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Za nami  gminne  święto  plonów,  czyli  do‐
żynki. Dożynki  jako  uroczystość  o wielo‐
letniej  tradycji  są  również  symbolem 
szacunku  dla  ciężkiej  pracy  rolnika  oraz 
stanowią  wyraz  wdzięczności  za  jego  co‐
dzienne  zmagania.  Tegoroczne  dożynki 
gminne  odbyły  się  w  sobotę,  21  sierpnia 
i  zorganizowane  zostały  przez  Gminę 
Wijewo,  Gminny  Ośrodek  Kultury  w 
Wijewie,  sołectwo  Brenno  przy  szczegól‐
nej  pomocy mieszkańców ulic Biedaszko‐

wo  i  Okrężnej.  Uroczystości  rozpoczęły 
się  o  godz.  17:00  korowodem  dożynko‐
wym.  Trasa  barwnego  pochodu  wiodła 
przez ulice Wijewa  i Brenna na  teren uro‐
czystości  obok Wiejskiego Domu Kultury 
w  Brennie,  gdzie  maszyny  rolnicze  i  po‐
wozy konne wiozące gości, delegacje i da‐
ry pól przywitali zgromadzeni mieszkańcy 
gminy i uczestnicy uroczystości.
Od  słów  "Dzisiejsza  uroczystość  dożynek 
w  sposób  symboliczny  kończy  żniwa, 
wieńcząc    tym  samym    roczny  cykl  prac 
polowych.  Święto to wyraża podziękowa‐
nie za szczęśliwe zbiory i prośbę o urodzaj 

w przyszłych latach." rozpoczęło się powi‐
tanie  wszystkich  zaproszonych  osób  oraz 
mieszkańców  gminy.  Zgodnie  z  tradycją 
dzieci  wręczyły  dary:  kosz  owoców  oraz 
polne  kwiaty,  przedstawiciele  sołectw 
przekazali  wieńce  dożynkowe  sołtysowi 
Brenna oraz starostom dożynkowym. Wój‐
towi  jako  gospodarzowi  dożynek  wręczo‐
no  bochen  chleba  wypieczonego  z  mąki 
z  ziaren  tegorocznych  zbóż. W  tym  roku 
funkcję  starostów  dożynek  pełnili  Pani 

Mariola  Michalewicz  z  Wijewa  oraz  Pan 
Przemysław Miś z Brenna. Przekazany bo‐
chen chleba podzielono, a następnie rozda‐
no  pomiędzy  wszystkich  zgromadzonych 
z  życzeniem,  aby  chleba  nigdy  nie  zabra‐
kło na naszych stołach.
Po części obrzędowej Wójt Gminy Wijewo 
Pan Mieczysław Drożdżyński podziękował 
rolnikom za  ich ciężką pracę oraz uzyska‐
ne  plony.  Z  wyrazami  uznania  w  swoich 
przemowach  wystąpili  również:  Przewod‐
nicząca  Rady  Gminy Wijewo  Pani  Maria 
Rąk,  Poseł  na  Sejm  Rzeczpospolitej  Pol‐
skiej Pan Wiesław Szczepański oraz Staro‐

sta  Powiatu Leszczyńskiego Pan  Jarosław 
Wawrzyniak. Odczytano  również  listy  za‐
proszonych  gości,  którzy  osobiście  nie 
mogli  uczestniczych  w  uroczystości    list 
Sekretarza Stanu, Posła na Sejm Rzeczpo‐
spolitej  Polskiej  Jana  Dziedziczaka,  list 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
Marka Woźniaka  oraz  list Wicemarszałka 
Województwa Wielkopolskiego  Krzyszto‐
fa Grabowskiego.
Podczas  części  artystycznej  odbyły  się  re‐
cytacje  wierszy  oraz  zaśpiewano  piosenki 
dożynkowe w wykonaniu uczniów oraz ab‐
solwentów szkoły podstawowej w Brennie.
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Szanowni Państwo,
chciałbym  powitać  wszystkich  Państwa 
w  nowym  numerze Wizji  Lokalnej,  nasze‐
go  lokalnego  przewodnika  po  wydarze‐
niach  z  gminy  i  okolicy.  Z  częścią 
z  Państwa  spotkam  się  zapewne  na  rozpo‐
częciu  nowego  roku  szkolnego  po  letniej 
dwumiesięcznej  przerwie.  Przez  ten  czas 
odpoczęliśmy  podczas  wakacyjnych  wy‐
jazdów,  odetchnęliśmy  od  zeszytów  i  pod‐
ręczników,  a  teraz  z  wielkim  żalem 
żegnając  wolne  dni,  wracamy  z  zapasem 
pozytywnej  energii,  kolejnym  postanowie‐
niem i większą motywacją,  stawiając czoła 
wyzwaniom  nowego  roku  szkolnego. 
Wszyscy pamiętamy że ostatnie kilkanaście 
miesięcy  w  szkolnictwie  to  czas  pandemii 
i  związanej  z  nią  nauce  zdalnej,  która wy‐
musiła  na  wszystkich  nowy  sposób  podej‐
ścia  do  nauki.  Jednak  mając  na  uwadze 
aktualny poziom zakażeń mam nadzieję, że 
ten rok szkolny będzie wolny od obostrzeń, 
zakazów  i  dotrwamy  do  jego  końca  funk‐
cjonując w szkołach w sposób standardowy 
czyli  z  nauką  stacjonarną.  Gmina  jako  or‐
gan  prowadzący  oraz  szkoły  i  przedszkole 
bazując  na  doświadczeniu  poprzednich 
miesięcy  dołożyły  wszelkich  starań,  kieru‐
jąc  się  wytycznymi  i  rekomendacjami  by 
umożliwić  uczniom  oraz  nauczycielom 
bezpieczne warunki nauki i pracy.
Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom 
mieszkańców  w  porozumieniu  ze  Staro‐

stwem  Powiatowym w  Lesznie  od  7  lipca 
uruchomiliśmy  punkt  nieodpłatnej  pomocy 
prawnej,  z  którego może  skorzystać  każda 
osoba która takiej porady oczekuje. Między 
innymi  w  tym wydaniu  gazety  można  po‐
dejrzeć  szczegółowe  informacje  gdzie  oraz 
w  jakich godzinach  i w  jaki  sposób można 
umówić rozmowę z prawnikiem.
Jako  że  prawie  wszystkie  miejscowości 
w  gminie  mają  miejsca  spotkań,  zabaw 
i  dyskusji  podjęliśmy  już  jakiś  czas  temu 
decyzję  o  budowie  takiego miejsca w Za‐
borówcu.  Na  ten  cel  pozyskaliśmy  dofi‐
nansowanie  w  kwocie  35  750,00  zł, 
podpisując  umowę  z  Urzędem  Marszał‐
kowskim  o  udzielenie  dotacji  celowej  na 
współfinansowanie  projektu  pn.  "Zago‐
spodarowanie przestrzeni publicznej w so‐
łectwie  Zaborówiec"  w  ramach  realizacji 
zadania  pn.  "Budowa budynku do  obsługi 
imprez sportowych w miejscowości Zabo‐
rówiec II etap".
W  Brennie  zakończyliśmy  budowę  bieżni 
lekkoatletycznej  w  ramach  projektu  "Zago‐
spodarowanie  przestrzeni  publicznej 
w Brennie na centrum sportowo  rekreacyj‐
ne – etap II" , która głównie szkole w Bren‐
nie  umożliwi  uprawianie  biegów 
sprinterskich  na  dystansie  60m  i  150m. 
W ramach szerszego projektu w którego za‐
kres  wchodziło  też  boisko  sportowe  rozbu‐
dowa  ta  o  kolejny  element  infrastruktury 
rozpowszechni uprawianie sportu i wspomo‐
że integrację mieszkańców Gminy Wijewo.
Do  końca  Narodowego  Spisu  Powszech‐
nego  został  już  niecały  miesiąc…  Pamię‐
tajmy  o  tym  by  nie  stworzyć  sytuacji, 
która  będzie  wiązała  się  z  nieprzyjemno‐
ściami jeśli nie przystąpimy do obowiązku 
spisowego. 
Po  utworzeniu  Centralnej  Ewidencji  Emi‐
syjności Budynków jako właściciele lokali 

i  budynków  które  posiadają  źródła  ciepła 
o  mocy  do  1kW  jesteśmy  zobowiązani 
złożyć  deklarację,  która  obejmuje  kilka 
podstawowych  informacji  między  innymi 
takie  jak: dane adresowe lub źródła ciepła 
i źródła spalania paliw wykorzystywanych 
do  ogrzania  danej  nieruchomości.  Dekla‐
rację możemy złożyć na kilka sposobów – 
konkretnie  określonych  w  jednym  z  arty‐
kułów w tym wydaniu gazety.
Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie roz‐
strzygnął przetarg na budowę 240 mb. ka‐
nalizacji  deszczowej  i  chodnika  z  kostki 
brukowej  w  części  ulicy  Zachodniej  co 
ułatwi na pewno mieszkańcom poruszanie 
się oraz poprawi bezpieczeństwo na wyżej 
wymienionej  drodze. Zakończenie  I  etapu 
budowy ma  zakończyć  się  w  terminie  do 
15 listopada br. 
W ostatnich  23 miesiącach  odbyło  się  też 
kilka ważnych imprez kulturalnych na tere‐
nie naszej gminy. Przy współpracy z Gmin‐
nym Ośrodkiem Kultury zorganizowaliśmy 
Noc  Świętojańską,  Wijewiadę,  Wieczór 
Muzyki  Włoskiej  nad  jeziorem  oraz  Do‐
żynki  Gminne.  Część  z  tych  wydarzeń  na 
stałe  wpisała  się  już  w  kalendarz  imprez, 
a  inne  jak  np.  Wieczór  Muzyki  Włoskiej 
mam  nadzieję  że  będą  stałym  elementem 
życia  kulturalnego  naszej  gminy.  Chciał‐
bym przy tej okazji serdecznie Państwa za‐
prosić  na  wszystkie  wydarzenia 
organizowane przez GOK w Wijewie, pro‐
szę  śledzić  strony  internetowe  oraz  portale 
społecznościowe naszej gminy i wspomnia‐
nej  wcześniej  jednostki  –  to  tam  głównie 
przekazujemy  informacje o naszym  impre‐
zach. Szczerze zachęcam do uczestniczenia 
w nich, powiem w zaufaniu że warto :)
Z pozdrowieniami 

Wójt Gminy Wijewo
Mieczysław Drożdżyński

FFuunnkkccjjoonnoowwaanniiee  nniieeooddppłłaattnneejj  ppoommooccyy  pprraawwnneejj  ww  GGmmiinniiee  WWiijjeewwoo
Od  7  lipca  2021  r.  (w  każdą  środę)  w 
godzinach  od  12:00  do  16:00  można 
skorzystać  z  punktu  nieodpłatnej  pomocy 
prawnej  zlokalizowanego  w  budynku 
Urzędu Gminy Wijewo   Gminnej Biblio
tece Publicznej. 
W  celu  uzyskania  nieodpłatnej  pomocy 
prawnej  lub  nieodpłatnego  poradnictwa 
obywatelskiego  należy  skontaktować  się 
ze Starostwem Powiatowym w Lesznie:
– telefonicznie  pod  numerem  telefonu:
65  529  68  01    w  poniedziałki  w 
godzinach  od  8:00  do  16:00  oraz  od 
wtorku  do  piątku w  godzinach  od  7:00 

do 15:00:
– za  pośrednictwem  skrzynki  email  na 

adres:starostwo@powiatleszczynski.pl.
– przez stronę www: https://np.ms.gov.pl.
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PPooddppiissaanniiee  uummoowwyy  nnaa  nnoowwyy  bbuuddyynneekk  ww  ZZaabboorróówwccuu
W dniu 20  lipca 2021  r.  pomiędzy Gminą 
Wijewo reprezentowaną przez Wójta Gmi‐
ny  Pana  Mieczysława  Drożdżyńskiego 
a  Urzędem  Marszałkowskim  Wojewódz‐
twa  Wielkopolskiego    reprezentowanym 
przez  wicemarszałka  Województwa  Wiel‐
kopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskie‐
go  podpisano  umowę,  która  dotyczyła 
udzielenia  pomocy  finansowej  w  formie 
dotacji  celowej  z  przeznaczeniem  na 
współfinansowanie  projektu  pn.  "Zago‐
spodarowanie  przestrzeni  publicznej 
w sołectwie Zaborówiec w ramach reali‐
zacji zadania pn. „Budowa budynku do 
obsługi  imprez  sportowych  w  miejsco‐
wości Zaborówiec  II  etap” w wysokości 
35 750,00 zł.
Całkowita wartość projektu   60 750,00 zł 
z czego:
– dofinansowanie w kwocie   35 750,00 zł
– fundusz sołecki   23 000,00 zł
– wkład gminy  2 000,00 zł

WWyykkoonnaanniiee  bbiieeżżnnii  lleekkkkooaattlleettyycczznneejj  ww  rraammaacchh  zzaaddaanniiaa  ppnn..  
""ZZaaggoossppooddaarroowwaanniiee  pprrzzeessttrrzzeennii  ppuubblliicczznneejj  ww  BBrreennnniiee  nnaa  
cceennttrruumm  ssppoorrttoowwoo  ––  rreekkrreeaaccyyjjnnee  ––  eettaapp  IIII""
Gmina Wijewo  zakończyła  realizację  za‐
dania  pn.  Wykonanie  bieżni  lekkoatle‐
tycznej  w  ramach  zadania  pn. 
„Zagospodarowanie  przestrzeni  pu‐
blicznej w Brennie  na  centrum  sporto‐
wo – rekreacyjne – etap II”. 
W  ramach  zakresu  rzeczowego  zadania 
na  już  istniejącym  boisku  sportowym 
w Brennie (działka nr 465) wykonana zo‐
stała  bieżnia  lekkoatletyczna  (bieżnia 
łukowa i bieżnia prosta), 2 i 4 torowa dla 
umożliwienia  uprawiania  biegów  sprin‐
terskich na dystansie 60 m i 150 m.
Wybudowana  bieżnia  lekkoatletyczna 
w znacznej mierze poprawi  się dostęp do 
infrastruktury  sportowo  –  rekreacyjnej, 
umożliwiającej  rozpowszechnianie 
i uprawianie sportu i  integracji mieszkań‐
ców Gminy Wijewo.
Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł
Środki finansowe własne: 74 594,62 zł
Pozostałe  źródła  finansowania  (publicz‐
ne):  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Wije‐
wie: 1 000,00 zł
Łączna wartość inwestycji: 145 594,62 zł
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Pod  koniec  lipca  2021  roku  na  oczysz‐
czalni  ścieków  w  Wijewie  została  uru‐
chomiona  instalacja  fotowoltaiczna 
o mocy  49,68  kW.  Pozyskana  energia  ze 
słońca  pozwoli  obniżyć  koszty  energii 
elektrycznej na oczyszczalni ścieków.
Instalacja  fotowoltaiczna  jest  umiejsco‐
wiona  na  gruncie  na  konstrukcji  metalo‐
wej  i  składa  się  ze  144  sztuk  paneli 
monokrystalicznych. W celu  budowy  far‐
my  fotowoltaicznej  została  zakupiona 
działka o powierzchni 3200 m².
Panele  fotowoltaiczne  na  ziemi  gwaran‐
tują  ich dowolne ułożenie względem pro‐
mieni  słonecznych.  Skierowanie  paneli 
dokładnie w stronę południową przekłada 
się  na  największą  efektywność  takiej  in‐
stalacji.

IInnssttaallaaccjjaa  ffoottoowwoollttaanniicczznnaa  nnaa  oocczzyysszzcczzaallnnii  śścciieekkóóww  ww  WWiijjeewwiiee

AS

Ustawą  z  dnia  28  października  2020  r. 
o  zmianie  ustawy  o  wspieraniu  termomo‐
dernizacji  i  remontów  oraz  niektórych  in‐
nych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono 
Centralną  Ewidencję  Emisyjności  Budyn‐
ków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe 
obowiązki  na  właścicieli  lub  zarządzają‐
cych budynkami lub lokalami.
Za  jej  stworzenie,  wdrożenie  i  prowadze‐
nie odpowiedzialny  jest Główny Inspektor 
Nadzoru  Budowlanego,  który  opracował 
materiały  informacyjne  dot.  nowego  obo‐
wiązku składania deklaracji.
Czym  jest  deklaracja?  To  rodzaj  ankiety 
w której podaje się:
– imię  i nazwisko albo nazwę właściciela 
lub  zarządcy  budynku  lub  lokalu  oraz 
adres  miejsca  zamieszkania  lub  siedzi‐
by;

– adres  nieruchomości,  w  obrębie  której 
eksploatowane  jest  źródło  ciepła  lub 
źródło spalania paliw;

– informacje  o  liczbie  i  rodzaju  eksplo‐
atowanych  w  obrębie  nieruchomości 
źródeł  ciepła  lub  źródeł  spalania  paliw 
oraz o  ich przeznaczeniu  i wykorzysty‐
wanych w nich paliwach;

– numer telefonu właściciela lub zarządcy 
(opcjonalnie);

– adres email (opcjonalnie).
Kogo  dotyczy  deklaracja?  Każdego  wła‐
ściciela  lub  zarządcę  budynku  lub  lokalu 
który  posiada  źródło  ciepła  o  mocy  do  1 
MW  (min.  jednorodzinne  czy  wieloro‐
dzinne  budynki  mieszkalne,  małe  lokalne 

ciepłownie  czy  małe  zakłady  produkcyj‐
ne).
Kiedy składam deklarację?
– od  1  lipca  2021  r.    dla  nowopowstałych 
budynków  termin  ten  będzie  wynosił  14 
dni;

– dla  budynków,  które  już  istnieją  właści‐
ciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.

Uwaga!  Obowiązek  złożenia  deklaracji 
jest  nałożony  ustawowo  i  za  jego  niewy‐
pełnienie w terminie grozi grzywna  zgod‐
nie z art. 27h ww. ustawy.
Jak możemy złożyć deklarację?
– w formie elektronicznej, czyli przez In‐
ternet  –  preferowany  sposób,  którego 
funkcjonalność umożliwi proste  i  szyb‐
kie wypełnienie dokumentu.

– w  formie  papierowej  – wypełniony do‐
kument można będzie wysłać  listem al‐
bo  złożyć  osobiście  we  właściwym 

Urzędzie  (zgodnie  z  lokalizacją budyn‐
ku).

Wójt,  burmistrz  lub  prezydent  miasta 
wprowadza do ewidencji dane i informacje 
zawarte  w  deklaracji  z  wykorzystaniem 
systemu  teleinformatycznego obsługujące‐

go  ewidencję  w  terminie  określonym 
w ustawie.
Wszelkie  informacje  publikowane  są  na 
stronie Głównego Inspektora Nadzoru Bu‐
dowlanego    https://www.gunb.gov.pl/stro‐
na/centralnaewidencjaemisyjnoscibudyn
kowfaq
Wszelkie pytania w tej sprawie należy kie‐
rować  DO  PRZEDSTAWICIELI  GŁÓW‐
NEGO  INSPEKTORA  NADZORU 
BUDOWLANEGO  email:infoce‐
eb@gunb.gov.pl, tel.: (22) 6619454.

NNoowwee  oobboowwiiąązzkkii  wwłłaaśścciicciieellii  nniieerruucchhoommoośśccii
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Czas na samodzielnie spisanie się w Naro‐
dowym  Spisie  Powszechnym  Ludności 
i  Mieszkań  2021  masz  do  momentu,  gdy 
skontaktuje  się  z  Tobą  rachmistrz  –  nie 
czekaj do 30 września! Pamiętaj, że udział 
w spisie to twój obowiązek.
Masz  wiele  możliwości  zrealizowania 

obowiązku spisowego:
– najszybciej  i  najwygodniej  zrobisz  to 
przez Internet. Wypełnij formularz onli‐
ne  na  https://spis.gov.pl/,  to  zajmie  tyl‐
ko kilka minut.

– zadzwoń na numer 22 279 99 99 i spisz 
się  telefonicznie  –  rachmistrz  wprowa‐

dzi do formularza Twoje dane,
– odwiedź najbliższy urząd gminy i spisz 
się  przez  Internet  na  specjalnie  utwo‐
rzonym w tym celu stanowisku.

Pamiętaj masz na to czas tylko do momen‐
tu, gdy  skontaktuje  się  z Tobą  rachmistrz. 
Rachmistrzowie  spisowi  przeprowadzają 
wywiady bezpośrednie oraz wywiady tele‐
foniczne.  Kontaktu  ze  strony  rachmistrza 
mogą spodziewać się osoby, które dotych‐
czas nie spisały się samodzielnie przez In‐
ternet lub telefon na infolinii spisowej.
W  przypadku  wywiadów  telefonicznych, 
niezależnie od województwa, rachmistrzo‐
wie dzwonią z numerów: 22 828 88 88 lub 
22  279  99  99.  Rachmistrz  może  również 
zapukać  do  drzwi  naszego  mieszkania 
w  celu  przeprowadzenia  wywiadu  bezpo‐
średniego.
Przypominamy,  że  zgodnie  z  art.  17a  ust. 
13  ustawy    o  narodowym  spisie  po‐
wszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., 
nie  można  odmówić  przekazania  danych 
rachmistrzowi  kontaktującemu  się  z  oso‐
bami  fizycznymi  objętymi  spisem.  Ozna‐
cza  to,  że  czas  na  samospis  mamy  do 
momentu,  gdy  skontaktuje  się  z  nami 
rachmistrz.

SSppiisszz  ssiięę  jjaakk  nnaajjsszzyybbcciieejj  ssaammooddzziieellnniiee!!  PPaammiięęttaajj,,  mmaasszz  nnaa  ttoo  
cczzaass  ttyyllkkoo  ddoo  mmoommeennttuu,,  ggddyy  sskkoonnttaakkttuujjee  ssiięę  zz  TToobbąą  rraacchhmmiissttrrzz
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Unijny  Certyfikat  COVID  (nazywany 
również  paszportem  covid)  znajdziesz 
w aplikacji mObywatel.
Pobierz  aplikację  mObywatel  z  Unijnym 
Certyfikatem COVID z:

Unijny  Certyfikat  COVID  (potwierdze‐
nie szczepienia) w aplikacji mObywatel.
Działa w trybie offline
Wystarczy  uruchomić  aplikację  mObywa‐
tel, dodać dokument  (na pulpicie  aplikacji 
"Dodaj dokument" lub "Dodaj swój pierw‐
szy  dokument").  Od  tego momentu  certy‐
fikat  można  okazywać  bez  dostępu  do 
internetu.  Funkcja  przydatna  np.  podczas 
kontroli granicznej.
Zawiera zdjęcie z dowodu osobistego
Zdjęcie  ułatwia  szybką  kontrolę,  wskazuje 
wyraźnie, kto jest właścicielem certyfikatu.
Ma duży, wyraźny kod QR
To  minimalizuje  błędy  podczas  skanowa‐
nia kodu.
Szczegółowe  dane  zostały  ukryte  przed 
wzrokiem osób postronnych
Aby  wyświetlić  szczegóły  certyfikatu  na‐
leży  rozwinąć  sekcję  „Dodatkowe  dane”. 
Dane,  które  zawierają  więcej  informacji 
zostały ukryte przed wzrokiem osoby kon‐
trolującej  (w  krajach  UE  certyfikat  może 
być  wykorzystywany  nie  tylko  podczas 
odprawy granicznej).

Pozwala na szybkie okazanie dokumentów
Jeśli podczas kontroli wymagane  jest oka‐
zanie  dodatkowego  dokumentu,  można  to 
zrobić z poziomu aplikacji. W dolnym me‐
nu UCC wystarczy wybrać „mObywatel”.
Prezentuje trzy statusy
– osoby zaszczepionej,
– osoby,  która  powróciła  do  zdrowia 
(ozdrowieńca),

– osoby z negatywnym testem w kierunku 
COVID19.

W  każdym  kraju  UE  mogą  obowiązywać 
inne zasady związane z danym statusem.
Pozwala na międzynarodową weryfikację
Certyfikat  UCC  z  mObywatela  może  być 
zweryfikowany  podczas  odprawy  aplika‐
cją,  którą  dysponują  służby  graniczne  da‐
nego kraju.
Jest bezpłatny i dobrowolny
Aplikacja mObywatel, zawarty w niej cer‐
tyfikat  i  pozostałe  dokumenty  wydawane 
są bezpłatnie. Nie ma obowiązku posiada‐
nia Unijnego Certyfikatu COVID. Certyfi‐
kat  można  w  każdej  chwili  pobrać  lub 
usunąć.
Nie wymaga tłumaczenia
Unijny Certyfikat COVID w mObywatelu 
jest  dostępny  w  języku  polskim  i  po  an‐
gielsku. W  takiej  formie  jest  akceptowany 
w całej Unii Europejskiej.
Obcokrajowcy  nie  skorzystają  z  UCC 
w mObywatelu
Aby skorzystać z UCC w mObywatelu na‐
leży  posiadać  polskie  obywatelstwo  oraz 
ważny  dowód  osobisty.  Obcokrajowcy  lub 
osoby  bez  ważnego  dowodu  osobistego 
mogą poprosić o wydruk certyfikatu swoje‐
go  lekarza  POZ.  Jeśli  mają  nadany  numer 
PESEL  i  korzystają  z  Profilu  Zaufanego 
mogą pobrać certyfikat korzystając z moje‐
IPK / IKP (strona https://pacjent.gov.pl).

Najważniejsze  pytania  dotyczące  certyfi‐
katu:
Czy certyfikat UCC dostępny w aplika‐
cji  mObywatel  jest  akceptowany  pod‐
czas kontroli granicznej?
Tak.  Certyfikat  UCC  w  aplikacji  mOby‐
watel  jest  oficjalnym  dokumentem,  który 
można okazać podczas kontroli granicznej. 
Dokument obowiązuje od 1 lipca 2021 ro‐
ku w całej Unii Europejskiej  (oraz w kra‐
jach,  które  przystąpią  do  programu  –  np. 
w  Islandii,  Norwegii,  Lichtensteinie). 
Uwaga!  Przed  podróżą  zawsze  warto  za‐
poznać się z lokalnymi przepisami.
Czy zamiast Unijnego Certyfikatu COVID 
mogę skorzystać z paszportu covidowego?
Unijny Certyfikat COVID  i  paszport  covi‐
dowy  to ten sam dokument. Pierwsza na‐
zwa to oficjalna nazwa dokumentu, druga  
to  nazwa  potoczna.  Inne  stosowane  nazwy 
to np. zielony paszport, paszport szczepien‐
ny,  zielony  certyfikat,  cyfrowy  certyfikat, 
unijne  cyfrowe  zaświadczenie  COVID19. 
Aplikację  mObywatel  z  paszportem  covi‐
dowym pobierzesz na telefony z systemem 
Apple iOS oraz Google Android.
Gdzie może być uznawany Unijny Cer‐
tyfikat Covid?
Unijny Certyfikat Covid może  być wyda‐
wany  i  stosowany  we  wszystkich  pań‐
stwach członkowskich UE, ułatwiając tym 
samym swobodne przemieszczanie się. Do 
ich bezpłatnego otrzymania będą się kwa‐
lifikować  wszyscy  obywatele  UE  oraz 
obywatele  państw  trzecich,  przebywający 
lub  zamieszkujący  w  państwach  człon‐
kowskich UE, mający  prawo do  podróżo‐
wania  do  innych  państw  członko
wskich.

        Informacje ze strony http://www.gov.pl
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Zaszczepieni  mogą  już  przystąpić  do 
Loterii  Narodowego  Programu  Szcze‐
pień. Każdy ma 4 szanse na wygrane!
1  lipca  ruszyła  ogólnopolska  Loteria  Na‐
rodowego  Programu  Szczepień.  Mogą 
wziąć  w  niej  udział  wszystkie  osoby  peł‐
noletnie,  które  dokonały  kompletnej  pro‐
cedury  zaszczepienia    przeciwko 
COVID19  i  zarejestrują  się  w  loterii  do 
30  września  2021  roku.  Do  wygrania 
są m.in. nagrody pieniężne, w tym dwa ra‐
zy  po 1  000 000  złotych,  dwie Toyoty C
HR,  6 Toyot Corolla  i  720  hulajnóg  elek‐
trycznych.  Losowanie  finałowe  odbędzie 
się 6 października 2021 roku. 
Aby wziąć udział w  loterii należy się zare‐
jestrować  poprzez  Internetowe  Konto  Pa‐
cjenta  na  stronie  pacjent.gov.pl  lub 
dzwoniąc na Infolinię Narodowego Progra‐
mu Szczepień pod numer 989. 
Przez  cały  czas  trwania  loterii  każda  co 
500. osoba biorąca w niej udział może wy‐
grać 200 zł. Z kolei co 2000. grający będzie 
się mógł cieszyć nagrodą w wysokości 500 
zł.  Pula  nagród  natychmiastowych  jest 
ograniczona i wynosi 52 000 sztuk. 
Kolejne  szanse  na  wygrane  daje  12  loso‐
wań tygodniowych, a w każdym z nich do 

wygrania  będzie  5 X  50  000  zł  (pula  –  3 
000 000 zł) i po 60 hulajnóg elektrycznych 
(łącznie  720  sztuk).  Podczas  każdego  z  3 
losowań  miesięcznych  zagramy  o  dwie 
wygrane w wysokości  100  000  zł  (pula  – 
600  000  zł)  oraz  dwa  samochody  Toyota 
Corolla  (łącznie  6  sztuk).  Jak  już  wiemy, 
losowanie  finałowe  odbędzie  się  6  paź‐
dziernika.  To  w  nim  do  wygrania  będą 
dwie nagrody po 1 000 000 złotych każda, 
a także dwa samochody Toyota CHR.  
Zwycięzcy  nagród  codziennych  (natych‐
miastowych) zostaną o tym fakcie poinfor‐
mowani  przez  organizatora  –  Totalizator 
Sportowy – wiadomością SMS. Następnie 
na  numer  telefonu  podany  podczas  reje‐
stracji  do  loterii  otrzymają  SMS  bezpo‐
średnio  z  PKO  Banku  Polskiego  (nazwa 
nadawcy:  PKO BP)  zawierający  kod  awi‐
zo, kwotę wypłaty i termin ważności kodu, 
dzięki  temu  będzie  można  zrealizować 
wygraną  bezpośrednio  z  bankomatów  na‐
leżących do banku. Nagrodę będzie można 
też wypłacić w  oddziale  lub  agencji  PKO 
Banku Polskiego. 
W SMSie z PKO BP najważniejszy dla gra‐
cza  będzie  kod  awizo.  Pamiętajmy,  że  nie 
będzie w nim żadnego odesłania na jakąkol‐

wiek stronę www, linku czy prośby o poda‐
nie danych czy potwierdzenie odbioru SMS
a  itd. Otrzymując  ten SMS wystarczy  tylko 
wpisać kod w bankomacie PKO Banku Pol‐
skiego  i postępować zgodnie z  instrukcjami 
wyświetlonymi  na  ekranie  bankomatu. Wy‐
graną można będzie odebrać także w każdej 
placówce  banku.  Nie  musimy  wykonywać 
żadnych innych czynności. 
W  przypadku  nagród  o wyższej  wartości, 
a  takimi  będą  już  wygrane  tygodniowe, 
miesięczne  czy wreszcie  finałowe, Totali‐
zator Sportowy w  ciągu dwóch dni  licząc 
od dnia następnego po losowaniu wyśle do 
laureatów  SMS,  w  którym  zwycięzcy 
otrzymają link do formularza z oświadcze‐
niem niezbędnym do przekazania nagrody. 
Ponadto wyniki  losowań trafią oczywiście 
na stronę internetową loterii.
Pamiętajmy  też,  że  wyniki  losowań  będą 
publikowane  tylko  i  wyłącznie  na  stronie 
loterii: www.gov.pl/szczepimysie/loteria 
Więcej  informacji  na  temat  bezpiecznego 
udziału  w  Loterii  Narodowego  Programu 
Szczepień  pod  adresem:  https://
www.gov.pl/attachment/4595bc58a3a2
43b3ae40d61977527348

        Informacje ze strony http://www.gov.pl
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XXVIII Sesja - 21 czerwca 2021 r. odbyła się Sesja Rady Gminy 
Wijewo, której obrady zostały przerwane, zgodnie z  wnioskiem 
Przewodniczącej Rady Gminy Wijewo Pani Marii Rąk. Przerwanie 
obrad spowodowane było absencją Wójta Gminy Wijewo Pana 
Mieczysława Drożdzyńskiego, którego obecność podczas sesji ab‐
solutoryjnej była niezbędna.
Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Wijewo kontynuowano w dniu 30 
czerwca 2021 r., podczas których  podjęto uchwały w sprawie:
 1. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVIII/211/2021 w  sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo wotum zaufania.
 2. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVIII/212/2021 w  sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy Wijewo za 
rok 2020.

 3. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVIII/213/2021 w  sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo absolutorium z  tytułu wy‐
konania budżetu za 2020 rok.

 4. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVIII/214/2021 w  sprawie 
uchylenia uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Wijewo 
z dnia 10 grudnia 2020r.  w sprawie zmiany statutu Gminne‐
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie.

 5. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVIII/215/2021 w  sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wyko‐
rzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego 
dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na te‐
renie Gminy Wijewo w 2021 roku.

 6. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVIII/216/2021 w  sprawie 
udzielenia pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego.

 7. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVIII/217/2021 w  sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

 8. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVIII/218/2021 w  sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na la‐
ta 2021-2042.

 9. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVIII/219/2021 w  sprawie 
zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wijewo a  Gminą 
Święciechowa i  Gminą Włoszakowice o  współdziałaniu przy 
realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie dowo‐
zu uczniów do szkół.

Na posiedzeniu Rady Gminy nie złożono żadnej interpelacji.
14 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stałych Rady 
Gminy Wijewo, na którym złożono wnioski w sprawie uporządko‐
wania terenu przy stawie na ul. Kępińskiej w  Wijewie, wycięcia 

drzew na ul. Rybackiej w Zaborówcu oraz zakup i montaż tabliczki 
z zakazem kąpieli zwierząt na plaży w Brennie.
XXIX Sesja - 19 sierpnia 2021 r.
Podjęto uchwały w sprawie:
 1. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/220/2021 w  sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wijewo na 
rok szkolny 2021/2022.

 2. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/221/2021 w  sprawie 
określenia trybu i  szczegółowych kryteriów oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 3. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/222/2021 w  sprawie 
nadania nazw dróg położonych w  części wschodniej wsi 
Miastko.

 4. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/223/2021 w  sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie mieszkania komunalnego wcho‐
dzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości.

 5. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/224/2021 w  sprawie 
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej wła‐
sność Gminy Wijewo, na nieruchomość stanowiącą własność 
osób fizycznych.

 6. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/225/2021 w  sprawie 
odpowiedzi na skargę Wojewody Wielkopolskiego z  dnia 27 
lipca 2021 r. na uchwałę nr XXV/190/2021 Rady Gminy Wijewo 
z  dnia 23 marca 2021 w  sprawie uchylenia uchwały nr  XII/
61/2003 Rady Gminy Wijewo z  dnia 5 listopada 2003 r. 
w  sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospoda‐
rowania przestrzennego gminy Wijewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z  
2003 r. Nr 203, poz. 4001).

 7. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/226/2021 w  sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Na posiedzeniu Rady Gminy nie złożono żadnej interpelacji.
17 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stałych Rady 
Gminy Wijewo, na którym złożono wnioski w  sprawie montażu 
oznakowania określającego dojazd do posesji (Brenno Pole), wy‐
równania wjazdu na ul. Wczasową w  Zaborówcu oraz wycięcie 
drzew przy drodze wojewódzkiej nr 305.

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.

XXXXVVIIIIII  ii  XXXXIIXX  SSeessjjaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWiijjeewwoo

Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo
Maria Rąk

Podziękowanie
W  związku z  zakończeniem pełnienia funkcji wicedyrektora SP Wijewo bardzo serdecznie dziękuję za 
współpracę pracownikom Urzędu Gminy Wijewo i podległych jednostek, Gronu Pedagogicznemu i Radzie 
Rodziców SP Wijewo, wszystkim organizacjom społecznym z Wijewa oraz indywidualnym osobom, które 
miałam przyjemność spotkać na służbowej drodze. Dziękuję za poświęcony czas, wszelką pomoc i wsparcie, 
życzliwe słowo i uśmiech, które pomagały mi sumiennie wypełniać obowiązki wicedyrektora.
"Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem…", Kohelet.

Barbara Czaińska
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 1. 18.06.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo i OSP Brenno do 
pożaru lasu w Mścigniewie.

 2. 19.06.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo i OSP Brenno do 
pożaru samochodu na ul. Zachodniej w Wijewie.

 3. 20.06.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo i OSP Brenno do 
pożaru samochodu na ul. Jeziornej w Brennie.

 4. 2.07.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Potrzebowo do usunię‐
cia gniazda szerszeni w wigwamie w Potrzebowie.

 5. 13.07.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Wijewo do wypadku 
drogowego na drodze 305 za Radomyślem.

 6. 17.07.2021  r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno do powalonego 
drzewa na ul. Konwaliowej w Brenno-Ostrów.

 7. 17.07.2021  r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Wijewo do udzielenia 
pierwszej pomocy osobie w Radomyślu.

 8. 19.07.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Brenno do usunięcia 
gniazda szerszeni w budynku mieszkalnym w Brenno-Ostrów.

 9. 26.07.2021  r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Brenno do wypompo‐
wywania wody z zalanej posesji w Brennie.

 10. 28.07.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno do powalonego 

drzewa na ul. Plażowej w Brenno-Ostrów.
 11. 31.07.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 

w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno do zabezpiecze‐
nia zerwanej linii energetycznej w Brenno-Ostrów.

 12. 1.08.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno do plamy oleju 
na drodze Brenno – Zaborówiec.

 13. 2.08.2021 r.  Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Brenno do usunięcia 
gniazda szerszeni w garażu w Brenno-Ostrów.

 14. 5.08.22021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo do pożaru sadzy 
w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego w Radomyślu.

 15. 6.08.2021 r.  Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Brenno do udzielenia 
pierwszej pomocy osobie  na jeziorze Breńskim oraz zabezpie‐
czenia lądowiska śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowe‐
go w Brennie.

 16. 8.08.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Wijewo do usunięcia 
gniazda os w budynku mieszkalnym w Radomyślu.

 17. 8.08.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Potrzebowo do usunięcia 
gniazda szerszeni przy budynku mieszkalnym w Potrzebowie.

 18. 13.08.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Wijewo do usunięcia 
gniazda os w budynku mieszkalnym w Radomyślu.   

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

Komendant Gminny
Leszek Wolniczak

Trzy firmy złożyły oferty w przetargu na 
budowę chodnika wzdłuż drogi powiato‐
wej – ul. Zachodniej w Wijewie.
Ulica Zachodnia w Wijewie ma  chodnik 
tylko  na  krótkim  odcinku  w  rejonie 
skrzyżowania  z  drogą  wojewódzką 
nr  305  Wschowa  –  Wolsztyn.  Zarząd 
Dróg  Powiatowych  w  Lesznie  ogłosił 
przetarg  na    budowę ok.  240 mb kanali‐
zacji  deszczowej  i  chodnika  z  kostki 
brukowej o  szerokości 1,5 m, od posesji 
nr 9 w kierunku Potrzebowa.
Najtańszą  ofertę  za  228  tys.  zł  złożyła 
firma  Drogtranz  z  Góry.  Pierwszy  etap 
budowy  chodnika  przy  ul.  Zachodniej 
ma zakończyć się do 15 listopada br.

        Tekst ze strony http://powiatleszczynski.pl

TTrrzzyy  ooffeerrttyy  nnaa  bbuuddoowwęę  cchhooddnniikkaa  ww  WWiijjeewwiiee



lipiec/sierpień 2021 Wizja Lokalna
10

Dzieci  z  grup  najstarszych,  czyli  tzw.  ,,0" 
odwiedziły  swoje  potencjalne  szkoły, 
a  mianowicie  gr.  ,,Motyle"  w  dniu 
09.06.2021 r. autobusem szkolnym wybra‐
ła  się  do Szkoły  Podstawowej w Brennie, 
a  gr.  ,,Wiewiórki"  w  dniu  14.06.2021  r. 
poszła do Szkoły Podstawowej w Wijewie. 
W  szkołach  powitały  nas  Panie  Dyrektor 
i  oprowadziły  dzieci  po  klasach,  do  któ‐
rych  od  1 września  będą  uczęszczały.  Pa‐
nie  zapoznały  nas  też  z  innymi 
pomieszczeniami,  takimi  jak:  sala  gimna‐
styczna, biblioteka, szatnia, toalety, boisko 
szkolne  (plac  zabaw). Dzieci  odwdzięczy‐

ły się wspólnie zaśpiewaną piosenką o ro‐
dzinie  i  zapowiedziały,  że  z  niecier

pliwością  czekają  na  pierwszy  dzwonek! 
      BP

OOddwwiieeddzziinnyy  ssttaarrsszzaakkóóww  ww  sszzkkoollee

Samorządowe  Przedszkole  w  Wijewie 
wzięło  udział  w  akcji  „Kwiatki  dla 
Marysi”.  W  dniu  zakończenia  roku 
szkolnego  dzieci  zamiast  kwiatka 
wrzuciły  pieniążki  do  specjalnie 
przygotowanych  słoiczków.  "Kwiatki 
dla  Marysi"  to  akcja  charytatywna, 
która ma pomóc w zbieraniu środków na 
leczenie  Marysi  Drożdżyńskiej 
z  Brenna.    Dziewczynka  choruje  na 
SMA  1,  a  jej  życie  wyceniono  na 
9,5 mln  zł. Akcja  ,,Kwiatki  dla Marysi" 
polegała  na  podziękowaniu  nauczy
cielom,  wychowawcom,  dyrektorom 
przedszkola  poprzez  przekazanie 
pieniążków  na  leczenie  Marysi,  zamiast 
kupna  kwiatów  czy  czekolady  z  okazji 
zakończenia  roku  szkolnego.  Akcja 
miała  również  uświadomić  dzieciom,  że 
tak  mały  gest  może  uratować  komuś 
życie. Pokażmy dzieciom, że w nich jest 
siła.  Zaszczepmy  w  nich  chęć  niesienia 
pomocy.    Dla  Marysi  natomiast  to 
ogromna  szansa!  W  ten  sposób 
zebraliśmy  2127  złotych!  Dziękujemy 
wszystkim  rodzicom,  którzy  wsparli  tę 
akcję.

KKwwiiaattkkii  ddllaa  MMaarryyssii

Dnia  17  czerwca  2021  r.  dzieci  z  grup 
„Wiewiórki”  i  „Motylki”  uczestniczyły 
w  warsztatach  edukacyjnych  pt.  „Przed‐
szkolaki  z  Segregolandii”  zorganizowa‐
nych  przez  Komunalny  Zakład  Gmin 
Regionu  Leszczyńskiego.  Warsztaty 
z  uwagi  na  pandemię  zostały  przeprowa‐
dzone  online  na  platformie  zoom.    Pod‐
czas warsztatów dzieci dowiedziały się jak 

segregować odpady,  jak postępować z od‐
padami  niebezpiecznymi,  takimi  jak  prze‐
terminowane  leki,  zużyty  sprzęt 
elektroniczny  czy  zużyte  baterie  oraz  jak 
działa  system  gospodarowania  odpadami 
komunalnymi.
Dziękujemy bardzo KZGRL w Lesznie za 
przeprowadzenie  ciekawych  i merytorycz‐
nych zajęć!

„„PPrrzzeeddsszzkkoollaakkii  zz  SSeeggrreeggoollaannddiiii””
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Zajęcia plastyczne to ulubiona forma dzia‐
łalności  dzieci  już  od  najmłodszych  lat. 
Umożliwiają  one  odreagowanie  napięć, 
rozwijają  twórcze myślenie oraz wyobraź‐
nię,  kształtują  pamięć  wzrokową  i  zręcz‐
ność  manualną.  Przede  wszystkim 
dostarczają  dziecku wiele  satysfakcji  i  za‐

dowolenia z własnego działania.
W  naszym  przedszkolu,  od  października 
2020  roku,  dzieci  z  grupy  „Biedronki” 
miały  możliwość  uczestniczenia  w  zaję‐
ciach  plastycznych.    23.06.2021  r.  odbyły 
się  ostatnie  zajęcia  przed  wakacjami,  na 
które  zostali  zaproszeni  rodzice.  Zajęcia 
odbyły się w plenerze, a temat wiodący to 
    „Przyroda  w  otoczeniu  naszego  przed‐

szkola”.  Poprzez  duże  zaangażowanie  ro‐
dziców i pomoc przedszkolaków, powstały 
piękne prace plastyczne . Na zakończenie, 
prowadząca  zajęcia  wręczyła  wszystkim 
dzieciom  dyplomy  i  drobne  upominki. 
Uwieńczeniem  spotkania  było  wspólne, 
pamiątkowe zdjęcie.  
Dziękuję rodzicom za przybycie  i zaanga‐
żowanie !!!        RZ

ZZaajjęęcciiaa  PPllaassttyycczznnee

Dzieci  6    letnie  25.06.2021  r.  pożegnały 
się    z  wszystkimi  paniami,  przedszkolem 
i młodszymi kolegami. Niektórzy chodzili 
tu  nawet  4  lata,  to  dla  nich  większa 
połowa  życia!  Dlatego  też,  nie  dla 
wszystkich  było  to  łatwe  rozstanie.  Po 
części  artystycznej  dzieci  otrzymały 
dyplomy  i  prezenty,  pełne  radości 
zaczynają  zasłużone  wakacje.  A  po 
wakacjach  czas  do  szkoły...  Życzymy 
powodzenia!            

     MP

ŻŻeeggnnaammyy  pprrzzeeddsszzkkoollee

Uwaga!
W październiku Szkoła Podstawowa w Wijewie obchodzi 180 lat swego istnienia. Obchody będą połączone 

z nadaniem imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego i wręczenia sztandaru szkole.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich absolwentów szkoły, aby przyłączyli się do zbiórki pieniędzy na 

sztandar. Nazwiska wszystkich ofiarodawców zostaną wpisane do pamiątkowej księgi i przekazane do szkoły
Datki można wpłacać do 15 września 2021 r. na konto 17 8669 0001 2008 0080 5184 0001

Bank Spółdzielczy we Wschowie/oddział Wijewo, z dopiskiem ABSOLWENT
lub osobiście u następujących osób:

Grażyna Adamczewska, ul. 25 Maja 9 | Dorota Janicka, ul. Powst. Wlkp.59 | Regina Sobol, ul. Zachodnia 8 
Katarzyna Szmyt, ul. Piaski 32
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14 kwietnia  2021  r.  Stowarzyszenie Gmin 
i  Powiatów  Wielkopolski  przeprowadziło 
etap  rejonowy  XXV  Konkursu  Wiedzy 
o  Wielkopolsce.  Szkołę  Podstawową 
w  Wijewie    reprezentowało  5  uczniów. 
Byli  to Wiktoria  Piwowońska  i Katarzyna 
Napieralska  z  klasy  IV  a, Tymoteusz Ma‐
ciejewski  z  klasy VI  b, Marta  Rąglewska 
z klasy VII b oraz Dawid Zamiatała z kla‐
sy VII  a.  Celem Konkursu  jest  przybliże‐
nie  uczniom    dziedzictwa  kulturowego 
Wielkopolski,  jej historii,  flory,  fauny,  tra‐
dycji,  gwary  i  kultury  regionalnej,  a  po‐
przez  to  kształtowanie  poczucia  własnej 
tożsamości  oraz  związku  z  regionem. Do‐
bór treści programowych jest dostosowany 
do  percepcji  uczniów  na  danym  poziomie 
nauczania, bierze pod uwagę nauczanie in‐
terdyscyplinarne  (język  polski,  historia, 
geografia,  biologia,  plastyka).    Do  etapu 

wojewódzkiego  konkursu,  który  miał 
miejsce  2  czerwca,  udało  się  zakwalifiko‐
wać  Katarzynie  Napieralskiej  i  Tymote‐
uszowi Maciejewskiemu. Kasi ze względu 
na  problemy  techniczne  ze  szkolnym  In‐
ternetem nie udało  się napisać  testu, nato‐
miast  Tymek  po  raz  trzeci  z  rzędu  został 
laureatem  tego  trudnego,  wieloetapowego 
i  interdyscyplinarnego konkursu o  ,,naszej 
małej ojczyźnie”  i  zajął  II miejsce. Tymo‐
teuszowi  i  pozostałym  uczestnikom  ser‐
decznie  gratulujemy  i  życzymy  dalszych 
sukcesów.        LN

WWiieellkkii  ssuukkcceess  uucczznniióóww  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  ww   WWiijjeewwiiee  ww   eettaappiiee  rreejjoonnoowwyymm  
ii  wwoojjeewwóóddzzkkiimm  XXXXVV  KKoonnkkuurrssuu  WWiieeddzzyy  oo  WWiieellkkooppoollssccee

W tym roku trochę inaczej…
Zamiast  kwiatków  dla  nauczycieli  każdy 
mógł  wrzucić  do  wcześniej  przygotowa‐
nych  skarbonek  przez  Samorząd 
Uczniowski    symboliczną  "złotówkę" 
czy  "piątkę". Skarbonki były usytuowane 
na boisku szkolnym.
Akcja  "Kwiatki  dla  Marysi"  polegała  na 

podziękowaniu  nauczycielom,  wycho‐
wawcom,  pracownikom  szkoły,  dyrekto‐
rom  szkół  poprzez  przekazanie 
pieniążków  na  leczenie Marysi  z  Brenna 
zamiast  kupna  kwiatka  czy  czekolady 
z  okazji  zakończenia  roku  szkolnego 
2020/2021.
Akcja miała uświadomić uczniom, że ma‐

ły gest może uratować komuś życie.
Uczniowie  pokazali,  że  w  nich  jest  siła, 
że razem możemy więcej.
Piękna  akcja.  Dziękujemy  wszystkim  za 
zaangażowanie.
Jesteście wspaniali.
Udało nam się zebrać 3 093,58 PLN

    AJO

,,,,KKwwiiaattkkii  ddllaa  MMaarryyssii  ‘‘’’
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     Marysiu,  chcemy podarować Tobie na‐
szą  Bajkę  Niezapominajkę,  którą  współ‐
tworzyliśmy  dla  Ciebie  w  słoneczne, 
niedzielne  popołudnie,  20  czerwca  br.  ze 
wspaniałymi  ludźmi  o  wielkich  sercach: 
mieszkańcami  naszej  gminy,  rodzicami 
naszej  szkoły,  uczniami,  absolwentami, 
dziećmi,  wolontariuszami,  plażowiczami, 
wczasowiczami,  okolicznymi  firmami 
i organizacjami.
Wiesz  Marysiu,  nie  sposób  wymienić 
wszystkich  Aniołów…,  Oni  wiedzą, 
że  ,,Dobrze  widzi  się  tylko  sercem.  Naj‐
ważniejsze  jest  niewidoczne  dla  oczu”. 
To przecież Twoje Aniołki…
Chcemy  podarować  Tobie  naszą  Bajkę 
Niezapominajkę  i  wspomóc  zbiórkę  nie‐

zapominajkową cegiełką: 7 827,67 zł.
I  dalej  walczyć!  Razem  z  Tobą,  nasza 
dzielna wojowniczko!
Chcemy  podarować  Tobie  naszą  Bajkę 
Niezapominajkę, choć wiemy Marysiu, że 
twoje życie bajką nie jest, ale masz wspa‐
niałych  Rodziców,  Rodzinę  i  całą Armię 
Aniołów, którzy z miłości do Ciebie zro‐
bią wszystko,  abyś  była  zdrowa, wierząc 
tylko  w  szczęśliwe  zakończenie  –  jak 
w bajce, Marysiu.
Twoje Płomyczki – Aniołki.

  Magdalena Klamka
         Szkoła Podstawowa w Wijewie

Bajki Niezapominajki dla Marysi

Współczesna  biblioteka  jest  integralną  czę‐
ścią  każdej  społeczności.  Bibliotekarze  zaś 
to  specjaliści,  którzy  mogą  zaoferować  po‐
moc  uczniom,  studentom,  ale  również  oso‐
bom  poszukującym  pracy  czy wartościowej 
rozrywki lub tym, którzy zwyczajnie kocha‐
ją czytać.
Oto  powody,  dla  których warto  nas  odwie‐
dzać:
1.  Biblioteki  to  miejsca,  które  są  dostępne 
dla wszystkich, niezależnie od wieku,  statu‐
su  społecznego  czy  zasobności  portfela, 
a korzystanie z nich jest bezpłatne.
2. Bibliotekarze pomogą w wyborze książek, 
ponieważ  śledzą  nowości  wydawnicze  i  są 
na  bieżąco  z  recenzjami  oraz  panującymi 
trendami czytelniczymi, słuchają opinii swo‐
ich czytelników. Jeżeli ktokolwiek potrzebu‐
je pomocy w wyborze dobrej książki, a te na 
półkach  kuszą  atrakcyjnymi  okładkami  – 
wystarczy  poprosić  o  pomoc  bibliotekarza. 
Czasem  szukamy  czegoś,  ale  po  prostu  nie 
wiemy, jak to znaleźć. Może być to poradnik 
dotyczący diety, której nazwy nie znamy, al‐

bo książka, którą  czytaliśmy  lata  temu,  lecz 
nie  pamiętamy  autora  czy  też  tytułu. Może 
chcemy zgłębić wiedzę na  temat  astrofizyki 
czy  sposobu  uprawy  storczyków  albo  prze‐
czytać  jakiś  romans  czy  biografię  znanej 
osoby.  W  każdym  przypadku  bibliotekarz 
jest  w  stanie  doradzić  nam w wyborze  po‐
trzebnej literatury.
3.  Czytelnicy  kształtują  księgozbiór  swoich 
bibliotek,  ponieważ  bibliotekarze  chętnie 
słuchają  sugestii  dotyczących  zakupu  ksią‐
żek. Starają się jak najlepiej spełniać oczeki‐
wania i potrzeby swoich czytelników.
4. Biblioteki są ośrodkami kulturalnymi. Na‐
wet najmniejsze biblioteki są organizatorami 
lokalnych wydarzeń, w  tym spotkań z auto‐
rami,  warsztatów  dla  dzieci  i  dorosłych. 
Wszystkie  te wydarzenia  odbywają  się  bez‐
płatnie  i  zapewniają  uczestnikom  wiele 
atrakcji.
5. W bibliotece można wypożyczyć nie tylko 
książki, ale także czasopisma.
6. Biblioteka  to  jedyne miejsce, w którym  je‐
steśmy  w  stanie  skupić  się  bez  konieczności 

słuchania rozmów domowników czy odbiorni‐
ków telewizyjnych, w czasie gdy musimy na‐
pisać pracę lub stworzyć jakikolwiek projekt. 
7.  Lokalne  biblioteki  za  punkt  honoru  sta‐
wiają sobie posiadanie pełnego zbioru litera‐
tury  dotyczącej  miejscowości,  w  której  są 
zlokalizowane.  Biblioteki  specjalizują  się 
w  lokalnej historii  i gromadzą wszystko, co 
mogą,  w  tym  mapy,  genealogię  lokalnych 
rodzin  i  książki miejscowych  autorów, wy‐
cinki z gazet.
8.  Bardzo  ważnym  elementem  jest  to,    że 
korzystanie z biblioteki wyrobi u dzieci po‐
czucie odpowiedzialności. Każdy, nawet naj‐
młodszy  czytelnik  czuje  się  wyjątkowy, 
ponieważ sam podejmuje decyzje o wypoży‐
czonej  literaturze  i  odpowiada  za  jej  stan 
oraz terminowość zwrotu książek.
9. Korzystając z biblioteki, nie trzeba wyda‐
wać pieniędzy na zakup książek, a jednocze‐
śnie  można  być  na  bieżąco  z  nowościami 
wydawniczymi.  Warto  czytać  w  każdym 
wieku, wszak miłość do książek jest prezen‐
tem na całe życie.         GA

Powody dla których warto chodzić do biblioteki
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„Wizjer” Witkiewicz Magdalena 
Nowa  ekscytująca  powieść  Magdaleny 
Witkiewicz,  jednej  z  najpopularniej‐
szych polskich pisarek. 
„Wizjer”  to  znakomity,  trzymający 
w napięciu  thriller,  który od  samego po‐
czątku  wciąga  w  genialną  intrygę,  nie 
raz  zaskoczy  i  sprawi,  że  na  nowo  spoj‐
rzysz  na  otaczającą  cię  rzeczywistość  – 
zarówno tę realną, jak i wirtualną.
Każdy  z  nas  pewnie  choć  raz  zastana‐
wiał  się,  dlaczego  pewne  sprawy  poto‐
czyły  się  tak,  a  nie  inaczej. A  co,  jeśli 
naszym życiem nie rządzi przypadek, ale 
można  je  zaplanować,  kontrolować 
i  przewidzieć?  I  jaką władzę może mieć 
nad  tym  jeden,  z  pozoru  niewiele  zna‐
czący, człowiek?
W  życiu  Laury,  młodej  samotnej  matki, 
zaczynają  dziać  się  niewiarygodne  rze‐
czy.  Niektórzy  znajomi  znikają  bezpow‐
rotnie  bez  zapowiedzi,  inni  ulegają 
dziwacznym wypadkom  bądź  popełniają 
samobójstwa.  Czy  podejrzana  seria  wy‐
darzeń  w  jej  życiu  ma  jakiś  związek 
z  pracą,  którą  kobieta  wykonuje,  czyli 
projektowaniem  i  prognozowaniem  za‐
chowań oraz potrzeb konsumentów? Czy 
istnieje  „ktoś”,  kto  nami  steruje? Kto  to 
jest? No i najważniejsze – po co to robi?

„Kłamstwa od serca” Giffin Emily 
Druga  nad  ranem.  Nowy  Jork.  Bar. 
Dwudziestoośmioletnia  Cecily  topi 
smutki  w  alkoholu.  Zastanawia  się,  czy 
popełniła  błąd,  zrywając  z  Matthew, 
swoim  wieloletnim  chłopakiem. 

W chwili  słabości  sięga po  telefon, żeby 
do  niego  zadzwonić,  ale  siedzący  obok 
mężczyzna  radzi  jej:  „Nie  rób  tego.  Bę‐
dziesz  żałować”.  Zaskoczona  Cecily  za‐
czyna  z  nim  rozmawiać.  Następnego 
dnia budzi się obok nieznajomego...
Przygoda na jedną noc zmienia się w po‐
ważny  związek.  Grant  i  Cecily  wyznają 
sobie  miłość.  Jednak  pewnego  dnia  on 
przestaje  się  odzywać,  nie  odbiera  tele‐
fonów. Dosłownie znika.
Kiedy świat wstrzymuje oddech po ataku 
na World  Trade  Center,  Cecily  zauważa 
zdjęcie  Granta  na  plakacie  z  zaginiony‐
mi.  Szuka  go  kobieta…  Do  Cecily  do‐
ciera, że nie była tą  jedyną. Zdruzgotana 
próbuje  zrozumieć,  co  było  prawdą 
w  ich  związku  zbudowanym  na  kłam‐
stwie.  Zastanawia  się,  czy  serce  można 
tak  łatwo  oszukać.  Odpowiedź,  jaką 
znajduje,  okazuje  się  zupełnie  inna  niż 
się spodziewała…

„Blizny przeszłości” Mirek Krystyna
Stare  zbrodnie  rzucają  długie  cienie… 
Wiele  lat  temu  w  małej  miejscowości 
Borki  zamordowano komendanta policji, 
Aleksandra  Sokołowskiego.  Szybko  zła‐
pano  sprawcę,  który  przyznał  się  do wi‐
ny  i  został  skazany.  Piętnaście  lat 
później  do  miasteczka  wraca  córka  ko‐
mendanta, Maja. Gdy zginął ojciec miała 
siedem lat i jako jedyna widziała na wła‐
sne  oczy,  co  się  wtedy  stało.  Tylko  ona 
zna  prawdę.  Wiele  osób  w  miasteczku 
zaczyna  się  bać  i  robić  życiowe  rozra‐
chunki.

Kto jest tak naprawdę odpowiedzialny za 
zbrodnię sprzed lat?

„Dziedziczka  z  Moczarowisk”  Skow‐
roński Jacek, Ulatowska Maria
Nowa  ręka przejmuje Pałac w Moczaro‐
wiskach.  Nika,  która  znalazła  się  tam 
przez zwykły przypadek   jak się okazu‐
je, w najwłaściwszym momencie  zosta‐
je  spadkobierczynią  moczarowickich 
włości.  Wydziedziczony  wnuk  poprzed‐
niego  właściciela,  Władysław  Mocza‐
rowski,  nie  może  się  z  tym  pogodzić 
i postanawia walczyć o rodzinną schedę. 
Ponieważ  niedoszły  spadkobierca  wy‐
gląda  jak  ucieleśnienie  kobiecych  ma‐
rzeń, Nika, ku rozpaczy swoich bliskich, 
poddaje  się  jego  urokowi.  Szczególnie 
boleje nad tym Paweł, wierny przyjaciel, 
który  kocha  się  w  niej  od  dzieciństwa. 
Niestety, dla dziewczyny jest tylko przy‐
szywanym bratem.
Leokadia mobilizuje siły i wzywa na po‐
moc  zaufanych  znajomych,  knując,  jak 
to ona, misterną intrygę.
Do Pałacu przybywa  tymczasem Elwira, 
przyjaciółka  Niki  ze  studiów,  oraz  Teo‐
fil,  tajemniczy  nieznajomy,  spotkany 
przypadkiem przez właścicielkę Pałacu.
Co połączy starych mieszkańców z przy‐
byszami? Czy wnukowi hrabiego uda się 
przeprowadzić  makiaweliczny  plan? 
A  może  Nika  zdoła  na  tyle  wpłynąć  na 
Władysława, że ten zmieni swoje zamia‐
ry? Nie chciała tej miłości, ale skoro sa‐
ma przyszła…

Nowości w bibliotece

„Wizjer” Witkiewicz Magdalena „Kłamstwa od serca” Giffin Emily „Blizny przeszłości” Mirek Krystyna „Dziedziczka z Moczarowisk”

Skowroński Jacek, Ulatowska Maria
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Pewnie  wielu  z  Państwa  miało  okazję 
zapoznać  się  z poprzednim artykułem,  za‐
mieszczonym w  ostatnim wydaniu  „Wizji 
Lokalnej”. Tekst miał na celu przybliżenie 
postaci  dwukrotnego  króla  Polski  Stani‐
sława  Leszczyńskiego,  jak  i  jego  związ‐
ków z naszym  terenem. Warto  jeszcze  raz 
przypomnieć,  że  piętnastego  października 
bieżącego  roku,  Stanisław  Leszczyński, 
zostanie  oficjalnie  patronem  Szkoły  Pod‐
stawowej we Wijewie. 
O  wyjątkowym  życiorysie  dawnego 

dziedzica  dóbr  wijewskich  napisano  całe 
mnóstwo  obszernych  książek,  trudno  się 
temu dziwić, wszak był on najdłużej żyją‐
cym  z  Polskich władców,  a  jego  burzliwe 
życie pełne niezwykłych wydarzeń. W tym 
tekście skupimy się jednak na konkretnym 
wycinku  z  jego  jakże  bogatej  biografii, 
czyli  na  działalności  oświatowopedago‐
gicznej. Nie  trudno  się domyślić,  że przy‐
szły  król,  następnie  książę  Lotaryngii,  już 
za  młodu  odebrał  gruntowne  wykształce‐
nie, tak w kraju jak i za granicą. Rozumie‐
jąc  doskonale  potrzebę  i  znaczenie 
edukacji,  potrafił  jednocześnie  dostrzec 
braki  oraz  problemy  w  zastanym  przez 
siebie  systemie  kształcenia.  W  spisanych 
przez  byłego  króla  Polski  uwagach  doty‐
czących stanu oświaty tak w ojczyźnie, jak 
i  w  sąsiednich  państwach, możemy  odna‐
leźć  słowa  krytyki,  z  którymi  nie  krył  się 
Leszczyński,  również w  przypadku  uczel‐

ni  uniwersyteckich.  Stanisław  w  swoich 
tekstach zwracał uwagę na przestarzałe już 
wówczas  metody  badań  naukowych  oraz 
brak zrozumienia związku nauki z życiem. 
W  ten  sposób  nasz  królfilozof  zaczął 
przychylać się do nowej koncepcji tworze‐
nia szkół i instytucji naukowych o charak‐

terze  praktycznym  i  fachowym.  W  jego 
pracach  pisanych  już  po  objęciu  rządów 
w księstwie  lotaryńskim, widoczne  są  no‐
we  idee,  które  opanowują  jego  umysł  na 
wiele  kolejnych  lat.  Zanim  jednak  zdecy‐
dował  się,  aby  zrealizować  swoje  zamie‐
rzenia,  postanowił  na  początku  poszerzyć 
własne  wykształcenie,  a  co  za  tym  idzie 
swoje  horyzonty  myślowe.  Pomimo,  że 
był  on  osobą  niezwykle  oczytaną,  znającą 
teksty  najważniejszych  uczonych  epoki, 
podkreślał zarazem, aby spoglądać na ota‐
czającą nas  rzeczywistość własnymi oczy‐
ma,  zamiast  studiować  ją  wyłącznie 
z  książek.  Był  doskonałym  obserwatorem 
świata,  potrafiącym  jednocześnie  korzy‐
stać z doświadczeń i dorobku badawczego 
innych osób. Wśród wybitnych osobistości 
świata  nauki,  które  kształtowały  poglądy 
Stanisława  na  temat  oświaty,  znalazł 
się  m.in.  Kartezjusz,  którego  Leszczyński 
niezwykle  cenił,  również  jako  pedagoga. 
To właśnie od niego zaczerpnął pogląd,  iż 
zdrowy rozsądek jest rzeczą jak najrówniej 
rozdzieloną  pomiędzy  wszystkich  ludzi. 
Przyjęcie  takiego  stanowiska  pomogło 
Leszczyńskiemu  wznieść  się  ponad  prze‐
konania  klasy  społecznej,  w  której  dora‐
stał, próbując  tym samym obalić panujące 
przekonanie  o  istnieniu  wyłącznie  wybra‐
nej  grupy,  która  została  uprzywilejowana 
przez  naturę  zdolnością  kształcenia  się. 
W ten właśnie sposób zrodziła się i utrwa‐

liła w nim  idea powszechnego oświecenia 
publicznego,  jak  również  szkolnictwa  lu‐
dowego.
Innym, niezwykle ważnym autorytetem, 

pod  którego  wpływem,  kształtowały  się 
przekonania  Stanisława  na  temat  oświaty, 
był  bez  wątpienia  Jan  Amos  Komeński, 

autor  „Wielkiej  dydaktyki”. W  tym miej‐
scu  należy  zwrócić  uwagę,  iż  Komeński 
osiedlił  się w Lesznie,  czyli w  rodzinnym 
majątku przodków samego króla. Komeń‐
ski zalecał: „Objąć sztuką uczenia wszyst‐
kich  wszystkiego,  czyniąc  pewny 
przewodnik  do  zakładania  we  wszystkich 
gminach, miastach  i wsiach każdego pań‐
stwa  takich  szkół,  iżby  w  nich  cała  mło‐
dzież  obojej  płci  bez  wyjątku  mogła 
pobierać  nauki,  kształtować  obyczaje, 
wprawiać się do potomności i tak w latach 
dojrzewania  przysposabiać  do  wszystkie‐
go,  co  podatne  dla  teraźniejszości  i  przy‐
szłego  żywota,  a  to  w  sposób  szybki, 
przyjemny  i  gruntowny”.  Te  słowa  na‐
tchnęły  króla  do  wprowadzenia  zmian 
w oświacie i kontynuowaniu prac reforma‐
torskich.  Przyjęte  poglądy  odcisnęły  na 
Leszczyńskim  niezwykłe  piętno.  Odnosił 
się do nich nie tylko w swoich rozprawach 
pedagogicznych, lecz także i w polityczno
ustrojowych.  Pisał  wtedy  o  konieczności 
wykształcenia  całego  społeczeństwa  i  to 
w  kierunku  postępowym,  by  zdolne  było 
do  zrozumienia  i  przyjęcia  nowych  haseł 
oraz  nowego  ustroju,  o  którym  sam  autor 
w tym czasie myślał  już bardzo intensyw‐
nie.
W  jednym  ze  swych  pism,  powstałych 

niedługo po objęciu władzy w Lotaryngii, 
stwierdza: „Trzeba, aby w każdym okręgu 
naszego kraju była osobna szkoła, w której 
by  nauczyciele  biegli  w  naukach  i  kunsz‐
tach, byli płatni przez  rząd dla nauczania 
całej młodzieży. Najpierw powinniby zaraz 
wybadać  skłonności  i  zdatności  każdego 
z powierzonych mu uczniów (wizja współ‐
czesnych  instytutów  psychotechnicznych) 
odłożyliby  czas  jakiś  na  to  wybadanie, 
w czasie  tego nowicjatu można by wykryć 
talenty  i wykształcić  je  potem,  tym  sposo‐
bem nie użyto by żadnego z nich w sposób, 
że  tak  powiem,  przeciwny  kierunkowi 
przyrodzenia; postępy w naukach  i kształ‐
ceniu byłyby nierówne, ze względu na róż‐
nice  poszczególnych  ludzi  i  owoce  ich 
korzystniejsze  dla  społeczności.  Nauczy‐
ciele mniej by podejmowali często nieuży‐
tecznych  trudów;  wszyscy  wykonywaliby 
daleko  lepiej  obowiązki  powołania  swoje‐
go, a wtedy, przeciwnie  teraźniejszym wy‐
darzeniom,  prędzej  by  uzdolnionym 
osobom zabrakło miejsc, niż nieuzdolnieni 
na  próżno  by  się  kierowali  ku  rzeczom, 
których pojąć by im było zbyt ciężko.” 

                 ciąg dalszy na następnej stronie

NNaaddaanniiee  iimmiieenniiaa  SSzzkkoollee  PPooddssttaawwoowweejj  ww  WWiijjeewwiiee  ccoorraazz  bblliiżżeejj……  

Medal pamiątkowy wybity w 1750 r. z okazji założenia przez Stanisława Akademii Nauk w Nancy,
własność P. Wojciech.  Leszczyńskich. 
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dokończenie z poprzedniej strony

O  ile  daremnym  jest  poszukiwać 
w  większości  tekstów  Stanisława  Lesz‐
czyńskiego  wyrażeń  czysto  lub  z  zakresu 
psychologii,  tak  w  pierwszych  zdaniach, 
przytoczonych  słów  można  dostrzec 
w  nim  przenikliwego  znawcę  tematu  np. 
potrzeb  dziecka.  Ponadto,  przekazywał 
swojej córce  królowej Francji Mari Lesz‐
czyńskiej  wiele  rad,  które  dotyczyły  no‐
watorskich,  jak  na  tamte  czasy,  metod 
wychowania  dzieci.  Leszczyński  doszedł 
w  tym  względzie  do  poglądu  prawie  no‐
woczesnego, że najszerzej pojęte kształce‐
nie, może się odbywać tylko przy pomocy 
środków, zaczerpniętych z otaczającej kul‐
tury  przedmiotowej,  że  proces  kształcenia 
zależy  zawsze  na  tym,  aby  wychowanek 
mógł  przeżyć  wartości  ogólne,  tkwiące 
w  dobrach  kulturalnych  oraz  zawarty 
w nich sens. To wszystko ma doprowadzić 
w  młodym  człowieku  do  wskrzeszenia 
i zaktualizowania własnej świadomości. 
Leszczyński  zdał  sobie  wyraźnie  spra‐

wę  z  tego,  że  praca  nie  jest  jakąś  ogólną 
czynnością,  że  uzdolnienia  istnieją  tylko 
do poszczególnych rodzajów pracy, przeto 
przygotowanie  do  zawodu  musi  w  jego 
mniemaniu  polegać  na  dostosowaniu  cie‐
lesnej  i duchowej natury człowieka do  ro‐
dzaju  wykonywanej  pracy.  Należy 
wreszcie  dodać,  że  Stanisław  kładł  duży 
nacisk  na  znaczenie  samokształcenia 

uczniów;  uważał,  że  każde  kształcenie 
powinno  z  czasem  przechodzić  w  samo‐
kształcenie  i,  że  ten  proces  samokształce‐
nia,  można  zapoczątkować  jedynie  przez 

należyte  rozbudzanie  w  młodym  człowie‐
ku  zainteresowań.  Leszczyński  przestrze‐
gał  ponadto  przed  zbytnim  „wydeli
kaceniem”  ciała  u  dzieci,  które  już  od 
siódmego  roku  życia, winny  sporo  biegać 
na  świeżym  powietrzu.  Natomiast  ,obżar‐
stwo powinno być u dzieci  stanowczo ka‐
rane  dietą.  Natomiast  w  czasie  choroby 
zniechęcał do podawania zbyt wielkiej ilo‐
ści  lekarstw.  Pochylając  się  jeszcze  nad 
proponowanymi  przez  Leszczyńskiego 
metodami nauczania, należy podkreślić, że 
zalecał on stosowanie takich, które mogły‐
by  się  opierać  na  rozwoju  umysłowym 
uczniów  i  pobudzeniu  ich  zmysłów/wy‐
obraźni. Uważał też, że uczenie czysto me‐
chaniczne  przynosi  wiele  szkód  młodemu 
człowiekowi. 
Król w swoich rozprawach wyszczegól‐

niał różne fazy rozwojowe człowieka. Brał 
pod  uwagę  cechy  indywidualnopsychicz‐
ne,  wskazywał  też  na  potrzebę  tworzenia 
podręczników  dostosowanych  specjalnie 
dla dzieci i pisał: ,,Historia jest piękną na‐
uką,  ale  tak  trudną,  że  trzeba  dostosować 
ją  do  poziomu  umysłowego  dzieci. W  tym 
celu  należy  napisać  podręcznik  propedeu‐
tyczny  o  charakterze  wychowawczym. 
Podręcznik  taki  winien  być  upiększony 
przykładami  dodatnimi  i  ujemnymi  z  dzie‐
jów  różnych  krajów.  W  ten  sposób  dzieci 
poznają psychologię człowieka i jej nauko‐
we  podstawy.  Dalej  poznając  dobro  i  zło 
w  historii”.  Przestrzegał  przed wpajaniem 
nienawiści  do  jakiegokolwiek  narodu,  ale 
jednocześnie  jako  hasło  przewodnie 
w procesie nauczania podaje: ,,Honor i Oj‐
czyzna”.  W  innym  miejscu  Stanisław 
stwierdza,  że  książęta  zazwyczaj  nie  chcą 
zniżać  się  do  ludu  wiejskiego,  co  lud  ten 
może bardzo boleć: „Kto by przyuczył  sy‐
nów  twoich,  aby w  potrzebie  byli malucz‐

kimi  z  małymi,  nauczyłby  ich,  jakim 
sposobem  Henryk  IV  został  Henrykiem 
Wielkim”. Dzieci królewskie winny być po‐
uczone o  tym, by  ludowi umiały okazywać 

miłość  „wszelkimi  uprzejmymi  sposoba‐
mi”. „Niedołężni monarchowie (objaśniał) 
gardzili niekiedy ludem, lecz wszyscy wiel‐
cy  królowie  dobrze  czuli,  że  jemu  winni 
byli swą potęgę i bogactwa”. 
Ideałem dobrego pedagoga według kró‐

la  Stanisława,  był  Fenelon:  „Chcąc  na‐
uczyć  księcia  miłości  do  ludu 
francuskiego, chodził z nim np. po wsiach, 
a  nawet  lepiankach  wieśniaków,  pokazy‐
wał mu ciężkie ich prace, znoje i skromny 
posiłek i nauczył go w ten sposób wielbić 
ich  cnoty”.  A  dalej  głosi:  „nigdy  dobre 
czyny,  które  człowiek  doradza,  nie  będą 
wykonane  z  taką  pewnością,  jak  te,  które 
religia  nakazuje…  Człowiek  pobożny 
idzie szukać rządzenia tam, gdzie go prze‐
konanie  i  głos  cierpiącej  ludzkości  wzy‐
wają”.  Znając  dobrze  współczesną 
literaturę  naukowo    pedagogiczną, 
a w szczególności „Myśli o wychowaniu” 
Locke'a, Stanisław podzielił całą pracę pe‐
dagogiczną  na  trzy  działy:  zdrowie,  cha‐
rakter,  wiedzę  i  w  takim  porządku  je 
omawiał.  W  dziedzinie  wychowania  fi‐
zycznego  opierał  swą  teorię  na  zasadzie 
hartowania,  wychowania  intelektualnego 
na zasadzie użyteczności praktycznej.

Szkoły Stanisława
Na szerszy grunt pedagogicznopraktyczny 
zaczął  wchodzić  Stanisław  Leszczyński 
w Lotaryngii, gdy w Luneville powołał do 
życia  tak zwaną Akademię Rycerską. Nie‐
którzy  z  jej  absolwentów  znaleźli  się 
w szeregach Konfederacji barskiej,  a póź‐
niej  w  insurekcji  kościuszkowskiej. Aka‐
demia Rycerska Leszczyńskiego posiadała 
swój dodatni wpływ, i szeroko promienio‐
wała także na Rzeczpospolitą.

                ciąg dalszy na następnej stronie

Statua Stanisława jako patrona nad wejściem 
głównym do gmachu Uniwersytetu Lotaryńskiego.

Emblemat istniejącej do dnia dzisiejszego Akademii im. Stanisława  w Nancy.
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Podkreślić należy więc zdecydowanie po‐
zytywne  znaczenie  Akademii,  spogląda‐
jąc  na  nią  przede  wszystkim  ze 
społecznego  i  kulturalnego  punktu  wi‐
dzenia.  Leszczyński  jako  książę Lotaryn‐
gii,  wznawiając  akademię,  nie  tylko 
wprowadził  ją  do  nowego,  odświeżonego 
gmachu,  lecz  także  tchnął  w  nią  nową 
treść  pedagogiczną.  Stanisław  wznawia‐
jąc  swoją  szkołę,  w  akcie  fundacyjnym 
z  góry  określił  jej  cel  i  zadania:  „miała 
ona  kształcić  (sposobić)  zarówno  daw‐
nych jak i nowych poddanych do użytecz‐
nego  służenia  ojczyźnie,  tak  radą  jak   
organizacją”. W myśl  tych założeń: „na‐
uka Łaciny dotyczyć winna sposobu ucze‐
nia  i  gramatyki  i  retoryki,  oraz 
interpretacji  starych  klasyków  rzym‐
skich”. W naukach ścisłych oparto  się na 
zasadach  filozofii  Kartezjańskiej.  W  hi‐
storii  natomiast  pogłębiano  wiedzę  za‐
równo  z  dziejów  ojczystych,  jak 
i  powszechnych  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  podstaw  gospodarczo
społecznych,  aby  wiedzieć:  ,,jak  podno‐
szą  się  kraje  wskutek  dobrej  gospodarki, 
a  jak  upadają  przez  złą  ekonomię”.  Pra‐
wu  krajowemu  przyznano  ważność  taką, 
jak  innym naukom. Ze względu na nowy 
pogląd na świat, a  także dla potrzeb woj‐
skowych,  wprowadzono  elementy  wyż‐

szej  matematyki,  fizyki  teoretycznej 
i doświadczalnej, oraz szczegółowych za‐
sad  fortyfikacji, mechaniki,  budownictwa 
wojskowego i cywilnego. 
Obok  przedmiotów  ściśle  naukowych, 

akademia uwzględniała  też  rozmaite  ćwi‐
czenia, szczególnie o charakterze wojsko‐
wym.  Był  tam  więc,  używając 
terminologii  nowoczesnej. Cały  program, 
tak  zwanego  przysposobienia  wojskowe‐
go:  ogólna  organizacja  armii,  nauka 
o  służbie,  strzelectwo wraz z nauką bata‐
listyki,  elementy  terenoznawstwa,  pewne 
gry polowe i życie obozowe, jazda konna, 
fechtunek, gra w piłkę i bilard oraz tance, 
zostały  uznane  za  rzeczy  pożyteczne 
i  uzupełniały  program  szkolny. Przy  aka‐
demii znajdował się duży internat, zwany 
popularnie  konwiktem.  Król  Stanisław 
bardzo zabiegał o to, by opiekunami kon‐
wiktu  byli  ludzie  nie  tylko  światli,  ale 
i  postępowi,  żeby  dbali  zarówno  o  dobre 
prowadzenie  się  i  ogładę  wychowanków. 
Leszczyński  bardzo  często  osobiście  od‐
wiedzał  swą  szkołę,  sam wpływał  na  do‐
bór  nauczycieli,  wyszukiwał  do  tych 
zajęć  wykładowców  z  Polski.  Na  jego 
dworze  młodzież  znajdowała  możliwości 
nabywania wprawy w życiu  towarzyskim 
jak  i  światowych  manier,  oraz  zawierała 
przy tym cenne dla siebie znajomości, za‐
wiązując  pożyteczne  znajomości. Niektó‐

rym wychowankom  torował  drogę  nawet 
do samego dworu w Wersalu. 
O  ogromnym  zaangażowaniu  w  pracę 

pedagogiczną  Leszczyńskiego,  świadczą 
nieustanne  pouczenia,  czynione  przy 
wszelkich  okazjach  i  uroczystościach 
szkolnych,  plany  ułożenia  odpowiednio 
nauki  szkolnej,  oraz  dobieranie  tematów 
wypracowań  pisemnych  i  mów  na  lekcji 
retoryki. To wszystko miało także na celu 
wpojenie młodym słuchaczom odpowied‐
nich zasad moralno obywatelskich. 
O  wpływie  i  znaczeniu Akademii  Lu‐

nevilskiej  dla  odrodzenia  wewnętrznego 
ówczesnej Polski oraz dla odrodzenia pe‐
dagogiki,  świadczą  chociażby  wizyty 
wielkich  pedagogów  jak  Stanisław  Ko‐
narski,  który  jak  sam  głosił,  przyjeżdżał 
do  Lotaryngii,  by  uczyć  się  u  swojego 
miłościwego  pana  i  władcy.  Leszczyński 
przyjmował  uczniów  Akademii  Rycer‐
skiej  tymi samymi słowami co wielki pi‐
jar  (Konarski),  ktory  nakreślał  cele 
i zadania wychowawcze dla swojego Col‐
legium  Nobilium.  Ponieważ  myśl  Stani‐
sława  uparcie  krążyła  wokoło  zamiarów 
reformy  całego  życia  polskiego  to  wła‐
śnie Akademia Rycerska w Luneville była 
więc jednym z ogniw w długim łańcuchu 
dążeń i starań w tym kierunku.  

              ciąg dalszy na następnej stronie

Popiersie króla w założonej przez niego Bibliotece im. Stanisława w Nancy. 
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W  ojczyźnie,  pomimo  podwójnego  za‐
łamania  się  panowania,  Stanisław  Lesz‐
czyński  cieszył  się  nadal  jak  największą 
popularnością  i  zawsze  był  wysuwany  ja‐
ko  najlepszy  i  najukochańszy  z  władców. 
Każdy  Polak,  nie  tylko  magnat,  ale  także 
statysta,  uczony,  patriota,  który  podróżo‐
wał  na  Zachód  nie  omijał  obojętnie  jego 
książęcego dworu w Lotaryngii.
Należy  skupić  się  jeszcze  na  jednym, 

bardzo  ważnym  znaczeniu Akademii  Ry‐
cerskiej  w  Lotaryngii,  otóż  stała  się  ona 
swoistym  wzorem  dla  późniejszej  tzw. 
Szkoły  Kadeckiej  w  Polsce  tak  ważnej 
w  okresie  Stanisława Augusta  Poniatow‐
skiego. Obok Akademii  Rycerskiej,  opie‐
ką  swoją  otaczał  Leszczyński  wszystkie 
inne  instytucje  i  zakłady,  które  zastał 
w  swej  drugiej  ojczyźnie.  I  tak,  docenia‐
jąc  kształcącą  rolę  nowej  filozofii,  ufun‐
dował  założenie  nowej  katedry  tej 
dyscypliny w Nancy,  przeznaczając na  to 
35  tysięcy  franków.  Obok  filozofii  kła‐
dziono  także  nacisk  na  nauki  matema‐
tycznofizyczne  i  logikę.  Król  w  swoich 
przemówieniach,  wygłaszanych  z  róż‐
nych  okazji,  uwydatniał  kształcącą  rolę 
tej nauki. 
W  ścisłym  związku  z  działalnością  peda‐
gogicznokulturalną w Lotaryngii, a także 
z  nowym  pojmowaniem  przez  Leszczyń‐
skiego  celów  i  zadań  wiedzy  fachowej, 
powstał  projekt,  dość  szybko  zresztą  zre‐
alizowany,  utworzenia  drugiej  instytucji 
szkolnej, o charakterze wyższego zakładu 
fachowego,  tak  zwanego Collegium Kró‐
lewskoLekarskiego.  Stanisław  specjalnie 
na  potrzeby Akademii  Lekarskiej  wybu‐
dował  piękne  gmachy.  Powstanie  szkoły 
miało  odpowiadać  nowym  tendencjom 
utylitarnozawodowym  i  miało  podnieść 
zdrowotność  społeczeństwa,  powierzone‐
go  jego  opiece.  Powstanie  tej  instytucji 
dowodzi  również,  jak  wysoki  poziom 
umysłowy  reprezentował wówczas  Stani‐
sław  Leszczyński.  Założona  przez  króla 
Akademia  Lekarska  w  Lunneville,  opie‐
rała  się w  swej  pracy  badawczej  i  facho‐
wej.  Stanisław  założył  oprócz  tego,  dla 
celów lekarskich nowoczesną aptekę, ma‐
jącą dostarczać potrzebne lekarstwa. Pod‐
porządkowane  temu  samemu  celowi 
społecznemu    niesienia  bezpłatnej  po‐
mocy  lekarskiej  najbiedniejszym,  służyć 
miały  również  szpitale,  zorganizowane 
przez  niego,  lub  zupełnie  na  nowo  ufun‐
dowane.  Między  innymi  założył  szpital 
w Lunnevill  dla  bezpłatnych  operacji  ka‐
mienia  żółciowego. Drugi  szpital  św.  Ju‐

liana  w  Nancy  został  powiększony 
i opatrzony stałą dotacją. 
Na  koniec warto  przytoczyć  intrygują‐

cy  fakt,  że  zważywszy  na  owe  czasy, 
Leszczyński  także  i  w więzieniach  naka‐
zał  przestrzegania  zasad  dokształcania 
przestępców  w  różnych  gałęziach  pracy 
zawodowej.  Stanisław  jako  władca,  my‐
śliciel,  reformator  i  działacz  nie  oddawał 
swej  energii  i  pomysłów  jedynie  dla  klas 
uprzywilejowanych,  pragnąc  uczynić 
również  mieszczaństwo  i  stan  chłopski 
pełnoprawnymi  obywatelami,  sięgając  do 
reformowania,  oraz  do  zakładania  szkół 
elementarnych wiejskich  i miejskich oraz 
otwartej  przez  siebie,  pierwsze  biblioteki 
publicznej  w  księstwie  Lotaryngii.  Lesz‐
czyński  ufundował  szereg  szkół  po‐
wszechnych,  które  stały  się  niejako 
poprzedniczkami  szkół  elementarnych, 
tak  szeroko  wprowadzanych  w  wielkim 
dziele, Komisji Edukacji Narodowej. 
Należy  pamiętać,  że Stanisław był  po‐

tomkiem Rafała Leszczyńskiego, pana na 
Lesznie,  przyjaciela  Jana  Komeńskiego. 
Z  życiorysów  rodziny  Leszczyńskich 
wiadomo  bowiem,  że  właśnie  przodek 
króla   Rafał Leszczyński, poznawszy  rę‐
kopisy  różnych  prac  Komeńskiego,  za‐
chęcił  go  do  wydania  w  języku  polskim 
i niemieckim książki o pierwszym przed‐
szkolnym  wychowaniu  dziecka  (Schola 
infanitiae,  rok  1633),  skłonił  go  również 
do  przełożenia  na  łacinę  czeskiego  ręko‐
pisu, największego  jego dzieła:  „Wielkiej 
Dydaktyki”. 
Ponieważ  Stanisław  hołdował  hasłom 

bezpłatnego nauczania, sam starał się o za‐
bezpieczenie odpowiednich  funduszy, wy‐
płacanych  ze  swojej  własnej  szkatuły. 

Dzięki  rozumnej  opiece  królewskiej,  po‐
ziom  umysłowy  i  stopień  wykształcenia 
społeczeństwa  lotaryńskiego  radykalnie 
uległ poprawie. Na skutek inicjatywy króla 
wprowadzono  też  i  do  szkół  średnich, 
oprócz  języka,  elementy  literatury, 
w  szczególności  zaś  urywki  z  klasyków 
francuskich.  Matematyka,  mając  swoją 
podstawę  w  szkole  elementarnej  mogła 
odtąd  w  kolegiach  średnich  obejmować 
nie  tylko  arytmetykę,  ale  także  i  algebrę. 
Zarówno  w  szkołach  powszechnych,  jak 
i średnich, poleca król wprowadzać wykła‐
dy historii ojczystej w połączeniu z histo‐
rią  powszechną  a  przyrodoznawstwo  oraz 
fizykę  oprzeć  na  naukowych  podstawach, 
na doświadczeniach i eksperymentach.
Jeżeli uznać utworzenie Collegium Ko‐

narskiego  i  Komisji  Edukacji  Narodowej 
za fakty zwrotne w Polskim życiu narodo‐
wym,  to  również  słusznym  i  bardzo waż‐
nym  wydaje  się  podkreślenie  wpływów, 
jakie  swą  działalnością  wywarł  Stanisław 
Leszczyński  na  stan  oświaty  w  Polsce 
XVIII wieku. Słynna Szkoła Rycerska, za‐
łożona  przez  Stanisława  Augusta  Ponia‐
towskiego  w  1765  roku  była  pod 
względem  programu  naukowego  i  organi‐
zacji wewnętrznej prawie całkowicie wzo‐
rowaną  na  Akademii  Rycerskiej 
Leszczyńskiego w Luneville.               

              

                ciąg dalszy na następnej stronie

Wnuki Stanisława uczące się liter przy pomocy specjalnej biblioteczki. Po prawej królowa Maria Leszczyńska 
po lewej król Ludwik XV. Miedzioryt z 1732 r. Źródło: Muzeum Narodowe w Poznaniu nr inw. Gł 1776. 
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Podobnie  jak  i  tamta,  nie  miała  być  wy‐
łącznie  szkołą  wojskową,  ale  ogólnie 
kształcącą,  z  dodaniem  kilku  przedmio‐
tów  wojskowych.  Podobnie  jak  szkoła 
założona  przez  Poniatowskiego,  pozosta‐
wała  pod  wybitnymi  wpływami  działal‐
ności  pedagogicznej  króla  Leszczy
ńskiego,  tak  również  Komisja 
Edukacyjna  znalazła  w  jego  działalności 
oświatowej  jeżeli  nie  wzór,  bo  tego  szu‐
kać mogła i gdzieindziej,  to przynajmniej 
wskazówki,  lub  poparcie  przy  nadawaniu 
powszechnego charakteru swojej pracy. 
Koroną  działalności  pedagogiczno

oświatowej  Leszczyńskiego w Lotaryngii 
było  utworzenie  przez  niego Królewskiej 
Akademii Nauk w Nancy.  Z  okazji  inau‐
guracji  tej  instytucji,  wzorowanej  na 
słynnej  Akademii  Paryskiej,  wygłosił 
Stanisław mowę, określającą jej cele i za‐
dania: „Powołując  towarzystwo  naukowe 
osób, gdzie  jedni drugim udzielają swego 
światła  bez  zarozumiałości  i  zawiści, 
gdzie  widać  szlachetną  ambicję  bez  du‐
my,  gdzie  się  wyrzekają  miłości  własnej, 
gdzie  jedni  drugim  czynią  zarzuty,  bar‐
dziej  dla wzajemnego  oświecenia  się,  jak 
dla  pokonywania  i  sprzeciwiania  się 
współzawodnikom,  gdzie  z  najpoważniej‐
szych  rozpraw  czerpią  najpowszechniej‐

sze  wnioski  i  najzbawienniejsze  zdania, 
gdzie  wzajemny  szacunek  nie  osłabia  się 
przez  sprzeczność  opinii;  gdzie  zdania 
osobiste  stają  się  wspólnymi,  aby  mogły 
służyć za naukę i prawidło dla publiczno‐
ści,  gdzie  nareszcie  geniusz  rozwija  się 
z  powodu  zbioru  różnych  wiadomości, 
a  rozsądek  udoskonala  się  przez wzajem‐
ne  sobie  udzielanie  dobrych  porad  i  mą‐
drych uwag..”. 
Powyższa  mowa  przełożona  została 

również na język włoski i odczytano ją 22 
marca 1753 roku podczas posiedzenia pu‐
blicznego Akademii Arkadyjskiej w Rzy‐
mie,  której  Stanisław  Leszczyński  został 
członkiem  pod  pseudonimem  Eutimio 
Alifiero.  O  znaczeniu  zaś  ufundowanej 
przez  niego  Akademii  Lotaryńskiej 
świadczy  nie  tylko  jej  dobra  koncepcja 
organizacyjna,  którą  naśladowały  i  póź‐
niejsze  podobne  instytucje  na  zachodzie, 
jak i w Rzeczpospolitej, ale także starania 
o  przyjęcie w  jej  szeregi  ludzi  tej miary, 
co  Monteskiusz.  Niewiele  osób  wie,  że 
sam  zgłosił  swoją  prośbę  do  Stanisława 
o  zaliczenie  go  w  poczet  jej  członków, 
a ten aplauzem wyraził akceptację i apro‐
batę  tej  prośby.  Leszczyński  wierzył,  że 
dzięki powszechnej edukacji możliwa bę‐
dzie  przebudowa  i  poprawa  psychiki 
człowieka  a  za  jej  pośrednictwem  ludz‐

kiej doli. Natomiast osiągnięcie tego celu 
upatrywał  w  swojej  działalności  pisar‐
skiej,  oraz  prowadzonych  badań  nauko‐
wych, pozostawiając po sobie tak rozległą 
i  twórczą spuściznę jako: pisarz politycz‐
ny, moralista i filozof. Natomiast jego re‐
alizm  teoretyczny  i  praktyczny  oraz 
znajomość możliwości  i wad  życia w oj‐
czyźnie,  zarówno  gospodarczego,  jak 
ustrojowego i kulturalnego, potrafił doko‐
nać odpowiedniego wyboru najodpowied‐
niejszych  reform  dla  Rzeczpospolitej. 
I  choć  niestety,  ze  względu  na  krótkość 
swoich  rządów  i  warunki  wojennopoli‐
tyczne, nie udało mu się wielu z nich oso‐
biście  zrealizować,  natchnął  jednak  nimi 
prawie  wszystkich  swoich  osiemnasto‐
wiecznych następców od działaczy Kuźni 
Kołłątajowskiej  po  uczestników  Sejmu 
Wielkiego  włącznie.  I  na  tym  przede 
wszystkim,  polega  właśnie  znaczenie 
i  rola  jaką  odegrał  Stanisław  Leszczyń‐
ski.  
Powyższy  tekst  powstał  w  oparciu 

o  książkę  Jadwigi  Lechickiej  pt.:  ,,Rola 
dziejowa Stanisława Leszczyńskiego oraz 
wybór z jego pism”, Toruń 1951 r.

      Przemysław Wojciech
Muzeum Ziemi Wschowskiej
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20  lipca we wtorkowe popołudnie na sali 
WDK  w  Wijewie  odbyły  się  warsztaty 
wokalne.  Oferta  skierowana  była  do 
wszystkich, którzy pragną dla własnej sa‐
tysfakcji rozwijać się wokalnie i muzycz‐
nie  pod  okiem  profesjonalnego  trenera 
wokalnego.
Podczas  zajęć  uczestnicy  poznali  podsta‐
wowe  zasady  prawidłowej  emisji  głosu 
oraz  uzyskali  informacje  na  temat  wła‐
snego  głosu.  Głównym  zadaniem  uczest‐
ników  podczas  zajęć  było  wykonanie, 
z pomocą trenera, wybranej piosenki.
Zabawa  była  przednia!  A  wszystko  to 
dzięki Studiu Muzyki Szymona Gądy.
W  rozmowach  pomiędzy  Gminnym 
Ośrodkiem  Kultury  w Wijewie  a  Szkołą 
Muzyki  Szymona  Gądy  zrodził  sie  po‐
mysł  otwarcia  filii  szkoły  w  naszej  gmi‐
nie.  Jej  funkjonowanie  uzależnione  jest 
jednak  od  ilości  chętnych  osób    przy‐
szłych wokalistów. W  ramach  rozeznania 
prosimy  wszystkich  zainteresowanych 

o  kontakt  z  GOK  w  Wijewie  w  celu 
wstępnego  potwierdzenia  uczestnictwa 
w zajęciach.        EW
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dokończenie z 1 strony
Swoje przedstawienie zaprezentowały także 
dzieci  z  Samorządowego  Przedszkola 
w  Wijewie,  wystąpił  Chór  Hejnał,  który 
wykonał  m.in.  pieśń  „Plon,  niesiemy, 
plon”.  Następnie  sceną  zawładnęła  grupa 
mieszkańców  Brenna,  która  wystąpiła 
z własną adaptacją wiersza „Rzepka” Julia‐
na Tuwima. Swój  repertuar zaprezentowała 
także grupa z Potrzebowa „Pod Batutą Soł‐
tysa”  pod  kierownictwem  Edwarda  Nycz‐
ko. Na koniec części artystycznej wystąpiła 
zespół taneczny „AleBabki”, który rozgrzał 
wszystkich zgromadzonych do tańca.
Na  zakończenie  wieczoru  wystąpił  zespół 
Weekend  ze  Śmigla.  Zebrani  na  placu  do‐
żynkowym  mieszkańcy  gminy  bawili  się, 
tańczyli  i śpiewali do późnych godzin noc‐
nych.                 EW
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1100  lliippccaa  22002211  rr..  --  WWiijjeewwiiaaddaa
Wijewiada - wakacyjny piknik pełen wrażeń! Wydarzenie to jak co roku to dobra zabawa, rywalizacja w duchy fair play, to pomysł 
na miłe spędzenie wolnego czasu.

10  lipca  w  słoneczne  sobotnie  popołudnie 
przy  kompleksie  boisk  sportowych w Wije‐
wie  odbyła  się  kolejna  impreza  w  formie 
pikniku  rodzinnego  organizowana  przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie. Na  tą 
okoliczność przy współpracy z Gminą Wije‐
wo  przygotowano  Turniej  Wsi  o  Puchar 
Wójta  Gminy Wijewo  –  zabawę,  w  której 
mieszkańcy poszczególnych  sołectw  rywali‐
zowali o miano mistrza Gminy Wijewo. Do 
rywalizacji  przystąpiło  6  sołectw,  które 
zmierzyły  się w  sześciu  konkurencjach:  gą‐
sienicy, mostu na  skrzynkach, quizu wiedzy 
o  Gminie  Wijewo,  torze  sprawnościowym, 
torze  foliowym  oraz  przeciąganiu  liny. 
W  tym  roku  zwycięzcami  turnieju  okazali 
się mieszkańcy Brenna, którzy odebrali z rąk 
Wójta  Gminy  Wijewo  Pana  Mieczysława 
Drożdżyńskiego  puchar oraz czek z okazałą 
kwotą, który wręczała Przewodnicząca Rady 
Gminy Wijewo  Pani Maria  Rąk. Wszystkie 
pozostałe  drużyny  także  otrzymały  puchary 
oraz  nagrody  pieniężne  o  wartości  uzależ‐

nionej od zajętego miejsca w turnieju.
Lista  atrakcji  dodatkowych przygotowanych 
przez organizatora była długa, na gości cze‐
kały  między  innymi:  pokaz  sekcji  działają‐

cych przy GOK w Wijewie, gry edukacyjne, 
animacje  dla  dzieci,  dmuchańce,  eurobun‐
gee, loty balonem na ogrzane powietrze.

                  dokończenie na następnej stronie
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dokończenie z poprzedniej strony.
Przygotowano  również  stoiska  gastrono‐
miczne  na  których  można  było  zakupić 
dania  lokalnej  kuchni.  Specjalne  słowa 
uznania  należą  się Kole Gospodyń   Wiej‐
skich  w Wijewie  oraz  Ochotniczej  Straży 
Pożarnej w Wijewie  za  przekazanie  pozy‐
skanej  kwoty  ze  sprzedaży na  pomoc ma‐
łej  Marysi  z  Brenna,  która  choruje  na 
SMA.
Na  scenie  zaprezentowali  się  lokalni  arty‐
ści:  zespół  "Pod  Batutą  Sołtysa  z  Potrze‐
bowa"  oraz  wokaliści  ze  Studia  Piosenki 
Szymona Gądy. W godzinach wieczornych 
zaprezentował  się  zespół  Holden,  który 
zagrzewał do tańca przybyłych gości.
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7 sierpia nad jeziorem przy Wiejskim Do‐
mu  Kultury  w  Brennie  odbył  się
I Wieczór Muzyki Włoskiej. Pomysł na to 
wydarzenie zrodził  się z chęci zorganizo‐
wania  koncertu  muzyki,  którą  znają  pra‐
wie  wszyscy,  która  umili  mieszkańcom 
oraz  turystom  letni wieczór nad Jeziorem 
Breńskim.
Przed publicznością  z  repertuarem muzy‐
ki  włoskiej  wystąpił  znany  większości 
przybyłych  gości  Szymon Gąda  z  zespo‐
łem  wokalnym  w  składzie:  Julia  Bajon, 
Maria Sobol oraz Katarzyna Józefczak.
Oprócz  znanych  i  lubianych  melodii,  ta‐
kich  jak: Volare, Felicita, Un  Italiano Ve‐
ro,  zespół  zaprezentował  również 
najpiękniejsze  piosenki  z  festiwalu  San 
Remo  z  lat  50.,  60.,  70.,  które  zdobyły 
serca  europejskiej  publiczności.  Repertu‐
ar  zaskakiwał  słuchaczy:  od melancholij‐
nych  pieśni  neapolitańskich,  po 
energiczne,  żywe  i  wesołe  rytmy.  Biorąc 
pod  uwagę  tak  liczną  publiczność,  która 
zgromadziła  się  na  koncercie  możemy 
mieć  nadzieję  na  kontynuację wieczorów 
przy muzyce na  jeziorem w kolejnych la‐
tach. 
Specjalne  podziękowania  dla  KGW 
w Brennie, Rady Sołeckiej z Brenna oraz 
OSP  z  Brenna  za  przygotowanie  części 
gastronomicznej  imprezy  oraz  przekaza‐
nie  środków  pozyskanych  ze  sprzedaży 
na leczenie Marysi z Brenna.
Po  zakończonym  koncercie  odbyła  się 

zabawa  z DJ Grzegorz Sterną    prezente‐
rem  Radia  Elki.  Dziękujemy  wszystkim 
za  udział  w  koncercie  i  zapraszamy  na 

kolejne  wydarzenia  organizowane  przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie.

       EW
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