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Dnia 30 czerwca 2021 r. w sali Wiejskiego 
Domu Kultury w Brennie  odbyła  się  sesja 
absolutoryjna.
Absolutorium  to  jeden  z  najistotniejszych 
ustawowych  środków  kontroli  rady  gminy 
nad  działalnością  wójta.  Po  zakończeniu 
roku budżetowego rada gminy ocenia pracę 
organu  wykonawczego    wójta  w  zakresie 
działalności finansowej gminy.
Po przedstawieniu Raportu o  stanie Gminy 
Wijewo  za  rok  2020,  radni  podjęli  jedno‐
głośnie uchwałę w sprawie udzielenia Wój‐
towi  Gminy  Wijewo  wotum  zaufania.  Po 
zapoznaniu  się  ze  sprawozdaniem  finanso‐
wym, sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Wijewo za rok 2020, opinią Komisji 

Rewizyjnej Gminy Wijewo oraz opinią Re‐
gionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, 
Radni Gminy Wijewo  podjęli  jednogłośnie 
uchwałę  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi 
Gminy Wijewo absolutorium.
"Z  okazji  uzyskania  absolutorium,  z  tytułu 
wykonania  budżetu  Gminy  Wijewo  za  rok 
2020,  składamy  serdeczne  gratulacje,  jed‐
nocześnie wiążąc nadzieję w tym, że wysiłek 
Pana  w  zakresie  realizacji  gospodarki  fi‐
nansowej zostanie doceniony także w kolej‐
nych  latach,  bowiem  zrealizowane  teraz 
inwestycje  będą  służyć  kolejnym  pokole‐
niom mieszkańców naszej Gminy. Udowod‐
nił  Pan,  że  jest  wójtem  niezwykle 
skutecznym,  potrafiącym  realizować  zna‐

czące  projekty,  podejmując  śmiałe  decyzje, 
a Pana  efektywna  praca  przyczynia  się  do 
rozwoju, postępu i promocji Gminy Wijewo.
Życzymy wytrwałości  i pełnej realizacji zo‐
bowiązań  i oczekiwań mieszkańców Gminy 
Wijewo. Niech kolejne  lata będą wypełnio‐
ne sukcesami, społeczną akceptacją i niech 
staną się źródłem satysfakcji i motywacji do 
dalszej pracy.
Składają:
Rada Gminy Wijewo
Pracownicy Urzędu Gminy Wijewo
Pracownicy  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Wijewie
Pracownicy  Gminnego  Ośrodka  Kultury 
w Wijewie
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wijewie"

WW  nnuummeerrzzee  mm..iinn..::

strona 3

strona 4

strona 5

strona 6

strona 17

strona 22

Z kart historii Kół 
Śpiewaczych w Gminie 
Wijewo

Spotkanie w Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Dotacje dla Gminy Wijewo

Narodowy Program 
Szczepień

JJeeddnnooggłłoośśnnee  aabbssoolluuttoorriiuumm  ddllaa  WWóójjttaa  GGmmiinnyy  
WWiijjeewwoo  PPaannaa  MMiieecczzyyssłłaawwaa  DDrroożżddżżyyńńsskkiieeggoo

Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego



 maj/czerwiec 2021 Wizja Lokalna
2

Szanowni Państwo,
kilka dni temu rozpoczęło się kalendarzo‐
we lato, czas wypoczynku i wakacji!
W  szkołach  uczniowie    24  czerwca  usły‐
szeli    po  raz  ostatni  w  tym  roku  szkol‐
nym    dzwonek,  otrzymali  świadectwa 
i  ruszyli  na  zasłużony  wakacyjny  wypo‐
czynek. Wakacje,  to czas   urlopów, odpo‐
czynku  od  pracy,  nauki  i  szkolnych 
obowiązków. To  również  czas  na  realiza‐
cję  długo  oczekiwanych  podróży.  Warto 
jednak  pamiętać  o  bezpieczeństwie  swo‐
im  i  dzieci  podczas  letniego  urlopu, 
należy  postępować  ostrożnie  i  przewidy‐
wać  zagrożenia,  które  się  czają w  trakcie 
letniego szaleństwa. 
Minione  miesiące  to  dla  nas  czas  inten‐
sywnej  i  wzmożonej  pracy.  Prowadzimy 
konsultacje    społeczne  dotyczące  Stu‐
dium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zago‐
spodarowania  Przestrzennego  Gminy 
Wijewo.  W  związku  z  prowadzonymi 
pracami  delegacja  gminy  uczestniczyła 
w    zorganizowanym  spotkaniu  w  Wał‐
brzyskiej  Specjalnej  Strefie  Ekonomicz‐
nej,  w  ramach  wsparcia  dla  Gminy 
Wijewo w przygotowaniu studium.
Informuję,  że  otrzymaliśmy  część  środ‐
ków na remont i przebudowę  Wiejskiego 
Domu  Kultury  w  Brennie    wszesną 

jesienią  ruszymy  z  pracami!    Przebudo‐
waliśmy  kolejne  drogi  w  gminie,  rozbu‐
dowaliśmy  oświetlenie  uliczne, 
rozpoczęliśmy  II  etap  wykonania  bieżni 
lekkoatletycznej  w  ramach  zadania  pn. 
„Zagospodarowanie  przestrzeni  publicz‐
nej w Brennie na centrum sportowo – re‐
kreacyjne”.    W  minionym  czasie 
podpisaliśmy umowy z organizacjami po‐
zarządowymi na realizację zadań publicz‐
nych.
Razem z małżeństwami obchodzącymi  ju‐
bileusz  50lecia  pożycia  małżeńskiego 
świętowaliśmy  na  specjalnie  przygotowa‐
nej  na  tą  okazję  uroczystości.  Przeżyć  ze 
sobą pół wieku, to nie lada wyczyn. Takich 
par, które obchodziły Złote Gody, czyli 50 
lat wspólnego  życia,  było  na  uroczystości 
aż  jedenaście.  W  dowód  uznania  pary 
otrzymały Medale Prezydenta RP.
Od  23  czerwca  nasi  rachmistrzowie  ru‐
szyli w teren, by rozpocząć wywiady bez‐
pośrednie z mieszkańcami mające na celu 
spisanie się w Narodowym Powszechnym 
Spisie  Ludności  i  Mieszkań.  Zachęcam 
wszystkich, którzy jeszcze  do tej pory się 
nie  spisali,  aby  nie  czekać  do  ostatniej 
chwili.
Serdeczne  gratulacje  dla  naszych  wspa‐
niałych  uczniów  Zespołu  Szkół  w  Bren‐
nie, którzy  pomimo pandemii zdobywają 
sukcesy  nie  tylko  na  arenie  gminy,  ale 
również w konkursach ogólnopolskich.
Już  w  październiku    Szkoła  Podstawowa 
w Wijewie będzie miała swojego patrona. 
Placówka  oświatowa  będzie  pierwszą 
szkołą  wiejską  w  Polsce,  której  będzie 
patronował Król Stanisław Leszczyński.
Od 7  lipca  rusza  stacjonarna Nieodpłatna 

Pomoc Prawna na terenie Gminy Wijewo.
Od  kilku  dni  funkcjonuje  zorganizowane 
przez GZK w Wijewie kąpielisko nad Je‐
ziorem Białym i nad którego bezpieczeń‐
stwem  czuwają  ratownicy.  Gorąco 
zachęcam  do  wypoczynku  nad  naszymi 
jeziorami! 
Szanowni  Państwo,  od  1  lipca  można   
przyjąć druga dawkę szczepionki przeciw 
COVID19  w  dowolnym  punkcie  szcze‐
pień.  Ruszyła  również  loteria  z  nagroda‐
mi  dla  osób  w  pełni  zaszczepionych.   
Zachęcam  gorąco  do  udziału. Wystarczy 
się  zarejestrować  i  wygrać  nawet  milion 
złotych!
Wprowadzone  zostały  kolejne  poluzowa‐
nia  obostrzeń.  Zachęcam  do  zapoznania 
się  z  aktualnymi  zasadami  bezpieczeń‐
stwa  oraz  sprawdzenia  co  się  zmieniło. 
Kochani!  Od  naszej  wspólnej  odpowie‐
dzialności  zależy  to,  jak  szybko  poradzi‐
my sobie z COVID19.
W  imieniu  własnym  i  w  imieniu  całego 
zespołu,  bardzo  serdecznie  dziękuję  rad‐
nym za udzielone absolutorium oraz gło‐
sowanie za pozytywną oceną mojej pracy. 
To  dla mnie  bardzo ważne.  Odbieram  to 
jako  akceptację moich  poczynań w  spra‐
wie  inwestycji, a  także dbałości o budżet 
gminy.  Decyzje  te  zobowiązują  mnie  do 
dalszej efektywnej pracy dla dobra naszej 
małej  Ojczyzny.  Przemyślane  wydatko‐
wanie  funduszy  oraz  strategiczne  działa‐
nie  to  również  zasługa  współpracy 
z Wami!
Bardzo  dziękuję  za  zaufanie,  którym 
mnie obdarzyliście!

Wójt Gminy Wijewo
Mieczysław Drożdżyński

JJaakk  zzmmiieennii  ssiięę  GGmmiinnaa  WWiijjeewwoo??  KKoolleejjnnyy  eettaapp  kkoonnssuullttaaccjjii  
ssppoołłeecczznnyycchh  ddoottyycczząąccyycchh  SSttuuddiiuumm  UUwwaarruunnkkoowwaańń  ii   KKiieerruunnkkóóww  
ZZaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  PPrrzzeessttrrzzeennnneeggoo  GGmmiinnyy  WWiijjeewwoo
Trwają  prace  nad  Studium  Uwarunkowań 
i  Kierunków  Zagospodarowania  Prze‐
strzennego  Gminy Wijewo.  Już  w  piątek, 
02  lipca  2021r.  oraz  w  piątek  09  lipca 
2021  r.  można  będzie  odwiedzić  punkt 
konsultacyjny, który zlokalizowany będzie 
w Brennie, ul. Jeziorna 3, 64150 Wijewo.
Głos  mieszkańców,  przedsiębiorców,  lo‐
kalnych  stowarzyszeń,  organizacji  poza‐

rządowych  oraz  turystów  jest  dla  nas 
niezwykle  cennym  źródłem  wiedzy 
i  punktem  odniesienia  do  dalszych  prac. 
Przedstawiciele  władz    pragną  wiedzieć, 
co  można  poprawić  lub  zmienić  w  prze‐
strzeni  gminy,  dlatego  zapraszamy  do 
udziału  w  otwartej  dyskusji  każdego,  kto 
chce  wypowiedzieć  się  w  sprawie  Stu‐
dium. 

Razem możemy  stworzyć  lepiej  zaprojek‐
towaną Gminę Wijewo.
Wypowiedzi  jak  i  opinie  wyrażone 
w  punktach  konsultacyjnych  będą  ważną 
wskazówką  dla  planisty  zajmującego  się 
Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Za‐
gospodarowania  Przestrzennego  Gminy 
Wijewo.
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W  dniu  30  kwietnia  2021  r.  pomiędzy 
Gminą  Wijewo  reprezentowaną  przez 
Wójta  Gminy  Pana  Mieczysława  Droż‐
dżyńskiego  a  Parafią  Rzymskokatolicką 
pw.  Św.  Jadwigi  Śląskiej  reprezentowaną 
przez  ks. Andrzeja  Sotka  podpisano  umo‐
wę,  która  dotyczyła  udzielenia  dotacji  na 
prace  konserwatorskie  przy  zabytku  wpi‐
sanym do  rejestru  zabytków. Wspomniane 

wsparcie  finansowe zostało udzielne z bu‐
dżetu Gminy Wijewo na realizację zadania 
pod nazwą Prace konserwatorskie przy oł‐
tarzu bocznym południowym (św. Anny),   
tj. przeprowadzenie prac zgodnie z progra‐
mem „Obrazy olejne na płótnie” w koście‐
le pw. Św. Jadwigi Śląskiej
w Brennie w wysokości 20 000 zł.

PZ

PPooddppiissaanniiee  uummoowwyy  zz  PPaarraaffiiąą  RRzzyymmsskkookkaattoolliicckkąą  ppww..
ŚŚww..  JJaaddwwiiggii  ŚŚlląąsskkiieejj  ww  BBrreennnniiee

Informujemy,  iż    po  uprzednim  złożeniu 
przez  Gminę  Wijewo  wniosku 
o dofinansowanie, w dniu 29  marca 2021 r. 
Sejmik  Województwa  Wielkopolskiego 
podjął  Uchwałą  Nr  XXVIII/509/21 
o  przyznaniu  Gminie  Wijewo  pomocy 
finansowej  ze  środków  budżetu 

Województwa Wielkopolskiego  w  zakresie 
budowy  i  przebudowy  dróg  dojazdowych 
do  gruntów  rolnych  w  2021  roku  na 
realizację  inwestycji  pn.  Budowa 
(przebudowa)  dróg  dojazdowych  do 
gruntów  rolnych  o  szer.  4 m,  oznaczonych 
w  ewidencji  gruntów  jako  obręb: Wijewo, 

Radomyśl,  Potrzebowo,  w  wysokości:
132 750,00 zł.

PB

BBuuddoowwaa  bbiieeżżnnii  nnaa  bbooiisskkuu  ww  BBrreennnniiee
W  miejscowości  Brenno  rozpoczęły  się 
prace  nad  realizacją  zamierzenia  inwesty‐
cyjnego  pod  nazwą:  Wykonanie  bieżni 
lekkoatletycznej  w  ramach  zadania  pn. 
„Zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej 
w  Brennie  na  centrum  sportowo  –  rekre‐
acyjne – etap II”. 
Inwestycja jest dofinansowana ze środków 

Samorządu  Województwa  Wielkopolskie‐
go w  2021  roku  na  zadania  z  zakresu  in‐
frastruktury  sportowej  (lekkoatletycznej). 
Wysokość  dofinansowania  wynosi
70 000,00 zł.
Całkowity koszt inwestycji to: 145.594,62 zł. 
W  ramach  prac  związanych  z  realizacją 
przedsięwzięcia przewiduje  się między  in‐

nymi:
– wykonanie bieżni prostej – 4 torowej,
– wykonanie bieżni okólnej – 2 torowej.

PB

RRoozzbbuuddoowwaa  oośśwwiieettlleenniiaa  uulliicczznneeggoo  nnaa  tteerreenniiee  GGmmiinnyy  WWiijjeewwoo
Gmina Wijewo podjęła działania związane 
z  poprawą  infrastruktury  oświetleniowej 
na terenie gminy.
W Wijewie  na  ul.  Siedmiórki  zostało  zre‐
alizowane  przedsięwzięcie  polegające  na 
modernizacji  oświetlenia  ulicznego.  Łącz‐
na  kwota,  która  została  przeznaczona  na 
ten cel to 28 194,00 zł. Łącznie w Wijewie 
na ul. Siedmiórki, zostało zamontowanych 
9 lamp.

W Brennie na ul. Sportowej i Łąkowej zo‐
stało  zamontowanych  7  lamp  w  związku 
z  przedsięwzięciem  polegającym  na  mo‐
dernizacji  oświetlenia  ulicznego.  Łączna 
kwota,  która  została  przeznaczona  na  ten 
cel to 46 721,50 zł. 
W  2021  roku  planuje  się  dostawienie 
dwóch nowych lamp.
W 2021 roku planowane  jest  również  roz‐
budowanie  oświetlenia  ulicznego  w  miej‐

scowości  Zaborówiec  na  ulicach: 
Sandaczowa,  Węgorzowa  i  Wędkarska. 
Realizacja  powyższego  przedsięwzięcia 
będzie miała miejsce do końca lipca br.
Jednocześnie Gmina Wijewo pragnie poin‐
formować, iż w miejscowości Miastko zo‐
stanie  zamontowanych  18  nowych  lamp. 
Przewiduje  się,  realizację  inwestycji w  III 
kwartale 2021 roku.

PB

NNoowwee  nnaassaaddzzeenniiaa  ddrrzzeeww  mmiiooddooddaajjnnyycchh  ww  22002211  rr..
Informujemy,  iż  po  uprzednim  złożeniu 
przez  Gminę Wijewo  wniosku  o  dofinan‐
sowanie, w dniu  29 marca 2021 r. Sejmik 
Województwa  Wielkopolskiego  podjął 
Uchwałę  Nr  XXVIII/509/21  o  przyznaniu 
Gminie  Wijewo  pomocy  finansowej  ze 

środków  budżetu  Województwa  Wielko‐
polskiego,  w  zakresie    zakupu  sadzonek 
drzew miododajnych w  roku 2021, w wy‐
sokości 11.470,00 zł.

PB
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Od  23  czerwca  br.  rachmistrzowie  spiso‐
wi  rozpoczną  wywiady  bezpośrednie 
w  Narodowym  Spisie  Powszechnym 
Ludności  i  Mieszkań  2021.  Co  to  ozna‐
cza?
Rachmistrzowie  skontaktują  się  z  osoba‐
mi,  które  nie  spisały  się  samodzielnie 
przez  Internet,  nie  spisały  się  na  infolinii 
ani  nie  uczestniczyły  w  wywiadzie  tele‐
fonicznym.
Zgodnie z art. 17a ust. 13 ustawy   o na‐
rodowym  spisie  powszechnym  ludności 
i  mieszkań  w  2021  r.  (Dz.  U.  z  2019  r. 
poz.  1775),  nie  można  odmówić  przeka‐
zania  danych  rachmistrzowi  kontaktują‐
cemu  się  z  osobami  fizycznymi  objętymi 

spisem.  Udział  w  wywiadzie  prowadzo‐
nym przez rachmistrza jest obowiązkowy.
Każdy  rachmistrz  spisowy  posiada  iden‐
tyfikator zawierający:
 1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
 2. numer identyfikatora oraz hologram,
 3. nazwę  i  logo  wojewódzkiego  biura 

spisowego, 
 4. podpis  osoby  upoważnionej  do  wy‐

stawienia identyfikatora,
 5. okres,  na  jaki  identyfikator  został 

wystawiony.
W  razie  wątpliwości  tożsamość  rachmi‐
strza  można  sprawdzić  na  kilka  sposo‐
bów:
– poprzez  specjalnie  przygotowaną  apli‐

kację  dostępną  na  stronie  https://rach‐
mistrz.stat.gov.pl/ ,

– poprzez  kontakt  z  infolinią  spisową 
numerem  22  279  99  99  , wybierz  1  – 
Narodowy  Spis  Powszechny  Ludności 
i Mieszkań,   a następnie 2 – weryfika‐
cja tożsamości rachmistrza,

– w  przypadku  wątpliwości  o  pomoc 
w  weryfikacji  można  także  poprosić 
policję.

Spis  metodą  wywiadu  bezpośredniego 
w  terenie  prowadzony  jest  przez  rachmi‐
strzów  spisowych  z  zachowaniem    stan‐
dardowych  zaleceń  sanitarnych,  zgodnie 
z  aktualnymi  przepisami  prawa  i  zalece‐
niami.  W  trakcie  przeprowadzenia  wy‐
wiadów  bezpośrednich  rachmistrz 
spisowy  powinien  bezwzględnie  dbać 
o  zachowanie  dystansu  społecznego, 
a także realizować obowiązek zakrywania 
ust  i  nosa.  Jeżeli  respondent  jest  objęty 
kwarantanną  lub  izolacją  domową,  wy‐
wiad  może  odbyć  się  telefonicznie  pod 
warunkiem  przekazania  rachmistrzowi 
numeru telefonu kontaktowego.

Zachęcamy  wszystkich,  którzy  jeszcze 
nie wywiązali  się  z obowiązku przekaza‐
nia danych przez Internet, aby uczynili to, 
nie czekając na telefon, bądź wizytę rach‐
mistrza. Spisać można się logując na stro‐
nie  https://spis.gov.pl  lub  dzwoniąc  na 
numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

RReemmoonntt  ssaallii  ww  WWiieejjsskkiimm  DDoommuu  KKuullttuurryy  ww  BBrreennnniiee
Informujemy,  iż Gmina Wijewo otrzymała 
dofinansowanie  na  zadanie  z  zakresu 
zadań  remontowych  pn.  „Remont  sali 
w  Wiejskim  Domu  Kultury 
w  miejscowości  Brenno”,  w  wysokości
67 000,00 zł.  

Program  „Kulisy  kultury”,  ma  podnieść 
atrakcyjność  i  funkcjonalność  instytucji, 
które  służą  prezentowaniu  kultury 
artystycznej,  koncertów,  spektakli  czy 
spotkań ze sztuką.

PB

PPrrzzeebbuuddoowwaa  WWiieejjsskkiieeggoo  DDoommuu  KKuullttuurryy  ww  BBrreennnniiee
--  ddooffiinnaannssoowwaanniiee  zz  kkoolleejjnneeggoo  źźrróóddłłaa
Informujemy,  iż w dniu 13 maja 2021  ro‐
ku  Rada  Wielkopolskiej  Lokalnej  Grupy 
Działania  Kraina  Lasów  i  Jezior  podjęła 

Uchwałą  nr  XVII/51/21  decyzję  o  przy‐
znaniu  Gminie  Wijewo  pomocy  finanso‐
wej  na  zadanie  pn.  „Przebudowa 

Wiejskiego  Domu  Kultury  w  miejscowo‐
ści Brenno”, w wysokości 64 729,00 zł.

PB
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W  związku  z  prowadzonymi  pracami 
Zespołu  Roboczego,  dotyczącego  prac 
nad Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania  Przestrzennego  Gmi‐
ny Wijewo dnia 16.06.2021 r. odbyło się 
spotkanie  podczas,  którego  wójt  Gminy 
Wijewo  Mieczysław  Drożdżyński  wraz 
z  prezesem  Arturem  Siennickim,  wice‐
prezesem  dr.  inż.  Pawłem  Kurtaszem 
spotkali  się  w  siedzibie  WSSE  celem 
podpisania  porozumienia  o  współpracy 
pomiędzy  Wałbrzyską  Specjalną  Strefą 
Ekonomiczną  "INVESTPARK"  i Gminą 
Wijewo.
Przedstawiciele  Gminy  Wijewo  podjęli 
wszelkie  działania  mające  na  celu  wy‐
pracowanie  kompromisu  pomiędzy  inte‐
resem  społeczności  lokalnej 
zapewniającym wysoką jakość życia, 

a  interesami inwestorów gwarantującymi 
gminie  dynamiczny  rozwój  społeczno   
gospodarczy  (tzn.  przygotowanie  tere‐

nów  pod  działalność  inwestycyjną/prze‐
mysłową).  Spowoduje  to  możliwość 

wzrostu udziału dochodów podatkowych 
w  budżecie  Gminy  oraz  możliwość 
stworzenia  nowych  miejsc  pracy  w  re‐
gionie. Działania  te muszą  być  dostoso‐
wane  do  obowiązujących  wymogów, 
niezbędnych  dla  zachowania  wartości 
przyrodniczych, historycznych i kulturo‐
wych regionu.
Wałbrzyska  Specjalna  Strefa  Ekono‐
miczna  „INVESTPARK”  zadeklarowała 
wsparcie Gminie Wijewo w przygotowa‐
niu studium.
Gmina Wijewo  włączając  się  w  działal‐
ność  promocyjną  programu Polska  Stre‐
fa  Inwestycji  wspiera  rozwój 
przedsiębiorczości  i  przyczynia  się  do 
zwiększenia  atrakcyjności  i  innowacyj‐
ności swojego regionu.

PZ

SSppoottkkaanniiee  ww   WWaałłbbrrzzyysskkiieejj  SSppeeccjjaallnneejj  SSttrreeffiiee  EEkkoonnoommiicczznneejj  
ww  sspprraawwiiee  SSttuuddiiuumm  UUwwaarruunnkkoowwaańń  ii  KKiieerruunnkkóóww  ZZaaggoossppoodda‐a‐
rroowwaanniiaa  PPrrzzeessttrrzzeennnneeggoo  GGmmiinnyy  WWiijjeewwoo
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W maju Wójt  Gminy Wijewo Mieczysław 
Drożdżyński  podpisał  umowę  z  przedsta‐
wicielami  organizacji  pozarządowych  z  te‐
renu  Gminy Wijewo  na  realizację  w  2021 
roku zadań publicznych.
Dotacje otrzymała:
– Ochotnicza  Straż  w Wijewie  w  kwocie 
3.500 zł na realizację zadań: „Akademia 
Strażaka  2.0”  oraz  „Historia    Ochotni‐
czej Straży Pożarnej  na fotografiach”,

– Uczniowski  Klub  Sportowy  „WILGA” 

otrzymał  dofinansowanie  w  kwocie 
10.000zł na  realizacje zadania pn.  „ Re‐
alizacja w 2021 roku zadania publiczne‐
go  w  zakresie  wspierania  i  upow
szechniania  kultury  fizycznej  poprzez 
wspieranie  rożnych  zainteresowań  m.in. 
sportowych,  na  organizację  i  udział 
w rozgrywkach piłki nożnej”,

– Klub  Tenisa  Stołowego  w  Wijewie. 
Kwota dofinansowania to 4.000 zł na za‐
danie pn. „Szkolenie techniki gry w teni‐
sa  stołowego  oraz  organizacja  i  udział 
dzieci  i młodzieży w  rozgrywkach  ligo‐
wych i turniejach tenisa stołowego”.

O przyznanie dotacji mogły ubiegać  się or‐
ganizacje  pozarządowe  oraz  podmioty  wy‐
mienione w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu‐
blicznego  i  wolontariacie,  posiadający  od‐
powiednie  doświadczenie  w  tym  zakresie 
lub przygotowanie dające gwarancję realiza‐
cji zadania oraz działające na terenie Gminy 
Wijewo lub na rzecz jej mieszkańców.

Oferty  na  realizację  zadań  publicznych   
można było składać w zakresie:
– wspierania i upowszechniania kultury fi‐
zycznej,

– kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury 
i dziedzictwa narodowego,

– ochrony i promocji zdrowia,
– nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
– porządku i bezpieczeństwa publicznego.

PZ

PPooddppiissaanniiee  uummóóww  zz   oorrggaanniizzaaccjjaammii  ppoozzaarrzząąddoowwyymmii  nnaa  
rreeaalliizzaaccjjęę  zzaaddaańń  ppuubblliicczznnyycchh

Dnia  17  czerwca  2021  r.  miała  miejsce   
wyjątkowa,  wzruszająca  uroczystość.
11 par małżeńskich  z  terenu Gminy Wije‐
wo otrzymało zaproszenie na uroczystość   
z  okazji  Złotych  Godów,  czyli  jubileuszu 
50lecia związku.
Ślub zawarli w 1970  roku  i do dziś  są  ra‐
zem. W  naszej  gminie  takich  par  jest,  aż 
11.  Z  okazji  Złotych Godów Wójt Gminy 
Wijewo   zaprosił  jubilatów do sali   Domu 
Kultury w Wijewie.
Głównym punktem uroczystości było wrę‐
czenie  Medali  za  Długoletnie  Pożycie 
Małżeńskie, które nadaje Prezydent RP.
Uroczystość  uświetnił  występ  Pana  Szy‐
mona  Gądy,  który  wykonał  utwory  m.in. 
Krzysztofa  Krawczyka    „Byle  było  tak”, 
„Jak  minął  dzień”,    Maryli  Rodowicz 
„  Niech  żyje  bal”,    Czerwonych  Gitar 
„Niebo z moich stron”, Al Bano i Rominy 
Power „ Ci sara” wywołujące   wzruszenie 
w oczach Jubilatów.
Na zakończenie koncertu Pan Szymon za‐
śpiewał wiązankę przebojów włoskich.
Oto pary, które świętowały Złote Gody:
 1. Państwo  Wanda  i  Stanisław  Woj‐
ciechowscy.

 2. Państwo Teresa i Zygmunt Górni.

 3. Państwo  Jadwiga  i  Edward  Szwar‐
cowie.

 4. Państwo  Bogumiła  i  Władysław 
Piaśni.

 5. Państwo  Emilia  i  Henryk  Mikołaj‐
czukowie.

 6. Państwo Stefania i Eugeniusz Górni.

 7. Państwo  Barbara  i  Kazimierz  Polo‐
chowie.

 8. Państwo  Kazimiera  i  Kazimierz 
Bortliszowie.

 9. Państwo Zofia i Piotr Wąsiakowie.
 10. Państwo  Maria  i  Władysław  Rę‐
kosiowie.                          ciąg dalszy na następnej 

JJuubbiilleeuusszz  5500--lleecciiaa  ppoożżyycciiaa  mmaałłżżeeńńsskkiieeggoo
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dokończenie z poprzedniej strony

 11.Państwo  Wiesława  i  Stanisław  Ka‐
mińscy.

Był  też oczywiście  toast, życzenia, gratula‐
cje  i  wspomnienia.  Małżonkowie  z  ponad 

pięćdziesięcioletnim  stażem  zgodnie  po‐
twierdzają,  że  nie  ma  jednej  recepty,  ani 
przepisu na to, by wspólnie przeżyć tyle lat.
Jubilaci  łącznie  wychowali  45  dzieci,  do‐
czekali  się  116 wnuków  i  16  prawnuków. 

Różne  były  losy  i  koleje,  wspomnień  nie 
było końca.
Ze względu  na  panujące  obostrzenia  była 
to zaległa uroczystość, która nie doszła do 
skutku w ubiegłym roku.  AB
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 1. 20.04.2021 r.  OSP Wijewo przewoziło osobę na szczepienie. 
 2. 18.05.2021 r.  OSP Wijewo przewoziło osobę na szczepienie.   
 3. 30.05.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 

w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo i OSP Brenno do 
wypadku drogowego na drodze 305 w Wijewie.

 4. 03.06.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Brenno do pożaru 
kwiatów na grobie na cmentarzu w Brennie.

 5. 04.06.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Brenno do wypadku 
drogowego między Brennem a Zaborówcem.

 6. 05.06.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo i OSP Brenno do 
wypadku drogowego między Zaborówcem a Włoszakowicami.

 7. 08.06.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Wijewo, OSP Brenno 
i OSP Potrzebowo do pożaru lasu na Białych Górach.

 8. 12.06.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno do powalonego 
drzewa na drodze Brenno-Ostrów.   

NNaajjwwaażżnniieejjsszzee  wwyyddaarrzzeenniiaa  OOcchhoottnniicczzyycchh  SSttrraażżyy  PPoożżaarrnnyycchh
GGmmiinnyy  WWiijjeewwoo  ww  ookkrreessiiee  kkwwiieecciieeńń  --  cczzeerrwwiieecc  22002211  rr..

Komendant Gminny
Leszek Wolniczak

XXVII Sesja - 26 maja 2021 r.
Podjęto uchwały w sprawie:
 1. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/204/2021 w  sprawie 

ustanowienia nieodpłatnej, nieograniczonej w  czasie 
służebności gruntowej przechodu i  przejazdu na działkach 
nr 658/19, 658/40, 658/44 i 658/52, obręb Wijewo, jednostka 
ewidencyjna Wijewo na rzecz każdoczesnego właściciela 
działki nr  658/51, obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna 
Wijewo.

 2. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/205/2021 w  sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wijewo 
nieruchomości od osoby fizycznej.

 3. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/206/2021 w  sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Brenno-
Ostrów”.

 4. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/207/2021 w  sprawie 
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2020 dla 
Gminy Wijewo.

 5. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/208/2021 w  sprawie 
nadania imienia Szkole Podstawowej w Wijewie.

 6. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/209/2021 w  sprawie 
utworzenia jednostki organizacyjnej o  nazwie ,,Klub Seniora 
w Gminie Wijewo’’.

 7. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/210/2021 w  sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Na posiedzeniu Rady Gminy nie złożono żadnej interpelacji.
24 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stałych Rady 
Gminy Wijewo.
Treść protokołów z posiedzeń Rady Gminy Wijewo oraz treść pod‐
jętych uchwał jest dostępna na stronie internetowej http://
www.bip.wijewo.pl oraz formie papierowej w biurze Rady Gminy 
pok. nr 17.

XXXXVVIIII  SSeessjjaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWiijjeewwoo

Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo
Maria Rąk

W  maju  Ochotniczą  Straż  Pożarną 
w  Wijewie  odwiedziły  przedszkolaki 
z  grup  "Pszczółki"  i  "Rybki"  oraz 
"Wiewiórki",  "Motylki",  "Jeżyki" 
i  "Biedronki",  a  także  uczniowie  klas 
pierwszych  Szkoły  Podstawowej 
w  Wijewie.  Dzieci  mogły  wsiąść  do 
samochodu  bojowego,  zapoznać  się  ze 
sprzętem  wykorzystywanym  do  działań 
ratowniczych  oraz  posłuchać 
o  odpowiedzialnej  służbie  strażaka   
ratownika. 

BGS

WWiizzyyttaa  PPrrzzeeddsszzkkoollaakkóóww  ww  OOSSPP  ww  WWiijjeewwiiee
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W  dniu  23  czerwca  2021  r.  o  godzinie 
15:00  w  Brennie  odbyło  się  wyjazdowe 
posiedzenie  Zarządu  Oddziału  Powiato‐
wego  Związku  Ochotniczych  Straży  Po‐
żarnych  Rzeczypospolitej  Polskiej. 
W  posiedzeniu  uczestniczyli  wszyscy 
członkowie  Zarządu  oraz  Komisji  Rewi‐
zyjnej.

Swoją  obecnością  na  spotkaniu  zaszczy‐
cili goście w osobach: Starosta Leszczyń‐
ski  Pan  Jarosław  Wawrzyniak, 
Komendant  Miejski  Państwowej  Straży 
Pożarnej  w  Lesznie  młodszy  brygadier 
Sebastian Kozłowski oraz Sekretarz Gmi‐
ny  Wijewo  Pani  Aneta  Bajon,  która 
w  bardzo  ciekawy  sposób  przedstawiła 
prezentacje na temat Gminy Wijewo.

Prezes  Zarządu  Oddziału  Powiatowego 
Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych 
Rzeczypospolitej  Polskiej  w    Lesznie 
oraz Zarządu Oddziału Gminnego Związ‐
ku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wi‐
jewie  Pan  Stanisław  Wolniczak  dokonał 
wręczenia  uroczystych  odznaczeń  zasłu‐
żonym Strażakom.

Odznaczenia, które zostały wręczone to:
– Złoty Znak Związku,
– Medal  Honorowy  im.  Bolesława  Cho‐
micza,

– Medal Honorowy ,,Semper Vigilant''.

Na  zdjęciu  po  prawej  stronie  odznaczeni 
druhowie wraz z wręczającymi medale.

W czasie  posiedzenia  podejmowane  były 
następujące tematy:

 1. Organizacja  Obozu  Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych.

 2. Kampania  Sprawozdawczo  –  Wybor‐
cza w Jednostkach OSP, na terenie po‐
wiatu.

 3. Sprawy organizacyjne.
 4. Sprawy bieżące.

Po  wyczerpaniu  tematów  obrady  posie‐
dzenia zakończono.

SW

PPoossiieeddzzeenniiee  ZZaarrzząądduu  OOddddzziiaałłuu  PPoowwiiaattoowweeggoo  ZZwwiiąązzkkuu  
OOcchhoottnniicczzyycchh  SSttrraażżyy  PPoożżaarrnnyycchh  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj
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Biblioteka szkolna od października do maja 
realizowała  ogólnopolski  projekt  czytelni‐
czy  „Czytanie ma moc” w  ramach którego 
przeprowadzono warsztaty słowa w klasach 
I  –  III.  Na  zakończenie  uczniowie  I  klasy 
wzięli  udział  w  bardzo  ciekawym  konkur‐
sie  „Czytanie ma głos!”,  którego  zadaniem 
było  nagranie  kilkuminutowego  fragmentu 
jednej  z  książek  z  projektu.  Niestety  nie 
udało się zająć miejsca na podium, ale czas 
spędzony przy nagrywaniu audiobooka do‐
starczył nam wiele zabawy, radości  i satys‐
fakcji.  Zapraszamy  do  odsłuchania  na 
stronie  szkoły Zespołu Szkół  im. Powstań‐
ców Wielkopolskich  w  Brennie  fragmentu 
książki Andrzeja Maleszki „Magiczne drze‐
wo. Czerwone krzesło” w wykonaniu: Oli‐
wii  Kaźmierczak,  Jacka  Klamki,  Leny 

Makały,  Rozalii  Malczyk,  Karola  Ptaka, 
Andrzeja Rimke, Doroty Skrzypczak.
Zakończył  się  konkurs  biblioteki  szkolnej, 
realizowany  zdalnie,  „LEGO  CHALLEN‐
GE”.  Zadaniem uczestników konkursu by‐
ło  podołanie  czterem  wyzwaniom 
polegającym  na  zbudowaniu  z  klocków: 
pojazdu, budowli, zwierzęcia, rośliny. Jedy‐
ne  kryterium  to  pomysłowość.  Rezultaty 
przeszły  nasze  oczekiwania.  Wpłynęły 
twórcze, ciekawe prace. Zwycięzcą konkur‐
su  i  zdobywcą  głównej  nagrody  –  zestawu 
klocków LEGO, został Tobiasz Garczyński 
z  klasy  IV. Wyróżnienie  otrzymali:  Domi‐
nik  Drożdżyński  z  kl.  IV  za  wyzwanie  – 
budynek,  Martin  Kowal  z  kl.  VIa  za  wy‐
zwanie  –  budynek, Tomasz Miś  z  kl. VIIa 
za wyzwanie – roślina. Nagrody ufundowa‐

ła Rada Rodziców.
Biblioteka  szkolna  życzy  wszystkim  czy‐
telnikom udanych wakacji, pięknych chwil 
spędzonych  z  książką  oraz  samych  fascy‐
nujących podróży po świecie literatury. 

AD

WW  bbiibblliiootteeccee  sszzkkoollnneejj  ddzziiaałłoo  ssiięę……

12  czerwca  2021r.  Ochotnicza  Straż  Po‐
żarna w Wijewie wraz z Ochotniczą Strażą 
Pożarną  w  Kaszczorze  zrealizowały  wy‐
graną  "Licytację  dla  Marysi    chorej  na 
SMA",  podczas  której  te  jednostki,  kwotą 

1300zł  wygrały  uczestnictwo w  szkoleniu 
wysokościowym dla strażaków.
Uczestnicy  ćwiczyli  pod  okiem  specjali‐
sty z zakresu ratownictwa wysokościowe‐
go Marcina Klimaszewskiego, właściciela 

firmy  KlimAlp,  strażaka  z  Komendy 
Miejskiej PSP w Lesznie. Podczas pierw‐
szej  części  strażacy  zapoznali  się  ze 
sprzętem  wysokościowym,  uczyli  się 
wiązać  węzły  oraz  wykorzystywali  tę 
wiedzę i umiejętności podczas działań na 
wysokości. W  drugiej  części  warsztatów 
do  ich  uczestników  dołączył  podnośnik 
z  OSP  Włoszakowice,  co  pozwoliło  na 
rozbudowanie scenariusza szkolenia.
Podczas  szkolenia  jego  uczestnicy mogli 
wrzucić  datek  do  puszki  dla  Marysi 
a  OSP  Wijewo  dodatkowo  wpłaciła  ze‐
brane wcześniej 800zl na jej rzecz.

BGS

SSzzkkoolleenniiee  wwyyssookkoośścciioowwee  ww  OOSSPP  ww  WWiijjeewwiiee
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Dnia  30  kwietnia  w  Samorządowym 
Przedszkolu  w  Wijewie  obchodziliśmy 
uroczyście  Święto  Flagi.  Dzieci  przyszły 
ubrane  w  eleganckie  białoczerwone 
stroje. Każda grupa wykonała piękne flagi 
Polski  dla  uczczenia  naszego  symbolu 
narodowego.  Nasi  zerówkowicze  wraz  z 
Panią  Dyrektor  wybrali  się  pod  Urząd 
Gminy,  gdzie  wykonali  pamiątkowe 
zdjęcia  z  białoczerwoną  wstęgą, 
wyrecytowali  patriotyczny  wiersz  oraz 
zaśpiewali  piosenkę  pt.  „Jestem  Polką  i 
Polakiem”.  Występ  został  ciepło  przyjęty 
przez  Pana  Wójta  Gminy  Wijewo. 
Młodsze  dzieci  zaśpiewały  hymn  i  udały 
się na mały pochód  z  flagami,  a maluszki 
ułożyły  nawet  „żywą  flagę”.  Tego  dnia 
duch  patriotyzmu  unosił  się  w  całym 
przedszkolu,  zapraszamy  więc  do 
obejrzenia zdjęć.   MK

Święto Flagi w Przedszkolu

Nasze  przedszkole  wzięło  udział  w  akcji 
charytatywnej  #ZłotówkaNaMetryMarysi. 
Dnia  14.06.2021r.  odbyło  się  wielkie 
liczenie złotówek i układanie ich na metry. 
Wielkie  podziękowanie  należy  się 
Rodzicom  DZIĘKUJEMY  !  Wspólnymi 
siłami  stworzyliśmy,  aż  154,35  metra 
złotówek!  co  daje  kwotę  6  565,00  zł. 
Pieniążki  wpłacamy  do  skarbonki: 
www.siepomaga.pl
#zlotowkaNaMetryMarysi

RZ

Zbieramy złotówki dla Marysi

Przetwory mleczne czy wędliny? Co lepiej 
skosztować? – ten mały dylemat mieli dziś 
przedszkolacy  z  grupy  „Rybki”,  „Pszczół‐
ki”  i  „Kotki”,  którzy  uczestniczyli 
w „Wiejskim śniadaniu”. Na stole znalazły 
się  również  powidła,  miód,  sok  z  mlecza 
i  różne  warzywa.  Doprawdy,  posiłek 
i  smaczny,  i  co  ważne  –  wartościowy. 
Dzieci  mogły  też  samodzielnie  przygoto‐
wać kanapki. Śniadanie,  które  daje  radość 

i  wzbudza  uśmiech  na  twarzy  –  dlaczego 
nie? "Wiejskie śniadanie" odbyło się w ra‐

mach realizacji tematyki "Wiosna na wsi".
     NG, BD, AMWNiecodzienne śniadanko
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Dzień Dziecka, Pippi i piraci!
W  tym  roku  z  okazji Dnia Dziecka  nasze 
przedszkolaki  w  Samorządowym  Przed‐
szkolu  w Wijewie  wybrały  się  na morską 
przygodę  z  Pippi  i  piratami!  Po  uroczy‐
stym  powitaniu  Pani  Dyrektor  i  życze‐
niach  złożonych  przez  Pana  Wójta, 
rozpoczęła się zabawa na świeżym powie‐

trzu.  Nasze  boisko  było  pięknie  ustrojone 
przez  mamy  z  Rady  Rodziców,  a  pogoda 
i  humory  dopisywały!  Dzieci  mogły  się 
sprawdzić  w  kilku  wesołych  pirackich 
konkurencjach:  slalomie  z  papugą,  szuka‐
niu  skarbu,  wodnych  eksperymentach  itd. 
Była też przerwa na poczęstunek, upomin‐

ki w postaci pirackich czapek oraz ulubio‐
ne  wielkie  bańki  mydlane!  Zabawę 
poprowadziły  animatorki  z  firmy AniMiś. 
Serdeczne podziękowania dla Rady Rodzi‐
ców  za  sfinansowanie  imprezy  i  pomoc 
w organizacji!

      MK

W minionym  czasie  w  przedszkolu  odbył 
się  konkurs  recytatorski  pn.  „Matematyka 
w poezji ukryta". Ku naszemu miłemu za‐
skoczeniu wzięło w nim udział trzydziestu 
utalentowanych  uczestników,  których 
umiejętności  recytatorskie  mieliśmy  za‐
szczyt obejrzeć   w nadesłanych  filmikach. 
Wyłonienie  zwycięzców  nie  było  proste, 
tym bardziej,  że wszyscy uczestnicy przy‐
gotowali  się  do  konkursu  na  „6”.  Jury 
w  składzie:  dyrektor  Samorządowego 
Przedszkola  w Wijewie  pani  Dorota Wol‐
niczak,  kierownik Gminnej Biblioteki  Pu‐
blicznej  w  Wijewie  pani  Grażyna 
Adamczewska,  przewodnicząca  Rady  Ro‐

dziców  pani  Daria  Furmańczak  –  Rękoś 
oraz nauczyciele przedszkola pani Magda‐
lena Piwowońska  i pani Anna Cichowska
Lewandowska,  nie  miało  zatem  łatwego 
zadania. Zgodnie z regulaminem konkursu 
obrano  następujące  kryteria  oceny:  zgod‐
ność  deklamowanych  treści  z  tematem, 
dostosowanie stopnia trudności wybranych 
treści do wieku uczestnika, stopień pamię‐
ciowego opanowania treści, wykorzystanie 
rekwizytów,  gra  aktorska  (mimika,  gesty), 
które  pozwoliły  na  przyznanie wyróżnień. 
Wśród wyróżnionych znaleźli  się: z grupy 
„Pszczółek”  Maja  Apolinarska,  z  grupy 
„Kotków”  Michał  Wolnik,  z  grupy  „Ry‐

bek”  Pola  Giera,  z  grupy  „Biedronek” 
Hanna  Kasperska,  z  grupy  „Jeżyków” 
Hanna  Pacer,  z  grupy  „Wiewiórek”  Jan 
Masłowski.  SERDECZNIE  GRATULU‐
JEMY! Uroczystego wręczenia dyplomów 
i nagród wszystkim uczestnikom konkursu 
dokonały pani dyrektor z panią kierownik 
w  grupach.  „Bo  matematyka  naprawdę 
w poezji jest ukryta…”
Serdecznie  DZIĘKUJEMY  pani  Grażynie 
Adamczewskiej  kierownik  Gminnej  Bi‐
blioteki  Publicznej  w  Wijewie  oraz  pani 
Darii  FurmańczakRękoś  za  ufundowanie 
nagród dla dzieci. Dziękujemy…

      ACL

„Matematyka w poezji ukryta” – rozstrzygnięcie konkursu recytatorskiego



Wizja Lokalna maj/czerwiec 2021
13

1. Puchar Polski Młodzików  Judo
W  dniu  29  maja  w  Gdyni  został  rozegrany 
Puchar Polski Młodzików – Judo Baltic Cup. 
Organizatorem  Judo  Baltic  Cup  był  UKS 
Opty Gdynia przy współudziale Urzędu Mia‐
sta  Gdynia,  Gdyńskiego  Centrum  Sportu 
w  Gdyni  oraz  Polskiego  Związku  Judo.   
W zawodach wzięło udział 380 zawodników 
i  zawodniczek  z  około  100  klubów  sporto‐
wych judo z Polski i zagranicy. Z wielkopol‐
skich  klubów  medal  wywalczyła  nasza 
uczennica  Martyna  Skorupińska  UKS  Pohl 
Judo  Przemęt   w  kategorii wagowej  57  kg, 
która zajęła I miejsce  zdjęcie poniżej.

2. Uczeń klasy IV  Gabriel Wojciech zajął 
I miejsce w konkursie plastycznym "Wio‐
sna w lesie", zorganizowanym z okazji 100
lecia  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwo‐
wych  w  Poznaniu.  W  swojej  pracy  uczeń 
wykazał  się  dużą  inwencją  twórczą  i  pomy‐
słowością w przedstawieniu  tematu  co doce‐
nione  zostało  przez  jury  kopnkursowe   
zdjęcie poniżej.

3. Ogólnopolski  Konkurs  Plastyczny  dla 
Dzieci  ,, Bezpiecznie na wsi mamy  od 30 
lat z KRUS wypadkom zapobiegamy ''. 
Uczeń  klasy  II  naszej  szkoły  Stefan  Rimke 
wziął  udział  w  Ogólnopolskim  Konkursie 
Plastycznym dla Dzieci ,, Bezpiecznie na wsi 
mamy od 30  lat  z KRUS wypadkom zapo‐
biegamy  ''.  Ideę  konkursu  stanowi  bezpie‐
czeństwo dzieci podczas pracy i wypoczynku 
w realiach wiejskich, przede wszystkim pod‐

czas  letnich  wakacji.  Miło  nam  poinformo‐
wać, że Stefan w swojej kategorii wiekowej , 
na  etapie  regionalnym  zajął  II  miejsce.  Dy‐
plom  i  nagrody  odebrał  w  siedzibie  KRUS 
w Lesznie  zdjęcie poniżej.

4.Międzynarodowy  Konkurs  Matema‐
tyczny KANGUR 2021
W czwartek  22  kwietnia  br. w  naszej  szkole 
odbył się Konkurs Matematyczny KANGUR. 
W tym roku był to konkurs szczególny, gdyż 
część  szkół mogła  uczestniczyć w  konkursie 
tylko w formie zdalnej – gdzie wyniki nie by‐
ły brane pod uwagę w rankingu szkół.   Nasi 
uczniowie  pisali  test  na  sali  gimnastycznej 
z  zachowaniem  reżimu  sanitarnego. W  kon‐
kursie uczestniczyło 5 uczniów w dwóch ka‐
tegoriach  wiekowych:  MALUCH  –  2 
uczniów  z  klasy  IV  oraz  BENIAMIN  –  3 
uczniów  z  klasy VIb. Kangur matematyczny 
to konkurs międzynarodowy, wywodzący się 
z Australii, w Polsce przeprowadzany od 1992 
roku. Dla wszystkich uczestników we wszyst‐
kich krajach jest wspólna data konkursu oraz 
te same zestawy pytań dla wszystkich pozio‐
mów.  W  regionie  poznańskim  do  konkursu 
w  formie  stacjonarnej  zgłosiło  się  7481 
uczniów  ze  237  szkół,  w  tym  w  kategorii 
MALUCH 2177 uczniów, w kategorii BEN‐
JAMIN 1476  uczniów. Każdy z uczestników 
tegorocznych zmagań konkursowych otrzymał 
na pamiątkę układankę przestrzenną w formie 
breloczka. Na wyniki czekaliśmy zgodnie z za‐
powiedzią  5  tygodni.  Wśród  wyróżnionych 
w  kategorii  MALUCH  znalazł  się  Dominik 
Drożdżyński, uczeń klasy IV  zdjęcie poniżej.

5. Ogólnopolski  Konkurs  Recytatorski 
„Kto ty jesteś, człowieku?”
Zespół  Szkół  im.  Powstańców  Wielkopol‐
skich w Brennie może poszczycić się niejed‐
nym  osiągnięciem  z  ubiegłych  lat  swoich 
uczniów w  różnych  pozaszkolnych  konkur‐
sach recytatorskich. I w tym roku mamy ko‐
lejną  laureatkę.  Jest  nią  Wiktoria 
Oporowska, uczennica klasy VIII. W kwali‐
fikacjach w kategorii  klasy 78 szkoły pod‐
stawowej  i  szkoły  ponadpodstawowe 
przeszła  do  drugiego  etapu  i  zdobyła  osta‐
tecznie  trzecie  miejsce  w  Ogólnopolskim 
Konkursie  Recytatorskim  „Kto  ty  jesteś, 
człowieku?”  odbywającym  się  w  ramach 
Święta Teatru na Prowincji  2021. Organiza‐
torami  konkursu  są    Samorządowa  Szkoła 
Podstawowa im. Polskich Noblistów w No‐
wym Folwarku oraz Fundacja Dzieci Wrze‐
sińskich z Wrześni. Ze względu na pandemię 
konkurs  odbył  się  online.  Jury  brało  pod 
uwagę  dobór  utworu  (jego  wartość  arty‐
styczną  oraz  dobór  do  możliwości  wyko‐
nawczych uczestnika i jego wieku), ponadto 
interpretację  utworu  oraz  kulturę  słowa 
i ogólny wyraz artystyczny. Nagrodzona pre‐
zentacja  w  wykonaniu  Wiktorii,  przygoto‐
wana  pod  opieką  nauczyciela  języka 
polskiego  Doroty  Pytlik  to  kompozycja 
dwóch  utworów  poetyckich:  Wisławy 
Szymborskiej  „Patrzcie  go”  oraz  Mirona 
Białoszewskiego  „Wywód  jestem’u”. 
Uczennica  w  nagrodę  otrzymała  dyplom 
oraz  bon  do  wykorzystania  w  Empiku   
zdjęcie poniżej.

Jesteśmy z Was dumni. Gratulujemy i życzy‐
my dalszych sukcesów. 

     Nauczyciele Zespołu Szkół w Brennie

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie



maj/czerwiec 2021 Wizja Lokalna
14

Wojciech Chmielarz – Wilkołak 
Prywatny detektyw Dawid Wolski nie  spo‐
cznie. Na cmentarzu, na pogrzebie swojego 
ojca, mecenasa Wolskiego,  który  doprowa‐
dził do uwolnienia mordercy Igi, kobiety je‐
go  życia  – widzi  ją  z  daleka  i  już wie,  że 
przeszłość  wróciła  i  niemożliwe  stało  się 
możliwe. Dziewczyna  jest dziesięć  lat  star‐
sza, zmieniona, ale to Iga. Tylko on ją zoba‐
czył,  tylko  on  ją  rozpoznał.  Nikt  mu  nie 
wierzy, lecz on jest pewien – Iga żyje. Żyje 
i z jakiegoś powodu znowu znika. Od chwili
 jej śmierci Wolski wie, że coś jest nie tak i te‐
raz ma pretekst, żeby to sprawdzić. Dopusz‐
cza  się  profanacji  i  w  niebezpieczną  grę 
wciąga jedynego przyjaznego mu człowieka 
– prokuratora Adama Górnika. Prawda oka‐
że się jednak zbyt trudna do przyjęcia, ale dla
 Wolskiego nie ma ratunku…
Nowa powieść wielokrotnie nominowanego 
i  nagradzanego  autora  kryminałów,  thrille‐
rów i sensacji. To także wielki powrót detek‐
tywa  Dawida  Wolskiego,  którego  losy 
czytelnicy znają z tomów Wampir i Zombie. 
Świetna  historia,  wartka  akcja,  nieprzewi‐
dziane  zakończenie,  które  dosłownie wbija 
w fotel. Trwa właśnie ostatni etap sprzedaży 
praw do serialu i filmu na podstawie powie‐
ści z dużym producentem.

Danielle Steel – Suknia ślubna
Jedna rodzina, cztery pokolenia i jedyna taka
 suknia. Długie rękawy, zabudowany dekolt, 
rozłożysta spódnica obszyta koronką i pereł‐
kami. Do tego tiara i naszyjnik z diamentów.
 W rodzinie Deveraux  ta  spektakularna kre‐
acja niczym cenny skarb przechodzi z poko‐
lenia na pokolenie.

Choć kobiety, które stają w niej na ślubnym 
kobiercu, olśniewają, suknia nie zagwarantu‐
je  im szczęścia. Same będą musiały zawal‐
czyć o to, co najcenniejsze.
Obracająca się w wyższych sferach Eleanor 
pozna słodki smak miłości i gorycz utraty. Jej
 córkę Camille zwiedzie głos własnego niepo‐
kornego serca. Kolejna z rodu, Ruby Moon, 
obdarzona  wyjątkowym  imieniem  i  urodą, 
zdoła przywrócić rodzinie dawną świetność.
Lecz czy to wystarczy, by zaznała szczęścia?
I jaka przyszłość czeka jej córkę Kendall, na‐
zywaną złotym dzieckiem?
Ich życie naznaczą burzliwe wydarzenia hi‐
storii i namiętności mężczyzn. A jednak po‐
łączone więzami krwi, mimo przeciwności, 
kobiety  zdołają  utrzymać  rodzinę  razem. 
Olśniewająca kreacja stanie się dla nich sym‐
bolem tego, co trwałe, cenne i co warto nieść
 w nowe czasy.  Oszałamiająca saga rodzinna.
 Opowieść o szacunku dla przeszłości, rado‐
waniu się teraźniejszością i nadziei na lepszą
 przyszłość.

Marcin  Margielewski    Koszmar  arab‐
skich służących 
Nowa, poruszająca opowieść autora bestsel‐
lerów o tajemnicach krajów arabskich.
Zatrważająca i niezwykle emocjonująca opo‐
wieść  o  biednych  kobietach,  które  zostają 
służącymi w bogatych arabskich domach.
Pozbawione  paszportów,  możliwości  kon‐
taktowania się z rodziną, zamknięte za mura‐
mi  wartych  miliony  posiadłości,  pracują 
często bez wytchnienia i dni wolnych od pra‐
cy.  Gwałcone,  bite,  upokarzane,  nie  mają 
szans na poskarżenie się na swój los, dopóki 
nie skończy się ich kontrakt. Po powrocie do
 swoich  krajów  często wybierają milczenie, 
bo świat nie chce wierzyć w ich historie.

Marcin Margielewski namówił pochodzącą 
z Indonezji Ekę, by opowiedziała wstrząsają‐
cą historię swojej mamy i cioci, które stały się
 ofiarami współczesnego systemu niewolnic‐
twa.
To druga  po `Modelkach z Dubaju`  książ‐
ka z serii `Niewolnicy` opowiadającej o lu‐
dziach,  którzy  na  Bliskim  Wschodzie 
traktowani są jak zwykły towar.

Reyes Monforte  Pocztówki ze Wschodu 
Tych wspomnień nie zniszczy nawet piekło 
obozu koncentracyjnego
We wrześniu 1943 roku Ella zostaje wywie‐
ziona do obozu w AuschwitzBirkenau. Od 
razu  staje  się  uprzywilejowaną  więźniarką 
i  pomocnicą Marii Mandel  zwanej  Bestią. 
Mimo że Ella ma lepsze warunki niż reszta 
więźniów, jest zdana na łaskę i niełaskę Be‐
stii, która często wpada w furię i znęca się nad
 dziewczyną. Ella pracuje w tak zwanej Kana‐
dzie, gdzie w bagażach deportowanych znaj‐
duje liczne pocztówki i zdjęcia. Wykrada je 
i w ukryciu zapisuje na nich obozowe histo‐
rie, a także imiona towarzyszek, by nikt o nich
 nie zapomniał.
Prawie czterdzieści lat później Bella próbuje 
się pogodzić ze śmiercią matki. Kiedy wyda‐
je się, że życie powoli wraca na właściwe to‐
ry,  dziewczyna  dostaje  tajemnicze  pudełko 
pełne  starych  pocztówek,  które  jej  matka 
przechowywała,  będąc  więźniarką  obozu 
Auschwitz Birkenau.
Chciałam, żebyś je miała i oczywiście żebyś 
je przeczytała. I żebyś zrobiła to we właści‐
wym czasie. Ten czas właśnie nadszedł.
Pocztówki ze Wschodu to chwytająca za ser‐
ce opowieść o doświadczeniach, które na za‐
wsze nas zmieniają, woli walki i dramacie II 
wojny światowej.

Nowości w bibliotece

Wojciech Chmielarz "Wilkołak" Danielle Steel "Suknia ślubna" Marcin Margielewski "Koszmar arabskich 

służących"

Reyes Monforte "Pocztówki ze wschodu"



Wizja Lokalna maj/czerwiec 2021
15

Miło  nam  poinformować,  że  w  Gminnej 
Bibliotece  Publicznej  w Wijewie  od  lipca 
2021  roku  zostanie  utworzone  stanowisko 
do  darmowej  wypożyczalni  Academica, 
które umożliwi korzystanie ze zbiorów cy‐
frowych Biblioteki Narodowej.   Academi‐
ca dysponuje ponad 3 mln publikacji.  Jest 
to  innowacyjny  system  cyfrowych  wypo‐
życzeń  międzybibliotecznych,  który  po‐
zwala  na  natychmiastowy  dostęp  do 
publikacji  ze wszystkich  dziedzin wiedzy, 

za  pośrednictwem  terminali  bibliotecz‐
nych.  Znajdziemy w jej zasobach najnow‐
sze  podręczniki  akademickie,  prace 
naukowe  i  popularnonaukowe,  monogra‐
fie,  lektury szkolne  i  lektury na olimpiady 
przedmiotowe, czasopisma naukowe a tak‐
że publikacje digitalizowane na podstawie 
sugestii użytkowników i zbiory POLONY. 
Dzięki  usłudze  szybkiej  digitalizacji,  na 
życzenie  czytelnika  Biblioteka  Narodowa 
jest  w  stanie  w  ciągu  maksymalnie  4  dni 

roboczych,  dodać  do  zbiorów Academici 
każdą publikację z jej magazynów. 
Zapraszamy  do  korzystania  z  cyfrowej 
wypożyczalni  międzybibliotecznej  ACA‐
DEMICA. 

 GA

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Wijewie

Rowerowe skrzaty meldują wykonanie za‐
dania! Misja skrzatów ukończona pomyśl‐
nie!            O  Marysi  usłyszeli  mieszkańcy 
Głogowa,  Sławy  i  okolic  i  wraz  z  naszą 
drużyną  dokładamy  cegiełkę  wsparcia  na 
leczenie  Marysi  Drożdżyńskiej  w  kwocie 
2939,88 zł.
Misja ukończona, ale nie zakończona...Ca‐
ły  czas  wspierajmy  misję  skrzatów  i  po‐
magajmy  Marysi  przekazując  dowolny 
datek od  serca na: www.siepomaga.pl/ma‐
ria    trwa walka  z  czasem o  terapię  geno‐
wą!
Było pięknie...
Ukończyliśmy  100  km  rajd  bezpiecznie, 
z  uśmiechem  na  twarzy,    w  towarzystwie 
Rowerówka  na  medal!  W  szczególności 
ten medal wdzięczności otrzymują: 
– Cała  Drużyna  Skrzatów  cudownej Ma‐
rysieńki. Pięknie...

– Jacek  (nasz  syn),  najmłodszy  8  letni 
uczestnik,  który  przejechał  dla  małej 
Marysi  60 km  i  pięknie kwestował.  Je‐
steśmy  wszyscy  z  Ciebie  bardzo  dum‐
ni! 

– Zespół z Potrzebowa ,,Pod batutą sołty‐
sa"  brawo dla Was za cudowne wystę‐
py!

– Przemek Wolniczak za oprawę muzycz‐
ną, już po raz kolejny...

– Piekarnia GS z Wijewa za ufundowanie 

przepysznego ciasta!
– Grupa Ratownictwa Wodnego ze Sławy 
i  Ratownictwo  WOPR  z  Głogowa  za 
pogadankę o bezpieczeństwie nad wodą 
i warsztaty z udzielania I pomocy! Nie‐
zmiernie ważna sprawa!

– Straż  Poszukiwawcza  z  Głogowa  za 
świetny pokaz!

– Przewodnik  turystyczny  z  Głogowa  za 
ciekawie  opowiedzianą  historię  miasta 
Głogowa!

– Kapitan  statku  ,,Laguna''  za  wspaniały 
rejs po Odrze!

– Grupa Offroadowa za ufundowanie Vo‐

ucherów  na  przejażdżkę  terenową 
i przeprowadzenie licytacji! 

– Joanna  Ossowska  za  wykonanie  ślicz‐
nego skrzacika dla Marysi  i ufundowa‐
nie toreb na licytację!

– Sklep  Internetowy  ,,Ubierz  swoje  ścia‐
ny" za fanty na licytację!

– Wszyscy,  którzy  otworzyli  swoje  serca 
dla Marysi!

Przed  nami  jeszcze  niejeden  rajd  rowero‐
wy,  a  zatem  do  szybkiego  zobaczenia, 
skrzaciki! 

MK

Rowerowe skrzaty -  dla Marysi!

Przeszłość  Chóru  HEJNAŁ  została  już 
wielokrotnie  opisana  w  różnych  czasopi‐
smach  regionalnych  i  gminnych.  Dla 
przykładu,  z  okazji  rocznic  wydawano 
okolicznościowe  foldery.  Działalność 
Chóru  i  jego  członków  to  nie  tylko  śpie‐
wanie  na  koncertach,  przeglądach  czy 
uroczystościach  państwowych  lub  ko‐

ścielnych. Warto  pokazać  i  ocalić  od  za‐
pomnienia te wszystkie wydarzenia, które 
zostały udokumentowane w fotografii.
Chór HEJNAŁ został założony jako Koło 
Śpiewacze  w Wijewie  30  marca  1928  r. 
Chórzyści, od  samego początku, włączyli 
się  do  działalności  społecznej,  bo  oprócz 
śpiewania  przygotowywali  uroczystości 

państwowe  oraz  kościelne.  Byli  pierw‐
szymi  organizatorami  jasełek,  przedsta‐
wień  teatralnych  czy  operowych. 
Wszędzie  pielęgnowana  była  mowa  oj‐
czysta, czyli  język polski,  tak spragniony 
po 100letniej niewoli. 

             dokończenie na nastepnej stronie

Chór Hejnał - przeszłość i teraźniejszość w obiektywie
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dokończenie z poprzedniej strony Na  przestrzeni  90  lat  działalność  Chóru 
i jego praca została wysoko oceniona. Za 
swą  aktywność  dla  gminy  i  kraju  Chór 
został  uhonorowany  najwyższymi  od‐
znaczeniami.  Należy  wspomnieć,  że 
Chór  HEJNAŁ  posiada  odznaki  „Zasłu‐
żony dla Gminy Wijewo” oraz „Zasłużo‐
ny  dla  Powiatu  Leszczyńskiego”. 
Z  okazji  85lecia  istnienia  Chóru  Mini‐
ster  Kultury,  Dziedzictwa  Narodowego 
i Sportu wyróżnił Chór odznaką  „Zasłu‐
żony dla Kultury Polskiej”. Dalej, z oka‐
zji  90lecia  Zarząd  Województwa 
Wielkopolskiego,  w  dniu  5.10.2018  r., 
nagrodził  Chór  odznaką  honorową  „Za 
zasługi dla województwa wielkopolskie‐
go”. 
Chór HEJNAŁ  jest  jedną  z  najstarszych 
organizacji istniejących w naszej gminie. 
Chórzyści  to  seniorzy,  których  zdrowie 
nie  oszczędza  a  umiłowanie  do  śpiewa‐
nia  nie  gaśnie,  dlatego  zwracamy  się 
z apelem do  ludzi młodszego pokolenia. 
Zapewne  pamiętacie  swoich  dziadków 
czy  rodziców  jak  bardzo  kochali  śpiew 
i muzykę uczęszczając na próby, a potem 
na  występy,  koncerty  czy  przeglądy. 
Przejmijcie  pałeczkę  po  nas,  czas  nie 
czeka. Warto ocalić to co posiadamy. Za‐
praszamy do kontaktu z Prezesem Chóru 
Hejnał  Józefem Wojciechem pod nr tel. 
663 075 736.

    Prezes Chóru Hejnał Józef Wojciech

Koło Śpiewu Hejnał  lata 20ste XX wieku

Koło Śpiewu Hejnał  lata 20ste XX wieku Chór Hejnał   Przegląd Muzyki Biesiadnej,
rok 2014

Chór Hejnał  koncert z okazji 90lecia chóru, rok 2018

Chór Hejnał  Narodowe Śpiewanie z okazji 
obchodów 100lecia Odzyskania Niepodległości,

rok 2018
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W nr 2/2021 Wizji Lokalnej jest artykuł „Z hi‐
storii  Kół  Śpiewaczych  w  Gminie  Wijewo”, 
w  którym  czytamy,  że  nic  nie  wiemy  o  po‐
wstaniu  Koła Śpiewackiego „Lutnia” w Zabo‐
rówcu.  A  jednak  znalazły  się  dokumenty 
potwierdzające  historię  tego  chóru,  które  po‐

siada  Pan Grzegorz Miś  z  Zaborówca,  dzięki 
niemu możemy przybliżyć historię chóru. 

Koło Śpiewackie „Lutnia” założone zostało 
6 marca  1926  r.  i  liczyło  32  członków. Ze 
sprawozdania z działalności  chóru    za czas 
od 10  listopada 1927 r. do 1 stycznia 1928 
r. wynika, że na walnym zebraniu   dnia 10 
listopada  1927  r.  prezesem  i  dyrygentem 
został  wybrany  Pan  Noskowiak,  kolejnym 
prezesem  był  Pan  Marian  Lesiński.  Spra‐
wozdanie  z  działalność  koła  z  lat  1931
1932  opisuje  :  „3  maja  towarzystwo  brało 
udział w obchodach… 5 lipca urządziło so‐
bie nasze  tow. zabawę  latową na  łące pana 
Borowego. Dnia 19 lipca brało udział nasze 

tow.  na  uroczystości  10  lecia  istnienia  to‐
warzystwa Powstańców i Wojaków Brenno 
Wijew , którym ofiarowaliśmy także w dniu 
tem gwóźdź pamiątkowy. Dnia  16  sierpnia 
brało towarzystwo udział w poświęceniu li‐
ry koła śpiewu św. Cecylii w Dłużynie. Na 

zebraniu,  które  odbyło  się  30  listopada 
1931  roku  wygłosił  nam  drh  prezes  Stęp‐

czak Józef krótki wykład o miesiącu propa‐
gandy Śląska. W święta Bożego Narodzenia 
odegrało  nasze  tow.  dwie  sztuki  teatralne 
pod tytułem Za nic żydowskie swaty i Bła‐
zen opętany. 10 stycznia 32 roku nasze koło 
brało  udział  w  pochodzie  i  także  złożyło 
wieniec na grobie poległego żołnierza z na‐
szej  wioski.  Dnia  7  lutego1932  roku  urzą‐
dziło  sobie  nasze  tow.  z  sąsiednimi  tow. 
Kołem  śpiewu  Hejnał  z  Wijewa  i  kołem 
śpiewu  Harmonja  z  Potrzebowa  zabawę 
w zamkniętym kółku na Sali Michalewicza 
w Wijewie” W 10rocznicę swego istnienia 

5 sierpnia 1936 roku dokonano poświęcenia 
sztandaru  chóru,  a  jego  chrzestną  została 
Helena  Brychcowa.  Chór  istniał  do  roku 
1939 i nigdy już nie został reaktywowany. 
Dziękuję Panu Grzegorzowi za udostępnie‐
nie dokumentów.
Kopie  oryginalnych  dokumentów  historii 
Koła  Śpiewaczego  „Lutnia”  dostępne  są 
w  Gminnej  Bibliotece  Publicznej  w Wije‐
wie.

 GA

ZZ  hhiissttoorriiii  KKóółł  ŚŚppiieewwaacczzyycchh  ww  GGmmiinniiee  WWiijjeewwoo……

Koło Śpiewu "Lutnia"  wręczenie sztandaru, 5 lipca 1936 r.

Koło Śpiewu "Lutnia"  zabawa na łące Pana Borowego

Zaproszenie na 10 rocznicę powstania Koła Śpiewu 
"Lutnia" połączoną z poświęceniem sztandaru

Sztandar Koła Śpiewu "Lutnia"  sztandar niesie 
Józef Brenienek
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Podczas  XXVII  sesji  Rady  Gminy,  która 
odbyła  się w  dniu  26 maja  2021  r.  radni   
podjęli uchwałę w sprawie nadania Szkole 
Podstawowej  w  Wijewie  imienia  Króla 
Stanisława  Leszczyńskiego.  Za  kandyda‐
turą  króla  opowiedziała  się  większość 
osób, które 25 marca 2021 r. wzięły udział 
w wewnątrzszkolnym głosowaniu nad wy‐
borem patrona. Uroczyste nadanie  imienia 
szkole  odbędzie  się  15  października  2021 
r. w ramach obchodów 180 – lecia powsta‐
nia szkoły. Tym samym Szkoła Podstawo‐
wa w Wijewie,  stanie  się  pierwszą  szkołą 
wiejską  w  Polsce,  której  patronuje  osoba 
króla  Stanisława  Leszczyńskiego,  który 
jako  dziedzic  dóbr  Wijewskich  i  gospo‐
darz  ziem dzisiejszej gminy Wijewo,  stro‐
nił  od  miejskiego  zgiełku  na  rzecz 
ziemiaństwa, które sobie upodobał. Postać 
króla  Stanisława  Leszczyńskiego,  najdłu‐
żej  żyjącego  polskiego  monarchy,  syna 
starosty wschowskiego,  związała  się  z  hi‐
storią  Wijewa  za  sprawą  jego  zaślubin 
z  Katarzyną  z  Opalińskich.    To  właśnie 
Katarzyna  jako ostatnia dziedziczka  rozle‐
głych  majątków  należących  od  dwóch 
wieków do  jej  rodziny, wniosła w  posagu 
ślubnym dobra Wijewskie  i Włoszakowic‐
kie,  wówczas  21  letniemu  Stanisławowi.   
Przyszły,  dwukrotny  król  polski  przyszedł 
na  świat  20  października  1677  r.  jako  je‐
dyne  dziecko  ówczesnego  starosty 
wschowskiego  Rafała  Leszczyńskiego 
i Anny z Jabłonowskich. W tym czasie ro‐

dzina  Stanisława  należała  do  najbardziej 
wpływowych  i  najzamożniejszych  familii 
z  obszaru  Wielkopolski.  Warto  w  tym 
miejscu przywołać fragment z książki Sta‐
nisława Malepszaka,    który  cytując  za  hi‐
storykiem  Józefem  Feldmanem 
w  następujący  sposób  pisał  o  tej  rodzi‐
nie:  ,,Leszczyńscy z dawien dawna słynęli 
z umiejętności wydobywania z swych ma‐
jątków  najwyższego  dochodu  nie  droga 
wyzysku  swych  poddanych  lecz  przez 
wprowadzanie  racjonalnych  metod  euro‐
pejskich.  Leszczyńscy  byli  także  mecena‐
sami kultury. Wznosili wspaniałe budowle, 
zakładali  szkoły,  biblioteki  i  drukarnie, 
opiekowali się ludźmi nauki i pióra”. 
O tym jak wielką wagę przywiązywał Sta‐
nisław  do  ziemi,  świadczą  m.in.  jego  pu‐
blikacje  takie  jak:  ,,O  rolnictwie 
i magazynach obfitości” czy też ilustrowa‐
ne:  ,,Nowe  Wynalazki  dla  korzyści  i  na 
użytek  ogółu”,  w  których  to  zaprezento‐
wał   on zaprojektowane przez siebie urzą‐
dzenia  rolnicze  takie  jak  nowe  rodzaje 
pługów, młockarnie do zboża, maszynę do 
skrążania i przesiewania ziarna, liczne wa‐
rianty  nowych  powozów  czy  piec  do 
ogrzewania kilku izb jednocześnie oraz ło‐
dzie  mogące  płynąć  pod  prąd.  ,,Najpierw 
należy zadbać o  los prawdziwych naszych 
chlebodawców”  takimi  właśnie  słowami 
odnosił się Stanisław do mieszkańców wsi 
w  swoim  życiowym  dziele  ,,Głos  wolny 
wolność  ubezpieczający”,  w  którym  pro‐

ponował  zniesienie  poddaństwa.  ,,Bogac‐
two kraju zależy jedynie od tych ludzi tak 
małych  na  pozór,  lecz  istotnie  szacow‐
nych, których niwy nasze do uprawy poru‐
czyliśmy,  a  którzy  żywią  wszystkie  inne 
członki narodu.” Fragment tekstu Stanisła‐
wa z eseju ,,O Rolnictwie…”. 
Innym namacalny dowodem potwierdzają‐
cym  jak  dobrym  gospodarzem  dla  swych 
dób  był  Stanisław  Leszczyński,  świadczy 
zachowany dokument wydany przez niego 
16  lutego 1707  r. na mocy którego, wów‐
czas  jako  król  Polski,  zwalnia  mieszkań‐
ców  swoich  miast  i  wsi  dziedzicznych 
(w tym dóbr Wijewskich) na okres 3 lat od 
wszelkich  podatków  i  należności  aby 
w ten sposób pomóc mieszkańcom odrobić 
straty jakich doświadczyli na skutek trwa‐
jącej Wojny  Północnej.  Innym  niezwykle 
ciekawym dokumentem przechowywanym 
w  poznańskim  archiwum  jest  kontrakt 
sprzedaży  dóbr  należących  do  Stanisława 
z 28 lipca 1738 r., w którym pojawiają się 
dokładne opisy wszystkiego  tego co moż‐
na  było  zobaczyć  w  gminie  Wijewo  za 
czasów Stanisława oraz co nie mniej cen‐
ne,  pierwszą  w  historii  listę  nazwisk 
mieszkańców  gminy  Wijewo.    Kolejnym 
ważnym  materiałem  archiwalnym,  wiążą‐
cym króla z jego majątkami ziemskimi na 
interesującym nas obszarze,  jest zachowa‐
na  treść  korespondencji  Stanisława  Lesz‐
czyńskiego  z  czerwca  1727  r.,  a  wiec 
z okresu gdy przebywał on już we Francji. 
Nie chciałbym w poniższym artykule wda‐
wać się w szczegóły dotyczące objęcia tro‐
nu  przez  Stanisława  oraz  okolicznością 
jakie  sprawiły,  że  był  on  zmuszony  opu‐
ścić ojczyznę, ponieważ pisałem już o tym 
we  wcześniejszym  artykule  zamieszczo‐
nym w poprzednich numerach  ,,Wizji Lo‐
kalnej”  z  marca  bieżącego  roku.  Otóż 
wspomniany list wysłany przez Stanisława 
z  zamku  Chambord  nad  Loarą  został  za‐
adresowany  do Władysława  Ponińskiego, 
który  podczas  nie  obecności  Leszczyń‐
skiego  stał  się  dzierżawcą  jego  dóbr.  Był 
to zaufany przyjaciel króla  i  jego były  re‐
ferendarz  koronny,  a  ponadto  starosta 
wschowski  w  latach  16911700  oraz 
uczestnik odsieczy wiedeńskiej u boku oj‐
ca Stanisława, Rafała Leszczyńskiego jako 
chorążego  wielkiego  koronnego. W  liście 
tym Stanisław wysuwa w miejsce zmarłe‐
go  proboszcza  włoszakowickiego,  swego 
kandydata w  osobie  księdza  Jana Koszut‐
skiego.

                 ciąg dalszy na następnej stronie

SSttaanniissłłaaww  LLeesszzcczzyyńńsskkii  ––  ppaattrroonneemm  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  ww  WWiijjeewwiiee

Mapa Ziemi Wschowskiej w 1736 r. z zaznaczonymi dobrami ziemskimi Stanisława i Katarzyny Leszczyńskich. 
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Dzięki temu widzimy, że Leszczyński nadal 
korzysta z  tak zwanego prawa patronackie‐
go, w myśl  którego  tylko  prawowity  dzie‐
dzic  wystawiał  kandydata  na  stanowisko 
plebana.  Dowodzi  to,  że  pomimo  pobytu 
Stanisława za granicą,  1300 km od  swoich 
rodzinnych włości, zarekwirowanych na ten 
czas  przez  jego  przeciwnika  króla Augusta 
II Sasa, nie pozostawał on obojętny na to co 
działo  się w  jego majątkach, będąc na bie‐
żąco  nawet  ze  śmiercią  plebana,  która  nie 
umknęła  jego  uwadze.  Poniżej  fragmenty 
przetłumaczonego listu Stanisława: 
„Mości Panie podkoniuszy koronny. Doszła 
nas  wiadomość  o  zejściu  księdza  plebana 
włoszakowickiego  oraz  o  zdolności  Jego‐
mości  księdza  Koszuckiego  do  duchowego 
prowadzenia  tej  parafii.  Zatem  chciej  go 
Wielmożny Pan proszę jako właściciel dóbr 
tych  imieniem  moim  prezentować  księdzu 
biskupowi  poznańskiemu,  a  sam  bądź  pe‐
wien,  żem  jest Wielmożnemu  Panu  z  serca 
życzliwy. 
             Stanisław Król w Hamborze, 1 czerwca 1727”

Nie mniej  ciekawy  jest  również dalszy ob‐
rót  tej  sprawy w  którą  włączył  się  ówcze‐
sny  proboszcz  breński  w  ten  czas  dziekan 
wschowski  Krzysztof  Zalisz,  któremu  no‐
minacja  księdza  Jana  Koszutskiego  na  no‐
wego  proboszcza Włoszakowic  była w  nie 
smak,  ponieważ  zdążył  on  już  zapropono‐
wać  tą funkcję ks. Hilaremu Jabłonowskie‐
mu.  Spór  plebana  Breńskiego  z  decyzją 
dziedzica  reprezentowanego  przez  Włady‐
sława  Ponińskiego  kontynuowano  przed 
sądem we Wschowie. Ostatecznie przychy‐

lono się do nominacji wysuniętej przez Sta‐
nisława  Leszczyńskiego,  ponieważ 
stanowisko  proboszcza  utrzymał  ks.  Ko‐
szutski. Było to zapewne nie lada zaskocze‐
nie dla proboszcza breńskiego, że Stanisław 
pomimo  swojej  nie  obecności  nadal  żywo 
ingerował  w  życie  społecznoreligijne 
mieszkańców swoich dóbr.
Śledząc  nazwiska  dzierżawców  dóbr  wi‐
jewskich  podczas  nie  obecności  w  kraju 
Stanisława  Leszczyńskiego  zauważymy,  że 
znaleźli  się  wśród  nich  dawni  stronnicy 
króla, którzy pomagali mu w zdobyciu ko‐
rony. Oprócz wspomnianego  już Władysła‐
wa  Ponińskiego,  majątkiem  w  Wijewie 
zarządzali  Piotr  Jakub  Bronisz  podczaszy 
wschowski, który kierował obradami sejmu 
koronacyjnego  Stanisława  Leszczyńskiego, 
natomiast  po  śmierci  Bronisza  w  1719  r. 
funkcja ta przypadła Franciszkowi Radzew‐
skiemu  staroście  wschowskiemu  w  latach 
17001720,  który  piastował  urząd  chorąże‐
go nadwornego koronnego króla Stanisława 
Leszczyńskiego,  należąc  przy  tym  do  naj‐
wierniejszych  popleczników  monarchy. 
Warto  również  wspomnieć  o  osobie  Fran‐
ciszka  Ksawerego  Kęszyckiego  który  wy‐
chował  się  na  dworze  Stanisława 
Leszczyńskiego w księstwie Lotaryngii. Je‐
go syn Kalikst wraz z synową Nimfą z Mo‐
dlibowskich  byli  w  późniejszych  latach 
właścicielami  Lginia,  który  do  1699  r.  po‐
zostawał własnością żony Stanisława, Kata‐
rzyny Opalińskiej. To właśnie Nimfa, córka 
właściciela  Wijewa  Walentego  Modlibow‐
skiego  wraz  ze  swoim  mężem  ufundowali 
kościoły  w  Lginiu,  Łysinach  i  Krzycku, 
o  czym  pisałem  w  poprzednim  nume‐
rze ,,Wizji Lokalnej”. 
Stanisław  Leszczyński  na  kartach  historii 
zapisał się przede wszystkim jako doskona‐
ły  organizator  i  zarządca  życia  społeczno
kulturalnego,  gospodarczego  i  naukowego 
jako  opiekun  nauk,  mecenas  sztuk,  archi‐
tekt, malarz, pisarz, filozof, poliglota i spo‐
łecznik.  Był  człowiekiem  głębokiej  wiary, 
który potrafił przy tym zachować olbrzymią 
tolerancję  dla  innych  wyznań  i  światopo‐
glądów, do czego bez wątpienia przyczyniło 
się odebrane przez niego wykształcenie za‐
równo  z  rąk  Jezuitów  jak  i  wykładowców 
słynnego,  protestanckiego  gimnazjum 
w  Lesznie,  założonego  przez  jego  przod‐
ków.  Stanisław  był  znany  i  ceniony  przez 
największych  przedstawicieli  myśli  oświe‐
cenia  takich  jak:  Monteskiusza,  Wolter 
i Rousseau,  którzy  gościli  na  jego  dworze, 
nie bez powodu został też okrzyknięty Kró‐
lem Filozofem. Aby móc w pełni uchwycić 
i docenić jego niewątpliwy wkład w kulturę 

i  rozwój  nauk,  konieczne  jest  poznanie, 
szczególnie  ostatniego  okresu  jego  życia, 
przypadającego  na  29  lat  spędzonych  na 
tronie księstwa Lotaryngii.

Jest to bowiem najbardziej owocny i stabil‐
ny epizod w jego długim, pełnym zwrotów 
akcji  życiu.  Z  powodu  wojen  oraz  inter‐
wencji  obcych  wojsk,  dwukrotne  panowa‐
nie  Stanisława  w  Polsce  zakończyło  się 
wygnaniem z Rzeczpospolitej. Świadectwo 
tego  jak  wysoce  oświeconym  i  dobrotli‐
wym  byłby  władcą,  mógł  dać  dopiero  na 
obczyźnie. Jan Paweł II podczas swojej wi‐
zyty  w  Nancy,  stolicy  Lotaryngii 
10.10.1988 r. przywołał postać   Stanisława 
Leszczyńskiego  jako  symbol  pielgrzymo‐
wania  naszego  narodu:  ,,…wyprzedził  ten 
królwygnaniec  Stanisław  Leszczyński 
wszystkich  polskich  emigrantów  w  XIX 
i XX stuleciu, wyprzedził Mickiewicza i je‐
go Księgi Pielgrzymstwa” Jan Paweł II.

W  powierzonym  mu  księstwie  Lotaryngii 
i  Baru  zaskarbił  sobie  uznanie  swoich  no‐
wych poddanych, licznymi fundacjami cha‐
rytatywnymi  oraz  szerokimi  programami 
budowlanymi, na które sam łożył.

                   ciąg dalszy na następnej stronie

Stanisław Leszczyński jako Sarmata.

Maszyny rolnicze według projektów Stanisława 
Leszczyńskiego  młockarnia. Źródło: Biblioteka 

Nancy. 

Maszyny rolnicze według projektów Stanisława 
Leszczyńskiego  pług. Źródło: Biblioteka Nancy.
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Były  to  m.in.:  program  budowlany  spi‐
chlerzy na zboże mających chronić podda‐
nych  przed  głodem  na  wypadek  klęski 
nieurodzaju,  utworzenie  Królewskiego 
Kolegium Medycznego,  budowa  i  unowo‐
cześnienie szpitali oraz wykształcenie per‐
sonelu    pielęgniarskiego,  budowa  przy
tułków  dla  bezdomnych  i  potrzebujących, 
utworzenie „Zakładu Córek Miłosierdzia” 
szkoły pielęgniarstwa, wysyłał  na prowin‐
cje  swoich  prywatnych  medyków  aby  ci 
leczyli  chłopów mieszkających na wsiach, 
otworzył  pierwszy  teatr miejski w Nancy, 
powołał  pierwszą  publiczną  bibliotekę, 
utworzył  Akademie  oraz  szkołę  rycerską 
dla kadetów za sprawą, której pragnął dać 
zarówno ojczyźnie, jak i Lotaryngii dowód 
swojej  dobrej  woli,  kształcąc 
uczniów: ,,Dopomagał młodzieży polskiej, 
kształcącej  się  w  naukach;  jego  dwór  był 
dla  niej  szkołą,  z  której  wychodzili  jako 
obywatele  mogący  oddać  ogromne  przy‐
sługi  ojczyźnie  zarówno  radą  jak  i  bro‐
nią”  (Fragment  z  książki  ,,Krótki  zbiór 
Historyi  Polskiej”  autorstwa  Dmochow‐
skiego z 1906  r.). Do absolwentów szkoły 
Stanisława należeli nierzadko późniejsi re‐
formatorzy oraz  twórcy Konstytucji 3 ma‐
ja  czy  też  z  naszego  najbliższego  obszaru 
kasztelan  przemęcki  Rafał  Górowski,  po‐
chowany we wschowskim klasztorze.

Stanisław  całe  życie  kładł  nacisk  na  eduka‐
cje,  propagując  oświatę  wśród  społeczeń‐

stwa  o  czym  możemy  przeczytać  w  jego 
dziele  pod  tytułem:  ,,O  wychowaniu  pu‐
blicznym”. 

Działalność  oświatowopedagogiczna  Sta‐
nisława zasługuję bez wątpienia na szersze 
omówienie  w  osobnym  artykule,  który 
ukarze się w kolejnym numerze.
  Jako  miłośnik  architektury,  w  oparciu 
o  własne  rysunki  Stanisław  Leszczyński 
rozpoczął    przebudowę  stolicy  swego  no‐
wego  księstwa,  nie  tylko  ją  upiększając 
okazałymi  budynkami  użyteczności  pu‐
blicznej  lecz  również  poprzez wprowadze‐
nie  oświetlenia  ulicznego  oraz  kanalizacji 
czym  przyczynił  się  do  poprawy  higieny 
oraz warunków  życia  i  zdrowia mieszkań‐
ców. Główny plac Nancy  stworzony z  ini‐
cjatywy  byłego  króla  Polski,  a  którego 
budowy osobiście doglądał został po latach 
uznany  najpiękniejszym  placem  miejskim 
w  Europie,  obecnie  znajduje  się  on  na  li‐
ście światowego dziedzictwa Unesco dum‐
nie nosząc imię swojego twórcy, natomiast 
w  jego centrum stoi dziś pomnik Stanisła‐
wa  wystawiony  mu  przez  wdzięcznych 
mieszkańców  60  lat  po  jego  śmierci,  opa‐
trzony napisem: ,,Książę dobroczyńca”. 
Stanisław  jako osoba o niespotykanie  sze‐
rokim  wachlarzu  zainteresowań  od  sztuki 
po naukę pozwala mieć nadzieję, że każdy 
z uczniów odnajdzie w jego życiorysie coś 
z  własnych  zainteresowań.  Jako  postać 
niezwykle  wyrazista  i  rozpoznawalna 
w  szerokim  świecie  stanowi  niewyczerpa‐

ne  źródło  inspiracji.  Stanisław  potrafił 
w  sposób  swobodny  rozmawiać z  ludźmi, 
zarówno tych zaliczanych so największych 
umysłów  ówczesnej  Europy,  lecz  także 
z  osobami  prostymi  z  nizin  społecznych, 
nie pozostając obojętnym na  ich potrzeby. 
Wszyscy  od  artystów  po myślicieli,  chęt‐
nie  przybywali  z  wizytą  do  byłego  króla 
Polski. Czyniąc dwór Stanisława istotnym 
ośrodkiem  wymiany  myśli  i  kultury  na 
mapie  Europy,  dorównujący  Wersalowi. 
A to wszystko pomimo znacznych ograni‐
czeń  finansowych  księcia,  posiadającego 
jednak  niczym  nieograniczoną  wyobraź‐
nie.  Jego  rezydencje  zachwycały  niestan‐
dardowymi  rozwiązaniami  o  których 
prawiono  w  całej  Europie,  orientalne  pa‐
wilony w  ogrodach,  zaawansowane  insta‐
lacje  wodne  czy  wioska  automatów 
wprawiana w  ruch  siłą  rzeki  to  tylko  nie‐
liczne  z  nowinek,  które  zadebiutowały  po 
raz  pierwszy  właśnie  na  dworze  byłego 
króla  Polski.  Nic  więc  dziwnego,  że  mu 
ówcześni podejrzewali go o zgłębienie  ta‐
jemnicy  kamienia  filozoficznego,  gdyż 
czego się nie dotknął zaczynało błyszczeć 
i wzbudzać  ogólny  podziw  za  którego  ta‐
jemnicą  stała  jednak  zwyczajna  Wielko‐
polska  gospodarność,  którą  Stanisław 
Leszczyński  wyniósł  ze  swoich  rodzin‐
nych stron. 

Przemysław Wojciech

            Muzeum Ziemi Wschowskiej 

Stanisław Leszczyński na rycinie z 1771 r. 

Pomnik Stanisława Leszczyńskiego w Nancy – 
stolicy Lotaryngii odsłonięty w 1831 r.

Stanisław Leszczyński, Claude Auguste Berey,
á Paris 1701–1730; Biblioteka Narodowa
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Szczepionka  przeciw  COVID19  to  je‐
den  z  najważniejszych  elementów,  dzię‐
ki  któremu  możemy  powstrzymać 
epidemię.
Jak działa? Szczepionka wyzwala w orga‐
nizmie  człowieka  naturalną  produkcję 
przeciwciał.  Stymuluje  także  nasze  ko‐
mórki  odpornościowe,  tak  aby  chroniły 
nas przed zakażeniem COVID19.
Dlaczego  warto  się  zaszczepić?  Pokona‐
nie  koronawirusa  jest  możliwe  tylko  po‐
przez  przerwanie  jego  transmisji 
z  człowieka  na  człowieka.  Szczepionka 
daje nam taką możliwość. Aby efekty były 
jak najlepsze i jak najszybsze, musimy być 
odpowiedzialni  i  solidarni.  Każda  osoba, 
która  się  zaszczepi,  ma  szansę  przerwać 
łańcuch  zakażeń. Nasze  zaszczepienie  się, 
to  nie  tylko  ochrona  dla  nas.  To  także 
ochrona  naszych  rodziców,  dziadków, 
dzieci i przyjaciół.
Epidemię  COVID19  szczególnie  odczu‐
wają  przedsiębiorcy.  Szczepienia  to  sku‐
teczny  mechanizm  ochronny  dla  polskiej 
gospodarki.  Im więcej  osób  się  zaszczepi, 
tym szybciej będziemy mogli otworzyć re‐
stauracje  i  hotele,  a  także  swobodnie  wy‐
jechać  na  urlop  i  wakacje.  Jest  to 
szczególnie ważne dla polskich firm, które 
aby  przetrwać  ten  trudny  czas,  korzystają 
ze  wsparcia  rządowego  w  ramach  Tarczy 
Antykryzysowej i Finansowej.

Polska  zamówiła  blisko  100 mln  dawek 
szczepionki przeciwko Covid19. Prepa‐
ratu  starczy  dla  wszystkich  zaintereso‐
wanych.
Polska  kontraktuje  zakup  szczepionek 
w  ramach  unijnego,  wspólnego  mechani‐
zmu  zakupów.    Jesteśmy  stroną  porozu‐
mienia  z  Komisją  Europejską.  To  znaczy, 
że KE negocjuje warunki  zakupu w  imie‐
niu wszystkich krajów członkowskich Unii 
Europejskiej. Wielkość zamówień jest pro‐
porcjonalna  do  liczby  mieszkańców.  Har‐
monogram  dostaw  jest  taki  sam  dla 
wszystkich krajów  (adekwatny do wielko‐
ści).  Polacy  stanowią  około  8,5  proc. 
wszystkich mieszkańców UE.
W pierwszej puli zamówienia zakontrakto‐
waliśmy  62  mln  dawek  szczepionek  od 
pięciu  producentów  (Astra  Zeneca,  Cure‐
Vac, Johnson&Johnson, Moderna oraz Pfi‐
zer/  BioNTech).  Tę  liczbę  wskazaliśmy 
w  Narodowym  Programie  Szczepień 
(NPS). Zawieramy jednak kolejne umowy, 
na  nowe  dostawy.  Dlatego  pierwotnie 
przyjęta  w  NPS  liczba  już  się  zmieniła. 
Aktualnie mamy zawarte umowy na zakup 
prawie  100 mln  dawek  szczepionek  prze‐
ciwko Covid19.
Duże  zapotrzebowanie  na  szczepionki 
w całej UE
Wszystkie kraje Unii Europejskiej  zmaga‐
ją się ze zbyt dużym zapotrzebowaniem na 

szczepionki w porównaniu do  ich obecnej 
dostępności. Ten problem dotyczy również 
Polski. Przygotowany przez Polskę proces 
szczepień w  ramach Narodowego  Progra‐
mu Szczepień umożliwia znacznie szybsze 
szczepienia,  niż  ma  to  obecnie  miejsce. 
W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 5 tys. 
punktów  szczepień.  Jesteśmy  w  stanie 
szczepić 3,5  4 mIilionów osób miesięcz‐
nie.  W  sytuacji,  gdyby  nie  występowały 
problemy  z  dostępnością  oraz  dostawą 
szczepionek, do końca marca moglibyśmy 
zaszczepić ok. 11 mln osób.

Podstawowym  celem  zaprezentowanym 
w Narodowym Programie Szczepień jest 
dostarczenie szczepionek:
– bezpiecznych i skutecznych,
– w wystarczającej ilości,
– w najkrótszym czasie,
– darmowych,
– dobrowolnych,
– łatwo dostępnych.
Dokument składa się z 9 rozdziałów opisują‐
cych  m.  in.  skuteczność  i  bezpieczeństwo 
szczepionek, proces zakupów i finansowanie, 
dystrybucję  i  logistykę,  zalecenia  medyczne 
i  organizację  punktów  szczepień  czy  kolej‐
ność szczepień. Dokument do wglądu pod ad‐
resem www.gov.pl/web/szczepmysie/narodowy
programszczepienprzeciwcovid19
           Artykuł ze strony https://www.gov.pl

NNaarrooddoowwyy  PPrrooggrraamm  SSzzcczzeeppiieeńń
Narodowy Program Szczepień służy zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych 
i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale 
także monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków.

SSzzcczzeeppiioonnkkii  pprrzzeecciiwwkkoo  CCOOVVIIDD--1199  ––  ddllaacczzeeggoo  ssąą  bbeezzppiieecczznnee??
Szczepionki przeciw COVID-19 wywołują wiele strachu. Niepotrzebnie. Niezależnie od rodzaju szczepionki, każda z nich przechodzi 
staranne badania i może być podana wyłącznie po dopuszczeniu do obrotu przez wyspecjalizowane instytucje. A w badania nad 
szczepionką przeciw COVID-19 zaangażowali się wybitni naukowcy z całego świata. Dzięki tak dużemu, globalnemu wysiłkowi 
mamy produkt, który może być skuteczną bronią w walce z pandemią.

Prace nad szczepionkami COVID19 prze‐
prowadzano według  najwyższych  standar‐
dów bezpieczeństwa.
Wieloetapowe badania
– Po  wyprodukowaniu  szczepionki  w  la‐
boratorium  badawczym  prowadzi  się 
badania in vitro oraz w modelach zwie‐
rzęcych,  które  mają  wykazać,  czy 
szczepionka  ma  działanie  ochronne 
przed  wywoływaną  przez  niego  choro‐
bą  zakaźną.  Bada  się  również  właści‐
wości  toksykologiczne  i  farmakolo
giczne.

– Po  udowodnieniu  bezpieczeństwa  oraz 
analizie  potencjalnej  skuteczności  prze‐
chodzi  się  do  kluczowego  etapu  prac  – 
badań  klinicznych  z  udziałem  ochotni‐
ków.  Badania  kliniczne  I  fazy  prowa‐
dzone  są  z  udziałem  zdrowych 
ochotników,  a  ich  celem  jest  ustalenie 
czy  szczepionka  jest  bezpieczna  i  czy 
wywołuje oczekiwany efekt. W tej fazie 
ustala  się  wstępnie  również  dawki 
szczepionki.

– Badania  kliniczne  II  fazy  obejmują 
udział kilkuset ochotników i prowadzo‐

ne  są  w  celu  potwierdzenia  wyboru 
optymalnych  dawek.  Określa  się  także 
najczęstsze  działania  niepożądane.  Ce‐
lem  tych  badań  jest  wykazanie,  czy 
szczepionka  wywołuje  optymalną  od‐
powiedź immunologiczną.

– Badania  kliniczne  fazy  III  obejmują 
udział  tysięcy  ochotników.  Celem  tej 
fazy jest wykazanie skuteczności szcze‐
pionki oraz zbadanie jej profilu bezpie‐
czeństwa.

                Ciąg dalszy na następnej stronie
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dokończenie z poprzedniej strony.
Restrykcyjne wymogi
Za  dopuszczenie  do  obrotu  szczepionek 
przeciw  COVID19  odpowiada  Komisja 
Europejska.  Najpierw  KE  musi  uzyskać 
pozytywną  rekomendację  Komitetu  ds. 
Produktów  Leczniczych  Stosowanych 
u  Ludzi  działającego  w  ramach  Europej‐
skiej Agencji Leków (European Medicines 
Agency  EMA).
Zanim szczepionka trafiła na rynek, zosta‐
ły przeprowadzone następujące procedury:
– przegląd  etapowy      to  narzędzie  regu‐
lacyjne wykorzystywane przez EMA do 
zintensyfikowania  i przyspieszenia oce‐
ny  danej  szczepionki  pandemicznej. 
W  tej  procedurze,  przed  rozpoczęciem 
właściwego  postępowania  rejestracyj‐
nego,  Komitet    ds.  Produktów  Leczni‐
czych  Stosowanych  u  Ludzi  (CHMP) 
dokonuje  oceny  dostępnych  danych 
z trwających badań. Rolling review jest 
kontynuowane  do  czasu  uzyskania wy‐
starczających  dowodów  jakościowych, 
przedklinicznych  i  klinicznych  na  po‐

parcie  wniosku  o  wydanie  pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu danej szcze‐
pionki;

– przyspieszona  ocena    jest  to  skrócona 
procedura  oceny  merytorycznej  doku‐
mentacji rejestracyjnej produktów o du‐
żym znaczeniu dla zdrowia publicznego 
  z 210 do mniej niż 150 dni;

– warunkowe  dopuszczenie  do  obrotu   
może zostać przyznane w sytuacji jeżeli 
zgodnie z opinią CHMP m.in.  stosunek 
korzyści  do  ryzyka  jest  pozytywny  lub 
jeżeli korzyści dla zdrowia publicznego, 
które  wynikają  z  natychmiastowej  do‐
stępności  np.  szczepionki,  są  wyższe 
niż  ryzyko wynikające  z  potrzeby  uzy‐
skania dalszych danych

W procedurze scentralizowanej:
– wniosek o dopuszczenie do obrotu  roz‐
patruje  Komitet  ds.  Produktów  Leczni‐
czych Stosowanych u Ludzi.

– Członkowie  Komitetu  oraz  eksperci  ze 
wszystkich  krajów  członkowskich  UE 
dokładnie  analizują  dokumentację  pro‐
duktu.  Tę  dokumentację  przygotowu‐

ją  m.in.  dwa  niezależne  zespoły 
ekspertów.

– Przed  wydaniem  pozwolenia  na  do‐
puszczenie  do  obrotu  właściwe  organy 
sprawdzają zgodność danych zawartych 
w przedstawionej dokumentacji.

– Firmy  farmaceutyczne  muszą  zagwa‐
rantować, że badania kliniczne spełniają 
surowe  wymagania  Unii  Europejskiej. 
Zaangażowanie  zespołów  ekspertów  ze 
wszystkich  krajów  UE  zapewnia  naj‐
wyższy poziom ocen. Co ważne, te oce‐
ny są niezależne i bezstronne.

Prowadzona jest też intensywna współpra‐
ca  z  agencjami  narodowymi.  Opinie  nt. 
szczepionki wydają m.in. eksperci Urzędu 
Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wy‐
robów  Medycznych  i  Produktów  Biobój‐
czych  pracujący  na  rzecz  komitetów 
naukowych  oraz  grup  roboczych  EMA. 
W  posiedzeniach  specjalnej  grupy  EMA 
dedykowanej COVID19 biorą udział  tak‐
że specjaliści z Polski.
       

     Artykuł ze strony https://www.gov.pl
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Szczepionka  –  bezpieczne  narzędzie 
walki z COVID19
Szczepionka  jest  bezpieczna.  Zanim  trafi 
na rynek, musi uzyskać pozwolenie na do‐
puszczenie  do  obrotu.  W  przypadku  tej 
grupy produktów wymagania są niezwykle 
rygorystyczne.  W  Polsce  dopuszczeniem 
szczepionek  do  obrotu  zajmuje  się  Prezes 
Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczni‐
czych,  Wyrobów  Medycznych  i  Produk‐
tów  Biobójczych  (URPL).  Decyzja  może 
być  także  podjęta  przez  Radę  Unii  Euro‐
pejskiej  lub  Komisję  Europejską  po  prze‐
prowadzeniu  przez  Europejską  Agencję 
Leków procedury scentralizowanej.
Ocena  dotyczy  jakości,  bezpieczeństwa 
i  skuteczności  produktu  leczniczego  – 
w  tym  także  szczepionek.  Rygorystyczne 
wymagania  dotyczące  badań  skuteczności 
i  bezpieczeństwa  szczepionek  są  większe 
niż  w  odniesieniu  do  innych  produktów 
leczniczych. Celem jest  jak najszybsze za‐
pewnienie  dostępności  skutecznego  i  bez‐
piecznego  produktu  do walki  z  pandemią. 
W  przypadku  szczepionki  na  COVID19 
terminy  administracyjne  zostały  skrócone. 
Co ważne,  te ułatwienia nie obniżają obo‐
wiązujących wymogów. 
Umowy o wczesnym zakupie  szczepionek 
były  zawierane  przez  państwa  członkow‐
skie Unii Europejskiej z Komisją Europej‐
ską.  KE  bierze  pod  uwagę  wszelkie  dane 
dotyczące  jakości,  bezpieczeństwa  i  sku‐
teczności  szczepionki  w  momencie  nego‐
cjacji  umowy.  Jeśli  jakaś  szczepionka  nie 
spełnia  wysokich  standardów,  zostaje  eli‐
minowana  przez  Komisję.  Umowy 
o  wczesnym  zakupie,  uzależniają  końco‐
wy zakup od otrzymania dostępu na obrót 
szczepionki w Unii Europejskiej.

Dementujemy nieprawdziwe informacje!
Fake  news  #1  –  szczepionki  są  nie‐
sprawdzone  i niebezpieczne, bo powsta‐
ły zbyt szybko.
Szczepionki  są bezpieczne. Wejście na  ry‐
nek każdej z nich wymaga spełnienia wie‐
lu  wysokich  standardów,  wypracowanych 
przez  kraje Unii Europejskiej. Dopiero  po 
wnikliwej  analizie  jakości  i udowodnieniu 
pełnego bezpieczeństwa Europejska Agen‐
cja  Leków,  udziela  zgodę  na  możliwość 
zakupu  i  korzystania  ze  szczepionki. 
W przypadku  tej  na  koronawirusa  krótszy 

czas,  wiązał  się  z  wieloma  sprzyjającymi 
czynnikami.  Przede  wszystkim  z  usunię‐
ciem  barier  administracyjnych  i  rekordo‐
wym środkom pieniężnym przeznaczonym 
na wynalezienie szczepionki. Ponadto klu‐
czowa  była mobilizacja  naukowców  z  ca‐
łego  świata  nad  wynalezieniem  tej 
szczepionki. Dodatkowo  już  istniały prace 
badawcze nad szczepionką przeciw innego 
typu  koronawirusowi  (MERSCoV),  który 
jest  podobny  do  SARSCoV2.  Częstym 
wyzwaniem  w  procesie  weryfikowania 
bezpieczeństwa jest zebranie odpowiedniej 
liczby  ochotników,  co  w  tym  przypadku 
nie  było  problemem.  Ten  preparat  leczni‐
czy pomoże zwalczyć COVID19 i wrócić 
do normalności.
Fake  news  #2  –  nie  ma  dowodu  epide‐
miologicznego, że szczepionki zadziałały.
Szczepionki w  historii  ratowały  życie mi‐
lionom osób. Masowe szczepienia znaczą‐
co  ograniczyły  śmiertelność  na  gruźlicę, 
wyeliminowały  groźną  dziecięcą  chorobę 
polio. Tak samo było z odrą, której epide‐
mia została szybko zatrzymana po wynale‐
zieniu  szczepionki.  Według  Światowej 
Organizacji  Zdrowia  (WHO)  z  powodu 
spadku szczepień przeciwko  tej  zaraźliwej 
chorobie  odnotowano  wzrost  zachorowań 
na  odrę.  Szczepionki  to  kamień  milowy 
w naszej walce z COVID19.
Fake  news  #3  –    nie ma  żadnej  pande‐
mii,  a  szczepionka  to  spisek  koncernów 
farmaceutycznych.
Szczepienia  to  sprawa  naszej  solidarności 
i  odpowiedzialności.  Cały  świat  walczy 
z  nieznanym  dotąd  wirusem,  który  mimo 
naturalnej  odporności  ludzkiego  organi‐
zmu,  nie  radzi  sobie  z  jego  zwalczaniem. 
Od  początku  wybuchu  pandemii  do  5 
stycznia na COVID19 zachorowało blisko 
138  mln  ludzi.  Zmarło  blisko  3  miliona 
osób. W Polsce na COVID19 zachorowa‐
ło do tej pory ponad 2,62 mln osób. Zmar‐
ło blisko 60 tys.  ludzi (stan na 15.04.2021 
r.). Naukowcy dokładają wszelkich  starań, 
aby  jak  najszybciej  zażegnać  pandemię. 
Sukces szczepień zależy też od nas i naszej 
odpowiedzialności.
Fake news #4 –  przecież ludzkość prze‐
trwała miliony lat bez szczepień.
Szczepionka  to  najskuteczniejszy  z  prepa‐
ratów  leczniczych.  Dzięki  niemu  udało 
się  m.in.  doprowadzić  do  całkowitego 

zwalczenia ospy prawdziwej. Towarzyszy‐
ła ona ludzkości od tysiącleci i przyczyniła 
się do milionów zgonów na całym świecie. 
Przykładów  zwalczenia  chorób  przez 
szczepionkę  jest  więcej  –  odra,  polio, 
gruźlica.  Szacuje  się,  że  pierwsza  znana 
epidemia  dżumy,  tzw.  dżuma  Justyniana 
doprowadziła  do  30  –  50  milionów  zgo‐
nów.  Stanowiło  to  prawie  połowę  ówcze‐
snej populacji Europy.
Fake news #5 –  szczepionka może wpły‐
wać na ludzki genom.
Szczepionka wpływa pozytywnie na naszą 
odporność. Po zaszczepieniu układ  immu‐
nologiczny  uczy  się  rozpoznawać  wirusa. 
Wytwarza  skierowane  przeciwko  niemu 
przeciwciała,  co  jest  naturalną  obroną  or‐
ganizmu.  Szybko  rozpoznaje,  reaguje, 
chroni przed zarażeniem się i chorobą. Nie 
istnieje nawet biologiczna możliwość mo‐
dyfikowania ludzkiego genomu.
Fake news #6 –  szczepionki szkodzą  to 
nie  leki,  tylko bliżej nieokreślone wspo‐
maganie.
Szczepionki  skutecznie walczą  z COVID
19.  Ten  preparat  leczniczy  będzie  prowa‐
dzić  do  odporności  populacyjnej  na  koro‐
nawirusa.  Każdego  dnia  przez  ten  wirus 
dochodzi  do  hospitalizacji,  a  nawet  do 
zgonów,  których  na  całym  świecie  było 
już  ok.  3  mln  (stan  na  15.04.2021  r.). 
W  przeszłości  szczepionki  skutecznie  eli‐
minowały  choroby,  które  dziesiątkowały 
populacje dotyczy to np. gruźlicy, czy po‐
lio. Szczepienia to kluczowy etap w zwal‐
czaniu pandemii.
Fake  news  #7  –  szczepionki  przeciw 
COVID19 są ukrywane przed ludźmi.
Jak  najszybsze  szczepienia  są  warunkiem 
do  jak  najszybszego  powrotu  do  normal‐
ności. Cały proces dystrybucji od Składni‐
cy  Rządowej  Agencji  Rezerw 
Strategicznych  do  dostawy  w  Punkcie 
Szczepień  to maksymalnie  24h.  Ostatecz‐
ny  termin  dostawy  jest  uzależniony  od 
ustalonego  z  Punktem  Szczepień  harmo‐
nogramu.  Istnieje  również  zabezpieczony 
stan  magazynów  RARS  i  są  to  przede 
wszystkim rezerwy na II dawki i ew. zabu‐
rzenia dostaw. Cała reszta szczepionek ma 
już  swoje  terminy  dostaw  na  konkretne 
szczepienia lub jest w Punkcie Szczepień. 

               Ciąg dalszy na następnej stronie.

SSzzcczzeeppiioonnkkii  pprrzzeecciiwwkkoo  CCOOVVIIDD--1199..  WWaallkkaa  zz  ffaałłsszzyywwyymmii  iinnffoorrmmaaccjjaammii
Szczepienia są nadzieją na lepsze jutro i powrót do normalności. To także zwieńczenie ciężkiej pracy naukowców z całego świata. 
Mimo tego wokół szczepionki przeciw COVID-19 powstały mity, które obalamy już teraz!
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dokończenie z poprzedniej strony

Fake news #8 – wszyscy milczą o skutkach 
ubocznych po szczepionkach.
Szczepionki  zostały  opracowane  według 
najwyższych  standardów,  które  opracowane 
zostały  przez  kraje  Unii  Europejskiej. 
Szczegółowe  wymogi  wprowadzenia  na 
rynek  szczepionki  weryfikuje  Europejska 
Agencja  Leków.  Pewne  bezpieczeństwo 
szczepionki  to  warunek  dopuszczenia  do 
użytku. W  Polsce  na  8  223  370  szczepień 
było 6 132 odczynów poszczepiennych (stan 
na  15.04.2021  r.),  a  znaczna  większość  z 
nich  jest  łagodna  (ból  ręki,  zaczerwienieni 
skóry  w  miejscu  ukłucia).  To  bardzo  mało 
biorąc pod uwagę skalę szczepień. Poza tym 
istnieje  obowiązek  zgłoszenia  NOP  przez 
lekarza,  co  wynika  z  art.  21  ustawy  o 
zapobieganiu  oraz  zwalczaniu  zakażeń  oraz 
chorób  zakaźnych  u  ludzi,  a  za  jego 
niedopełnienie  grozi  z  art.  52  grzywna  za 
niedopełnienie  obowiązku  zgłoszenia 
niepożądanego odczynu poszczepiennego.

Fake  news  #9  –  niezaszczepieni  nie  będą 
mogli podróżować zagranice.
Szczepienia  nie  będą  warunkiem 
koniecznym  do  podróży  za  granice. 
Struktury  Unii  Europejskiej  pracują 
rozwiązaniem  cyfrowym  –  Zielony 
certyfikat,  który  ma  służyć  jako  dowód 
zaszczepienia, negatywnego testu lub statusu 
ozdrowieńca,  dzięki  czemu  nie  mamy 
obowiązku  przechodzenia  ewentualnej 
kwarantanny.  Dzisiaj  w  wielu  państwach 
oczekuje się papierowych zaświadczeń, a ich 
cyfrowa forma na pewno ułatwi życie wielu 
obywatelom.
Fake  news  #10  –  skala  utylizacji 
szczepionek  przeciw COVID19 w  Polsce 
jest ogromna.
Każda  dawka  szczepionki  jest  ściśle 
monitorowana.  Prawo  farmaceutyczne  i 
wymogi producentów szczepionek są bardzo 
restrykcyjne  pod  względem  zachowywania 
procedur  na  każdym  etapie  –  logistyka, 
dystrybucja,  iniekcja.  Na  przykład  przy 

niektórych  tego  typu  preparatach  należy 
zachować zimny łańcuch dostaw ok. 70*C. 
Utylizacja  dawek  szczepionek  jest  bardzo 
rzadka w  Polsce    9  811  przypadków  na  8 
223  370  wszystkich  dawek  (stan  na 
15.04.2021  r.).  Większość  przypadków  to 
przede  wszystkim  brak  możliwości 
uzyskania ostatniej dawki z fiolki (rozpryski 
preparatu, pozostałości w igłach etc.) i wady 
mechaniczne fiolek. To dzięki profesjonalnej 
pracy medyków mamy tak niski próg.
Fake  news  #11    szczepionki  są 
nieskuteczne,  bo  ludzie  chorują  dalej, 
nawet po szczepieniu.
Warto  zaznaczyć,  że  szczepionki  przeciw 
COVID19  nie  są  panaceum,  hamującym 
inne  schorzenia  i  gwarantującym  wieczne 
życie.  Nie  ma  też  preparatów 
gwarantujących  100%  ochronę  przed 
zakażeniem.  Przypadki  zachorowań  na 
COVID19  i  ciężkich  powikłań  mogą  się 
zdarzyć . Nawet po szczepieniu.

        Artykuł ze strony https://www.gov.pl
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„Nadchodzi lato. W zamierzchłych czasach był to 
ważny okres zwłaszcza dla mieszkańców wsi. To 
wtedy dbano o uprawy i zbierano pierwsze plony, 
również wtedy można było sobie pozwolić na od‐
poczynek  i  zabawę.  Noc  Kupały,  Wianki  albo 
Noc  Świętojańska,  były  właśnie  czasem  rozry‐
wek. Obchodzono je wszystkie z końcem wiosny, 
a  powitanie  lata  musiało  być  huczne  i  radosne. 
Chrześcijański  odpowiedni  słowiańskiej  Nocy 
Kupały to Noc Świętego Jana znana też jako Noc 
Świętojańska. Niektórzy spotykają się przy ogni‐
skach na szczytach gór, inni wezmą udział w ple‐
nerowych  piknikach  i  koncertach.  Wciąż 
popularny jest wśród młodych dziewcząt zwyczaj 
zakładania  wianków  i  puszczania  ich  na  wodę. 
Młodzi  chłopcy  mieli  wyciągać  je  z  odmętów 
rzek i jezior. Złowienie wianka ukochanej zapew‐
niało huczne wesele”
Tymi słowami Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul‐
tury w Wijewie powitał wszystkich gości na kon‐
cercie  z  okazji  Nocy  Świętojańskiej,  który  obył 
się w dniu 19 czerwca przy Wiejskim Domu Kul‐
tury  w  Brennie.  Na  scenie  zaprezentowało  się 
Trio: Katarzyna Kaczmarek i Halina Kaczmarek  
śpiew oraz Mariusz Kowalczyk – fortepian,  któ‐

re wykonało  szereg  światowych  i  polskich  prze‐
bojów w autorskich aranżacjach.
Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie ogłosił kon‐
kurs  na  najładniejszy  Wianek  Świętojański, 
a  w  nawiązaniu  do  tradycji  od  godzin  popołu‐
dniowych  rozpoczęły  się  warsztaty  florystyczne, 
w  których  uczestnicy  mogli  między  innymi  na‐
uczyć się pleść wianki, które w późniejszej części 
imprezy można  było  puścić  na  jeziorze,  zgodnie 
ze zwyczajem Nocy Kupały.
W  ramach atrakcji  przed goścmi  zaprezentowały 
się Mażoretki  PIXI,  które w ostatnim  czasie  od‐
niosły  dość  sporo  sukcesów  zdobywając  np.    3 
miejsce w Mistrzostwach Świata Mażoretek orga‐
nizowanych online.
Po głównej części wieczoru, czyli wspomnianym 
koncercie muzycznym TRIO wystąpił  ze  swoim 
repertuarem DJ Przemysław Wolniczak, który za‐
chęcał przybyłych gości do wspólnej zabawy.
Co ważne, sobotnim spotkaniem, chcieliśmy rów‐
nież  wspomóc  zbiórkę  na  bardzo  drogi  lek  dla 
mieszkanki  naszej  gminy małej Marysi. Lokalne 
organizacje  takie  jak: Koło Gospodyń Wiejskich 
w Brennie, Rada Sołecka Brenna,  Straż Pożarna 
w Brennie oraz pracownicy Urzędu Gminy w Wi‐

jewie  oraz  pracownicy  podległych  jednostek 
gminnych przygotowali  specjalne punkty gastro‐
nomiczne  z  których  dochód  ze  sprzedaży  prze‐
znaczony  został  na  pomoc  Marysi. 
W  międzyczasie  przeprowadzono  również  kilka 
licytacji,  między  innymi  specjalnie  przygotowa‐
nych  koszulek  „Pomagamy  Marysi”,  które  cie‐
szyły  się  bardzo  dużym  zainteresowaniem. 
Łącznie  z  tych  aktywności  zebrano  sporą  sumę 
pieniędzy,  która  wspomogła  zbiórkę  na  leczenie 
naszej małej mieszkanki gminy.
Dla  gości  przygotowano  też  ministrefę  kibica, 
gdzie można było obejrzeć mecz Euro 2021 Pol‐
ska – Hiszpania.
Tegoroczny  wieczór  z  okazji  Nocy  Świętojań‐
skiej,  który  zgromadził  dość  sporą  publikę  i  na 
którym wybrzmiewały utwory Krzysztofa Kraw‐
czyka,  Zbigniewa  Wodeckiego  i  Maryli  Rodo‐
wicz  można  zaliczyć  do  udanych.  Nie  tylko 
bowiem  zaprezentował  dobrą muzykę w  znako‐
mitych wykonaniu,  ale  umiejętnie  połączył  kon‐
cert  z  misją  zaangażowania  w  pomoc  dla 
potrzebujących. Szczególne słowa uznania należą 
się wszystkich  osobom włączonym w  przygoto‐
wanie i realizację akcji pomocy dla Marysi.
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