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Rada Gminy Topólka
28 marca 2014r. odbyła się XIX Sesja Rady Gminy, 
na której radni podjęli uchwały w sprawach:
1. udzielenia dotacji z budżetu gminy, 
2. zatwierdzenia taryfy opłat za dostawę wody,
3. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołec-

kiego,
4. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczej Straży Pożarnej, uczestniczą-
cych w działaniach ratowniczych lub szkoleniu po-
żarniczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną,

5. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniają-
cego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wie-
loletnim programem wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020,

6. zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie gminy Topólka, uchwalonego uchwałą 
nr XVI/115/05 Rady Gminy Topólka z dnia 29 kwiet-
nia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomo-
cy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Topólka,

7. ustanowienie lokalnego programu pomocy społecz-
nej na lata 2014-2020,

8. upoważnienia Wójta Gminy Topólka do podpisania 
„Porozumienia na rzecz rozwoju społeczno-gospo-
darczego powiatu radziejowskiego”, 

9. zmiany uchwały Nr XVIII/160/13 Rady Gminy Topól-
ka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka,

10. zmiany uchwały Nr XVIII/161/13 Rady Gminy Topól-
ka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu na rok 2014.

Przewodniczący Rady Gminy Anna Niedośmiałek

Poeci do piór!
KONKURS „O wiejską malwę” 

Organizator – Komisja Rady do 
spraw Promocji Gminy, Redakcja Na-
szych Spraw i Gminny Ośrodek Kultury 
w Topólce.

Konkurs ma charakter otwarty. Nade-
słane prace będą oceniane według kategorii wiekowych auto-
rów:
– I kategoria – autorzy do lat 13,
– II kategoria – autorzy od 14 do 20 roku życia,
– III kategoria – powyżej 20 lat.

Uczestnik konkursu przesyła 3 wiersze (tematyka dowol-
na), które nigdzie nie były dotychczas publikowane.

Termin składania prac na konkurs upływa 31 sierpnia 
2014 r.

Organizatorzy

Ostatnie pożegnanie
17 kwietnia pożegnaliśmy 

śp. Dorotę  
Małkowską,

mieszkankę Paniewka, przeżyła 43 lata.

Z wielkim bólem i smutkiem przyjąłem wraz 
z rodziną samorządowców wiadomość o Jej 
śmierci.

Pani Dorota była osobą budzącą powszech-
ny szacunek i sympatię. Mimo ciężkiej choroby 
odpowiedzialnie wykonywała obowiązki sołtysa. 
Z troską o mieszkańców sołectwa Paniewek 
dbała o zimowe utrzymanie przejezdności dróg. 
Do ostatnich dni swojego życia zabiegała o na-
prawę drogi Paniewo – Paniewek, jej prośba 
została zrealizowana w dniu pogrzebu, mogła 
więc odejść do domu Ojca spełniając zobowią-
zania wobec mieszkańców.

W imieniu własnym oraz społeczności sa-
morządowej (pracownicy, sołtysi, radni) mężo-
wi, Piotrowi, dzieciom: Mateuszowi, Łukaszowi, 
Szymonowi, Agacie, Jakubowi, Kacprowi, ma-
mie Genowefie Adrian, z którą tak mocno uczu-
ciowo była związana oraz rodzeństwu składam 
wyrazy szczerego współczucia.

We Mszy Świętej oraz w ostatniej wędrówce 
po ziemskim padole – na miejsce wiecznego 
odpoczynku Ś.P. Dorocie Małkowskiej towarzy-
szyła niezliczona ilość uczestników uroczysto-
ści dając wyraz szacunku i uznania dla zmarłej.

Z bólem i żalem można wypowiedzieć sło-
wa: Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto 
jeszcze mógł być z nami.

Cześć Jej pamięci!
Wójt Gminy Topólka

Henryk Orłowski
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Już niedługo pójdziemy do urn wyborczych, by wziąć udział 
w wyborach europejskich, które pozwolą obywatelom wywrzeć 
wpływ na przyszły polityczny kierunek Unii Europejskiej po-
przez wybór 751 posłów do Parlamentu Europejskiego, odpo-
wiedzialnych za reprezentowanie ich interesów przez najbliż-
sze pięć lat.

Każde państwo członkowskie ma własną ordynację wybor-
czą i samo decyduje, którego dnia jego obywatele pójdą do 
urn w trakcie czterodniowego okresu wyborczego w dniach  
22-25 maja 2014 roku. Aby wybrać 51 posłów od PE, Polscy 
wyborcy będą głosować 25 maja. Tego samego dnia, wieczo-
rem zostaną ogłoszone wyniki z wszystkich 28 państw.

Od momentu przystąpienia do UE Chorwacji w lipcu 2013 
roku, w Parlamencie Europejskim zasiadało 766 posłów, 
zmniejszono jednak ich ilość i podczas wyborów w 2014 roku, 
wybranych zostanie 751posłów, także w przyszłości ich liczba 
pozostanie na tym poziomie. Posłowie będą reprezentować 
ponad 500 milionów obywateli w 28 państwach członkowskich. 
Dla poszczególnych państw, liczebność reprezentacji jest okre-
ślona na mocy traktatów UE, w oparciu o „degresywną pro-
porcjonalność”, oznacza ona, że państwa o większej liczbie 
ludności mają więcej posłów niż państwa o mniejszej liczbie 
ludności, ale te ostatnie mają więcej posłów niż wynikałoby to 
ściśle z zasady proporcjonalności.

Jedną z głównych zmian, wprowadzonych Traktatem z Li-
zbony, jest konieczność uwzględnienia, po raz pierwszy, przez 
państwa członkowskie, wyników wyborów europejskich przy 
nominacji następnego przewodniczącego Komisji Europejskiej, 
który jesienią 2014 roku zastąpi José Manuela Barroso. Nowo 
wybrany Parlament musi zatwierdzić tego kandydata, ponieważ 
„wybiera” on, jak stwierdza się w Traktacie, przewodniczącego 
Komisji. Oznacza to, że głos wyborców bardzo się liczy przy 
mianowaniu osoby, która stanie na czele rządu UE.

Nowa większość polityczna, wyłoniona w wyniku wyborów, 
będzie również kształtować, przez najbliższe pięć lat, europej-
skie prawodawstwo obejmujące obszary od jednolitego rynku 
po swobody obywatelskie. Parlament – jedyna bezpośrednio 
wybierana instytucja UE – jest obecnie niezbędnym elementem 
europejskiego systemu podejmowania decyzji i dysponuje ta-
kim samym prawem głosu jak rządy krajowe, w odniesieniu do 
niemal całego prawodawstwa UE.

Na terenie naszej gminy głosować będziemy w siedmiu ob-
wodach głosowania, w tym w nowo utworzonym obwodzie nr 7 

OSP Paniewo istnieje już 87 lat. Aktywność jednak każdej 
jednostki zależy od sprawności poruszania się samochodu bo-
jowego. Nasza straż kilka lat użytkowała samochód z jednostki 
w Topólce, ale bardzo wyeksploatowany. Na dzień św. Floria-
na – patrona strażaków – druhowie z Paniewa otrzymali nowo 
zakupiony samochód. Wóz bojowy poświęcony został 3 Maja 
w Świerczynie w parafii pod wezwaniem św. Mateusza przez 
księdza proboszcza Marka Stefańskiego, który życzył, aby 
ten pojazd służył do ratowania ludzi i mienia. Życzenia złożyły 
również dzieci ze szkoły w Paniewie, wręczając komendanto-
wi Markowi Maciejewskiemu kwiaty. Do życzeń dołączyły się 
panie z KGW PPŚ wręczając drobny upominek. Nowym, po-
święconym samochodem strażacy zgodnie z wieloletnią trady-
cją pojechali na cmentarz, aby zapalić znicze tym ochotnikom, 
którzy pełnią służbę wieczną.

Alfreda Smól

Spieszą z pomocą

E U R O W Y B O R Y   2 0 1 4
w Gimnazjum w Topólce. Cztery z nich przystosowane są do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a jeden wyznaczony do 
głosowania korespondencyjnego. Głosowanie odbywać się bę-
dzie w godzinach 7:00 do 21:00. W eurowyborach głosować 
mogą osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwać będą po-
wołane w tym celu ośmioosobowe składy obwodowych komisji 
wyborczych. Więcej informacji na stronie http://www.topolka.pl/
index.php?id=119

Pełnomocnik do spraw wyborów
Konrad Lewandowski

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej 

Sołectwa: Chalno, Czamanin, 
Kamieniec

Świetlica Wiejska w Kamieńcu

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

Sołectwa: Paniewek, Paniewo, 
Sadłóg, Sadłużek, Świerczynek 
Torzewo

Szkoła Podstawowa 
w Paniewie

Sołectwa: Bielki, Galonki, 
Świerczyn, Topólka

Gminny Ośrodek Kultury w Topólce

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych 

Lokal wyznaczony do głosowania 
korespondencyjnego

Sołectwa: Borek, Głuszynek, 
Miłachówek, Znaniewo

Budynek byłej Szkoły Podstawowej  
w Znaniewie

Sołectwa: Kamieńczyk, Kozjaty, 
Sierakowy

Świetlica Wiejska w Sierakowach

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

Sołectwo Orle Remiza OSP  
w Orlu

Sołectwa: Czamanin Kol., 
Czamaninek, Wola Jurkowa

Gimnazjum Publiczne w Topólce

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

Foto: Stanisław Wojtysiak
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Konkurs „Jan Paweł II – Święty Człowiek”
25 kwietnia w naszej 

szkole odbył się konkurs 
„Jan Paweł II – Święty 
Człowiek”. W konkursie 
wzięło udział 12 uczniów 
z klas III-VI. W skład 
komisji weszli: dyrektor 
szkoły p. Barbara Wieser, 
ks. Marek Stefański oraz 
ks. Andrzej Aniszczyk. 
Konkurs rozpoczął się 
od obejrzenia prezentacji 
o Janie Pawle II. Następ-
nie uczniowie przystąpili 

do rozwiązania testu. 
– I miejsce zajął Szymon Wojewoda z kl. VI,
– II miejsce – Jędrzej Kosmalski z kl. IV,
– III miejsce – Weronika Dogońska i Patryk Trawiński z kl. VI.

Wyróżnienie otrzymała Natalia Waszak z kl. III
Nagrody ufundowali: ks. Marek Stefański, ks. Andrzej Aniszczyk 

i p. Beata Kujawa. Na koniec wszyscy zaśpiewali pieśń „Barka”.

Czytająca szkoła
Szkolny Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom – pod takim hasłem 

biblioteka szkolna przygotowała tegoroczne obchody święta książki. 
Najmłodszym odbiorcom literatury – przedszkolakom – czytał nauczy-
ciel bibliotekarz. Uczniom z klas II i III bajki czytały zaproszone mamy: 
p. Jolanta Czarnecka, p. Arleta Nowak, p. Beata Roszak i p. Żaneta 
Topolska. W klasach starszych do akcji głośnego czytania włączyli się 
nauczyciele, czytając uczniom na poszczególnych lekcjach przygody 
niesfornego Mikołajka.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji głośnego czyta-
nia dzieciom. 

Anna Orłowska

OLIMPUS
9 stycznia 2014 r. uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskiej Olim-

piadzie Przedmiotowej OLIMPUS z języka angielskiego i niemieckiego. 
Uczniowie naszej szkoły zajęli w niej wysokie miejsca. 

W olimpiadzie z języka angielskiego 18. miejsce zajęła Weronika 
Pierucka, uczennica klasy Va, a uczeń klasy VIb Kamil Zasada uplaso-
wał się na miejscu 24. Na wyróżnienie zasługuje także wynik Martyny 
Ratajczyk (kl. IVa), która zajęła 31. miejsce. W olimpiadzie z tego 
języka wzięło udział ponad 3300 uczniów z całej Polski. 

Natomiast w olimpiadzie z języka niemieckiego Kamil Zasada zdo-
był 22 miejsce, a Weronika Pierucka miejsce 27. (na ok. 500 uczest-
ników konkursu).

Uczestnikom olimpiady gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów 
w konkursach z języków obcych.

Warsztaty ekologiczne
W dniach 14-15 kwietnia uczniowie klas czwartych i piątych uczest-

niczyli w warsztatach ekologiczno-europejskich organizowanych przez 
Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie koło Brodnicy. Głów-
ną atrakcją warsztatów było zwiedzanie rezerwatu leśnego „Szumny 
Zdrój”, w trakcie którego p. przewodnik zapoznawała uczniów z florą 
i fauną. Szczególną uwagę poświęciła roślinności będącej pod ochroną. 
Rezerwat zachwycił wszystkich swoją urodą. O tej porze roku jest naj-
piękniejszy, zakwita bowiem większość runa leśnego takich jak fiołki le-
śne, zawilce żółte, szczawik zajęczy, miodunka, groszek i wszechobecne 
zawilce gajowe. Uczniowie podziwiali również niezwykłe bogactwo prze-
różnych form terenu.

Zarówno ośrodek jak i okolica wszystkim się bardzo podobały 
i chętnie wrócimy tam jeszcze.

Grażyna Szklarska

Pierwszy Dzień Wiosny
21 marca tradycyjnie, jak co roku w naszej szkole obchodziliśmy 

Pierwszy Dzień Wiosny. Dzieci z teatrzyku „Abrakadabra” przedstawiły 
spektakl według baśni braci Grimm „Muzykanci z Bremy”. Przedstawie-
nie odbyło się w języku niemieckim i polskim. O przygotowanie i opra-
wę artystyczną zadbały panie Anna Orłowska i Joanna Wawrzyniak. 

Następnie odbył się przegląd szkolnych talentów, podczas którego 
dzieci prezentowały swoje zdolności wokalne, taneczne, recytatorskie, 
zręcznościowe i plastyczne.

Anna Orłowska

Glosne czytanie na zajęciach wycho-
wania fizycznego.

Glosne czytanie w klasie IIa.  
Czyta p. Roszak.

Sp  paNIeWO

Święto Konstytucji 3 Maja
Jak co roku, 3 maja obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja. Jest 

to święto państwowe, dzień wolny od pracy i szkoły. W naszej szkole 
uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem p. M. Wiśniewskiej przygotowali 
uroczysty apel, przypominający uczniom o wydarzeniach związanych 
z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Na zakończenie wszyscy zostali na-
grodzeni ogromnymi brawami, a pani dyrektor Barbara Wieser podzię-
kowała artystom za wspaniały występ i piękną dekorację.
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Chemia jej pasją
Chemia jest ciekawym przed-

miotem ze względu na ekspery-
menty, ale trudnym w opanowaniu 
wiadomości i umiejętności. Kłopoty 
sprawia uczniom nauka, gdyż brak 
systematyczności uniemożliwia 
przyswojenie wiedzy na podstawo-
wym poziomie. Karolina Pniewska 
(uczennica klasy II) uczy się tego 
przedmiotu półtora roku i w tak 
krótkim czasie opanowała podstawę 
programową gimnazjum oraz wia-
domości wykraczające poza nią. Ta 
wiedza dała jej możliwość udziału 
w przedmiotowym konkursie Kura-
tora Oświaty z chemii i uzyskania ty-
tułu FINALISTY. Gratuluję Karolinie 
i jej rodzicom tak dużego sukcesu.

Opiekun: Ewa Lorenc

Sp  paNIeWO
Nasze małe sukcesy

20 marca odbył się Gminny 
Konkurs Wiedzy Pożarniczej. Po do-
konaniu oceny prac nasi uczniowie 
tj. Małgorzata Nowakowska, Patryk 
Trawiński, Michał Stawicki zajęli 
I miejsce. Tym samym zakwalifiko-
wali się do etapu powiatowego. Ser-
decznie dziękujemy p. E. Balcerczyk 

za przygotowanie naszych zwycięzców.

10 kwietnia odbył się Gminny 
Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogo-
wym. Nasi uczniowie tj. Zuzanna 
Graczyk, Małgorzata Nowakow-
ska, Adam Nowakowski, Kac-
per Małkowski zajęli I miejsce. 
Uczniowie ci będą reprezentować 
naszą szkołę na etapie powiato-
wym. Naszych zwycięzców do 
konkursu przygotowała p. E. Bal-
cerczyk.

Pierwsza pomoc
W ramach zajęć edukacja dla bezpieczeń-

stwa dla uczniów klas trzecich został zorga-
nizowany pokaz pierwszej pomocy. Ucznio-
wie mieli możliwość wykorzystania wiedzy 
w praktyce. Przećwiczyli na fantomie sekwen-
cję działań resuscytacji krążeniowo-oddecho-
wej (RKO). Zajęcia zostały przeprowadzone 
przez strażaków PSP w Radziejowie: Mariusza 
Jaworskiego i Piotra Chlewickiego, którzy są 
również ratownikami.

M. Kurzawa, J. Rzepecka

XXII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
21 marca w Bydgoszczy został 

przeprowadzony etap okręgowy 
XXII Olimpiady Promocji Zdrowego 
Stylu Życia PCK. Zgodnie z zasada-
mi regulaminu każdy uczestnik był 
zobowiązany do udokumentowania 
swojej działalności prozdrowotnej 
w środowisku lokalnym. Przedsta-
wione materiały były oceniane przez 
komisję konkursową kilka dni przed 
testami. Końcowe wyniki konkursu 
to ocena punktów uzyskanych za 
test i dołączoną dokumentację.

Powiat radziejowski reprezento-
wała uczennica naszego gimnazjum 
Luiza Konopińska z klasy IIb. Zajęła 

wysokie IV miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
E. Lorenc, M. Kurzawa

GImNazJum

Pierwszy Dzień Wiosny 
Na te porę wszyscy czekamy z utęsknieniem. W tym roku (w związ-

ku z odbywającymi się rekolekcjami) powitaliśmy ją w poniedziałek 
24.03.2014 roku. Wszyscy udaliśmy się na boisko szkolne, gdzie spalili-
śmy kukłę „Marzannę”, żeby przypadkiem zima nie chciała do nas wrócić.

Dzień Kobiet

10 marca obchodziliśmy w naszej szkole Święto Kobiet. Chłopcy 
pod kierunkiem p. J. Zawady przygotowali dla wszystkich kobiet – tych 
dużych i tych małych humorystyczny apel oraz wręczyli pyszne, rumia-
ne jabłuszka. Cały program sprawił wszystkim widzom wiele radości. 
Za wszystkie starania i prezenty serdecznie dziękujemy.

dyrektor szkoły Barbara Wieser
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Teraz możemy się pochwalić, że nasi absolwenci kontynuują naukę 
na tej uczelni. To brzmi dumnie. 

S.B.: Czy szkoła (Gimnazjum) była kiedyś w rodzinnych stronach 
A. Mickiewicza, jeśli nie, to czy planuje się taki wyjazd? 

E.B.: Trudno wyobrazić sobie sytuację, że uczniowie Gimnazjum 
im. A. Mickiewicza nie znaliby miejsc związanych z życiem naszego pa-
trona. Odbyliśmy bardzo ważne wycieczki do miejsc związanych z jego 
życiem i twórczością.

Podczas wycieczki do Warszawy, jeszcze przed uroczystością nada-
nia imienia, młodzież odwiedziła Muzeum Literatury im. Adama Mickie-
wicza. Oglądała stałe wystawy poświęcone poecie. Wzięła udział w lek-
cji muzealnej poświęconej biografii wieszcza. 

Druga wycieczka została ufundowana przez posła Eugeniusza Kło-
potka i senatora Andrzeja Persona. Troje uczniów naszego gimnazjum 
we wrześniu 2010r. udało się w podróż do Wilna. Zwiedzanie tego 
miasta może być swoistą podróżą po historii literatury polskiej. Zwią-
zanych z „Miłym Miastem”, jak mawiał o Wilnie J. Piłsudski, było wie-
lu polskich artystów, z których najsłynniejszym jest Adam Mickiewicz. 
Uczniowie tam mogli zobaczyć miejsca, gdzie żył i tworzył autor Pana 
Tadeusza – Uniwersytet Wileński, Klasztor Bazylianów ze słynną celą 
Konrada, przy Zaułku Bernardyńskim zobaczyli dom – Muzeum Adama 
Mickiewicza, pomnik autora przy kościele św. Anny, Ostrą Bramę. 

Kolejna wycieczka miała miejsce w 2011 r., uczniowie klas pierw-
szych udali się do Śmiełowa, gdzie znajduje się przepiękny, klasycy-
styczny pałac, w którym przez kilka tygodni przebywał Mickiewicz 
w czasie powstania listopadowego. 

Poeta przebywając w Śmiełowie żywo interesował się pielęgnowa-
nymi na dworze obyczajami. To, co zobaczył i usłyszał, znalazło odbicie 
w napisanym później Panu Tadeuszu – opowieść o kawiarce, Jankielu, 
polowaniach, Arcyserwisie. Otoczenie pałacu stanowi stary park. W nim 
uczniowie mogli zobaczyć Ogródek Zosi, w którym znajduje się popier-
sie poety. 

W tym roku też jedziemy do Śmiełowa. 
S.B.: Czy uczniowie Gimnazjum startowali kiedyś lub startują 

w różnych konkursach promujących twórczość i postać A. Mickiewi-
cza organizowanych przez różne instytucje? 

E.B.: W naszym gimnazjum już od dziesięciu lat organizowany jest 
Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza. 
Nasi uczniowie chętnie w nim uczestniczą. Mają dzięki temu możliwość 
przedstawienia własnej interpretacji wybranego utworu, mogą zmierzyć 
się z recytatorami z innych szkół, ocenić swoje możliwości. 

Wspominana już wycieczka to też efekt trzech konkursów zorga-
nizowanych dla naszych uczniów. Były to: konkurs poświęcony życiu 
i twórczości poety, recytatorski i plastyczny. 

Corocznie, w Dniu Patrona, przeprowadzany jest konkurs dla 
uczniów klas pierwszych. Mogą oni popisać się wiedzą o twórcy.  
O całym naszym dorobku można dowiedzieć się czytając Biuletyn Infor-
macyjny NASZE SPRAWY.

S.B.: Dziękuję za rozmowę.

GImNazJum

Wywiad 
Stanisław Borkowski: W tym roku mija pięć lat od momentu 

nadania szkole imienia. Dlaczego Gimnazjum w Topólce wybrało za 
patrona Adama Mickiewicza – skąd pomysł na Mickiewicza? 

Elżbieta Budzyńska: Idea nadania szkole imienia istniała od momen-
tu jej utworzenia. Prace rozpoczęto jeszcze za kadencji mojej poprzed-
niczki – pani dyrektor Marii Borkowskiej. W tych działaniach wsparcia 
udzielał samorząd uczniowski. Działania kontynuowano, a ich zwieńcze-
niem była uroczystość, która miała miejsce 21 maja 2009 roku.

Dlaczego Mickiewicz? To pytanie pojawia się dość często. Czy nie 
było innych kandydatów, na przykład postaci wybitnych wśród żyjących 
– poeci nobliści, papież, wybitne osobistości życia społecznego. Były. To 
jednak Mickiewicz okazał się być najlepszym. Co o tym zadecydowało? 

To postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Przeciętnemu gim-
nazjaliście jest znany jako autor lektur szkolnych, przedstawień teatral-
nych, „scenariusza” do filmu A. Wajdy. Nieco starsi postrzegają w nim 
zaangażowanego polityka. Patriotę, podkreślającego konieczność współ-
pracy ludów. W czasie jednoczącej się Europy to dość ważne cechy. 

Poza tym, o aktualności twórczości Mickiewicza świadczy także to, 
że okazuje się on być prekursorem na ziemiach polskich feminizmu oraz 
ekologii. Kto czytał Skład Zasad czy Wykłady wie, o czym mówię. Na za-
kończenie powtórzę słowa Z. Krasińskiego, będące podsumowaniem tej 
wypowiedzi: My z niego wszyscy… Tak więc to nie mógł być nikt inny.

S.B.: Czy szkoła współpracowała z innymi szkołami tego samego 
patrona? 

E.B.: Przed uroczystością nadania imienia nawiązaliśmy kontakt 
z najbardziej prestiżową szkołą noszącą imię Adama Mickiewicza. Był to 
poznański uniwersytet. Choć przedstawiciele władz uczelni nie przybyli 
na nasze uroczystości , to otrzymaliśmy od nich piękne życzenia i list 
gratulacyjny. 

Wilno
Jak przystało na szkołę mającą zacnego patrona postanowiliśmy ru-

szyć śladami wieszcza. Pierwsza wycieczka do kraju lat dziecinnych Ada-
ma Mickiewicza była możliwa dzięki sponsorom. Dwaj panowie poseł na 
Sejm RP i senator RP obecni na uroczystości nadania imienia sfinanso-
wali wyjazd na Litwę trzem uczniom – zwycięzcom konkursów: wiedzy o 
życiu i twórczości A. Mickiewicza, recytatorskiego i plastycznego. 

Wraz z nadejściem roku szkolnego 2010/2011 uczniowie: Monika 
Nowak, Daria Frątczak i Łukasz Antczak wyjechali wraz z posłem Euge-
niuszem Kłopotkiem na czterodniową wycieczkę. W tym czasie zwiedzili 
Troki i Wilno. Troki były pierwszym etapem wyjazdu. Tu mieli możli-
wość obejrzenia rekonstrukcji średniowiecznego zamku na wyspie. 

W samym miasteczku swą uwagę skupili na karaimskich akcentach 
– posmakowali regionalnych potraw, zwiedzili osiedle Karaimów, prze-

Śladami patrona
spacerowali się uliczką, na której znajdowały się ważne dla tego ludu 
budowle:
– Kienesa – świątynia pierwotnego tubylczego plemienia Karaimów, 

które wyznawało specyficzną religię podobną do judaizmu; 
– ulica karaimska z jednakowymi niskimi domkami o wysokich 

dwuspadowych dachach. Wszystkie budowle zwrócone są do ulicy 
ścianami szczytowymi, w których znajdują się potrójne okna;

– kościół Nawiedzenia NMP ufundowany przez księcia Witolda – 
miejsce kultu religijnego. 
Stamtąd wyruszyli w drogę do Wilna. Przywitało ich co prawda 

deszczową pogodą nieco utrudniającą zwiedzanie. 
Pobytu w Wilnie nie można nie zacząć od odwiedzenia cmentarza 

Na Rossie. Znajdują się tam groby znanych Polaków: Joachima Lelewe-
la, Euzebiusza Słowackiego – ojca Juliusza oraz jego ojczyma Augusta 
Becu, Władysława Syrokomli. Polacy odwiedzający tę nekropolię kierują 
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uwagę na nagrobek z napisem „Matka i serce syna”. Tu spoczywa mat-
ka Józefa Piłsudskiego wraz z sercem syna – Józefa Piłsudskiego. Na 
tym cmentarzu leżą także jego pierwsza żona i czworo rodzeństwa. 

Ważnym miejscem związanym z życiem A. Mickiewicza jest Uniwer-
sytet Wileński. Uczniowie przemierzyli jego dziedzińce, zwrócili uwagę 
na architekturę, galerię słynnych studentów, wśród których był nasz 
patron. Największy z dziedzińców uniwersytetu – Dziedziniec Wielki 
z trzech stron otoczony jest przejściami arkadowymi, przy nim znajduje 
się kościół św. Janów, dzwonnica i budynek z początku XIX w. z klasy-
cystycznym portalem.

Spacerując po uliczkach starego Wilna, odwiedzali miejsca bezpo-
średnio związane z postacią poety. W Zaułku Literackim, biegnącym od 
ul. Zamkowej ku Wilence, mieszkał A. Mickiewicz po powrocie z Kow-
na w 1823 r. Miał mieszkanie w domu nr 5 u państwa Piaseckich. To 
właśnie tu został aresztowany jesienią 1823 r. i osadzony w Klasztorze 
Bazylianów.

W 1822 r., w momencie wydania debiutanckiego zbioru utworów, 
mieszkał w domu, w którym obecnie mieści się muzeum. A. Mickiewicz 
przygotowywał wówczas do druku poemat „Grażyna”. 

Będąc w Wilnie każdy Polak musi zobaczyć słynny Klasztor Bazy-
lianów, w którym więziono wieszcza i z którym wiąże się historia głów-
nego bohatera „Dziadów” – Konrada. Nasi uczniowie też tam przybyli. 

Kolejnym miejscem, które odwiedzili gimnazjaliści w towarzystwie 
posła i przewodnika, był plac w sąsiedztwie dwóch kościołów, obok 
których stoi pomnik A. Mickiewicza. 

Uczestnicy wycieczki przed pomnikiem Mickiewicza.

Pomnik A. Mickiewicza, ustawiony w 1984 r., jest zaprojektowany 
przez znanego litewskiego rzeźbiarza Gediminasa Jokubonisa. Przed-
stawia poetę w płaszczu pielgrzyma, wspartego na złamanej kolumnie, 
symbolizującej jego życie i patrzącego na ukochane Wilno.

Ostatnim etapem zwiedzania Wilna była Ostra Brama. Do tego miej-
sca podążają pielgrzymi, wśród których był i sam poeta. Odniesienie do 

tego miejsca znalazło się w „Panu Tadeuszu”: Panno Święta, co jasnej 
bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie.. „

Piękna, melancholijna wycieczka zakończyła się wspólnym spa-
cerem Pana Posła z uczestnikami wycieczki uliczkami Starego Miasta 
w Warszawie. 

Przed warszawskim pomnikiem A. Mickiewicza.

Pożegnalne zdjęcie przed gmachem Sejmu RP.
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Śmiełów
Uczniowie klas pierwszych 21 maja 2010 r., w pierwszą roczni-

cę nadania imienia Adama Mickiewicza naszej szkole, pojechali na 
wycieczkę do Śmiełowa. Jest to przepiękna miejscowość położona 
w Wielkopolsce, niedaleko Poznania. 

Nasz wieszcz spędził tam trzy tygodnie w lecie 1831r. w czasie do-
gorywania powstania listopadowego. Chciał przedostać się do Warsza-
wy. Ten zamiar okazał się już niemożliwy do zrealizowania. 

Śmiełowski pałac był wówczas własnością rodu Gorzeńskich. Zo-
stał zbudowany w 1797 r. w stylu klasycystycznym, na planie podkowy.

Widok pałacu, w którym mieści się Muzeum Adama Mickiewicza. 
Przed nim uczestnicy wycieczki pozują do wspólnej fotografii. 

W 1887 r. zadłużony znacznie majątek kupił Franciszek Chełkow-
ski. W pałacu urządził kolekcję pamiątek związanych z A. Mickiewiczem. 
Dzięki temu mogliśmy je obejrzeć i usłyszeć ciekawe historie z nimi 
związane przez przewodnika. 

Ogródek Zosi. 
Rosną w nim zioła i rośliny, o których możemy 

przeczytać w Panu Tadeuszu.

Młodzi gimnazjaliści mogli się osobiście przekonać, że harmonijny 
układ budowli na zewnątrz nie odpowiada porządkowi wewnątrz. Wraz 
z przewodnikiem przemierzali chaotycznie ułożonymi salonami, schodami, 
wnękami, zakamarkami, małymi pokoikami. W nich zostały wyekspono-
wane pamiątki związane z poetą, ale także z innymi wybitnymi postaciami.

Nasi uczniowie dowiedzieli się w trakcie 
zwiedzania, że poeta przybył do Śmiełowa pod 
przybranym nazwiskiem Adama Muhla – ku-
zyna właścicieli. Tutaj zastała go wiadomość 
o klęsce powstania. 

Przebywając w Śmiełowie autor Pana Ta-
deusza żywo interesował się polskimi obycza-
jami obecnymi w życiu mieszkańców pałacu. 
Słuchał ciekawych opowieści. To, co zapamię-
tał, umieścił w swojej epopei. 

W drugiej części wycieczki gimnazjaliści 
spacerowali po parku otaczającym pałac.

Popiersie Adama Mickiewicza w parku, a wokół niego młodzież naszego gimnazjum. Foto: z archiwum szkoły      Tekst: Elżbieta Pesta-Wojtysiak
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6 kwietnia w Radziejowie odbył się Jarmark Wielkanocny. 
Naszą gminę reprezentowały panie z Orla i Torzewa. Zapre-
zentowały własnoręcznie wykonane ozdoby wielkanocne, stro-
iki oraz potrawy świąteczne. Wystawa cieszyła się dużym zain-
teresowaniem oglądających.

12 kwietnia panie z KGW w Orlu zaprosiły miejscowych 
strażaków na wspólne spotkanie wielkanocne. Przy tradycyjnie 
zastawionych stołach czas upłynął szybko i był wprowadze-
niem do zbliżających się szybkimi krokami świąt. 

Wieczór z tańcem
20 kwietnia Jesteśmy społeczeństwem, które zaczyna do-

ceniać w życiu umiejętności taneczne. Można się było nimi wy-
kazać podczas zorganizowanego przez panie z KGW w Orlu 
wieczoru tanecznego. Licznie przybyli goście chętnie bawili się 
przy znanych przebojach – jednocześnie pozbywali się zbęd-
nych kilogramów, które pojawiły się po świętach. 

Dzień Kobiet ze strażakami
W Dniu Kobiet strażacy z Orla przygotowali okolicznościowe 

spotkanie dla pań z KGW. Każda z nich została obdarowana 
kwiatkiem. Druhowie przygotowali także smaczny poczęstunek.

Dzień Strażaka
W sobotę 03 maja, kobiety z KGW z Orla przygotowały 

druhom strażakom miłą i oryginalną niespodziankę. Zapro-
szeni strażacy z miejscowego OSP zostali ugoszczeni weso-
łym przedstawieniem w wykonaniu kobiet. Na druhów czekał 
także bogato zastawiony stół, a na deser był „pomysłowy” tort 
w kształcie samochodu strażackiego.

Drogie Panie, dziękujemy za tak miły i sympatyczny gest.

Foto i teksty: Stanisław Borkowski

Aktywne kobiety  
z Orla i Torzewa

Od zakwasu do żurku 
kujawskiego

19 mar-
ca w świetli-
cy w Starym 
Radz ie j ow ie 
odbył się co-
roczny konkurs 
produktów tra-
dycyjnych Po-
wiatu Radzie-
jowskiego „Od 
zakwasu do 
żurku kujaw-
skiego”, zorganizowany przez ODR w Minikowie oraz Powiato-
wą Radę Kół Gospodyń Wiejskich. W przygotowanie tej impre-
zy włożono wiele wysiłku i trudu. Dzięki temu wypadła ona na 
wysokim poziomie, a czas umilały występy „Bronisławianek”, 
które zaskoczyły wszystkich swoją błyskotliwością i sexapilem.

Naszą gminę reprezentowały cztery Koła Gospodyń Wiej-
skich: PPŚ-ki, Orle, Torzewo i Topólka. Spośród nich, aż trzy 
otrzymały nagrody i zajęły znaczące miejsca.

I miejsce zajęła Grażyna Maciejewska z PPŚ w kategorii 
produktów przetworzonych za „prażuchy”. Wyróżniona również 
została Agata Pogodzińska za potrawę „kwas na kościach”.

II miejsce otrzymała Małgorzata Wyżykowska z KGW 
w Torzowie w kategorii produktów pochodzenia roślinnego za 
„placki na sodzie i kwaśnym mleku”.

III miejscem uhonorowano Barbarę Dadzibóg z KGW 
w Orlu w kategorii produktów pochodzenia zwierzęcego za 
„białą kiełbasę zalaną smalcem w kamiennym garnku”.

Wszystkim nagrodzonym kobietom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów oraz dziękujemy za zaangażowanie. Na-
stępnym razem liczymy na obecność władz naszej gminy na 
tego typu imprezach. Byłoby to dobrą mobilizacją dla kół go-
spodyń w dalszym działaniu i promowaniu naszego regionu. 

Karolina Szymczak
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Jednym z przyjemniejszych wydarzeń dla całej społecz-
ności lokalnej, a szczególnie dla dzieci i młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej w Paniewie było przedstawienie pt „Bajka o Kró-
lewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach”. Pokonując własną 
nieśmiałość przed publicznym występem w role bajkowych 
postaci wcieliły się nasze mamy, stwarzając przesympatyczną 
atmosferę. Ku zaskoczeniu wszystkim doskonale zaprezento-
wały własne umiejętności wokalne i recytatorskie. Ponieważ 
miała być to niespodzianka, próby sceniczne odbywały się po-
południami – w tajemnicy przed dziećmi. Rodzice zadbali rów-
nież o piękne kostiumy i rekwizyty. Wymagało to ogromnego 
zaangażowania i współpracy, pozwoliło zintegrować i uaktyw-
nić społeczność lokalną. 

Swoimi zdolnościami aktorskimi podzieliły się: Agata Po-
godzińska (królewna śnieżka), Agnieszka Ratajczyk (maco-
cha), Joanna Moszczyńska (królewicz), Joanna Kosmalska 
(myśliwy), Elżbieta Wilk i Katarzyna Smól (zajączki), Aneta 
Czarnecka (głos zwierciadła), Ewa Adrian (narrator), Elżbie-
ta Jankowska (czarownica). W rolę krasnoludków wcieliły się: 
Lidia Rybacka, Aldona Olejniczak, Aneta Chojnacka, Wioletta 
Matykiewicz, Alicja Biernacka, Agnieszka Nowakowska, Sylwia 
Szulińska.

Dzieci były zachwycone umiejętnościami aktorskimi rodzi-
ców. Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.

Jolanta Przybysz
Beata Jaskólska

Tego jeszcze w naszej 
szkole nie było!!!

Misje Parafialne
Od 13 do 18 kwietnia w parafii Orle odbyły się Misje Święte 

– pierwsze w XXI wieku. Nauki misyjne prowadził Ojciec Marek 
z Zakonu Ojców Klaretynów z Kudowy-Zdroju. Ufundowany zo-
stał nowy krzyż misyjny. Pieniądze na zakup drewna ofiarował 
Grzegorz Jóźwiak – lekarz neurochirurg z Orla.

Z Ojczyzną w tle
W sobotę obchodziliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja. Ten dokument był ważnym dziełem polskiej 
myśli reformatorskiej. Święto państwowe zostało ustalone tuż 
po jego przyjęciu. W tym dniu oddajemy hołd dziełu wybit-
nych Polaków doby Oświecenia. Z tej okazji w świerczyńskiej 
świątyni została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny. 

3 maja to także święto Najświętszej Marii Panny Królowej 
Korony Polskiej. Tytuł ten nawiązuje do jej obecności w dzie-
jach naszego kraju. Bezpośrednio łączy się z wydarzeniami 
z 1 kwietnia 1656 r., gdzie w katedrze lwowskiej król Jan 
Kazimierz powierzył Maryi naszą Ojczyznę. Ogłosił Maryję 
Królową Polski. Uczczenie tej daty jest zatem podwójnym obo-
wiązkiem dla każdego Polaka.

Okolicznościowa homilia wygłoszona przez księdza pro-
boszcza Marka Stefańskiego skłoniła nas do refleksji na temat 
tego, co zawdzięczamy Ojczyźnie, czym obecnie jest dla nas 
patriotyzm i jakie wyzwania stawia przed nami współcześnie. 

Foto: Stanisław Wojtysiak                                    Elżbieta Pesta-Wojtysiak

Tekst i foto: Stanisław Borkowski
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Fotokonkurs  
„Gmina Topólka moją małą ojczyzną”

Stanisław Borkowski, Panorama z wiatrakiem

Karolina Waszak, Widok z mojego okna

Jolanta Sypniewska, Mój ogród

Prace wyróżnione

Regulamin  
konkursu fotograficznego

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotoamatorów. Tytuł konkursu 

„GMINA TOPÓLKA MOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ”

Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki i uro-
kliwe miejsca

1. Organizatorami konkursu są: Komisja ds. Promocji Gminy, Redakcja Nasze Spra-
wy i Gminny Ośrodek Kultury w Topólce.

2. Cele konkursu: 
– uwrażliwienie amatorów fotografowania na piękno otaczającego świata, 
– promocja gminy Topólka.

3. Każdy z autorów może nadesłać zestaw 5 fotografii nigdzie nie publikowanych, 
dotyczy również Internetu, nie nagradzanych w innych konkursach.

4. Technika wykonania prac jest dowolna, zgodna z tytułem, celem i regulaminem 
konkursu.

5. Prace, fotografie w formacie JPG na płycie CD lub DVD i wersji papierowej (po-
dwójna pocztówka), wraz z kartą zgłoszenia, należy składać w biurze redakcji

6. Fotografie, na których będą się znajdować ślady jakiekolwiek obróbki, fotomontaż 
lub znaki, cyfry, daty będą dyskwalifikowane.

7. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy. 
Tytuł i komentarz do każdego zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autor-
skich do zdjęć, zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 Zgłoszenie jest do pobrania w Redakcji 
8. Pliki i zdjęcia nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na 

własność organizatorów
9. Zdjęcia należy składać od 15.06. do 15.09. 2014 r. w biurze redakcji. O rozstrzy-

gnięciu konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostatecz-

ne.
11. Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu. Pra-

ce konkursowe będą wystawione w GOK w czasie gali konkursowej. 
12. Nagrodzone prace będą publikowane w kolejnych wydaniach „Naszych Spraw” 
13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wy-

korzystywania prac w druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 
używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do pro-
mowania Gminy Topólka i regionu 

14. Organizatorzy przewidują nagrodę 
główną oraz 3 nagrody wyróżnie-
nia. Jury zastrzega sobie prawo in-
nego podziału nagród 

15. Nadesłanie prac oznacza akcepta-
cję warunków konkursu i regulaminu, 
którego ostateczna interpretacja na-
leży do jury konkursu. 

16. Żadne odwołania nie zostaną 
uwzględnione.

17. Organizator zastrzega sobie prawo 
do przerwania lub odwołania konkur-
su bez podania przyczyny.

Redakcja
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Urodzili się

Lena Oliwia Górniak, ur. 08.01.2014 r.,
zam. Torzewo

Mariusz Lewandowski, ur. 16.01.2014 r.,
zam. Dębianki

Julian Sobański, ur. 20.01.2014 r.,
zam. Świerczyn

Wojciech Sadowski, ur. 30.12.2013 r.,
zam. Paniewek

Adrianna Szadkowska, ur. 21.01.2014 r.,
zam. Topólka

Jakub Ciesielski, ur. 09.01.2014 r.,
zam. Świerczyn
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