjazd do Aquaparku 
w Wągrowcu, gdzie dzie-
ci mogły skorzystać. 
z wszelkich atrakcji tego 
obiektu. Na koniec odby-
ło się spotkanie z osoba-
mi, dzięki którym letni 
wypoczynek mógł się od-
być. Na podsumowanie 
przybyli: Alicja Kędracka 
– sekretarz urzędu, Jan 
Wojtyszyn - wiceprezes 
zarządu stowarzyszenia  
oraz  Włodzimierz Naum-
czyk- dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej. Ten 
czas był okazją do wręczenia 
nagród konkursowych, wrę-
czenia dyplomów i  słod-
kich upominków.      

  (HN)

działo Się 
i W PoPoWiE 
kośCiELNyM       

Przez dwa tygodnie 30. 
dzieci z Popowa Kościel-
nego i  okolicy spędzało 
wakacje w ramach półko-
lonii. Już pierwszego 
dnia dzieci przygotowały 
z  materiałów przyrodni-
czych znaki- totemy, wy-
myśliły również nazwy 
dla swoich grup: „Przyja-
ciele przyrody”, „Serce la-
su”, „Ajaxy” i  „Człowieki”. 
Odbyły się zajęcia z  szy-
frowania, warcabowe mi-
strzostwa i  dzień ekspe-
rymentów. Dzieci wzięły 
udział w konkursach zor-
ganizowanych przez Sa-
nepid, wykonały plakaty 

„Zdrowy styl życia” oraz 
„Bezpiecznie i  aktywnie 
w  wakacje”. Ważny ele-
ment zajęć półkolonij-
nych stanowiły wycieczki:  
na Ostrów Lednicki do 
Muzeum Pierwszych Pia-
stów, do Gniezna, do Alpa-
kolandii w  Klotyldzinie, 
do Żnina i Biskupina oraz 
do kina. Dzieci uczestni-
czyły w  lekcji muzealnej 
pt. „Skrzynia skarbów czy 
śmieci”. Oglądając przed-
mioty sprzed tysiąca lat 
zgadywały do czego mogły 
służyć i  dowiadywały się 
jak wyglądało życie ludzi 
przed 10.wiekami. Pro-
mem przepłynęły na wy-
spę, gdzie powitali ich 
trzej jeźdźcy na koniach, 
zwiedziły palatium, które 

jest prawdopodobnym 
miejscem chrztu Polski. 
W  Gnieźnie bawiły się w   
„Jupilandzie. Dużo emocji 
wywołał pobyt w Alpako-
landii. Dzieci miały moż-
liwość karmić i  głaskać 
różne zwierzęta: kozy, 
owce, króliki i alpaki. Każ-
de dziecko odbyło prze-
jażdżkę na koniu. Dzień 
zakończyły zabawy wśród 
zwierząt i  ognisko. Ra-
dość wywołał przejazd 
kolejką wąskotorową ze 
Żnina do Biskupina. Tam 
dzieci spotkały się z kultu-
rą sprzed trzech tysięcy lat. 
Dowiedziały się, czym zaj-
mowali się: krzemieniarz, 
garncarz i do czego służył 
dziegieć. Zafascynowane 
były dawną bronią.

W kinie dzieci obejrza-
ły film pt: „Chłopiec 
i  wilk”, który opowiadał 
o  niesamowitych waka-
cyjnych przygodach pię-
ciorga dzieci. Czas półko-
lonii minął bardzo szyb-
ko, przyniósł dużo rado-
ści, pomógł w odbudowy-
waniu relacji osłabionych 
czasem zdalnej nauki. 
Opiekę nad dziećmi spra-
wowały: Patrycja Bory-
siak i  Kornelia Świętek 
pod kierownictwem Kata-
rzyny Marszałek. Organi-
zatorem półkolonii było 
Stowarzyszenie Pomocy 
Uczniom im. Jana Pawła II 
w Mieścisku w ramach za-
dania wspartego przez sa-
morząd gminy.       

 (KM)
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Zuzia ma 11 lat, ale już pierwszy kon-
takt z nią powoduje, że ma się do czy-
nienia z bardzo zdecydowaną, odważną 
i  przekonaną dziewczynką, która nie 
ma żadnych obaw przed mówieniem 
o sobie i swoich planach. Kiedy rozpo-
czynamy rozmowę z  nią i  jej mamą, 
dziewczynka śmiało odpowiada na mo-
je pytania bez drżenia głosu i bez tre-
my. To wynik także jej częstego udziału 
w  zawodach, w  których już startowała 
jako zawodniczka. Jest uczennicą 6 klasy 
szkoły podstawowej w Mieścisku. Jej wy-
chowawczynią jest Aleksandra Wegner. 
Większość jej rówieśników uczy się z re-
guły w  5 klasie, ale Zuzię ciągnęło do 
szkoły i w tzw. „zerówce” była tylko rok.

Córka została awaryjnie dopisana do 
klasy szkolnej i za żadne skarby nie chcia-
ła słyszeć o kolejnym roku w „zerówce” – 
śmieje się mama Zuzi. Gdy miała 6 lat, 
to wierciła nam dziurę w brzuchu, że chce 
zająć się baletem. Jej marzenia o tym nie 
były tak proste do zrealizowania, bo 
w Wągrowcu nie było tego typu zajęć – do-
daje.

Sytuacja uległa zmianie, kiedy to 
w  Wągrowcu uruchomiono prywatną 
szkółkę baletową. Jej pierwszą nauczy-
cielką podstaw baletu była Monika 
Musiał. Zuzia była dowożona na zaję-
cia przez trzy i pół roku.

Pani Monika powiedziała nam, że Zu-
zia ma inną świadomość swojego ciała 
niż pozostałe uczestniczki zajęć, że wy-
przedziła je i powinna pójść dalej – wyja-
śnia pani Justyna.

W  tym samym czasie uczęszczałam na 
zajęcia taneczne pol dance w Wągrowcu – 
dodaje Zuzia – zajmowała się mną pani 
Zofia Greyhylla.

zaSkakuJĄCy WyBÓR
Pol dance, to w tłumaczeniu z języka 

angielskiego…taniec na rurze.   Wywo-

dzi się pierwotnie z  indyjskiego tańca 
mallakhamb. Wysoce rozwinięty taniec 
wymaga dużej sprawności fizycznej 
oraz siły, w tym umiejętności typowych 
dla gimnastyki. 17 października 
2017 roku  poinformowano, że 
pole dance zostaje oficjal-
nie potwierdzoną dys-
cypliną sportową. 
I  mimo wątpli-
wości ze stro-
ny sportow-
ców dyscy-
plin olimpij-
skich, zalicze-
nie pol dance 
do dyscyplin 
sportowych sta-
ło się faktem.

Początkowo nie 
chcieli Zuzi przy-
jąć, ponieważ była 
jeszcze dzieckiem, 
a  tam ćwiczyli i  tre-
nowali wyłącznie do-
rośli – mówi mama 

dziewczynki. Musiałby pan słyszeć ten 
płacz córki. Po miesiącu oczekiwania za-
padła decyzja na „tak” i  pozwolono jej 
przyjść na próbę. Zuzia miała wtedy 8 
lat, a pozostali uczestnicy zajęć od 30 lat 
w górę – śmieje się pani Justyna.

Okazało się jednak, że w Zuzi tkwi 
talent. Po niespełna dwóch miesiącach 
treningów opiekunka zaproponowała 
jej udział w zawodach w Bydgoszczy.

Mój pierwszy występ był bez określe-
nia konkretnej postaci i  tematu wystę-
pu. Nie wiedziałyśmy z  mamą, jak to 
wszystko wygląda – wyjaśnia Zuzia. 
Teraz wiem, że na taki solowy występ 
muszę wymyśleć postać, którą przedsta-
wiam, strój i  układ taneczny. Bardzo się 
stresowałam przed pierwszym startem, bo 
była liczna konkurencja i widownia. Kiedy 

ZAKĄTEK DOBREJ NADZIEI

Królik w roli honorarium
Podczas jednej z rozmów z MaRiaNEM WiTuCkiM, sołtysem Sarbii usłyszałem o utalentowanej dziewczynce z tej wsi, któ-
ra zadziwia swoimi umiejętnościami gimnastycznymi. Nie pozostało mi nic innego, jak skontaktować się z mamą zuzi 
PaTELSkiEJ – JuSTyNĄ i umówić się na spotkanie. Tym bardziej, że z opowiadań panaMariana wynikało, iż zuzia swoim 
talentem podbija już nie tylko Wielkopolskę.

Do stolicy regionu jeździ z mamą kilka 
razy w  tygodniu. Trud się opłacił, bo 
w ubiegłym roku w Łodzi zajęła 1.miej-
sce w zawodach „na kole”. W Poznaniu 
była natomiast trzecia. Dziewczynka 
wykonuje akrobatyczne wręcz ewolucje 
na wiszącym kole. W  Opolu zawody 
miały charakter międzynarodowy.

Zuzię znają już konduktorzy w  szyno-
busach, ponieważ zdarza się jej, że zawisa 
na uchwytach pod ich sufitem. Niejeden 
raz wykonywała też szpagat na poręczach 
ruchomych schodów lub ustawionych 
wózkach przed marketami – śmieje się 
pani Justyna.

WiELki WySiłEk
Zuzia sama wymyśla stroje do na-

stępnych występów. Dopracowuje je 
w najdrobniejszych szczegółach i  zna-
lazła się krawcowa w Poznaniu, która 
świetnie rozumie oczekiwania dziew-
czynki. W domu ma zamontowaną ru-
rę do ćwiczeń i kiedy zapytałem, czy 
pokazałaby jakieś akrobacje, bez pro-
blemu wykonała kilka elementów, które 
potwierdziły jej niekwestionowany ta-
lent.

Ponieważ w  domu nie mamy warun-
ków do podwieszenia koła, to Zuzia ćwi-
czy na elementach podwieszonych na ga-
łęziach orzecha włoskiego – mówi mama. 
Być może uda się wkrótce przygotować jej 
odpowiednie warunki w istniejącym obok 
budynku.

Pasja Zuzi wymaga sporych nakła-
dów finansowych. Opłacić trzeba po-
dróże, pobyty w hotelach, treningi i za-
jęcia, trzeba kupować sprzęt do treno-
wania w domu.

Zawsze miałam obawy, że kupię coś 
niezbędnego, a córka straci zainteresowa-
nie trenowanie. Zuzia jednak jest konse-
kwentna w  swoim postanowieniu – 
stwierdza pani Justyna.

A  ja marzę o  starcie w  mistrzostwach 
Polski, które będą drogą kwalifikacji do 
mistrzostw świata i  na serio myślę 
o udziale w kwalifikacjach do „Mam Ta-
lent”. Jak już trafię do programu, to naj-

bardziej chyba obawiać się będę Agniesz-
ki Chylińskiej – mówi roześmiana Zuzia.

Zwierzyła mi się też, że w przyszłości 
chciałaby otworzyć własne studio, mieć 
swoje koszulki i  kostki jak Kasia Bie-
lecka.

Podczas naszej rozmowy na kola-
nach Zuzi pojawił się żywy królik. To 
Tuptuś – przedstawiła swojego pupila 
Zuzia.

Trafił do nas w  niecodzienny sposób. 
Podczas pobytu w  Silverado City koło 
Żnina Zuzia pokazała swoje akrobacje. 
Gospodarze chcieli jej zapłacić za występ 
honorarium, ale Zuzia stwierdziła sta-
nowczo, że nie chce żadnych pieniędzy, ale 
zadowoli się króliczkiem. I  tak trafił do 
nas – wyjaśnia wesoło mama.

NiE MoŻNa TEGo zMaRNoWaĆ
Starszy o  dwa lata brat Michał po-

szedł w  normalnym trybie do szkoły 
i teraz jest uczniem 7 klasy. Michał ma 
swoje zainteresowania, tak więc trenuje 
grę w  piłkę nożną z  Akademii Reissa 
i uczęszcza na lekcje gry na gitarze. Do-
wożeniem syna na treningi i lekcje gry 
zajmuje się przeważnie tata Jarosław. 
Gimnastyczne zainteresowania córki, 
w dużej części, są udziałem mamy.

Mama Zuzi pracuje w  laboratorium 
Wielkopolskiej Stacji Hodowli Roślin 
w  Wiatrowie, tata zajmuje się kawał-
kiem ziemi i pracami remontowymi. Tu 
w Sarbii mieszkają od 2008 w wyremon-
towanym domu. I  choć w  linii prostej 
z Sarbii do Wiatrowa nie tak daleko, to 
jednak nie ma tak prostej drogi. Pani 
Justyna musi pokonać ponad 20 km 
w jedną stronę, żeby dotrzeć do pracy. 
Bywa, że po pracy jedzie z córką na za-
jęcia i do domu wraca po 21.

Tej dziewczynce należy się pomoc, bo to 
talent. Zuzia pokazała, że jej pasja nie 
jest chwilowym zjawiskiem. Liczę na to, że 
pomoże jej samorząd gminy, szkoła i być 
może znajdą się sponsorzy – mówi Ma-
rian Witucki, sołtys wsi i radny gminy.

Franciszek Szklennik 
franek56@poczta.onet.pl

jednak złapa-
łam rytm i  wy-

szły mi dobrze pierw-
sze figury, poczułam, że 

jest dobrze – dodaje dziew-
czynka.

Kiedy Zuzia zeszła ze sceny po-
wiedziała mi, że to jest jej świat i  na 

pewno pojedzie następny raz – mówi 
dumna mama.

Po zawodach w Bydgoszczy przyszły 
następne starty w Łodzi, Opolu, Pozna-
niu, Pniewach i  Rokietnicy. Trenowała 
dalej w Wągrowcu, w domu i Poznaniu. 
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zuzia pod sufitem wagonu

 Jej własna stylizacja

na poręczach schodów też można ćwiczyć

konkursowy występ

zuzia z rodzicami i bratem

królik - pupilek

Jej kolekcja medali i pucharów
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MOnachijczycy w żabiczynie (2)
kolekcja obrazów polityka i społecznika roMana teoDora stanisłaWa Janty-PołczyŃskieGo z Żabiczyna, 
powiększała się dzieki inspiracjom, jakie czerpał podczas swoich licznych podróży po europie. 

Na resztki zbiorów rodzinnych, zgro-
madzone obecnie w  naszym skromnym 
mieszkaniu w  Sopocie patrzę z  dużym 
zadowoleniem i  szczerą radością. Przy-
pominają mi szczęśliwe czasy w  domu 
rodzinnym i życie, wydawałoby się na in-
nej planecie – wspominał Żabiczyn 
pod Mieściskiem Roman Janta-Po-
łczyński (junior).

ELEW z FoRTEPiaNEM
Ojciec mój odziedziczył usposobienie 

i  zamiłowanie do muzyki i  sztuk pięk-
nych po matce (Anieli z Grąbczewskich 
– przyp. red.), którą kochał z całego ser-
ca i  której był umiłowanym synem. Po 
ukończeniu gimnazjum wstąpił do kon-
serwatorium w Dreźnie i z całym za-
pałem począł pracować w  tym kie-
runku. Dziadek jednak (Stanisław 
Janta-Połczyński z  Zakrzewa – 
przyp. red.) – jako człowiek bardzo 
trzeźwo i realnie myślący – nie mógł się 
pogodzić z  zamiarami ojca mego i  po 
niezbyt długim czasie, odebrał go 
z konserwatorium, by posłać na prak-
tykę rolną do p.   Dembińskiego do 
Lubczyny – wówczas na całe Poznań-
skie rolnika (…).  Można sobie wyobra-
zić jakie oczy zrobił p. Dembiński, gdy 
nagle zjechał do niego „elew” z forte-
pianem, bez którego ojciec mój nie 
mógł się obejść. Było z  tego powodu 
wiele śmiechu i  dowcipów w  całej 
okolicy, które jednak nie potrafiły 
zmienić ani natury, ani jego zamiłowań 
- przywoływał Roman J.P. junior hi-
storię z czasów młodości swego ojca, 
który po ukończeniu praktyki rolni-
czej rozpoczął z  całym oddaniem 
pracę na majątkach rodzicielskich. 

Dzięki sumiennej i  pełnej poświe-
cenia pracy zyskał sympatię i uznanie 
społeczeństwa, co przełożyło się na 
wysunięcie w 1890 r. jego kandydatu-
ry na posła do parlamentu niemiec-
kiego. Posłował w  latach 1890-1911. 
Pełnił też funkcję sekretarza Koła Pol-
skiego, które dbało o  interesy ludno-
ści polskiej.   

Pod PSEudoNiMEM 
Roman J.P. często podróżował też 

po Europie, a wrażeniami z tych woja-
ży dzielił się z czytelnikami tygodnika 
„Warta” – poświęconemu nauce, roz-
rywce i wychowaniu. Publikował tam 
Listy z  podróży, które podpisywał 
pseudonimem Roman Bończa (Janta- 
Połczyńscy posługiwali się odmianą 
herbu Bończa z jednorożcem na czer-
wonym polu, stąd ten pseudonim – 
przyp. red.). 

Po wizycie w Dolnej Saksonii rela-
cjonował: Drezno zmieniło się w  jedno 
z najpiękniejszych miast niemieckich, od-

kąd kurfirszt saski August został królem 
polskim. Dumnym był on ze swojej korony 
polskiej – dla niej porzucił wiarę przod-
ków, dla niej niemało grosza poświęcił. 
Do tego nowego stanowiska, jakie zajął 
wśród panujących Europy, starał się też 
odpowiednio urządzić swą stolicę. 

Pamiątką po Auguście II w Dreźnie 
jest w szczególności „Zwinger”. Rezy-
dencja królewska, w której mieści się 
obecnie jedna z najsłynniejszych gale-
rii obrazów zwana Galerią drezdeń-
ską. Największym jej fundatorem był 
syn Augusta II, kolejny z królów pol-
skich, August III. Władca ten, jak pi-
sał Roman J.P., nie tylko pojedyncze 
obrazy, ale całe zbiory za bajeczne na-
bywał sumy. 

Perłą drezdeńskiej galerii do dziś 
jest m.in.: Madonna di San Sisto Rafaella. 
Obraz ten, znajdujący się wcześniej 
w Piacenzy, w kościele gdzie przecho-
wywano relikwie św. Sykstusa i  św. 

Prezentujemy w tym wydaniu Biuletynu „Dziś” wszystkie grupy zawodnicze sokoła 
Mieścisko.

sokół mieścisko
Seniorzy – Proton 
a-klasa
trener: Marcin kalusiński
kierownik drużyny: Wal-
demar Pilarski
Medycy: aleksandra kacz-
marek, Grzegorz starzemski

Bramkarze: Łukasz tchó-
rzewski, krzysztof Pawliński
obrońcy: Jarosław Pata-
las, arnold sądej – kapitan, 
Bartosz szymański, Dariusz 
Janowiak, Marcin kędziora, 
Przemysław Gaca, Miłosz 

Jaśkowiak, kacper chro-
stowski
Pomocnicy: Mateusz Ma-
tuszczak, karol Dobrochow-
ski, sławomir kotarak, rafał 
sobczak, kamil Wojtkowiak, 
cezary sierschuła, Przemy-

sław kędziora, Marcin kalu-
siński, Michał Witucki, Bar-
tosz sierschuła, adam Ma-
tecki, kacper kozak
napastnicy: Łukasz na-
wrocki, kacper Bodus, Piotr 
Łuczak, tomasz krysiński

Grupa naborowa roczników 2014 – 2017. 
trenerzy: krzysztof Pawliński, Paweł Bejnarowicz.

orliki: zuzia kaszewska, otylia Wiertel, iza kaszewska, natalia Górna, zosia chmie-
lewska, antek tabaczka, Janek tabaczka, szymon Podlewski, Daniel korzeniewski, alan 
Bilicki, stasiu chmielewski, nikodem kowalski, oliwier siembor, Marcel siembor,  Miko-
łaj różogórski, Julian kuczyński, Borys Bogielczyk, Piotr comblik, Mikołaj Juszczyk. 

trener: Piotr roszyk

trampkarze: Patrycja Górna, aleks Popielski, Błażej Dembny, hubert Dembny, ni-
kodem kałasz, Jakub Łabuz, Patryk Macioszek, Gracjan roszyk, oliwier roszyk, kacper 
Urbański, Mateusz Woźniak, Daniel Przywarski, alan szymczak, karol Gruszka, Maksymi-
lian klimczak, Marcin ruciński.  

trener: Marcin kalusiński

Barbary, został nabyty właśnie przez 
króla polskiego Augusta III.  

Warto w  tym miejscu przywołać 
artystyczne doznania Romana J.P. 
po spotkaniu z tym dziełem: Madon-
na Sykstyńska ma osobny zupełnie sa-
lon, urządzony w kształcie kaplicy (…). 
Panuje tu cisza prawdziwie kościelna; 
wszystko w  spokoju podziwia prze-
piękne oblicze Dziewicy – Matki 
Zbawiciela świata. Całe tło obrazu 
składa się z  obłoku aniołków, któ-
rych pienia, zdaje ci się, że słyszysz 
z  dali. Nie możesz oderwać wzroku 
od dwóch aniołów umieszczonych na 
pierwszym planie, oparci są na ramie 
u boku obrazu. Dziwne jest zaiste wra-
żenie jakie obraz ten sprawia. Byłem 
już kilka razy w  galerii drezdeńskiej, 
a więc i przed obrazem Madonny, i nie 
zdarzyło mi się ani razu słyszeć kogo-
kolwiek głośno mówiącego w tym prze-
dziale. Szept tylko jakby modlitwa, raz 

po raz dolatuje do ucha twego; nikt 
przez poszanowanie dla arcydzieła mi-
strza, nie śmie tu głośno rozmawiać, 
wszyscy wchodzą i  wychodzą na pal-
cach, nie chcąc najmniejszego sprawić 
szelestu.

Kopie tego obrazu znajdują się 
zarówno w  kościele w  Piacenzy jak 
i w Mieścisku, zdobiąc ścianę bocz-
ną prezbiterium, gdzie przeniesiony 
został kilka lat temu z ołtarza głów-
nego.  

SoBiESki Na koMENdziE 
W MiEśCiSku

Roman J.P. zwraca też uwagę na 
inne obiekty o  polskiej koneksji 
znajdujące się w  galerii drezdeń-
skiej: Na jednej ze ścian gobelinowa 
dekoracja z  orłem i  pogonią, miłe na 
każdym Polaku zwiedzającym zbiory te 
musi sprawić wrażenie. Jakiego jed-
nakże doznasz uczucia, gdy skręcając 
do dalszych przedziałów, wstępujesz 
pod zdobyty przez Sobieskiego Namiot 
Kara Mustafy, tego niezwyciężonego 
wielkiego wezyra, który zagrażając 
stolicy austriackiej, uległ sam małej 
sile Polaków pod jej murami. Jest to 
niezaprzeczalnie jedna z  świetniej-
szych kart dziejów naszych, która cho-
ciaż nam nie przyniosła żadnych korzy-
ści, sławą okryła naród i króla.

Co ciekawe, jeden z  artystów 
szkoły monachijskiej - Emilian Ja-
siński, wykonał później dla Romana 
J.P. kopię obrazu Juliusza Kossaka 
Sobieski pod Wiedniem, który, jak 
wspominał Roman J.P. (junior), zo-
stał zabrany rodzinie przez Milicję 
Obywatelską z Mieściska.

SyBiRak  
MaLCzEWSkiEGo

Kolejne dzieło, które posiadał 
w swej kolekcji Roman Janta-Połczyński: 
Sybirak - Jacka Malczewskiego, też 
zapewne nie zostało nabyte  przy-
padkowo. Tutaj wpływ na zakup te-
go obrazu mogły mieć Wspomnie-
nia Sybiraka publikowane równole-
gle z Listami z podróży Romana Boń-
czy w tygodniku „Warta” z 1888 r.

Po Dreźnie kolejnym europejskim 
przystankiem Romana Teodora Sta-
nisława Janty-Połczyńskiego będzie 
Monachium, ale ciekawe wątki zwią-
zane z  żabiczyńską kolekcją obra-
zów i stolicą Bawarii to już temat na 
kolejny artykuł, którym postaramy 
się zakończyć cykl o  Monachijczy-
kach z Żabiczyna.

Rafał Różak 
rozak.rafal@gmail.com

obraz olejny  Jacka Malczewskiego - Sybirak z kolekcji żabiczyńskiej. sceny z udziałem polskich zesłańców 
na sybir będą bardzo często przewijały się w twórczości tego popularnego w środowisku monachijskim artysty.

Sympatyczny wpis 
w mediach społecznościowych

Piłka, treningi, mecze, wyjazdy to wszystko jest ważne, ale 
kiedy przychodzi na świat dziecko, powiększa się rodzina, to 
wszystko zwalnia i zmienia bieg życia.  W ostatnim czasie 
Nasza zielona rodzina „Sokoła” powiększyła się o trzy ma-
leństwa. Jako pierwszy z  narodzin małej Ani cieszył się 
nasz trener oraz zawodnik Marcin Kalusiński. Potem 
Piotr Łuczak powitał małego Dawida. a  jako ostatnia, 
z tej trójki tatusiów, na świecie pojawiła się Pola, córeczka 
Mateusza Matuszczaka.

Od redakcji. A my mamom tych pociech życzymy 
zdrówka i trwałej wędrówki z pociechami na stadiony.
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chruszczewskiego 
w Mieścisku

tel. 61 427 80 76, 
e-mail: gbp@miescisko.com

Zespół od początku ist-
nienia prowadzony jest 
przez Annę i  Jarosława 
Małeckich, opiekunem 
jest Elżbieta Kapczyń-
ska. W repertuarze chóru 
są pieśni dwu- i  trzy gło-
sowe, religijne, patrio-
tyczne, rozrywkowe, kolę-
dy. Chór wykonuje utwo-
ry a  capella i  z  towarzy-
szeniem instrumentów. 
Uczestniczy w  przeglą-
dach, konkursach, impre-
zach okolicznościowych na 
terenie gminy, powiatu i wo-
jewództwa. Występował 
w  partnerskich gminach: 
Scharnebeck w  Niemczech 
i  De Bilt w  Holandii. Od 
2011 jest organizatorem 
Mieściskich Spotkań Śpie-
waczych, które odbywają 
się w czerwcu. 

Jubileusz postanowio-
no uczcić wycieczką 
w urokliwe Pieniny od 14 
do 17 października. Na 
dobry początek odbył się 
rejs statkiem po J. Czorsz-
tyńskim oraz zwiedzanie 
i poznanie niezwykłej hi-
storii zamku w  Niedzicy, 
a dzień zakończono spły-
wem po Dunajcu, który 

Jubileuszowa wyprawa „Kanonu” 
15 lat minęło, jak jeden dzień. tyle właśnie lat liczy chór kanon działający przy GBP w Mieścisku. 

w sanktuarium, cmentarz 
na Pęksowym Brzyzku, 
wjazd na Gubałówkę 
i  oczywiście słynne Kru-
pówki. Jeszcze ostatnie 
zakupy, pamiątki i  w  do-
brych humorach powrót 
do domu.

A co to jest korytko pre-
mium? To nasz powrotny 
obiad w  klimatycznej re-
stauracji w  Spytkowicach. 
Dobra organizacja, piękna 
pogoda, zadowoleni uczest-
nicy sprawiły, że był to nie-
zapomniany wyjazd.
Elżbieta Kapczyńska, 
Anna Małecka

dostarczył niezwykłych 
wrażeń. Czas umilali fli-
sacy swoimi barwnymi 
opowieściami, a  uczest-
nicy podziwiali góry 
w jesiennej odsłonie.

Kolejny dzień to wizy-
ta w  muzeum regional-
nym i cerkwi w Szlachto-
wej. A  potem przygoto-
wania do udziału w  wy-

jątkowym wydarzeniu, 
czyli jesiennym redyku. 
Oznacza on zakończenie 
wypasu owiec. Główną uli-
cę Szczawnicy zapełniły 
„owcze celebrytki”, na które 
czekały tłumy turystów. 
Redyk poprzedzał barw-
ny korowód baców, juha-
sów, nie zabrakło też ka-
peli góralskiej i  imprez 

towarzyszących temu 
wydarzeniu. Dla „ce-
prów” z Wielkopolski by-
ło to niecodzienne wyda-
rzenie. Po redyku na-
stępną  atrakcją był 
wjazd wyciągiem na Pa-
lenicę. Wytrwali chórzy-
ści dotarli też na szczyt 
Szafranówki, a  nagrodą 
były niezapomniane wi-

doki. Dzień zakończył się 
śpiewająco przy grillu 
z kiełbaskami i grzańcem. 
Gospodarze poczęstowa-
li nas regionalnym „mo-
skolem”.

W  niedzielę grupa 
udała się do  Zakopane-
go. Powitały ich ośnieżo-
ne szczyty Tatr. Potem 
Krzeptówki i  modlitwa 

Strażacy ochotnicy podsumowali działalność
10 października 2021 r. 

w  Mieścisku odbył się 
zjazd Oddziału Gminne-
go OSP RP, na który zo-
stali zaproszeni: st. bryg. 
Zbigniew Dziwulski - 
Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożar-
nej w  Wągrowcu, dh An-
drzej Woźnicki - prezes 
Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w  Wą-
growcu, ks. kan. Andrzej 
Trzemżalski, kapelan 
gminny strażaków, wójt 
gminy Przemysław Renn, 
skarbnik gminy Paulina 

związek ochotniczych Straży Pożarnych RP funkcjonuje na terenie gminy Mieścisko od 1976 roku, natomiast w Polsce od 1921 roku. 

Durak oraz delegaci 
z jednostek OSP z terenu 
gminy Mieścisko.

Sprawozdanie z  upły-
wającej kadencji przed-
stawił prezes Gminnego 
ZOSP RP w  Mieścisku 
dh Marek Wojciechowski 
oraz komendant gminny 
dh Tomasz Napieralski. 
Przedstawione sprawoz-
dania były bardzo szcze-
gółowe i  przedstawiały 
sytuację jednostek OSP 
z  terenu gminy. Po uzy-
skaniu absolutorium za 

okres pięcioletniej ka-
dencji dla Zarządu Gmin-
nego Związku OSP RP 
w  Mieścisku głos zabrali 
zaproszeni goście. W prze-
mówieniach mówiono o za-
sługach strażaków, ich od-
wadze i  oddaniu. Odno-
szono się do historii, ale 
w  głównie skupiano się 
na obecnej sytuacji.

Kolejnym punktem 
zjazdu były wybory pre-

zydium zarządu OSP RP 
w  Mieścisku na kolejną 
pięcioletnią kadencję. 
Delegaci, w  głosowaniu 
jawnym, zdecydowali, że 
prezesem Gminnego 
ZOSP RP w  Mieścisku 
został dh Marek Wojcie-
chowski z  OSP Popowo 
Kościelne,

Funkcję wiceprezesów 
zostali wybrani dh Wal-
demar Lemański z  OSP 

Mieścisko i  Marian Wi-
tucki z  OSP Sarbia. Ko-
mendantem Gminnym 
został dh Tomasz Napie-
ralski z  OSP Żabiczyn, 
a  sekretarzem dh Ma-
riusz Napieralski z  OSP 
Żabiczyn. Skarbnikiem 
został wybrany dh Leszek 
Koczorowski z  OSP Po-
powo Kościelne, a  człon-
kami prezydium zostali 
wybrani dh Przemysław 
Kancelarczyk z OSP Go-
łaszewo i  dh Piotr Pila-
rowski z OSP Kłodzin.

Podczas Zjazdu wybra-
no także sześciu delega-
tów na Zjazd Powiatowy 
ZOSP RP w  Wągrowcu. 
Mandaty delegatów otrzy-
mali druhowie: Marek 
Wojciechowski, Tomasz 
Napieralski, Waldemar 
Lemański, Marian Wituc-
ki, Dawid Durak i  Piotr 
Pilarowski.   (red.)
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