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Niech Święta Bożego Narodzenia
przyniosą dużo radości i refleksji nad tym
co najważniejsze w życiu
Niech Nowy 2013 Rok
będzie wypełniony
dobrymi spotkaniami
życzy
Redakcja ,,Głosu Goliny”

,,Głos Goliny” można otrzymać w Urzędzie Miejskim, Domu Kultury, Bibliotece Publicznej, szkołach, innych instytucjach publicznych, u sołtysów,
w placówkach handlowych.
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Samorząd
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim mieszkańcom gminy Golina
oraz gościom
którzy w tych szczególnych dniach
odwiedzają swoich bliskich
dużo radości i życzliwości oraz rodzinnego ciepła
A z okazji Nowego 2013 Roku
tylko szczęśliwych dni
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Kapturska

Burmistrz Goliny
Tadeusz Piotr Nowicki

Uroczyste uwieńczenie
obchodów 650-lecia Goliny

Wielki patriota
i społecznik Walenty
Orchowski
Rok 2012 w Szkole Podstawowej im. Juliusza
Słowackiego w Golinie upłynął pod znakiem
licznych przedsięwzięć związanych z rocznicą nadania praw miejskich Golinie. Miały one

W 1920 roku, mając 18 lat, brał czynny udział
w wojnie z bolszewikami. Walczył w obronie
Warszawy. Został ranny w bitwie pod Ciechanowem. W 1924 roku powołano go do wojska.
Służył 29 miesięcy w 3. Szwadronie 25. Pułku
Ułanów Wielkopolskich.
W 1939 roku organizował ruch oporu. Był
komendantem Związku Walki Zbrojnej w Go-
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Walenty Orchowski
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za zadanie krzewić wiedzę o „małej ojczyźnie”,
rozbudzać tożsamość regionalną, integrować
społeczność lokalną, rozwijać talenty dzieci.
Jednym ze sposobów włączenia się w uroczyste obchody jest kultywowanie pamięci
osób zasłużonych, co golińska podstawówka
czyni od wielu lat. W kwietniu bieżącego roku
czczono Feliksa Jóźwiaka, w listopadzie - Walentego Orchowskiego.
Walenty Orchowski urodził się w 1902 roku.
Należał do organizacji harcerskiej. Stworzył
w Przyjmie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej.
Organizował różne kursy dla społeczności lokalnej. Był prekursorem pszczelarstwa w rejonie.
W 1929 roku założył w Golinie Kasę Stefczyka.
Należał do Komitetu Budowy Kościoła w Golinie.

W Wieczorze Poezji brali też udział członkowie rodziny
wielkiego patrioty

linie. Działał pod pseudonimem „Kamerdyner”.
Był też zastępcą komendanta w Kazimierzu
Biskupim. W 1941 roku za swą działalność został aresztowany. Gestapo przesłuchiwało go

i torturowało w Koninie. Gdy nie uzyskano od
niego żadnych informacji, przewieziono go
do obozu w Inowrocławiu. 21 lipca 1942 r., po
dziewięciu miesiącach maltretowania, zmarł,
a jego ciało zostało pogrzebane w nieznanym
miejscu. W Golinie znajduje się ulica nosząca
jego nazwisko, a na grobowcu na cmentarzu
w Golinie tablica pamiątkowa.
Na zajęciach uczniowie zgłębiali wiedzę na
temat jego zasług. W każdej sali lekcyjnej znajduje się gazetka ścienna poświęcona temu
bohaterowi. Uczniowie wykonując foldery, albumy, plakaty dali wyraz niezwykłej pomysłowości i pracowitości. Przygotowano także okolicznościowy tomik poezji poświęcony postaci
i zasługom Walentego Orchowskiego.
Doniosłym wydarzeniem był Wieczór Poezji,
28 listopada. Brała w nim udział także rodzina Walentego Orchowskiego. Bohatera upamiętniono słowem poetyckim i śpiewanym.
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, dr Piotr Gołdyn, w prezentacji
multimedialnej przybliżył postać i działalność

Za przygotowanie uroczystości podziękowania należą
się całej Szkole Podstawowej w Golinie

Walentego Orchowskiego. Spotkanie swym talentem muzycznym uswietnił absolwent szkoły
Waldemar Tykwa.
Goście otrzymali pamiątkowe foldery, tomiki poezji i okolicznościowe upominki. Rodzinie
Walentego Orchowskiego przekazano portret
wykonany przez szkolnego plastyka Marka
Wendta. Zaproszeni swe słowa uznania pozostawili na kartach kroniki szkolnej oraz księgi
pamiątkowej. Dobrą pracę dostrzegli zacni
goście, a wśród nich córki Walentego Orchowskiego, Halina Woźniak-Żołędź, autorka książki
„Walenty Orchowski. W służbie Bogu, ludziom
i Ojczyźnie” oraz Stefania Szymankowska, która
dziękując za to refleksyjne spotkanie dała „żywą
lekcję historii”. Wrażenia, jakie wywołał Wieczór
Poezji, nie byłyby możliwe bez pracowitości
i starań uczniów oraz całej kadry i pracowników obsługi Szkoły Podstawowej im. Juliusza
Słowackiego w Golinie.
Paulina Kubsik

W związku z tym, że zakończyliśmy rok obchodów 650-lecia Goliny pragnę podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tak wielu wydarzeń i uroczystości związanych z tym jubileuszem. Spotkały się one z pozytywnym odbiorem i pokazały, że możemy
być dumni z naszej lokalnej historii. To bardzo ważne, bowiem pamięć o pozytywnej przeszłości buduje gminną tożsamość i integruje mieszkańców.
Burmistrz Goliny Tadeusz Piotr Nowicki

Samorząd
Z prac Rady Miejskiej

Zasłużony dla województwa

Podatki lokalne
w 2013 roku

Na Gali Powiatu Konińskiego Mirosław Durczyński, radny powiatowy oraz prezes Zarządu
Miejsko-Gminnego OSP RP i Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie, otrzymał złotą odznakę
,,Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.
Wnioskował o nią burmistrz Goliny Tadeusz
Nowicki. Decyzją Kapituły i uchwałą Zarządu
Województwa Wielkopolskiego odznaka została przyznana ,,za wieloletnią pracę na rzecz
rozwoju samorządu terytorialnego oraz za
działalność społeczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej”.

czą treść uchwał w tej sprawie.
1. Podatek rolny
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta
do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów
2012 r. – z kwoty 75,86 za 1 dt do kwoty
55,00 zł za 1 dt.
2. Podatek od nieruchomości
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,75 zł od 1m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,32 zł od
1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwali-

Mirosław Durczyński (drugi z prawej) został
udekorowany złotą odznaką ,,Za zasługi dla
województwa wielkopolskiego”

XXVII Memoriał Szachowy
im. Tadeusza Nowickiego
Aż 76 miłośników królewskiej gry rywalizowało w XXVII Memoriale Szachowym im. Tadeusza Nowickiego w Przyjmie. Patron zawodów
to więzień stalinowski i działacz społeczny.
Uczył także gry w szachy. Na kolejny memoriał
jego imienia przyjechali zawodnicy z całego
regionu konińskiego. Wygrał, zdobywając Puchar Starosty Konińskiego, Waldemar Męczyński. Puchar Burmistrza Goliny zdobył Andrzej
Świątnicki, a Puchar Przewodniczącego LZS
Przyjma – Tomasz Bruch.

Najlepsza trójka zawodników na zawodach w
Przyjmie wraz z burmistrzem Tadeuszem Nowickim,
synem patrona Memoriału Szachowego

fikowanym
materiałem siewnym –
10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń –
4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych budynków, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego –
5,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
z wyjątkiem budynków wykorzystywanych na cele wypoczynkowe – 7,66 zł
od 1m² powierzchni użytkowej.
3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7.

I Otwarty Turniej
Gwiazdkowy w Kumite
90 zawodników z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego wzięło udział w I Otwartym
Turnieju Gwiazdkowym w Kumite, który odbył
się 15 grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej w Golinie.

Patronat nad zawodami objął Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki oraz dyrekcja SP w Golinie.
Organizatorem zawodów był: Regionalny Klub
Kyokushin Karate w Koninie, prowadzony przez
Wiesława Więckowskiego.

Turniej spotkał sie z bardzo wysoką oceną. Na zdjęciu
przedstawiciele organizatorów
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Rada Miejska w Golinie ustaliła podatki na
2013 rok. Poniżej zamieszczamy zasadni-
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Samorząd

Pamięć o 11 listopada
Święto Niepodległości to najważniejsze polskie święto narodowe.
9 listopada w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie odbyła się gminna uroczystość
związana z obchodami tego święta. Została
ona zorganizowana przez gospodarzy oraz
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
Honorowy patronat nad uroczystością objął
burmistrz Goliny Tadeusz Piotr Nowicki.
W czasie spotkania goście wysłuchali pieśni
patriotycznych w wykonaniu zespołu Divertimento oraz dwóch prelekcji. Pierwszą, przybliżającą historię Święta Niepodległości, wygłosiła

W czasie spotkania goście wysłuchali pieśni
patriotycznych w wykonaniu zespołu Divertimento

Pół wieku
razem
Przeżycie ze sobą 50 lat w związku małżeńskim to szczególne wydarzenie. Z szacunkiem
należy podejść do tych, którzy są z sobą tak
długi czas. W Golinie taki szczególny jubileusz

Małgorzata Karpińska, Irena Elantkowska, Justyna Sieczkowska. Zarówno część artystyczna,
jak i prelekcje naukowe pozwoliły uświadomić
zaproszonym gościom, jak ważną rolę w życiu
każdego Polaka odgrywa patriotyzm i pamięć
o Święcie Niepodległości.
W tym samym czasie grupa gimnazjalistów
wraz z opiekunem szkolnego koła LOK Hubertem Kulczakiem reprezentowała gminę
Golina w powiatowych zawodach strzeleckich
w Koninie. Turniej ten miał na celu sprawdzenie umiejętności uczniów w strzelaniu z broni
pneumatycznej, jak również pogłębienie wiedzy historycznej dotyczącej odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Karolina Kulczak

Honorowy patronat nad uroczystością objął burmistrz
Goliny Tadeusz Piotr Nowicki.

Bogumiła Staszak – emerytowana nauczycielka
historii z Gimnazjum w Golinie. Drugą, dotyczącą patriotyzmu, zaprezentował ksiądz doktor Jarosław Wąsowicz, który naukowo zajmuje
się badaniem dziejów młodzieżowej opozycji
antykomunistycznej w Polsce oraz historią Kościoła katolickiego w okresie PRL-u.
W dalszej części młodzież gimnazjalna
zaprezentowała się w montażu słowno-muzycznym. Pomysłodawcami i koordynatorami
uroczystości byli dyrektor gimnazjum Jan Kasprzak oraz nauczycielka historii i wos-u Aldona Olesiak. Program artystyczny przygotowały:

obchodziło kilkanaście par. Byli to: Barbara
i Stanisław Bobrowscy, Janina i Stanisław Bryska, Jadwiga i Jan Derda, Zdzisława i Stanisław
Gałeccy, Rozalia i Zenon Głowaccy, Wanda
i Stanisław Graniczni, Kazimiera i Adam Kamińscy, Stanisława i Eugeniusz Kiełduccy, Janina
i Bronisław Kmieczyńscy, Helena i Józef Kupczyk, Bogumiła i Jan Kurzawa, Zdzisława i Jan
Laskowscy, Maria i Zdzisław Leśniewscy, Maria
i Wojciech Orchowscy, Kazimiera i Stanisław
Pawlikowscy, Krystyna i Zygmunt Sieczka, Halina i Stanisław Trawka.

Częścią polskiej tradycji są też tańce

W imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego medalami ,,Za długoletnie pożycie
małżeńskie” dekorował jubilatów burmistrz
Tadeusz Nowicki. Gratulowali również przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Kapturska
i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Janina
Różańska.
Dla złotych małżonków wystąpili młodzi
artyści z gminy Golina oraz z Młodzieżowego
Domu Kultury w Koninie. Był też jubileuszowy
tort i toast – za dalsze wspólne lata.
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Złoci małżonkowie
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Biblioteka

Andrzej Maleszka
uczył aktorstwa golińskich
gimnazjalistów
chaniczna Magdalena”, „Mama nic”, „Maszyna
Zmian” i „Niebieska Róża”. Jego powieść „Magiczne drzewo” stała się wśród dzieci bestsellerem. W 2009 roku dostała nagrodę IBBY dla
najlepszej książki dla młodych czytelników.
Andrzej Maleszka uznawany jest za znawcę
psychiki dziecięcej, co można było zaobserwować podczas spotkania w Golinie. Młodzież
żywiołowo reagowała na pomysły i sugestie
reżysera, wykorzystując je podczas krótkich
scenek aktorskich zainicjowanych przez naszego gościa. Niezwykłe było zaangażowanie
uczniów w tworzenie swoistego teatru, który
powstawał na naszych oczach. Doskonale odMłodzież żywiołowo reagowała na pomysły i sugestie
reżysera.

grywane emocje zawładnęły sceną gimnazjalnej auli. Widownia mogła podziwiać strach,
niepewność smutek, radość, szczęście, miłość
i czułość.
Na zorganizowanym wcześniej w szkole
kiermaszu bardzo wielu uczniów zakupiło
książki Andrzeja Maleszki, toteż po dedykacje
ustawiła się długa kolejka.
Karolina Kasprzak
Po spotkaniu można było zdobyć autograf Andrzeja
Maleszki

Zajęcia plastyczne
z biblioteką
Ciekawym sposobem spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież są zajęcia plastyczne proponowane i organizowane przez
Bibliotekę Publiczną w Przyjmie.
Celem zajęć jest stymulowanie dzieci i młodzież do twórczego działania poprzez rozbudzanie w nich wyobraźni plastycznej, myślenia
abstrakcyjnego i poczucia estetyki, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych po-

Uczestnicy zajęć mają możliwość zapoznania się z
różnymi technikami i formami plastycznymi

trzeb i możliwości. Zajęcia prowadzi pracownik
Domu Kultury w Golinie – Ewa Teresa Rożek –
instruktor plastyki.
Każde ze spotkań jest jedyną w swoim rodzaju podróżą dziecka przez świat sztuki – jego
dorobek, formy, techniki i narzędzia. Uczestnicy zajęć mają możliwość zapoznania się z różnymi technikami i formami plastycznymi, m.in.
malarstwem akwarelowym, olejnym, kirigami
oraz z technikami rysunkowymi. Zajęcia otwierają uczestników na bogactwo możliwości artystycznej samorealizacji.
Ponadto dzieci tworzą kolaże, przedmioty użytkowe, a także stawiają pierwsze kroki
w świecie miniatur pejzażowych i portretów.
Uczą się też zasad pracy w grupie, podejmowania odpowiedzialnych decyzji przy projektowaniu swoich dzieł, a także wzmacniają poczucie
własnej wartości dzięki dostrzeżeniu jakości
efektów nakładów ich pracy.
Realizowane techniki plastyczne pomagają
kształtować odpowiednie cechy w psychice,

takie jak: wrażliwość na piękno, wyobraźnię,
pamięć wzrokową, pomysłowość, cierpliwość
oraz sprawność manualną.
Twórczość plastyczna sprzyja redukowaniu
napięć emocjonalnych, uspokaja, daje dużo
swobody, a jednocześnie radości i satysfakcji.
Rozbudzenie zainteresowań sztuką skłania
dzieci i młodzież do samodzielnej twórczości
i działania.
Biblioteka zaprasza wszystkich chętnych
na spotkania ze sztuką w każdą środę w godzinach: 15.00-16.30. Zajęcia artystyczne są
realizowane we współpracy z Domem Kultury
w Golinie.
Anna Nawrocka

Twórczość daje dużo radości i satysfakcji
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„Czytaj książki, zostań molem!” to kolejna - po „Z książką na Ty” -akcja promująca czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.
Projekty tego typu wpisały się na stałe
w kalendarz imprez kulturalnych Biblioteki Publicznej w Golinie. Gościli już u nas
m.in.: Wanda Chotomska, Ewa Chotomska,
Marcin Pałasz, Paweł Beręsewicz, Izabella
Klebańska, Eliza Piotrkowska, Agnieszka
Frączek i Grzegorz Gortat, Anna Onichimowska, Wanda Chotomska, Grzegorz
Kasdepke.
8 listopada w ramach przedsięwzięcia „Czytaj książki, zostań molem!” do Gimnazjum im.
Mikołaja Kopernika w Golinie przyjechał Andrzej Maleszka - scenarzysta, reżyser filmowy
i teatralny. Znany jest przede wszystkim jako
twórca niekonwencjonalnych filmów oraz
spektakli dla młodej widowni. Jego dokonania
zostały docenione zarówno w kraju, jak i za granicą. Jest on laureatem m.in. Grand Prix i UNESCO Prize na festiwalu Prix Jeunesse International w Monachium (1998), Srebrnego Medalu
na The New York TV Festiwal (1993), Nagrody
Specjalnej na Festiwalu Sztuk Współczesnych
we Wrocławiu, Nagrody Jury na Międzynarodowym Festiwalu Telewizyjnym w Chicago
(1994), Grand Prix na Festiwalu Filmów Telewizyjnych w Montevideo (Urugwaj, 1998). Za niewątpliwy sukces można uznać także nominację
do Emmy Award za film „Telejulia” (1998). Również w 1998 r. „Gazeta Wielkopolska” nagrodziła
Andrzeja Maleszkę „Gigantem”, przyznawanym
za „poznański styl pracy”. Zrealizował ponad 30
filmów telewizyjnych i 5 spektakli teatralnych,
wszystkie na podstawie autorskich scenariuszy. Najważniejsze z nich to: „Wielkoludy”, „Me-
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Oświata

Mistrzynie
recytacji
22 listopada w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Głodnie odbył się finał II Powiatowego Konkursu Recytatorskiego. Jego
organizatorami byli: Małgorzata Pawłow-

Uczennice ze Szkoły Podstawowej w Przyjmie
znakomicie zaprezentowały się w finale II
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

Szkoła Podstawowa w Przyjmie
ska (nauczycielka języka niemieckiego w SP
w Głodnie) oraz Krzysztof Kędziora (dyrektor
GOK w Krzymowie, z siedzibą w Brzeźnie). Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach:
klasy I – III i IV – VI. A wzięli w nim udział laureaci etapu szkolnego, 40 uczniów z: Kuchar Kościelnych, Żychlina, Brzeźna, Szczepidła, Goliny,
Przyjmy, Budzisławia Kościelnego, Smólnika,
Borowa i Głodna.
Każda szkoła zgodnie z regulaminem mogła wystawić 4 uczestników. Dwóch z klas I III, dwóch z klas IV – VI. W kategorii pierwszej
wystąpiło 14 recytatorów, którzy prezentowali
wiersze Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Józefa
Barana, Danuty Wawiłow, Agnieszki Frączek,
Wandy Chotomskiej, Barbary Sudoł, Jerzego
Kiersta, Doroty Gellner i Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego. Miłośnikami poezji Marii Konopnickiej, Joanny Wasilewskiej, Adama Asnyka, Stanisława Grochowiaka, Joanny Kulmowej,
Jerzego Kerna, Dagny Ślepowrońskiej, Kaliny
Jerzykowskiej, Leopolda Staffa, Małgorzaty
Strzałkowskiej, Wisławy Szymborskiej, Ryszarda Marka Grońskiego, Jana Kochanowskiego,
Marii Terlikowskiej, Julii Hartwig, ale także
Agnieszki Frączek, Juliana Tuwima i Jana Brze-

chwy okazali się uczestnicy drugiej kategorii
wiekowej.
Oceną młodych adeptów sztuki recytacji
zajęło się profesjonalne jury w składzie: Jacek
Jackowicz, aktor Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, oraz Hanna Kubacka–Kujawińska z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
Wyłoniono 11 zwycięzców. Najlepsi otrzymali
tytuły mistrzów recytacji oraz atrakcyjne nagrody.
Mistrzem recytacji w kategorii klas I – III została Martyna Ratajczyk (uczennica klasy II SP
w Przyjmie), z wierszem K. I. Gałczyńskiego „Kto
wymyślił choinki?”
Mistrzem recytacji w kategorii klas IV – VI
została Dominika Grobelna (uczennica klasy V
SP w Przyjmie), z wierszem J. Brzechwy „Ptasie
plotki”.
W konkursie wzięły również udział inne
uczennice naszej szkoły: Zuzanna Lewandowska, klasa III, i Izabela Szczepaniak, klasa VI.
poza konkursem wystąpiła Monika Karnafel
z klasy II, która wydeklamowała wiersz R. M.
Grońskiego „Katar żyrafy”.
Organizatorem konkursu na szczeblu szkolnym była Małgorzata Pawłowska.
Anna Podemska

Bal wesołych straszydeł
Na przełomie października i listopada połączone zostały tradycje polskie – Andrzejki,
i amerykańskie - Halloween. W scenerii halloweenowych dyni uczniowie klas „O” – III uczestniczyli w corocznym balu przebierańców.
W tym roku musieli straszyć „na wesoło”. Ciekawe wróżby, sportowe konkurencje, piosenki,
wiersze, prezentacja strojów, popisy taneczne
i wspaniała zabawa udowodniły, że łączenie
tradycji różnych narodów może być doskonałą
formą edukacji.

Wybrano królową czarownic i króla czarodziejów. Królewską parą zostali: Oliwia Kaczmarek z klasy I oraz Bartosz Karpiński z klasy
„O”. Pozostałe wyróżnienia otrzymali: wicekrólowa Julia Biernacka (kl.”O”), wicekról Albert
Szczepaniak (kl.I); Jakub Król (kl.”O”), Dżesika
Chojnacka (kl.”O”), Mateusz Dylewski (kl.I), Roksana Jakubowska (kl.I), Kacper Woźniak (kl.II),
Zuzanna Lewandowska (kl.III), Igor Wiśniewski
(kl.II), Martyna Ratajczyk (kl.II), Julita Małolepszy (kl.IV), Emil Siuda (kl.”O”).

Wszyscy dobrze się bawil
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8 listopada – Dzień
Zdrowego Śniadania
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Uczniowie z warzywnymi zwierzaczkami-cudaczkami

8 listopada szkoła po raz kolejny wzięła
udział w akcji zdrowego śniadania w ramach
programu edukacyjnego „Śniadanie Daje Moc”.
Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat
zdrowego żywienia oraz ważności śniadania,
jako najważniejszego posiłku dla dzieci w ciągu dnia. Pogadanki, które zostały przeprowadzone na lekcjach wychowawczych w klasach
IV-VI, uświadomiły dzieciom, że nie „puste kalorie” są ważne, ale wartość odżywcza spożywanego posiłku.
Każda klasa od „O” do VI i przedszkolaki wraz
z nauczycielami zjadła w tym dniu ekologiczne
i zdrowe śniadanie; w zestawie tym nie zabra-

kło również owoców i warzyw. Dzieci pokazały,
jak w sposób kulturalny i higieniczny spożywają posiłki. Na zakończenie pedagog Jolanta
Ryczek ogłosiła, że poniedziałki będą dniem
owocowym, a środy dniem warzywnym.
Dla klas I-III został ogłoszony wewnątrzszkolny konkurs plastyczny „Aktywnie po zdrowie
- zdrowo jem, więcej wiem”, którego koordynatorem została Ewa Wendt. W ramach zajęć
edukacyjnych związanych z tematem zdrowego odżywiania klasa I wraz z wychowawcą
Agnieszka Borowską wykonała „Warzywne
zwierzaczki- cudaczki”.

Oświata

Szkoła Podstawowa w Golinie

Po prostu boscy
i nieśmiertelni
Prawdą jest, że dzieci mają pełne głowy
zaskakujących pomysłów na twórcze urozmaicenie tradycyjnych lekcji. Dowód temu
młodzi ludzie dają również w czasie organizowania różnych akcji, bądź udziale w cyklicznych przedsięwzięciach czy konkursach.
Podobnie rzecz miała się z przygotowaniem
przez dzieci z klas integracyjnej V a i V c ze
Szkoły Podstawowej w Golinie efektownych
lalek będących własną wizją bogiń i bogów
– bohaterów mitologii greckiej. Uczniowie

„Pierwszoklasista
bezpieczny
w szkole”
Każda placówka oświatowa z niezwykłą
stanowczością przestrzega zasad stojących na
straży bezpieczeństwa uczniów. Podobnie jest
w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.
Ostatnio ci, którzy niedawno zostali pasowani na uczniów wzięli udział w drugim etapie III
edycji projektu „Bezpieczny pierwszoklasista”.
W trakcie realizacji jego założeń, których wykonanie koordynowała Żaneta Wilant milusińscy z golińskiego „Julka” dowiedzieli się wielu
praktycznych informacji. Zapoznali się między
innymi z: możliwościami bezpiecznego spę-

Podróż
po ulubionych
wierszach
Gołdych). W konkursie ładnie zaprezentowała
się też Kornelia Szubert oraz Milena Dąbrowska.
Warto nadmienić, że z pierwszej edycji
konkursu nasi uczniowie również wrócili z dyplomami i nagrodami. Wówczas wśród najlepszych znaleźli się: Milena Dąbrowska z tytułem
Mistrza Recytacji (opiekun Arleta Skibińska)
oraz Filip Chwaciński z wyróżnieniem (opiekun
Aleksandra Gołdych).
Organizatorzy zadbali o miłą atmosferę oraz
wspaniałe nagrody i upominki dla wszystkich
recytatorów.
Aleksandra Gołdych

wykonali w ciekawy, a w wielu przypadkach
nawet zaskakujący sposób ich postaci. Każda
była jedyna i niepowtarzalna w swoim rodzaju,
wyposażona w charakterystyczne olimpijskie
atrybuty. Dobrze się składa, że dzieci zmobilizowane przez Przemysława Ciesielskiego ochoczo odpowiedziały na propozycję wykonania
na lekcje języka polskiego tych, co według
mitycznych wierzeń byli boscy i nieśmiertelni.
W tym miejscu warto też dodać, że prace piątoklasistów zostały wyeksponowane w sali 2.4
na okolicznościowej miniwystawie, o zaaranżowanie której zadbali: Magdalena Mielcarek
– Mirek, praktykantka Joanna Piniecka (wyk.
oryginalne tło) oraz Przemysław Ciesielski.
Spotkała się ona z nie lada podziwem ze strony
uczniów jak i nauczycieli.
Przemysław Ciesielski

Uczniowie wykonali lalki będące własną wizją bogiń i
bogów – bohaterów mitologii greckiej

dzania czasu wolnego, należytym wykonaniu
powierzonych obowiązków w szkole, złych
zachowaniach, newralgicznych przedmiotach
oraz instytucjach udzielających doraźnej pomocy.
Nie lada pomocą w lepszym przyswajaniu
przez nich wiedzy było wywieszenie w salach
lekcyjnych ogólnych zasad bezpieczeństwa
typu:
• Postaraj się nie biegać po schodach i korytarzach.
• Nie zjeżdżaj po poręczy!
• Pamiętaj, by ostrych przedmiotów nie używać do zabawy.
• W trakcie zabawy: nie popychaj, nie bij i nie
wyśmiewaj innych uczniów.
• Zabieranie komuś jego własności nie jest zabawą.
• Nie zabieraj do szkoły dużych sum pieniędzy.
Dodać też trzeba, że pierwszoklasiści zostali

zapoznani z treścią ciekawego opowiadania pt.
„Porozmawiaj z dorosłym”. Na jego podstawie
wychowawczynie Kornelia Pustelnik (Ia), Iwona
Kasprzak (Ib) i Ewa Kazimierczak (Ic) przekazały
swoim podopiecznym niezbędne wiadomości,
które pomogą im na co dzień unikać groźnych
sytuacji, zapewnią bezpieczną naukę i zabawę.
Dodatkowo przeprowadziły tematyczne pogadanki na temat złych zachowań na przerwie
bądź w klasie, które mogą być niebezpieczne
dla nich samych lub ich kolegów. Uświadomiły
dzieciom, fakt, że przemoc ma nie tylko postać
fizyczną, ale także słowną, a nawet niewerbalną.
W ramach wspomnianych działań dzieci
przygotowały też interesujące prace plastyczne. Zostały one wyeksponowane w minigalerii
na szkolnym parterze.
Żaneta Wilant
Przemysław Ciesielski
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Laureatki konkursu recytatorskiego

22 listopada w Szkole Podstawowej w Głodnie odbyła się II edycja Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego „Co nam w duszy gra...” – nasze
ulubione wiersze. W konkursie wzięło udział
40 recytatorów ocenianych przez instruktora
do spraw recytacji i teatru z Centrum Kultury
i Sztuki w Koninie oraz aktora Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu.
Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokonała analizy uczniowskich wystąpień pod względem doboru repertuaru, interpretacji utworu i wyrazu artystycznego oraz
dykcji. Wśród tegorocznych laureatów znalazły
się dwie uczennice Szkoły Podstawowej im.
Juliusza Słowackiego w Golinie: Olga Gradecka, która zdobyła tytuł Talentu Recytatorskiego
w kategorii klas I-III (przygotowana do występu przez p. Arletę Skibińską) oraz Martynka Kudlewska, nagrodzona wyróżnieniem w kategorii klas IV-VI (przygotowana przez Aleksandrę
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Kultura
Pamięć o przeszłości

Tu zostali osadnicy
olęderscy
W trakcie rajdu rowerowego, 8 lipca, w którym uczestniczyli również rowerzyści z Konina
zatrzymano się w Węglewskich Holendrach
na Kaczymce – miejscu, gdzie są pochowani
osadnicy olęderscy pochodzący głównie z Saksonii, Brandenburgii, ze Śląska. Byli to głównie
Niemcy opuszczający swój kraj ze względów
ekonomicznych oraz na skutek prześladowań
(ewangelicy).
Dziś po wielu latach po osadnikach pozostały głównie groby. Drewniany kościół spłonął
po wojnie. Przez dziesiątki lat, od 1945 do dziś,
cmentarz zarósł krzewami i drzewami. Betonowe nagrobki zostały zniszczone, obrosły
mchem, a część ogrodzeń metalowych zdewa-

Dom Kultury w Golinie

Polskie krajobrazy
pędzlem
utrwalone
29 listopada w Domu Kultury w Golinie
otwarto wystawę będącą pokłosiem Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego. Ten plener
to wydarzenie o dużym znaczeniu, ponieważ
przyjeżdżają tam artyści już uznani, legitymujący się znacznym dorobkiem artystycznym. Powstałe prace są z dużym sukcesem
eksponowane na niezależnych wystawach
w Pyzdrach, Miłosławiu, Kołaczkowie, Słupcy

stowano. Pozostałe resztki oraz napisy dające
się czasem odczytać świadczą o kulturze tych
ludzi.
Postanowiono uporządkować teren o powierzchni prawie pół hektara chociaż w części.
Rowerzyści z Goliny rozpoczęli pracę 18 i 20
września, Byli to: Henryk Aniszewski, Wiesława Antkowiak, Wojciech Borkiewicz, Stanisław
Przygodzki, Dorota i Sławomir Szkudelscy, Alina i Jan Zińczukowie, Damian Ciesielski, Włodzimierz Kamiński. Dobrą rada w porządkowaniu służyła Grażyna Szymankiewicz. Wycięto
drzewa i krzewy, zasypano rozkopane groby.
Ustawiono porozrzucane metalowe ogrodzenia, betonowe nagrobki, a krzyże będące w kawałkach wróciły na właściwe miejsce.
19 października w pracach pomogli uczniowie Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika z Goliny
pod opieką swoich nauczycieli: Aldony Olesiak
i Ewy Wróbel. Piękna pogoda sprzyjała pracom:
oczyszczono część napisów, zagrabiono teren,
wyniesiono śmieci.

i Gorzowie Wielkopolskim. Plener propaguje
ideę „wyjścia” sztuki z muzeów na ulice. To właśnie pyzdrskie krajobrazy stały się motywem
przewodnim zaprezentowanych na wernisażu
płócien. Golinianie mogli podziwiać piękną
przyrodę oraz architekturę regionu. Ale istnieje jeszcze możliwość ich zobaczenia, bowiem
obrazy będą wisieć w Galerii Przejściowej do
15 stycznia.
Wernisaż wystawy z tegorocznego Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego był pierwszym
przedsięwzięciem realizowanym pod okiem
nowego dyrektora Domu Kultury w Golinie
Damiana Ciesielskiego. Jego poprzedniczka,
Lucyna Lenard-Woźniak, została dyrektorem
Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie.
Karolina Kasprzak

W pracach uczestniczył również proboszcz
parafii ewangelicko–augsburskiej z Konina, ks.
Waldemar Wunsz.
Należy również podziękować Andrzejowi
Skrzypińskiemu i Rafałowi Wawrzyniakowi –
kolegom rowerzystom z Konina - za czynny
udział w pracach.
Warto, aby to ważne miejsce zostało teraz
właściwie oznaczone.
/sp/

W uporządkowanie cmentarza zaangażowało się
wiele osób

Dom Kultury w Golinie zaprosił na wernisaż wystawy z
tegorocznego Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego

XII Przegląd Twórczości
Bożonarodzeniowej
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Dom Kultury w Golinie zaprosił 16 grudnia
na Przegląd Bożonarodzeniowy. Obejmował
on cztery konkursy: śpiewania kolęd, przedstawień jasełkowych, konkurs plastyczny na
kartę bożonarodzeniową oraz konkurs literacki
„Święta Moich Marzeń”. Zainteresowanie było
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bardzo duże. Okazało się, że tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia są dobrze
znane mieszkańcom gminy Golina, także tym
najmłodszym. Spotkanie było również czasem
refleksji nad tajemnicą narodzin Jezusa Chrystusa.
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