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Przed letnimi waka-
cjami ukaże się jesz-

cze jeden numer
gazety "Rydzyna Tu i
Teraz". Będzie to na
początku czerwca. 

Zachęcamy do 
lektury. 

Był czwartek, 19 lutego. Włady-
sław Poślednik z żoną wyjechali na
wycieczkę do Polanicy Zdroju.
Oboje cieszyli się na wyjazd. To,
co stało się kilka dni później, do
dzisiaj ich przeraża. 

- Byliśmy w Polanicy Zdroju.
Niedziela, 22 lutego, godzina
ósma rano. Zadzwoniła moja sios-
tra i powiedziała o pożarze, który
wybuchł w naszym domu. Byłem
zaskoczony i przerażony. Zadawa-
łem sobie pytania: “Jak to się stało,
dlaczego?”. Przecież wyjeżdżając,
obszedłem cały dom sprawdzając,
czy wszystko wyłączyłem, czy
wszystko jest w porządku - wspo-
mina W. Poślednik. 

Jeszcze tego samego dnia W.
Poślednik był w Rydzynie. Do Po-
lanicy Zdroju przyjechał po niego
brat. 

- Na miejscu dowiedziałem się,
że ogień pojawił się w piwnicy.
Spaliło się trochę drewna. Niestety,
wytworzył się dym, który wszedł w

każdy zakamarek domu. Ściany
były czarne. Wszystko było znisz-
czone, meble nadawały się do wy-
rzucenia. Wyglądało to strasznie.
Byłem przerażony tym, co zoba-
czyłem, bo zdałem sobie sprawę,
że wszystko trzeba odnowić, wy-
czyścić. 

I wtedy z pomocą przyszli są-
siedzi, mieszkańcy Rydzyny. Dwa
dni po pożarze na portalu społecz-
nościowym powstał profil "Pomoc
dla pogorzelców - Rydzyna". To
zasługa Bartka Matyli. 

- Akcja, którą rozgłosiliśmy w
mediach, była całkowicie sponta-
niczna. W ciągu kilku godzin pod-
jęliśmy decyzję o utworzeniu
strony na Facebooku. Wszystko
wyszło naturalnie, nikt nigdy nie
chciałby się znaleźć w podobnej
sytuacji, a pomoc w tym przypadku
była naprawdę potrzebna. Na
pierwsze wiadomości nie musie-
liśmy długo czekać. Już po kilku
minutach znalazły się osoby, które

Solidarni
- Nie wiedziałem, że mam tylu przyjaciół wokół siebie - mówi

Władysław Poślednik z Rydzyny, w którego domu wybuchł pożar.
Wielu mieszkańców zaangażowało się w niesienie pomocy. Była
kwesta i koncert. - Pewnego dnia przyszedł sąsiad i przekazał mi
tysiąc złotych. Nie ma słów, którymi mógłbym wyrazić wdzięcz-
ność za tyle dobroci, którą obdarowano mnie i żonę. 

Władysław Poślednik zakasał rę-
kawy i wiele prac wykonuje sam
lub z pomocą innych. 

oferowały różnoraką pomoc. W
tym momencie postanowiliśmy
rozszerzyć akcję o kwestę i orga-
nizację koncertu charytatywnego -
przypomina Bartek Matyla. 

Państwo Poślednikowie na
jakiś czas musieli się wyprowadzić.
Niedawno wrócili do domu, ale
wiedzą, że przed nimi ogrom
pracy. Dom jest odnawiany, kto
może, pomaga. To dodaje sił pań-
stwu Poślednikom. 

- Nie wiem, jak mam się od-
wdzięczyć tym wszystkim ludziom,
którzy nam pomogli. Wszystkim
razem i każdemu z osobna dzię-
kujemy z żoną. Brakuje słów, by
wyrazić to, co czujemy. Chyba każ-
demu podaruję po słoju miodu od
moich pszczół - dodaje W. Pośled-
nik. 

Adrian Wojtkowiak z Ry-
dzyny, zawodnik IKS Jamalex
Leszno wraz z reprezentacją
biało - czerwonych wywalczył
brązowy medal na rozgrywa-
nych w Mariborze Mistrzo-
stwach Europy we florecie
mężczyzn w kategorii do sie-
demnastu lat. 

- Nasza drużyna nie była fawo-
rytem w tym turnieju, ale byliśmy
bardzo zmotywowani. Brązowy
medal to sukces całej drużyny -
uważa florecista Adrian Wojtko-
wiak, którego chwali trener Sła-
womir Mocek. 

Indywidualnie Adrian był najlep-
szy spośród biało - czerwonych.
Zajął trzynaste miejsce w gronie
ponad 90 zawodników. 

- Dał z siebie wszystko i zasłu-
żenie wraz z chłopakami zdobył
medal - podsumowuje wyjazd S.
Mocek. 

- Jestem zadowolony, dotych-
czas to był mój najlepszy wynik,
jeśli chodzi o zawody międzynaro-
dowe - tłumaczy Adrian, który
przechodzi do kategorii do lat
20.

- Myślę, że warunki fizyczne i
przygotowanie pozwolą mu wal-
czyć z przeciwnikami jak równy z
równym - przekonuje trener za-
wodnika z Rydzyny. 

A. Wojtkowiak zaczynał od ta-
ekwondo. Floret trenuje od 6 lat. W
ocenie trenera procentuje jego
pracowitość i poświęcenie się dys-
cyplinie. Adrian nie opuszcza tre-
ningów, które odbywają się kilka
razy w tygodniu. 

Jeśli chodzi o największe spor-
towe marzenie Adriana to jest nim
start w igrzyskach olimpijskich.

Brąz dla
Adriana 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
wszystkiego, co dobre i piękne. 

Niech te święta będą pełne uśmiechu, spokoju i odpoczynku. 
Niech przy świątecznym stole zasiądzie cała rodzina. 

Niech nastrój refleksji w każdym domu połączy się 
z nadzieją na dobre jutro. 

Burmistrz
Kornel Malcherek

Przewodniczący Rady
Roman Skiba
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Przypadkowe spotkanie

W 2006 r. Jan Kowalski razem
z delegacjami ze szkół podstawo-
wych w Rydzynie i Bielawach po-
jechał na pogrzeb generała
Michała Gutowskiego, którego znał
osobiście. Pochowano go na
Cmentarzu Wojskowym na Po-
wązkach. Pan Jan wspomina, że
przed mszą do kościoła wszedł
Bohdan Tomaszewski z żoną. Po-
nownie zobaczył go na parkingu
przed cmentarzem na Powązkach. 

- Wysiadałem z autobusu
razem z nauczycielką z Bielaw.
Rozmawialiśmy o moich wier-
szach. Nagle zatrzymuje się sa-
mochód i wysiada z niego Boh-
dan Tomaszewski. Powiedziałem
“dzień dobry”, a on się ze mną
przywitał. Zapytał, skąd go znam,
a ja na to, że z telewizji. Przecież
komentował Wyścig Pokoju i tenis.
Zaraz mu powiedziałem, że go
uwielbiam - jego głos, spokój, po-
stawę - wspomina Jan Kowalski. 

W czasie rozmowy komentator
dowiedział się, że delegacja, w
której był Jan Kowalski, przyje-
chała z Leszna. 

- A on na to, że zna Leszno, bo
był w tym mieście na Dożynkach
Centralnych za czasów Edwarda
Gierka.

Bohdan Tomaszewski zmarł w
lutym 2015 r. Po jego śmierci pan
Jan wyciągnął z albumu zdjęcie,
na którym stoi obok komentatora,

Jan Kowalski do 2010 r. był mieszkańcem Rydzyny. Teraz mieszka
w Lesznie. Zawsze był fanem komentatora sportowego Bohdana
Tomaszewskiego. Spotkał się z nim przypadkowo w Warszawie.
Było to 16 września 2006 r. Pamiątką ze spotkania jest zdjęcie,
które pan Jan trzyma w albumie i wraca do niego z sentymentem. 

którego znała cała Polska, którego
głos był rozpoznawalny przez
wszystkich. 

- To był wspaniały człowiek. Ni-
kogo nie krytykował. Kiedy zawod-
nik przegrał, jeszcze go pocieszał,
bo przecież w sporcie raz się wy-
grywa, raz przegrywa - dodaje J.
Kowalski. 

Minister Andżelika Możdżanowska, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, gościła w Rydzynie. Odwiedziła Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy i spotkała się z uczniami Gimnazjum w Rydzy-
nie. Wręczyła także statuetki "Serce Matkom Ojczyzny". Otrzymały je:
Maria Giernaś, Kazimiera Szmecht, Helena Bzdęga, Anna Musielak i
Wanda Maciuk. Uroczystość uzupełnił program artystyczny w wykonaniu
gimnazjalistów, którzy otrzymali zaproszenie do senatu. Odwiedzą go
uczniowie klas IIa i IIb. 
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Awans Aleksandry
Aleksandra Jakubowska, re-

prezentantka gminy Rydzyna,
zajęła pierwsze miejsce w po-
wiatowej edycji Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej "Młodzież Zapo-
biega Pożarom". Przed nią ko-
lejny test, ale już na szczeblu
województwa. 

Sprawdzian z wiedzy pożarni-
czej w Lesznie poprzedziły elimina-
cje gminne. Wystartowało w nich 11
uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Dąbczu i 9 uczniów z Gimnazjum w
Rydzynie. Pierwsze miejsce zajął
Przemysław Kuźma, drugie - Woj-
ciech Szczerbal, trzecie - Zuzanna
Pacholska i Mateusz Lorek.
Wszyscy są uczniami szkoły w

Dąbczu. W kategorii gimnazjalistów
wygrała Aleksandra Jakubowska.
Kolejni byli: Maciej Tobółka, Ale-
ksandra Hodura i Magdalena Mi-
tula. Za pomoc w zorganizowaniu
konkursu gminnego podziękowania
należą się strażakom oraz nauczy-
cielom Nadii Kosickiej i Wojcie-
chowi Jędrzejczakowi, którzy
przygotowali uczniów do turnieju. 

Etap powiatowy odbył się w Ko-
mendzie Miejskiej PSP w Lesznie.
Startowało 21 uczniów. W kategorii
gimnazjalistów najlepszy wynik
uzyskała Aleksandra Jakubowska.
Będzie reprezentowała powiat lesz-
czyński w wojewódzkim starciu
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej. 

Dzieci z Grupy Misie w Przedszkolu w Kłodzie świętowały Dzień Słońca.
Była to okazja, by dowiedzieć się, czym jest Układ Słoneczny i jakie pla-
nety go tworzą. Była również mowa o znaczeniu Słońca dla ludzi i całego
świata przyrody. Były też zagadki, piosenki, zabawy i eksperymenty z ko-
lorem żółtym. 
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Stypendium dla Aleksandry 

Aleksandra Łoś od szóstego
roku życia uczęszcza na zajęcia
Sekcji Plastycznej w Rydzyń-
skim Ośrodku Kultury. Jest lau-
reatką wielu konkursów i do
długiej listy nagród i wyróżnień
dopisała stypendium przyznane
przez Kaliskie Stowarzyszenie
Edukacji Kulturalnej Dzieci i
Młodzieży Schola Cantorum. 

Dwa razy w tygodniu w Ry-
dzyńskim Ośrodku Kultury spoty-
kają się młodzi artyści. Na
zajęciach panuje cisza, nie ma
rozmów, co najwyżej o sztuce.
Każdy jest pochylony nad swoją
pracą. Dogląda ich instruktor
Jerzy Kopras. Na zajęcia, które
prowadzi, przychodzi ponad 50
osób w wieku od 5 do 18 lat. Jerzy
Kopras każdego chwali za praco-
witość, którą widać nie tylko na
zajęciach. Bo kiedy się kończą,
trzeba odrobić zadanie domowe,
na przykład poszukać inspiracji na
temat kolejnego spotkania ze
sztuką. 

Wśród uczniów Jerzego Kop-
rasa jest 15 - letnia Aleksandra
Łoś, uczennica Gimnazjum w Ry-
dzynie. Miała 6 lat, kiedy po raz
pierwszy pojawiła się na zajęciach
w ROK. W wieku 7 lat zdobyła
swoją pierwszą nagrodę za pracę
wysłaną na konkurs w Kaliszu -
"Twórczość plastyczna inspiro-

wana muzyką dawną". W sumie w
różnych edycjach tego konkursu
zdobyła pięć nagród, w tym dwa
razy pierwszą. 

W dwudziestej edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego
w Kaliszu, który zgromadził 543
prace z całej Polski, jury nagro-
dziło 15 młodych twórców, wśród
nich Aleksandrę Łoś. Otrzymała
stypendium przyznane przez Ka-
liskie Stowarzyszenie Edukacji
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży
Schola Cantorum. Aleksandra
uważa, że nagroda zachęca do
dalszej pracy i udoskonalania
warsztatu. I zaraz dodaje, że suk-
ces to nie tylko jej zasługa, ale
także instruktora Jerzego Kop-
rasa, który pomaga jej, ukierunko-
wuje oraz inspiruje. 
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Wystąpią w Arenie

Rydzyna była gospodarzem
turnieju strefowego aerobiku, który
zasięgiem obejmował 10 powiatów
województwa wielkopolskiego. W
Środowiskowej Hali Sportowej ro-
zegrano eliminacje Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w kategorii szkół
podstawowych, gimnazjadę oraz
licealiadę. Każdy występ pokazy-
wał ogrom pracy włożony w przy-
gotowanie do występu.
Dziewczyny musiały zgrać się w
układzie, by każdy element równo
wykonywać. To nie było łatwe przy
bardzo szybkiej muzyce i pod
okiem jury, które bacznie śledziło
każdy ruch. 

W kategorii szkół podstawo-
wych pierwsze miejsce zajęła
szkoła z Sierakowa, drugie - SP nr
12 z Leszna, trzecie - SP nr 7 z
Leszna, czwarte - SP z Jerki i piąte
- SP z Przemętu. 

W następnej kategorii najlepiej
układ wykonały dziewczyny z Gim-
nazjum nr 1 w Gostyniu. Za nimi
były reprezentantki Gimnazjum z

Dziewczyny z Gimnazjum w Rydzynie zajęły drugie miejsce w swo-
jej kategorii, a to zapewniło im udział w finale turnieju aerobiku.
Przed nimi występ w poznańskiej Arenie.

Rydzyny. W składzie zespołu są
uczennice z klas od pierwszej do
trzeciej. Do turnieju przygotowy-
wały się z nauczycielkami Nadią
Kosicką i Moniką Sękowską. 

Kolejne miejsca zajęły: Gim-
nazjum z Przemętu, Gimnazjum nr
2 z Wolsztyna i Gimnazjum z Ra-
cotu. 

W najstarszej grupie wygrał ze-
spół I Liceum Ogólnokształcącego
z Kościana. Drugie miejsce nale-
żało do Zespołu Szkół Zawodo-
wych, a trzecie do Zespołu Szkół
Ogólnokształcących. Obie szkoły
są z Wolsztyna. Czwarty był Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych z Krobi, piąty Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych z Gro-
dziska Wlkp. 

Do finału zakwalifikowały się
wymienione zespoły. Finałowe
starcie i rywalizacja z innymi ze-
społami odbędzie się w kwietniu. 

Turniej w Rydzynie zorganizo-
wali Leszczyński Związek Spor-
towy i miejscowe Gimnazjum. 

STOP wypalaniu! 

Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa na swojej stro-
nie internetowej informuje o
szkodliwości wypalania traw. Pro-
wadzi ono do wyjaławiania ziemi.
Ogień zabija pożyteczne dżdżow-
nice i hamuje naturalne zjawisko
gnicia pozostałości roślinnych,
dzięki którym tworzy się urodzajna
warstwa gleby. W płomieniach
giną pszczoły i dziko żyjące zwie-
rzęta. Działanie człowieka niszczy
ich siedliska. ARiMR ostrzega, że
palące się trawy mogą wytwarzać
toksyczne substancje, które zatru-
wają glebę, wody gruntowe i nisz-

Mimo apeli nie brakuje zwolenników wypalania terenów zielonych,
którzy uznają, że to najlepszy sposób na pozbycie się wyschnię-
tych traw i chwastów. Skutki takich działań są szkodliwe dla śro-
dowiska. Ponadto ogień może wymknąć się spod kontroli, a wtedy
nietrudno o tragedię.

czą atmosferę. 
Wypalanie traw może wymknąć

się spod kontroli. Nietrudno wtedy,
by ogień rozprzestrzenił się, po-
chłaniając pobliskie lasy czy zabu-
dowania. Ofiarami zabronionego
procederu bywają ludzie.

Istotny jest też wymiar finan-
sowy, bo każda akcja gaszenia wy-
palanych traw to niemałe koszty
prowadzenia akcji ratunkowych. 

Powołując się na ARiMR przy-
pominamy, że: "Ustawa o ochronie
przyrody i o lasach zabrania wypa-
lania traw na łąkach, pozostałości
roślinnych na nieużytkach, skar-
pach kolejowych i rowach przy-
drożnych. Jeśli ktoś zostanie
złapany na gorącym uczynku, to
podlega karze aresztu lub grozi mu
grzywna do 5 000 zł, a w przy-
padku zagrożenia większego, czyli
spowodowania pożaru stanowią-
cego zagrożenie dla życia, zdrowia
czy mienia, jest przewidziana kara
pozbawienia wolności od roku do
10 lat". 

W świetlicy w Kłodzie
spotkali się miłośnicy
gier komputerowych w
ramach LANParty. Przy
stołach powstało kilka-
naście stanowisk, przy
których usiedli gracze z
Rydzyny, Leszna, Wroc-
ławia, Olsztyna. Ci
ostatni wygrali. Uczest-
nicy rozegrali dwa tur-
nieje. 

Do Świata Gitar wkro-
czyły dzieci z Przed-
szkola w Rydzynie, a
oprowadzała je po nim
Julia Sawicka i zaprzy-
jaźniona z nią Pół-
nutka. Z kolei Tomasz
Ślotała prezentował
dźwięki płynące z róż-
nych gitar: klasycznej,
akustycznej i elektrycz-
nej. 
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ZAPROSZENIE
Chcemy państwa zachęcić do kibicowania uczestni-
kom zawodów sportowo - pożarniczych miasta i gminy
Rydzyna. Odbędą się one 30 maja w Rydzynie. 

Każde dziecko powinno wie-
dzieć, jak należy się zachowy-
wać w sytuacji zagrożenia. Rolą
dorosłych jest przekazywanie
wiedzy na ten temat. W tej edu-
kacji ważni są rodzice, nauczy-
ciele, a także przedstawiciele
różnych służb ratunkowych. 

Przedszkole w Dąbczu odwie-
dził młodszy kapitan Damian
Gorwa z Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Lesz-
nie, a jednocześnie komendant
Miejsko - Gminnej Ochrony Prze-
ciwpożarowej w gminie Rydzyna. 

Tłumaczył dzieciom, w jaki spo-
sób muszą się zachować, gdy wy-

Mali strażacy

Reprezentacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie zdobyła główne trofeum
XV Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Rydzyna. W rozgrywkach zagrały
także zespoły strażaków ochotników z Dąbcza, Kaczkowa, Nowej Wsi i Rydzyny. Swoją drużynę
wystawił również Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie. 

Ostatecznie na trzecim 

W turnieju zagrały drużyny z
Rydzyny, Lipna, Święciechowy,
Pawłowic, Długich Starych,
Krzycka Wielkiego i Kąkolewa.
Dziewczęta rywalizowały w dwóch
grupach, do fazy medalowej
awansowały dwa najlepsze ze-

Pod patronatem Kornela Malcherka, burmistrza gminy Rydzyna i
Jarosława Wawrzyniaka, starosty powiatu leszczyńskiego, odbyły
się I Mistrzostwa Powiatu Leszczyńskiego w halowej piłce nożnej
dziewcząt w kategorii szkół gimnazjalnych. 

społy z każdej z nich. Pierwszy
mecz między Święciechową i
Krzyckiem Wielkim w regulamino-
wym czasie zakończył się bez-
bramkowym wynikiem i o awansie
decydowały rzuty karne, z których
obronną ręką wyszły dziewczęta
ze Święciechowy. Drugi półfinał
miał podobny przebieg. Regulami-
nowy czas zakończył się również
remisem 2:2 i gospodynie musiały
uznać wyższość Pawłowic po serii
rzutów karnych. Trzeba odnoto-
wać, że zwyciężczynie przez cały
turniej nie straciły bramki. Uważna
gra defensywna również przynio-
sła efekt w meczu finałowym. Re-
gulaminowy czas nie wyłonił
zwycięzcy i po kolejnej już serii
rzutów karnych puchar powędro-
wał do Gimnazjum z Pawłowic (FT
0:0, karne 5:4). Trzecie miejsce w
turnieju przypadło gospodyniom,
które w stosunku 1:0 pokonały
Krzycko Wielkie. 

Pieczę nad turniejem sprawo-
wał Piotr Giernas. Mecze roze-
grano w Środowiskowej Hali
Sportowej w Rydzynie. 

Na wycieczkę do biblioteki wybrały się dzieci z Przedszkola w
Dąbczu. Z lekcji w Szkole Podstawowej wyniosły wiadomości o
tym jak należy dbać o książki, na czym polega ich wypożyczanie,
jak należy się zachowywać będąc w bibliotece. W roli oprowa-
dzającego dzieci wystąpił Wojciech Jędrzejczak, dyrektor szkoły
w Dąbczu. 

buchnie pożar i przypomniał im nu-
mery alarmowe. Największy za-
chwyt wśród przedszkolaków
wzbudziła możliwość obejrzenia
sprzętu ratowniczego. Każdy na
chwilę mógł się poczuć jak strażak.

Szkoła przewodników

Prowadzenie grupy zuchowej
czy drużyny harcerskiej wy-
maga odpowiedniego przygoto-
wania. Umożliwia to kurs
organizowany przez Międzyhuf-
cowy Zespół Kadry Kształcącej
Hufców: Leszno, Śmigiel, Jaro-
cin, Kościan i Rawicz.

- Zajęcia zaplanowano na trzy
weekendy - mówi Wojciech Ję-
drzejczak z Hufca ZHP w Lesz-

nie, jednocześnie dyrekor
Szkoły Podstawowej w Dąbczu,
która gościła 23 uczestników
zajęć. Wśród nich była Anna
Nowak, nauczycielka w świetlicy w
Szkole Podstawowej w Rydzynie.
Myśli o utworzeniu gromady zu-
chowej. 

Podsumowaniem będzie wrę-
czenie certyfikatów poświadczają-
cych udział w kursie. 
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Takie między innymi maski wykonały dzieci z grupy Kotki z Przed-
szkola w Rydzynie. Prawda, że wyjątkowo ładne. 

Występ słowno - muzyczny zatytułowany "Babę zesłał Bóg" był prezentem
dla pań z Dąbcza, które zostały zaproszone na spotkanie z okazji Dnia Ko-
biet. Przygotowali je wspólnie: sołtys Kazimierz Pietrzak i Koło Gospodyń
Wiejskich, Rada Sołecka i radni. W programie artystycznym wystąpiły dzieci
z Przedszkola w Dąbczu i zespół Małe Moraczewo. 

Tylko dla pań

Zaproszone przez Włościanki 

Trzeba dodać, że nazwa Włościanki nawiązuje do tradycji Koła, które
powstało w Moraczewie w 1937 r. Na czele Koła stoi przewodnicząca Da-
nuta Lorych, obowiązki zastępcy pełni Marta Lech. Sekretarzem jest Bar-
bara Majchrzak, a skarbnikiem Halina Lorych. 

Reaktywowane Koło Włościanki działa od kilku miesięcy, ale już dało
się poznać z dobrej strony, organizując okolicznościowe imprezy dla
mieszkańców. Do tej listy dopisano spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Miesz-
kanki Moraczewa zostały zaproszone do świetlicy, w której witano je kwia-
tami i słodkimi upominkami. Wręczał je między innymi sołtys Eugeniusz
Bańkowiak. 

Uroczystość z okazji Dnia Kobiet zorganizowało Koło Włościanki Moraczewo. Tworzy je około 30 pań, które
mają w sobie duże pokłady energii, a ta przekłada się na działanie na rzecz całej miejscowości. 
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Były nie tylko życzenia

Dzień Kobiet stał się okazją
nie tylko do składania życzeń
paniom, ale także jubilatom. 

Dziewięćdziesiąt lat skończyła
Irena Stelmach, która była nie-
obecna na uroczystości. Jubileusz
80 - lecia świętowała Zofia Marek,
zaś 75 lat skończyli Maria i Stefan
Kielowie oraz nieobecny na uro-
czystości Jerzy Świerczyński. Ju-
bilaci otrzymali dyplomy. Życzenia

składali im samorządowcy i Wac-
ław Mróz, stojący na czele Pol-
skiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Rydzy-
nie. 

W programie artystycznym wy-
stąpili uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Rydzynie i Zespół
Śpiewaczy Rydzyniacy. Każda
pani z okazji Dnia Kobiet otrzy-
mała kwiaty i słodki upominek. 

Panowie z grupy Kotki z Przedszkola w Rydzynie przygotowali
niespodzianki dla swoich koleżanek. Zaśpiewali im "Sto lat", wrę-
czyli słodycze i tulipany, a nawet własnoręcznie wykonane kwiaty
z papieru. W grupie Delfinki chłopcy podarowali dziewczynkom
nie tylko słodycze i kwiaty, ale także poduszki w kształcie serc,
uszyte przez jedną z mam.

Świętowały 8 marca

Samorząd Mieszkańców Rydzyny przygotował miłą uroczystość z okazji
święta, które przypada 8 marca. Dla pań były życzenia i kwiaty. Spotkanie
umilały piosenki w wykonaniu uczennic z Gimnazjum w Rydzynie. Impreza
odbyła się w Rydzyńskim Ośrodku Kultury. 

W Dniu Świętego Walentego obowiązywały czerwone stroje, w
zabawach plastycznych dominował właśnie ten kolor. Nawet zupa
podana na obiad była barwy czerwonej. Wszystko to w Przed-
szkolu w Rydzynie. 
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W zimowym nastroju

Zajęcia prowadzi Jolanta Kotyś.
Regularnie uczęszcza na nie 9
osób. Najstarsza uczestniczka ma
75 lat. 

- Zróżnicowaną zawodowo i
wiekowo grupę łączą wspólne za-
interesowania plastyczne, po-
trzeba i chęć doskonalenia swoich
umiejętności artystycznych.
Uczestnicy zajęć rozwijają swoje
umiejętności zarówno w rysunku
ołówkiem i kredką, jak i w dziedzi-
nie malarstwa. Na samym po-
czątku właśnie praca z farbami
wzbudzała spore opory. Musieli
nauczyć się mieszania kolorów,
kładzenia farby, tworzenia faktury,
a nawet wyboru odpowiedniego

pędzla. Teraz wszystko to wydaje
się całkiem proste - wyjaśnia Jo-
lanta Kotyś, instruktorka i opie-
kunka artystycznej sekcji. 

Podczas minionych zajęć po-
wstały prace wyrażające piękno zi-
mowych widoków. 

- Najpierw powstały próbki ko-
lorystyczne, potem małe szkice
malarskie. Następnie uczestnicy
zmierzyli się z dużymi formatami.
Wprawdzie zimy w tym roku nie
było, pojawiła się jednak na obra-
zach uczestników zajęć - dodaje J.
Kotyś. 

Spotkania sekcji dla dorosłych
odbywają się w każdy wtorek o
godz. 19.

Trzeci rok z rzędu trwają zajęcia plastyczne dla dorosłych w Ry-
dzyńskim Ośrodku Kultury. - Sekcja rozwija się w zaskakującym tem-
pie - mówi Magdalena Szymańska, dyrektorka ROK w Rydzynie,
która wraz z objęciem stanowiska utworzyła sekcję dla dorosłych. -
Jestem jej wiernym kibicem, bo widzę prace i zaangażowanie wszyst-
kich uczestników zajęć oraz ogromne doświadczenie i pasję in-
struktorki. 

Józef Florczak Syberyjska Cisza Opiekun: Jolanta Kotyś

Z kulturą za pan brat
Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Dąbczu stawiają na kon-

takt uczniów ze sztuką. W roku szkolnym 2014/2015 kontynuują pro-
jekt "Z kulturą za pan brat". - Uczestnictwo w zajęciach umożliwia
uczniom dorastanie do roli widza, miłośnika sztuki teatralnej i god-
nego odbiorcy sztuki w ogóle - uważa nauczycielka Beata Mazurkie-
wicz. 

W tym roku uczniowie byli wi-
dzami Teatru Wielkiego w Pozna-
niu, gdzie obejrzeli spektakl
baletowo - operowo - muzyczny
pt. "Alicja w Krainie Czarów". Na
scenie pojawiło się wielu artystów
oraz uczniów Szkoły Baletowej,
Niepublicznej Szkoły Sztuki
Tańca, Szkoły Artystyczno - Akro-
batycznej i Poznańskiej Szkoły
Chóralnej. 

- Tym bardziej byliśmy pod
wrażeniem, że aktorami okazali
się nie tylko dorośli, ale i maluszki,
które bardzo pozytywnie zasko-
czyły naszych uczniów. Na wielu
ustach pojawiło się pytanie: "Czy
też potrafiłabym /potrafiłbym tak
zatańczyć?". Bardzo ucieszyła
nas taka reakcja uczniów. Mamy
nadzieję, że w przyszłości bę-

dziemy mogli oglądać naszych ab-
solwentów w roli artystów. Tym
bardziej że mają do tego wielkie
predyspozycje, co udowodnili nam
przedstawiając inscenizacje baśni
"Jaś i Małgosia" oraz "Czerwony
Kapturek" - wspomina B. Mazur-
kiewicz. 

Po wizycie w teatrze uczniowie
wykonali afisze teatralne do spek-
taklu. Dalsze działania to udział w
Nocy Filmowej i oglądanie filmów
animowanych i fabularnych o te-
matyce dziecięcej. 

- To także moment, kiedy naj-
młodsi uczniowie uczą się samo-
dzielności, bo po raz pierwszy
nocują poza domem, z dala od ro-
dziców. Gratulujemy im odwagi i
jesteśmy z nich dumni - dodaje B.
Mazurkiewicz. 

Zdrowa rywalizacja
W obchody Światowego Dnia

Zdrowia wpisał się Turniej Wie-
dzy o Zdrowiu. Była to rywaliza-
cja dzieci z grupy Kotki z
Przedszkola w Rydzynie oraz
Smerfów z Przedszkola w Dąb-
czu. 

Zawodnicy poznali piramidę
zdrowego żywienia, rozwiązywali
zagadki o zdrowiu i czystości,
układali puzzle, brali udział w
"mlecznym" wyścigu i w konkursie

zjadania z uśmiechem plasterków
cytryny. Dzieci musiały rozpozna-
wać owoce po smaku, segrego-
wały w zbiory zdrową i niezdrową
żywność, rozpoznawały kolory
owoców i warzyw. 

Nad przebiegiem turnieju czu-
wały nauczycielki Monika Glapiak
i Beata Musielak. Wynik turnieju to
remis. Nagrodami dla uczestników
były medale oraz zdrowe i
smaczne owoce. 
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Między 16 a 18 marca w Gim-
nazjum w Rydzynie trwały eg-
zaminy próbne. To sprawdzian
przed ostatecznym testem z
wiedzy zdobywanej przez mi-
nione trzy lata. Egzamin gim-
nazjalny odbędzie się w
kwietniu. 

W jeden z lutowych dni na korytarzach Szkoły Podstawowej w Rydzynie można było spotkać posta-
cie z bajek i komiksów. Byli to goście balu dla uczniów klas I - IV. Odbył się on w Środowiskowej Hali
Sportowej, do której przenieśli się uczniowie. Jak się bawili? Wiemy z dobrego źródła, że znakomicie. 

Koduj 
z Klasą

W tym roku szkolnym Szkoła
Podstawowa w Dąbczu przystą-
piła do programu "Koduj z
Klasą", który został objęty pat-
ronatem honorowym Minister-
stwa Administracji i Cyfryzacji.
Jego celem jest szerzenie idei
programowania wśród uczniów
i nauczycieli z całej Polski. 

W "Koduj z Klasą" pokazujemy,
że dzięki technologiom informa-
cyjno - komunikacyjnym (TIK)
nauka (nie tylko informatyki) może
być jeszcze bardziej fascynująca,
a praca na lekcji ciekawsza. Po-
nadto program uczy stosowania al-
gorytmów, zasad logiki oraz
samodzielnego szukania rozwią-
zań i udowadnia, że podstaw pro-
gramowania można skutecznie
uczyć na każdym poziomie kształ-
cenia. "Koduj z Klasą" przełamuje
stereotypowe myślenie o progra-
mowaniu, jako o działaniu trudnym
i wymagającym wielu lat żmudnej
edukacji. 

Zajęcia przeprowadzono w
dwóch grupach: klasa III - prowa-
dząca Katarzyna Sikorska i klasa
II - prowadząca Beata Mazurkie-
wicz. W tym czasie uczniowie
uczyli się programowania w intui-
cyjnym języku Scratch. Po zapo-
znaniu się ze środowiskiem
programu rozpoczęliśmy realizację
cyklu składającego się z ośmiu
modułów. Tematyka zajęć obejmo-
wała przygotowanie różnych
zabaw i animacji, np.: tworzymy
program do rysowania figur geo-
metrycznych czy grę "Znam ptaki,
ssaki i owady", “Zostań klasowym
Omnibusem” - konkurs wiedzy,
projekt gry logicznej "Będę mist-
rzem tabliczki mnożenia", projekt
gry logicznej "Głodny rekin", pro-
jekt kartki bożonarodzeniowej czy
też "Gra na pianinie". Podczas rea-
lizacji programu uczniowie byli bar-
dzo zaangażowani w pracę, a
niektórzy z nich odkryli w sobie
"duszę” programisty. Cieszymy się
z tego, że mogłyśmy rozbudzić w
naszych uczniach nowe zaintere-
sowania i zamiłowania. 

B. Mazurkiewicz, K. Sikorska

Wielkie emocje i głośny doping towarzyszyły zawodom sportowym w Szkole Podstawowej w Rydzy-
nie. Zawodnikami byli uczniowie z klas od I do III. Każda klasa była reprezentowana przez 4 dziew-
czynki i 4 chłopców. Pierwsze miejsca zajęły klasy: Ic, IIa i IIIb. 

Śladami historii

4 marca uczniowie klas
czwartych Szkoły Podstawowej
w Rydzynie odwiedzili Poznań.
Wizyta w miejscach związanych
z historią była uzupełnieniem
wiadomości zdobytych na lek-
cjach w szkole. 

Pierwszym punktem programu
wycieczki była wizyta w Teatrze
Muzycznym. Młodzież obejrzała
musical pt. "Królowa Śniegu".
Potem było Muzeum Archeolo-
giczne i zwiedzanie wystaw "Życie
i śmierć w starożytnym Egipcie"
oraz "Pradzieje Wielkopolski". Ko-
lejną atrakcją był spacer po zakąt-

kach poznańskiej Starówki. Dzięki
przewodnikowi uczniowie poznali
legendę o koziołkach z wieży ratu-
szowej, które są jedną z ważniej-
szych atrakcji turystycznych stolicy
Wielkopolski. 

Kolejny punkt to Ostrów Tumski
i zwiedzanie katedry pod wezwa-
niem Apostołów Piotra i Pawła.
Młodzież podziwiała architekturę i
znajdujące się w podziemiach ko-
ścioła groby pierwszych władców
Polski i domniemane miejsce
chrztu Mieszka I. Była również wi-
zyta w skansenie archeologicznym
Genius Loci.



[ 10 ] RYDZYNA TU I TERAZ

W czasie ferii redakcję Telewizji Leszno odwiedzili nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Kaczkowie. Poznali od środka pracę dziennikarzy i operatorów kamer. Poznali także proces powsta-
wania wiadomości, reportaży czy filmów dokumentalnych. W czasie wizyty w redakcji nie zabrakło
opowieści o zabawnych sytuacjach, do których dochodzi czy to w czasie pracy w terenie, czy w cza-
sie nagrań. 

Inspirowani muzyką
Od 20 lat festiwalowi towarzy-

szy Ogólnopolski Konkurs Pla-
styczny "Twórczość plastyczna
inspirowana muzyką dawną". W te-
gorocznej edycji było ponad pół ty-
siąca prac. Nagrodzono 15
artystów. W gronie laureatów zna-
leźli się: Dawid Skiba, Aleksandra
Łoś i Aleksandra Serwicka. Na wy-
stawę pokonkursową zakwalifiko-
wano również prace: Aleksandry
Kubiak, Zuzanny Fajfer, Wiktorii
Gorwy i Weroniki Pietrzak.
Wszyscy uczestniczą w zajęciach
Sekcji Plastycznej w Rydzyńskim
Ośrodku Kultury i są podopiecz-
nymi instruktora Jerzego Koprasa.
Nagrodzone prace prezentowane

są w Muzeum Okręgowym Ziemi
Kaliskiej, Centrum Kultury i Sztuki
oraz Banku Polskim Oddział PKO
w Kaliszu.

Z okazji 20 - lecia konkursu or-
ganizatorzy wydali okoliczno-
ściowe kartki z wybranymi
pracami. Miło, że znalazły się na
nich te wykonane przez Aleksan-
drę Łoś i Dawida Skibę, najmłod-
szego laureata konkursu.

Ponadto zwycięzcy konkursu
oraz instruktorzy uczestniczyli w
warsztatach plastycznych związa-
nych z kompozycją rysunkową z
uwzględnieniem działania światła
w kształtowaniu form płaskich sy-
tuowanych w relacjach przestrzen-
nych. Zajęcia prowadziły Joanna
Walisiak - Janowska z Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie i
Beata Kotecka z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Dla laureatów przygotowano
także inne niespodzianki. Był to
między innymi koncert zespołu
TRACANUM ze Strasburga. 

Od 24 lutego do 1 marca w Kaliszu odbywał się Ogólnopolski Festiwal Ze-
społów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum". Ranga wydarzenia jest duża. 

Zielone
przedszkole

Z roku na rok powiększa się grono absolwentów Przedszkola w Rydzynie. Chętnie odwiedzają "stare"
kąty. To zawsze miłe powroty do przeszłości. Nie tak dawno w przedszkolu pojawili się byli przed-
szkolacy, którzy kilka lat temu sale zabaw zamienili na szkolne ławki. Pochwalili się swoimi osiągnię-
ciami. Ich dawne nauczycielki obserwowały ich z nieskrywaną dumą. Bo radość sprawia świadomość,
że wychowankowie świetnie sobie radzą, a wiedza, którą wynieśli z przedszkola, przydaje się w
szkole. Na zdjęciu dawni przedszkolacy, a dzisiaj szóstoklasiści. W czasie spotkania z młodszymi ko-
leżankami i kolegami wszyscy razem znakomicie się bawili. Były też momenty wzruszające, kiedy
nauczycielki otrzymały upominki od absolwentów przedszkola. 

Zielono zrobiło się w salach
Przedszkola w Rydzynie. Odpo-
wiedzialność za to spadła przede
wszystkim na dzieci, które zaka-
sały rękawy i posadziły rośliny. W
ten sposób połączyły zabawę z
nauką. Teraz każdego dnia mogą
obserwować rozwój roślin, dowia-
dują się czego im potrzeba do
wzrostu, jak powinna wyglądać
opieka. 

Lekcje przyrody odbywają się
także na spacerach po Rydzynie.
Potem obserwacje są przelewane
na papier. Po każdej wycieczce
powstają przepiękne prace.
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Skrót 3R oznacza radość, rodzinę
i rekreację. Te trzy elementy połą-
czą studenci Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Lesznie, któ-
rzy nad zbiornik w Dąbczu zapra-
szają miłośników biegania i jazdy
na rolkach. Impreza sportowa 3R
odbędzie się 10 maja. Tego dnia
między godz. 8.15 a 10.15 przyj-
mowane będą zapisy zawodników.
Start biegaczy wyznaczono na
godz. 11. Piętnaście minut później
zacznie się rywalizacja rolkarzy.
Kiedy jedni będą się ścigać, inni
będą mogli brać udział w konkur-
sach, grach i zabawach przygoto-
wanych przez wolontariuszy z
Fundacji Dr Clown i studentów
PWSZ. Podsumowanie imprezy
przewidziano na godz. 13.

3R z PWSZ

Anioły poleciały na konkurs
Werdykt wydali profesor An-

drzej Bartczak - wykładowca Aka-
demii Sztuk Pięknych w Łodzi,
Beata Orlikowska - artysta plastyk
z Koszalina i Zofia Barcikowska -
dyrektor Młodzieżowego Domu
Kultury w Chodzieży.

Pierwsze miejsca w kategorii
od 6 do 9 lat zdobył Maciej Zięcik,
a w kategorii od 10 do 12 lat Zu-
zanna Maćkowiak. Wyróżnieni au-
torzy prac to Mateusz Jokiel, Zofia
Jankowska, Wiktoria Gorwa, Mar-
tyna Jurgielewicz i Sandra Szorc.
Wszyscy uczestniczą w zajęciach
Sekcji Plastycznej w Rydzyńskim
Ośrodku Kultury i są podopiecz-
nymi Jerzego Koprasa. 

Maciej Zięcik i Zuzanna Maćkowiak zajęli pierwsze miejsca w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-
nym "Moje anioły" w Chodzieży. Sukces tym większy, że najlepsze prace wybierano z ponad dwóch ty-
sięcy zgłoszonych do oceny. 

Czytanie jest w modzie
Biblioteka w Rydzynie opublikowała wyniki czytelnictwa za 2014 r. Najważ-
niejsza informacja jest taka, że rośnie liczba wypożyczanych książek. 

W ubiegłym roku w Rydzyń-
skim Ośrodku Kultury w Bibliotece
Miasta i Gminy Rydzyna zareje-
strowano 298 czytelników, w tym
66 stanowiły dzieci i młodzież. Od-
wiedzin było 2941. Liczby wska-
zują, że przybywa czytających.

Mieszkańcy gminy wypożyczyli
4791 książek, w tym między in-
nymi 2885 z działu literatury pięk-
nej dla dorosłych oraz 1347
książek dla dzieci i młodzieży. Po-
zostałe 559 publikacji należało do
działu popularnonaukowego. 

Obecnie biblioteka dysponuje
3724 książkami i 7 audiobookami.
On - line dostępnych jest ponad
1800 książek, a księgozbiór jest na
bieżąco uzupełniany.

Biblioteka Publiczna w Rydzy-
nie w 2014 r. przystąpiła do dwóch

projektów "Priorytet 1 i 2" zatwier-
dzonych przez ministra kultury i
dziedzictwa narodowego na zakup
nowości wydawniczych do biblio-
tek. Otrzymała łączne dofinanso-
wanie projektów na sumę 9 000 zł.
Pozwoliło to na zakup 745 książek,
z czego 416 z funduszy ministe-
rialnych i 329 z budżetu Rydzyń-
skiego Ośrodka Kultury. 

Biblioteka promowała czytelnic-
two poprzez lekcje biblioteczne,
warsztaty i spotkania z takimi au-
torami książek jak Magdalena Wit-
kiewicz i Kazimierz Szymeczko. 

Wśród wypożyczanych książek
największym powodzeniem cie-
szyły się książki oparte na faktach
i z gatunku literatury pięknej oraz
zagranicznej. Panie najchętniej
sięgały po serie pt. "Cukiernia pod
Amorem" Małgorzaty Gutowskiej -
Adamczyk, "Rodzina Casteel" Vir-
gini C. Andrews lub "Sklep z Nie-
spodzianką" Katarzyny Michalak.
Popularnością cieszył się i nadal
się cieszy hit "Pięćdziesiąt twarzy
Greya". Panowie preferowali litera-
turę popularnonaukową, szczegól-
nie dotyczącą okresu
międzywojennego i powojennego.
Sięgali także po biografie i krymi-
nały. Wśród młodzieży dominowały
cieszące się zainteresowaniem po-
wieści m. in.: Marty Fox, książki z
cyklu J. A Nielsena "Trylogia wła-
dzy" czy cykl "Baśniobór" Bran-
dona Mulla. Często czytane były
też czasopisma "Kumpel" i "Victor
Junior". 

Z ofertą biblioteki warto zapo-
znać się na stronie internetowej
www.bibliotekarok.blogspot.com 

Wielka jest fala pomocy dla państwa Pośledników - pogorzelców z Rydzyny. Pieniądze potrzebne do
wyremontowania domu zbierano między innymi w czasie koncertu w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.
Wystąpili SixStrings Aparat i Julia Sawicka Projekt. Goście koncertu mogli częstować się kawą i do-
mowymi wypiekami, które ufundowały rady sołeckie z gminy Rydzyna. 
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Dzień Kobiet na wybiegu

Kreacje na co dzień i na eleganckie wyjścia zaprezentowały modelki na wybiegu w Nowej Wsi. Widownia szalała z za-
chwytu. Modelki zebrały wielkie brawa. 

W gali z okazji Dnia Kobiet uczestniczyły mieszkanki z różnych miejscowości gminy. Każda z pań została obdarowana
kwiatami. Wręczali je panowie, którzy tego dnia obsługiwali bohaterki wieczoru. Rozpoczął go występ śpiewającej Anny Pra-
łat. Kilka przebojów wykonał zespół MOKtony, który działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie. No a kiedy wokaliści
zeszli ze sceny, wkroczyły na nią modelki. 

Na galę z okazji Dnia Kobiet zaprosili panie: burmistrz Kornel Malcherek, Gminna Rada Kobiet i Rydzyński Ośrodek Kul-
tury. Koordynatorkami Dnia Kobiet były Liliana Szewczyk, sołtys Kłody i członkini Gminnej Rady Kobiet oraz Władysława
Rosińska, przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet.


