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…Mamo, chciałbym ci przynieść latający dywan.
I kaczkę, która znosi szczerozłote jajka,
Żebyś żyła beztrosko – wesoła, szczęśliwa,
Lecz takie dziwy znaleźć można tylko w bajkach …

Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenia,
Za twą miłość matczyną nigdy niezachwianą
Mogę tylko twą szyję otoczyć ramieniem
I szepnąć ci do ucha: Dziękuję ci, mamo.

„Do matki” (fragment) W. Grodzieńska

Dwumiesięcznik

                   M
jak Matka
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Niewątpliwie najważniejszą rolą, 
jaką może spełniać kobieta jest rola 
matki, która wychowuje swe dzieci 
na szlachetnych i uczciwych ludzi, 
prawych obywateli, szczerych pa-
triotów. To matka w głównej mierze 

Początki święta sięgają czasów 
starożytnych Greków i Rzymian. 
Kultem otaczano wtedy matki-bogi-
nie, symbole płodności i urodzaju. 
Zwyczaj powrócił w siedemnasto-
wiecznej Anglii pod nazwą niedzie-
la u matki i początkowo oznaczał 
wizytę w katedrze. Dzień, w którym 
obchodzono to święto, był wolny od 
pracy. Do tradycji należało składanie 
matce podarunków, głównie kwiatów 
i słodyczy, w zamian za otrzymane 
błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał 
do  XIX wieku. Ponownie zaczęto go 
obchodzić po zakończeniu II wojny 
światowej.

RADA  GMINY  TOPÓLKA
Rada Gminy Topólka na IX Sesji, która odbyła się 29 mar-

ca 2012r. podjęła uchwały w sprawach:
1. zatwierdzenia taryfy opłat za dostawę wody (od 1. marca 

2012 roku cena wody za 1m3 wynosi 2 zł + 8%VAT + 
opłata abonamentowa w wysokości 1zł miesięcznie +  
8%VAT).

2. przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy 
Topólka,

3. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Topólka,

4. zmiany uchwały Nr VII/60/11 Rady Gminy Topólka z dnia 
14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne oraz 
punkt przedszkolny dla których organem prowadzącym jest 
gmina Topólka,

5. likwidacji Szkoły Podstawowej w Czamaninie z dniem 
31 sierpnia 2012r.,

6. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
7. zmiany uchwały Nr VIII/61/11 Rady Gminy Topólka z dnia 

29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Topólka na lata 2012–2015,

8. zmiany Uchwały Nr VIII/62/11 Rady Gminy Topólka z 29 grud-
nia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok, 

9. wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej z Od-
działem Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP w Toruniu w sprawie partycypacji przy realiza-
cji projektu partnerskiego współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego WK-P. 
2007–2013 na zakup sprzętu i wyposażenie dla jednostek 
OSP z terenu gminy Topólka (przy udziale środków z bu-
dżetu gminy w wysokości 7 tys. zł, na doposażenie jed-
nostek otrzymamy około 34 tys.zł.) 10. udzielenia dotacji 
z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Doro-
ty w Orlu i parafii p. w. Miłosierdzia Bożego w Topólce na 
prace konserwatorskie przy kościele w Orlu i w Czamaninku 
(parafie otrzymają dotację w wysokości po 5 tys. zł), 

11. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
w budżecie gminy na rok 2013, 

12. wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy na 
dzierżawę nieruchomości gruntowych (działka Nr 32, o po-
wierzchni 1,53ha położona we wsi Świerczyn gmina  
Topólka).

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Niedośmiałek

Dzień Matki • Dzień Matki • Dzień Matki • Dzień Matki • Dzień Matki

kształtuje osobowość dziecka, wpły-
wając na to, jakim będzie człowie-
kiem w dorosłym życiu. 

W Polsce Dzień Matki obcho-
dzono po raz pierwszy w 1914 
roku w Krakowie.

Obchodzony jest corocznie jako 
wyraz szacunku dla wszystkich ma-
tek. W tym dniu obdarowywane są 
one laurkami, kwiatami oraz różne-
go rodzaju prezentami przez własne 
dzieci, rzadziej inne osoby. Święto 
ma na celu okazanie matkom sza-
cunku, miłości, podziękowania za 
trud włożony w wychowanie.
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INFORMACJA 
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO  

w sprawie pomocy poszkodowanym rolnikom
Wojewoda Kujawsko-Pomorski 6 marca wystąpił z wnio-

skiem do ministra rolnictwa o uruchomienie jak najdalej idącej 
pomocy dla rolników, których gospodarstwa zostały poszkodo-
wane w wyniku wymarznięcia upraw. Wojewoda powołał 142 
komisje i do chwili obecnej trwa szacowanie strat i sporządza-
nie stosownych protokołów, które będą podstawą  do udziele-
nia pomocy. 3 kwietnia Rada Ministrów podjęła decyzję w spra-
wie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów 
rolnych, którzy ponieśli szkody w wyniku wymarznięcia. 
FORMY  POMOCY
1. Kredyty preferencjne na wznowienie produkcji. Kredyty są 

oprocentowane w wysokości 0,1% w skali roku, pod warun-
kiem posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej, a dla po-
zostałych rolników wysokość oprocentowanie wynosi 3,85%

2. Istnieje również możliwość odroczenie terminu płatności  
składek na ubezpieczenie społeczne rolników, na indywi-
dualny wniosek rolnika.

3. Pomoc rolnikom na dokonanie ponownego obsiania zaora-
nych upraw. Stawka pomocy to 100 złotych na 1 hektar 
powierzchni upraw

4. Jest także możliwość zastosowania ulg w podatku rolnym 
na indywidualny wniosek rolnika.

5. W wyjątkowych sytuacjach wprowadzona została pomoc 
w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, również 
na indywidualny wniosek rolnika.
Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej  

www.bydgoszcz.uw.gov.pl
Przewidziana w programie pomoc będzie realizowana 

z budżetu państwa zgodnie z przepisami prawa, po zakończe-
niu prac komisji szacujących straty i otrzymaniu protokołów 
strat przez rolników. 

Informację opracował na podstawie pisma Wojewody 
skierowanego do Urzędu Gminy w Topólce

Stanisław Wojtysiak
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W kwietniu 2009 roku weszła w życie przygotowana przez 
rząd Ustawa o Funduszu Sołeckim. 

Jest to kolejny krok prowadzący do decentralizacji państwa. 
Rada Gminy w Topólce po raz trzeci podjęła uchwałę o Wyod-
rębnieniu Funduszu w budżecie gminy na rok 2013, który reali-
zowany będzie od 1 stycznia przyszłego roku. 

Głównym celem naszych działań jest wzmocnienie samo-
rządu wiejskiego i wprowadzenie prostego, efektywnego syste-
mu gospodarowania funduszami publicznymi. 

Dzięki temu sołectwa będą dysponowały środkami na finan-
sowanie skromnych, ale bardzo istotnych działań na rzecz swo-
ich mieszkańców.

Jedynym właściwym organem, który bezpośrednio podej-
muje decyzję, na co zostaną wydane środki przyznane sołec-
twu, jest zebranie wiejskie.

Po terminie 30 września w roku poprzedzającym rok bu-
dżetowy nie ma możliwości dokonywania zmian przeznaczenia 
środków z funduszu sołeckiego.

Dzięki funduszowi sołeckiemu mieszkańcy wsi krok po kro-
ku bardziej będą stawali się gospodarzami miejsca, w którym 
żyją.

Gminne inwestycje  
w 2012 roku

Aby poprawić warunki życia i bezpieczeństwa mieszkań-
ców gminy w 2012 roku realizować będziemy szereg przed-
sięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Rozstrzygnięty został przetarg na inwestycję związaną 
z odnową parkingu w centrum Topólki (koło szkoły i figury), 
budową chodnika od centrum Topólki w stronę Orla (po pra-
wej stronie) i chodnika oraz małego parkingu za dworcem 
PKS. Budową boiska do siatkówki i grilla w miejscowości Biel-
ki, Orle, Sadłóg oraz oznakowaniem szlaków turystycznych. 
Ogólny koszt inwestycji 216.348zł. Prace rozpoczniemy od 
15 czerwca 2012r.

Na 7 maja 2012r. został ogłoszony przetarg na przebudo-
wę dróg gminnych w miejscowościach: Torzewo – Powałko-
wiece, Chalno – Czamanin, Czamanin – Czamanin, Opielanka 
– Borek, Rybiny – Chalno – Świnki, Świerczyn – Bodzanowo, 
Orle – Orle Kolonia, Sadłóg – Paniewo, Świerczynek, Świer-
czynek – Topólka. Do 31 lipca b.r. przewiduje się zakończenie 
w/w prac.

Ogłoszono przetarg na wyposażenie świetlic wiejskich 
w: Bielkach, Woli Jurkowej, Kamieńcu, Paniewie, Sierakowach 
i Torzewie.

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę kamienia na budowę 
dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego. Zakupiliśmy 
1400 ton kamienia wapiennego na remont dróg gminnych. 
Zakupiliśmy również 350 ton żużla, który dostarczony został 
w marcu i kwietniu na remont dróg w sołectwach: Galonki, Ka-
mieńczyk, Paniewek, Świerczynek, Sierakowy, Wola Jurkowa 
i Sadłóg. 

Do Urzędu Marszałkowskiego złożyliśmy wniosek na bu-
dowę 119 oczyszczalni przydomowych, który poddany jest 
obowiązującym procedurom w ramach programu PROW.

Wykonana została dokumentacja na modernizację boiska 
przy Gimnazjum w Topólce. Koszt ogólny to 471.559zł. Zada-
nie realizowane będzie etapami. 

Wójt Gminy
Henryk Orłowski

Nowe wieści  
ze Spółki Wodnej w Topólce

Nowa składka i budżet spółki na 2012 rok. Walne Zgroma-
dzenie Delegatów Spółki Wodnej odbyło się 28 lutego w Sali 

konferencyjnej 
urzędu gminy. 
Zebranie z po-
wodu braku kwo-
rum, zgodnie ze 
statutem spółki 
odbyło się w dru-
gim terminie, 
a więc wszystkie 
podjęte uchwa-
ły i wnioski są 
p r a w o m o c n e . 
Walne Zgroma-

dzenie Delegatów otworzył przewodniczący spółki Jerzy No-
wak i po części proceduralnej delegaci wybrali na przewod-
niczącego zgromadzenia Arkadiusza Jąkalskiego, a Sylwię 
Ulanowską na protokolanta. Następnie przyjęto porządek 
obrad, wysłuchano sprawozdania Komisji Rewizyjnej, spra-
wozdawcą był Janusz Paraski, a sprawozdania z działalności 
spółki w roku 2011 przedstawił wiceprzewodniczący Arkadiusz 
Jąkalski. Sprawozdania zostały przyjęte bez zastrzeżeń. Po 
przyjęciu sprawozdań delegaci podjęli uchwałę O Udzieleniu 
Absolutorium Zarządowi. W dalszej części obrad głos zabra-
li zaproszeni goście: Wójt Gminy, przedstawiciel starostwa 
Edmund Dziubich i Członek Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych we Włocławku Marek Głowacki. Po krótkiej dys-
kusji delegatów przewodniczący zebrania przedstawił plan 
pracy zarządu na rok 2012. Ustalono nową wyższą składkę 
od hektara zmeliorowanego, która wynosi 19 zł. Za podwyżką 
głosowało 14 osób, a przeciwne były dwie. Po przegłosowa-
niu wysokości składki przyjęto budżet spółki na obecny rok 
w kwocie 63457 złotych. O planie pracy zarządu i budżecie 
zadaniowym spółki poinformujemy czytelników w następnym 
wydaniu, po uzyskaniu informacji od przewodniczącego Spółki 
Wodnej Jerzego Nowaka.

Foto i tekst Stanisław Wojtysiak

FUNDUSZ  SOŁECKI  UCZY  SAMORZĄDNOŚCI
Terminy ustawowe i zakres odpowiedzialności:

Zadanie Termin Jednostka 
odpowiedzialna

Zgoda na wyodrębnie-
nie funduszu w budże-
cie gminy

Do 31 marca 
poprzedzającego 
rok budżetowy

Rada Gminy

Podanie do wiadomości 
o ilości środków prze-
znaczonych na fundusz 
sołecki na kolejny rok 
budżetowy

Do 31 lipca 
poprzedzającego 
rok budżetowy

Wójt

Złożenie wniosku 
do wójta

Do 30 września roku 
poprzedzającego 
rok budżetowy

Sołtys

Odrzucenie wniosku 
przez wójta

7 dni od dnia 
otrzymania wniosku Wójt

Podtrzymanie wniosku 7 dni na przekazanie 
do rady gminy Sołtys

Podtrzymanie wniosku – 
rozpatrzenie

30 dni od dnia otrzy-
mania wniosku Rada Gminy

Anna Niedośmiałek
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OLIMPUS
23 marca 2012r. odbyła się w naszej szkole ogólnopolska Olim-

piada Języka Anielskiego i Języka Niemieckiego OLIMPUS, sesja wio-
senna. Uczniowie pisali testy 
językowe wielokrotnego wybo-
ru. W Olimpiadzie uczestniczy-
liśmy po raz drugi, zachęceni 
sukcesem z poprzedniego roku 
szkolnego – osiągnięte przez 
niektórych uczniów wyniki 
uplasowały ich w pierwszej 
trzydziestce z ponad tysiąca 
biorących udział. Czekamy na 
podobny rezultat w tym roku.

Foto i tekst – Koordynator Olim-
piady Małgorzata Dobiecka

stępnej konkurencji drużyny z klas młodszych 
popisywały się wiedzą przyrodniczą, zaś ich 
starsi koledzy umiejętnościami poetyckimi, po-
wstały ciekawe wiersze o wiośnie. Nie zabrakło 
również wyboru „Miss Wiosna 2012 roku” oraz 
rozgrywek sportowych. Zwycięskie drużyny 
otrzymały dyplomy. Na koniec, jak co roku, od-
był się przemarsz z Marzanną w pobliżu szkoły. 
By tradycji stało się zadość Marzanny spalono, 
żeby zima na dobre pożegnała się z nami.

Marzanna Irzemska

Grupa taneczna Funk Rockass
26.03.2012r. z inicjatywy rodziców naszą 

szkołę odwiedzili uczestnicy IV edycji programu 
Mam Talent – grupa Funk Rockass. Tancerze 
podróżują po całej Polsce, jak i Europie, wystę-
pując na różnego rodzaju zawodach, eventach, 
koncertach i imprezach promocyjnych, tym 
razem zawitali do nas. Odbyły się pokazy tań-
ca Breakdance, a chętni uczniowie mogą teraz 
w każdy czwartek po zakończeniu lekcji uczestni-
czyć w zajęciach BREAK DANCE oraz HIP HOP. 

Rada Rodziców

Witaj Wiosno!
21 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Samorządności 

Uczniowskiej pod hasłem „Mam talent”. Uczniowie klas 0-VI prezen-
towali na forum szkoły swo-
je umiejętności i zdolności. 
W szkole jest wielu uczniów 
uzdolnionych muzycznie – wo-
kalistów i grających na róż-
nych instrumentach np. gitara 
akustyczna, puzon, saksofon, 
skrzypce, keyboard, jak również 
uczniów świetnie tańczących 
czy recytujących wiersze. Nie 
zabrakło nawet akrobacji na de-
sce waveboard. Po występach 

uczniowie mogli sprawdzić się w rozgrywkach sportowych. To był na-
prawdę niezapomniany Pierwszy Dzień Wiosny.

Foto i tekst Małgorzata Dobiecka, Emilia Antczak

sp  paNIeWO

Wycieczka do Warszawy
28 kwietnia 2012r. odbyła się wycieczka do Warszawy. Na wyciecz-

kę pojechały klasy IV-VI oraz kilkoro uczniów gimnazjum. Opiekowa-
ły się nami: Maria Danielewska, Małgorzata Dobiecka, Emilia Antczak 
i Renata Zasada. Zwiedziliśmy Starówkę, byliśmy m.in. przy Zamku 
Królewskim, widzieliśmy Kolumnę Zygmunta i Syrenkę. Przeszliśmy się 
również po starych murach Barbakanu, przejeżdżaliśmy niedaleko Sta-

dionu Narodowego. Udało nam 
się zobaczyć panoramę Warsza-
wy z tarasu Pałacu Kultury i Na-
uki. Najważniejszym punktem 
programu i największą atrakcją 
była wizyta w CENTRUM  NA-
UKI  KOPERNIK. Mogliśmy się 
tam wiele dowiedzieć o świecie, 
zjawiskach przyrodniczych, fi-
zycznych i chemicznych. Ułatwi-

ły to zgromadzone w centrum eksponaty i urządzenia do wykonywania 
doświadczeń. Ta wycieczka była naprawdę bardzo udana.

Foto M. Dobiecka
Karolina Pniewska – z-ca przewodniczącej SU SP Topólka

Nasze małe konkursy
w Przedszkolaki pod opieką Marzanny Danielewskiej brały udział 

w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Mam prawo do miłości”. 
Organizatorem konkursu było Przedszkole Samorządowe w Piotr-
kowie Kujawskim. I miejsce zajęła Milena Mikołajczak, wyróżniono 
pracę Pauliny Śniegowskiej. 

w Ewa Budzińska z klasy VIb pod opieką Elizy Ospalskiej- Grudzień 
brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym zorganizo-
wanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod ha-
słem: „Bezpiecznie na wsi – czy wypadek to przypadek?”. Uczenni-
ca zdobyła I miejsce na etapie wojewódzkim.

w 20.04.2012 r. drużyna uczniów w składzie: Bartłomiej Wiśniewski, 
Milena Janka, Karolina Pniewska zajęła I miejsce w Międzyszkol-
nym Konkursie Wiedzy Ogólnej „BySTRZAK 2012”. Konkurs odbył 
się w miejscowości Zgłowiączka. Opiekunem uczniów była Katarzy-
na Drzewiecka.

Anna Orłowska

Pierwszy Dzień Wiosny

„Wiosna to pora radosna” i tak ten pierw-
szy dzień kalendarzowej wiosny powitali 
uczniowie naszej szkoły. Uczniowie podzieleni 
na grupy rywalizowali w różnych konkursach. 
Jednym z nich był konkurs plastyczny, w któ-
rym zarówno dzieci z klas 0-3 jak i klas 4-6 
zaprezentowały barwne, wykonane różnymi 
technikami plakaty pt. „Witaj Wiosno”. W na-

Gminny Konkurs Bezpieczeństwo 
Ruchu Drogowego 2012

2 kwietnia w GOK w Topólce odbył się Gmin-
ny Konkurs Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

W Kategorii szkół podstawowych zwycięży-
ła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. M. Ko-
pernika w Topólce w składzie: Patryk Wiliński, 
Oskar Karpiński, Łukasz Tanalski – opiekun 
drużyny Andrzej Szwedek. Drugie miejsce za-
jęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. F. Be-
cińskiego w Paniewie w składzie: Jakub Mał-
kowski, Natalia Podolska, Kamil Nowakowski 
– opiekun Beata Kujawa.

W Kategorii Gimnazjum pierwsze miejsce 
zajął Marcin Płaczkowski, drugie Szymon Mał-
kowski i trzecie Arek Bachurski. Opiekun drużyny 
Agnieszka Mańkowska. Zwycięzcom pamiątkowe 
dyplomy i upominki ufundowane przez wójta 
gminy wręczył jego zastępca.

Foto i tekst Roman Antczak
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Osiągnięcia gimnazjalistów w konkursach.
Corocznie Kujawsko - Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgosz-

czy organizuje konkursy przedmiotowe w gimnazjach. W tym roku 
wzięli w nich udział i osiągnęli znaczące sukcesy uczniowie klas trze-
cich Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce: Da-
wid Kuropatwa i Paweł Małkowski. Pierwszy z nich sprawdzał swoje 
wiadomości i umiejętności w konkursach geograficznym i biologicz-
nym, osiągając kolejno tytuł finalisty i laureata. Dzięki temu otrzyma 
celującą roczną ocenę klasyfikacyjną z biologii, zwolnienie z części ma-
tematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego i tym samym uzy-
skanie z tej części najwyższego wyniku, przyjęcie do wybranej szkoły 
ponadgimnazjalnej. Do udziału w konkursie był przygotowywany przez 
Magdalenę Kurzawę, nauczyciela biologii. Włożony przez nich wysiłek, 
poświęcony czas, przyniosły satysfakcjonujące efekty.

Do konkursu geograficznego Dawid przygotowywał się pod kierun-
kiem Marii Gołębiewskiej, nauczyciela geografii. 

Paweł Małkowski został finalistą konkursu chemicznego, do któ-
rego przygotowywała go  Ewa Lorenc – nauczyciel chemii.

Uczniom gratulujemy sukcesów!!!

Na zdjęciu od lewej: Dawid Kuropatwa, Michał Banasiak, Paweł Małkowski. 
Foto z archiwum szkoły.

Magdalena Kurzawa

Gdy wypadek się wydarzy...
2 kwietnia funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Stra-

ży Pożarnej w Radziejowie gościli w naszym gimnazjum. Celem wizyty 
było przybliżenie specyfiki dzia-
łania tej służby. Strażacy przed-
stawili uczniom zagadnienia 
związane z ratownictwem me-
dycznym i udzielaniem pierw-
szej pomocy. Zajęcia odbyły się 
w klasach III, w ramach zajęć 
– edukacja dla bezpieczeństwa. 

Foto z archiwum szkoły
Zespół redakcyjny

GImNazJum

Koszykarskie zmagania
W marcu w naszym gimnazjum odbyła się Gimnazjada Powiatu 

Radziejowskiego w piłkę koszykową. W turnieju brały udział drużyny 
dziewcząt i chłopców w składzie: Anna Michalak, Kinga Irzemska, We-
ronika Czerwińska, Małgorzata Ratajewska, Daria Bandyszewska, Justy-
na Nowak, Sylwia Wojciechowska, Sylwia Rakowska, Klaudia Górniak, 
Marlena Kontowicz, Martyna Przybysz, Malwina Bukowska, Piotr Bart-
czak, Paweł Saks, Emanuel Gralak, Mateusz Błaszczyk, Jakub Augusty-
niak, Michał Ziółkowski, Mateusz Kurkiewicz, Adam Mańkowski, Kamil 
Rakowski.

Do zmagań sportowych zgłosiły się szkoły z Radziejowa i Osięcin. 
W sportowej rywalizacji dziewczęta zajęły II miejsce, a chłopcy wywal-
czyli I miejsca, tym samym zakwalifikowali się do udziału w etapie re-
jonowym.

Foto z archiwum szkoły.
Zespół redakcyjny

MICHAŁ BANASIAK – Matematyk z Topólki
Michał Banasiak, uczeń Publicznego 

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w To-
pólce został laureatem konkursu matema-
tycznego „Liga Zadaniowa”. Konkurs jest 
organizowany przez Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, obejmuje swoim za-
sięgiem województwo kujawsko – pomor-
skie i przebiegał w trzech etapach. Pierwszy, 
szkolny, został przeprowadzony w paź-

dzierniku ubiegłego roku. W konkursie rejonowym Michał wziął udział 
w trzech spotkaniach w Radziejowie. Uzyskana liczba punktów dała mu 
awans do etapu finałowego. Ostatnie spotkanie miało miejsce w tym 
roku 3 marca w Toruniu. Wzięło w nim udział 80 uczniów wyłonionych 
z ponad 5000 uczestników z pierwszego etapu. 

Michał Banasiak znalazł się w pierwszej dziesiątce finalistów. To 
osiągnięcie uprawnia naszego ucznia do zwolnienia z części matema-
tyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, mimo że jest on do-
piero uczniem klasy drugiej.

To nie jedyne osiągniecie Michała. Już wcześniej, bo w lutym 
2012r. został także laureatem konkursu matematycznego organizowa-
nego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. To osiągnięcie 
również zwalnia go z jednej części egzaminu gimnazjalnego. 

Foto i tekst Małgorzata Jaskulska

Nad przebiegiem edukacji Michała czuwa Małgorzata Jaskulska, na-
uczycielka matematyki. Mając takiego promotora Michał może rozwijać 
swoją pasję, która przynosi znaczące efekty. 

Michałowi gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów. 
Dyrekcja Gimnazjum

„Niemy krzyk” 
W marcu, w naszej szkole odbyło się spotkanie profilaktyczne, na 

którym został przedstawiony spektakl pt. „Niemy krzyk”. Tematem były 
problemy uczniów, z którymi niektórzy z nas mają do czynienia na co 
dzień. Są to nałogi, a także konflikty w rodzinie. Po spektaklu goście 
uświadamiali nam, jak możemy pomóc takim osobom oraz w jaki spo-
sób rozwiązywać podobne problemy.

Foto i tekst Weronika Czerwińska kl. IIb
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Inicjatywne Bielczanki 
z KGW

Pierwszy zakup – dobrze wydane pieniądze z naszych 
składek.

Kolejną naszą inciatywą było podjęcie uchwały na jednym 
z zebrań koła w sprawie wykorzystania funduszu zgromadzo-
nego ze składek członkowskich. Decyzja była prosta: komplet 
naczyń i stołowizny na 54 osoby (foto). Zakupu dokonaliśmy 

w sklepie Pani 
Dobieckiej, któ-
ra wyraziła zgo-
dę, by dokonać 
płatności w ra-
tach. Za życzli-
wość i współpra-
cę dziękujemy. 
W planach mamy 
następne zakupy 
uzupełniające wy-
posażenie. Dzi-
siaj, przyjmując 
gości w naszej 
świetlicy nie mu-

simy się martwić o nakrycie stołu. Dobrze by było, jeśli uda-
łoby nam się pozyskać sponsora, który w zamian za reklamę 
wspierałby naszą działalność.

Kontakt z KGW Bielczanki: kgw-bielczanki@o2.pl 

Przewodnicząca KGW Agnieszka Głowacka

KGW  PANIEWO
Wielkanocna palma jest symbolem Nie-

dzieli Palmowej, obecnym w kościele ka-
tolickim już od średniowiecza. Małe, duże, 
kolorowe i tradycyjne, wybór palemek jest 
naprawdę duży, jednak najładniejsze są te 
ręcznie robione, dlatego panie z KGW w Pa-
niewie Paniewku i Świerczynku postanowiły 
samodzielnie wykonać palemki. Dzięki po-
mocy pani Urszuli Nowakowskiej – pracow-

nika Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
– w świetlicy wiejskiej w Paniewie odbyło się spotkanie mające 
na celu poznanie technik wykonywania palm. Pomysłów i in-
spiracji było całe mnóstwo. Pod okiem specjalisty każda z pań 
wykonała prawdziwe dzieło sztuki.

Foto i tekst Ewa Adrian

ŚWIĘTO KOBIET  
w Paniewie

W niedzielę 11 marca 2012r. Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich Paniewo, Paniewek i Świerczynek świętowały Dzień Ko-
biet. W tym dniu członkinie Koła, a także zaproszeni goście: 
Radna sołectwa Paniewo-Paniewek, radni: Alfreda Smól i Ma-
rek Maciejewski, Sołtys wsi Paniewo – Krzysztof Adrian oraz 
delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniewie; Jarosław 
Kowalewski, Błażej Sadowski, Mariusz Smól spotkali się przy 
stole zastawionym ciastkami, sałatkami i dobrym humorem.

Przybyli goście na ręce przewodniczącej złożyli podarunki, 
jednocześnie składając wszystkim paniom najszczersze ży-
czenia, wiele uśmiechu na co dzień. Był toast za zdrowie pań 
i tradycyjne „Sto lat”.

Foto i tekst: Agnieszka Ratajczyk

BIELKI – zakupy  
z funduszu

We wrześniu 2011r. był podział. 2012r. to czas na re-
alizację i wydatkowanie środków z Funduszu Sołeckiego. 
W Sołectwie Bielki zgodnie z wolą Zebrania Wiejskiego prze-
znaczyliśmy część środków na doposażenie świetlicy z prze-
znaczeniem na zakup kuchni gazowo-elektrycznej. Koszt za-
kupu i montażu to 1300 złotych. Realizacją zlecenia zajęła się 
firma Andrzeja Budzyńskiego z Topólki. Dzięki dobrej współ-
pracy Rady Sołeckiej, KGW Bielczanki i przychylności Wójta 
Gminy świetlica stała się naszym centrum integracyjnym, wizy-
tówką wsi i Gminy. Jako Sołtys chcę podziękować wszystkim 
osobom, które nas wspierają i pomagają w realizacji naszych 
przedsięwzięć.

Sołtys Janina Jarzynowska
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„OD ZAKWASU DO ŻURKU KUJAWSKIEGO”
PROMUJĄ NASZĄ GMINĘ

19 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem odbył 
się konkurs produktów tradycyjnych „OD ZAKWASU DO ŻUR-
KU KUJAWSKIEGO” zorganizowany przez Powiatową Radę 
KGW oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Do 

konkursu przystąpiły KGW z powiatu radziejowskiego, jak 
i osoby indywidualne. Komisja konkursowa oceniała produkty 
w trzech kategoriach: produkty pochodzenia zwierzęcego, pro-
dukty pochodzenia roślinnego i produkty inne. Potrawy przy-
gotowane według tradycyjnych przepisów pięknie wyglądały 
i wyśmienicie smakowały. Naszą gminę reprezentowały przed-
stawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Torzewa, Bielek i Panie-
wa-Paniewka-Świerczynka oraz indywidualnie panie: Alfreda 
Smól i Małgorzata Ulewicz. Gospodynie zaprezentowały swoje 
potrawy, jak również uczestniczyły w warsztatach, na których 
wykonały świąteczne pocztówki. Anna Gębicka z KGW Torze-
wo zajęła III miejsce w kategorii produkty pochodzenia zwie-
rzęcego za szynkę surową podsuszaną, a KGW Bielki i PPŚ 
dostały wyróżnienia. Natomiast indywidualnie Alfreda Smól 
zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii inne produkty za kwas 
na kościach, a drugie miejsce w tej samej kategorii zajęła Mał-
gorzata Ulewicz za placki ziemniaczane na fajerach. Atmosfe-
ra całej imprezy była bardzo ciepła i przyjazna. Po ogłoszeniu 
wyników odbyła się degustacja wszystkich potraw. Z okazji 
5-lecia konkursu organizatorzy ufundowali pyszny tort i lampkę 
szampana. Podziękowania należą się władzom gminy Dobre 
za współprace z organizacjami wiejskimi.

Foto Mirosław Kowalski
Agata Pogodzińska

GImNazJum c .d .

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej  
„Młodzież Zapobiega Pożarom”

27 marca 2012 roku w Topólce odbył się Gminny Turniej Wiedzy 
Pożarniczej w dwóch kategoriach wiekowych – szkół podstawowych 
i gimnazjum.

W kategorii szkół podstawowych najlepszym okazał się zespół ze 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce, w składzie:  
Łukasz Tanalski, Damian Kwiatkowski i Patryk Wiliński, przygoto-
wywany przez Andrzeja Szwedka. Drugie miejsce zdobyła drużyna ze 
Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie w skła-
dzie: Damian Smól, Daria Kuropatwa i Agata Kosmalska. 

W kategorii gimnazjum najlepszym okazał się Patryk Lewandow-
ski, drugie miejsce zajął Piotr Kurzawa, a trzecie Eryk Wrzeszczyński 
– uczniowie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce. 

Pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez wójta gminy, 
wręczyli; jego zastępca Roman Antczak wspólnie z Prezesem Oddziału 
Gminnego OSP w Topólce Andrzejem Dzierżawskim i Komendantem 
Gminnym OSP w Topólce Zygmuntem Dogońskim. 

W rozgrywkach na szczeblu powiatowym drużyna z SP Topólka 
zajęła I miejsce, a Piotr Kurzawa z Gimnazjum III (na zdjęciu, drugi od 
lewej).

Nasza drużyna reprezentować będzie powiat radziejowski na roz-
grywkach wojewódzkich. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Na zdjęciu zwycięskie 
drużyny w rozgrywkach gminnych.

Foto i tekst Roman Antczak

Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego
W dniach 24,25,26 kwietnia 2012 roku uczniowie trzecich klas 

przystąpili do egzaminu gimnazjalnego – po raz pierwszy na nowych 
zasadach. We wtorek (blok 
przedmiotów humanistycznych) 
o godz. 9.00 rozwiązywali zada-
nia z historii i wiedzy o społe-
czeństwie. Po krótkiej przerwie  
przez 90 minut zmagali się 
z pytaniami z języka polskiego. 
Drugiego dnia – w części mate-
matyczno-przyrodniczej – roz-
poczęli od testu z: chemii, bio-
logii, geografii i fizyki, a później 
z matematyki. 

Ostatni dzień był prze-
znaczony na języki obce, któ-
re uczniowie sami wybierali. 
O godz. 9.00 – część podstawowa. 39 naszych gimnazjalistów wybrało 
język niemiecki, 28 język angielski. Część rozszerzona rozpoczęła się 
o godzinie 10.45

Egzamin gimnazjaliści mają już za sobą. Teraz oczekiwania na wy-
niki, które będą znane dopiero w ostatnim tygodniu czerwca. 

Zespół redakcyjny
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To oni są wzorem ludzi nieugiętych w swoim postępowaniu, 
męstwa, odwagi, ofiarności. Na co dzień anonimowi, mijani na 
ulicy – cisi bohaterowie. Sąsiedzi, koledzy – dopiero w chwili 
zagrożenia stają się herosami gotowymi do najwyższych po-
święceń.

Właśnie dla nich, dla uhonorowania ich służby, oddania, 
gotowości niesienia pomocy każdemu i w każdych okoliczno-
ściach, z okazji święta ich patrona, Wójt Gminy – Henryk Or-
łowski zorganizował uroczyste spotkanie. 

Msza święta sprawowana w intencji strażaków w kościele 
p.w. Miłosierdzia Bożego w Topólce zgromadziła zastępy huf-
ców  OSP z Kozjat, Kamieńca, Orla, Topólki, Paniewa i To-
rzewa, swoją obecnością zaszczycił nas zastępca komendanta 
powiatowej PSP kpt. Jarosław Stokwisz. Wspólnie dziękowali-
śmy Opatrzności, za dar szczęśliwie zakończonych interwencji.

Dalsza część strażackich uroczystości odbyła się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Topólce. Były słowa podziękowania 
kierowane przez Wójta Gminy do druhów ochotników, nie za-
brakło też okolicznościowych prezentów w postaci umunduro-
wania. Oprawę artystyczną spotkania zapewnił Roman Ger-
czak, który swoim występem nie tylko rozweselił strażaków, 
ale również zaprosił ich do wspólnej zabawy na scenie. Mile 
spędzony, w towarzyskiej atmosferze, czas minął szybko. Dzię-
kując jeszcze raz druhom strażakom za ich ofiarną służbę kie-
ruję do nich słowa: „Tylko życie poświęcone innym jest warte 
przeżycia”.

W podziękowaniu Rycerzom Floriana

Foto: Stanisław Wojtysiak
Tekst: Konrad Lewandowski
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3 Maja – cóż to za data? Uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski oraz kolejna rocznica uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja. To na początku XX wieku biskupi polscy świa-
domie połączyli te dwa wydarzenia, aby ukazać Polakom, że 
losy naszego kraju nierozerwalnie łączą się z naszą wiarą, reli-
gią. Stąd właśnie często pojawiające się słowa: BÓG, HONOR, 
OJCZYZNA.

MSZA  ZA  OJCZYZNĘ

Remont kaplicy

Wieś Czamaninek położona jest w pobliżu lasu nad rzeką 
Zgłowiączką. Liczy 291 mieszkańców. Na jej terenie znajduje 
się kaplica św. Hieronima należąca do parafii p. w. Miłosierdzia 
Bożego w Topólce. Historia powstania kaplicy sięga II połowy 
XVII wieku. W pobliskim lesie od dawna znajdowało się nie-
wielkie źródełko. Zainteresowało ono miejscową ludność, po 
odkryciu na leżącym nieopodal kamieniu odcisku stopy ludzkiej. 
Mieszkańcy okolicznych wsi z zaciekawieniem odwiedzali to 
miejsce. Z czasem zgromadzenia te zaczęły nabierać charakte-
ru pielgrzymek. Wobec takiego rozwoju wypadków władze ko-
ścielne zgodziły się na wybudowanie w tym miejscu drewnianej 
kapliczki. W 1773r. w lesie czamanińskim została ufundowana 
przez Józefa Karnkowskiego ówczesnego właściciela Czamani-
na, jego brata Stefana i żoną Julianną z Ostromeckich, kaplica 
pod wezwaniem św. Hieronima. Wybudował ją mistrz stolarski 
Bogusław Rogowski z Kruszwicy. Kaplica należała wówczas 
do parafii Chalno. Sześć lat później opiekował się nią pustel-

nik Franciszek Wietuski, bo kościółek znajdował się z dala od 
ludzkich osad. Józef Karnkowski w 1781r. przeznaczył na jego 
utrzymanie i naprawy 1.000 polskich złotych. Nie ma wątpliwo-
ści, że widok starego drewnianego kościółka w niewielkiej wsi 
budzi zainteresowanie. Po zniesieniu parafii Chalno w roku 
1869 kaplica została przydzielona wraz z Czamaninem do pa-
rafii Świerczyn. Na przełomie XIX i XX wieku przeprowadzono 
generalny remont kaplicy. W czasie wojny świątynia była za-
mknięta i przetrwała bez większych zniszczeń.

Kolejny remont kaplicy został przeprowadzony w1965 roku 
dzięki zaangażowaniu i determinacji ówczesnego proboszcza 
parafii Świerczyn ks. Kazimierza Wożniaka, być może dzięki 
temu zachował się ten sakralny zabytek.

Od 1993r. kaplica św. Hieronima w Czamaninku została 
włączona do nowo utworzonej parafii w Topólce. Szczęśliwie 
się złożyło, że nową parafię objął pełen zapału i energii ks. pro-
boszcz Antoni Wojciechowski, który posiada cechy dobrego go-
spodarza i potrafi znaleźć wspólny język z parafianami. Troska 
o właściwy wygląd kościoła skłoniła proboszcza do ubiegania 
się o unijne wsparcie i podjęcie prac konserwatorsko-remonto-
wych. Remontu podjęła się firma „Jardej” z Kowalewa Pomor-
skiego. Prace rozpoczęto od wzmacniania fundamentów. Zro-
biono wylewki nowych ław pod fundamentem, izolację poziomą 
i pionową. Kolejnym etapem będzie naprawa ścian bocznych 
kościoła. Koszt inwestycji to 223 tys. zł, z czego 150 tys. pozy-
skano z Urzędu Marszałkowskiego. Pozostała część z dobro-
wolnych składek parafian. Również Rada Gminy przekazała na 
ten cel z budżetu 5 tys. zł. Na rok 2013 proboszcz planuje re-
mont dachu. Wspomnieć należy, że pozyskanie dotacji z Urzę-
du Marszałkowskiego było możliwe dzięki temu, że mieszkańcy 
wsi opracowali „Plan Odnowy Miejscowości” w którym uwzględ-
niony był remont kościółka.

Foto Stanisław Wojtysiak

Anna Niedośmiałek

W czasie odprawianej 
w świerczyńskiej świątyni 
Mszy Świętej za Ojczy-
znę usłyszeliśmy rozwa-
żania na temat naszych 
powinności wobec tych 
najważniejszych w życiu 
narodu wartości – Boga, 
Ojczyzny i wolności. Aby 

być w pełni wolnymi, trzeba znać i rozumieć prawa oraz zasady 
wolności. Dzieje ludzkości pokazują, że narody, które nie znają 
swojej przeszłości, umierają i nie budują przyszłości. To prze-
słanie skierował ks. Proboszcz Marek Stefański szczególnie 
do młodego pokolenia, mając na uwadze słowa poety: „Takie 
będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

W tym dniu do kościoła przybyli także strażacy OSP z Pa-
niewa. W wigilie uroczystości św. Floriana – swojego patrona, 
dziękowali za Jego wstawiennictwo i opiekę. Druhów strażaków 
widzimy w kościele nie tylko z okazji świąt. Służą pomocą przy 
wszystkich ważniejszych uroczystościach i działaniach. Za ak-
tywną działalność dziękował im ks. Proboszcz. Życzenia stra-
żakom przekazały także dzieci ze SP im. Franciszka Becińskie-
go w Paniewie. Na ręce Komendanta Marka Maciejewskiego 
złożyły bukiet kwiatów.

Foto: Stanisław Wojtysiak, tekst: Elżbieta Pesta
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Dzień Zdrowia oraz Dzień Trzeźwości zorganizowało In-
ternetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe w Orlu. Do udzia-
łu w tym święcie organizatorzy zaprosili podopiecznych Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Radziejowa. 
W spotkaniu uczestniczyli także mieszkańcy Orla i okolic.

Dzieci oraz młodzież przygotowały przedstawienie „Sąd 
nad alkoholem”, zaśpiewały piosenki z zabawnymi scenkami. 

Chętni brali udział w przygotowanych konkursach: wycią-
ganie rzepki, tańcu na gazecie, kalamburach, familiadzie.

Następnie rozpoczęła się dyskoteka, na której gościnnie 
zagrał zespół STIMA.

W przerwie uczestnicy posilili się wspólnie przygotowaną 
kolacją.

Centrum przygotowuje się do kolejnego spotkania.
Tekst i foto: Ilona Budzyńska

Jezioro Głuszyńskie (zwane także Orle) jest drugim co do 
wielkości jeziorem na Pojezierzu Kujawskim, po Gople. Obecna 
nazwa jezioro (Głuszyńskie) została administracyjnie ujedno-
licona po ostatniej wojnie, wraz z utworzeniem gospodarstwa 
rybackiego w Głuszynie.

Jednak od najdawniejszych czasów w różnych zapiskach 
istnieje także nazwa jezioro Orle. Tak mówi np. XIX wieczna 
„Ziemia Kujawska” M. Boruckiego, czy Słownik Geograficzny 
Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich z 1886 roku. 
W XIX wieku obecny akwen był podzielony i nazwany nastę-
pująco: północne wody do wyspy nazwane były jeziorem Głu-
szyńskim, a południowa część wód nazywana była jeziorem 
Orle. Stąd wielu mieszkańców nadal używa nazwy jezioro Orle 
i jest to zgodne z wielowiekową tradycją. Jezioro jest położo-
ne na terenie trzech gmin: Topólka, Bytoń i Piotrków Kujawski. 
Jest to jezioro rynnowe, pochodzenia polodowcowego. Posiada 
rozwiniętą linię brzegową oraz jedną wyspę. 
Dane statystyczne:
Powierzchnia – 625 ha = 6,25 km2

Jezioro Głuszyńskie
Maksymalna długość – 9,9 km
Maksymalna szerokość – 2,3 km
Średnia głębokość – 9,2 m
Maksymalna głębokość – 36,5 m
Wysokość lustra wody – 79,5 m.n.p.m (metrów nad pozio-
mem morza)
Rzeka wpływająca – Zgłowiączka
Rzeka wypływająca – Zgłowiączka

Jezioro Głuszyńskie (Orle) jest jeszcze czystym akwenem 
wodnym, w którym występują raki, a są one swoistym barome-
trem czystości wody. W jeziorze występuje wiele gatunków ryb, 
co przyciąga także amatorów wędkarstwa. Jezioro jest również 
miejscem występowania wielu gatunków ptaków: kaczki, gęsi, 
perkozy, łabędzie, kormorany, trzciniaki, itd.

Od 1983 r. jezioro jest objęte strefą ochrony akustycz-
nej „strefa ciszy” oraz strefą chronionego krajobrazu „Jezioro 
Głuszyńskie”. Jest naszym cennym „wianem” i atutem gminy, 
o które powinniśmy szczególnie dbać. W sezonie wiosenno 
letnim przebywa nad jeziorem wielu turystów, których można 
liczyć już w tysiącach. Taka intensywność pobytowa wczaso-
wiczów nie jest bez wpływu na środowisko naturalne. Dlatego 
ze szczególną konsekwencją i determinacją należy podcho-
dzić do spraw ochrony czystości wód i szeroko rozumianego 
środowiska naturalnego. Wielka odpowiedzialność spoczywa 
w tym względzie na samorządzie gminnym i powiatowym, wła-
ścicielach gruntów wokół jeziora, działkowiczach oraz wszyst-
kich korzystających z dobrodziejstw natury. Czyste środowisko 
na terenie gminy, to obecność wielu turystów, którzy wpływają 
znacząco na rozwój gospodarczy gminy, a także mają swój 
wkład w budżecie gminnym, co nie jest bez znaczenia. Dbaj-
my o jezioro Głuszyńskie i pozostałe jeziora, ponieważ są na-
szymi cennymi dobrami natury, wizytówkami naszych terenów 
oraz ważną formą promocji gminy.

Foto i tekst: Stanisław Borkowski

Dzień Zdrowia w Orlu Co to był za mecz!!!
Dzięki współ-

pracy, jaką udało 
nam się nawią-
zać ze Specjal-
nym Ośrodkiem 
S z k o l n o - W y -
c h o w a w c z y m 
z Radziejowa, 
jeden z opieku-
nów Jarosław 
K a c z o r o w s k i 
zaprosił dzieci 
i młodzież ze 
świetlicy w Orlu 

na mecz siatkówki mężczyzn do Bydgoszczy. Dzięki przychyl-
ności i wsparciu Wójta Henryka Orłowskiego oraz radnego 
Stanisława Borkowskiego udało nam się dotrzeć na mecz. Dla 
dzieci ten wyjazd był niespodzianką. Wielka radość zapanowa-
ła, kiedy podjechaliśmy pod HSW Łuczniczka w Bydgoszczy. 
Dzieci były pod wielkim wrażeniem, cały mecz dzielnie kibico-
wały zawodnikom Delecta Bydgoszcz – AZS Politechnika War-
szawska. Po meczu mieliśmy możliwość jako nieliczni zejść do 
zawodników, porozmawiać z nimi, wziąć autografy oraz zrobić 
zdjęcia. Po tych wszystkich emocjach pojechaliśmy do KFC na 
kolację. Dzieci były zachwycone wyjazdem, przeżywały spo-
tkanie z ludźmi, których do tej pory widziały jedynie w telewizji.

Foto i tekst: Ilona Budzyńska
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Trafiliśmy do majątku ziemskiego pod-
legającego pod zrzeszenie cukrowni, któ-
rym zarządzał administrator o nazwisku 
Giiber. Mama, młodszy brat oraz siostra 
zostali u rodziny, lecz i tak po krótkim 
czasie Niemcy wszystkich stamtąd wy-
siedlili. Mamę i rodzeństwo przeniesio-
no do starej rudery bez drzwi i okien. 
Warunki były nie do zamieszkania, 

mama napisała list do ojca, gdzie miesz-
ka. Ojciec, gdy się o tym dowiedział, upro-

sił administratora, aby pozwolił sprowadzić do 
majątku resztę rodziny. Wszyscy razem zamiesz-

kaliśmy w miejscowości Heuchlingen gmina Duttenberg. Go-
spodarstwo liczyło 1200 ha, w stajni znajdowała się jedna para 
koni, która służyła do wyjazdów osobistych rodziny administra-
tora. Do transportu i uprawy ziemi używano 2 traktorów „Lanz 
Buldog” oraz 40 wołów. Ja byłam najmłodsza spośród 25 osób 
zatrudnionych w tym gospodarstwie i też musiałam ciężko pra-
cować. Żywili nas chlebem z margaryną lub suchym i gorzką 
kawą. Dodatkowo mogliśmy sobię trochę dokupić, ale wszystko 
było na kartki, wystarczało nam to na połowę miesiąca. Praco-
waliśmy od godz. 7 rano 12 godzin, w tym przerwa obiadowa. 
Na obiad dostaliśmy grochówkę lub krupnik okraszony margary-
ną. W soboty była odrobina wędliny, a w niedziele kawałeczek 
wołowiny i do tego szklanka mleka na kolację. Wiosną zaczęły 
się roboty w polu, gracowaliśmy pszenicę, sadziliśmy podkieł-
kowane ziemniaki i przerywaliśmy buraki. W pamięci utkwiło mi 
przykre p rzeżycie. Podczas przerywki buraków niechcący wy-
cięłam dużego buraka, bojąc się, by nie zobaczył tego pilnujący 
nas Niemiec, ustawiłam go na swoim miejscu, ale burak zwiądł 
i gdy Niemiec to zauważył, podszedł do mnie i z całej siły ude-
rzył mnie w twarz. Ja upadłam, zemdlałam i zalałam się krwią, 
a wszyscy dalej robili, po jakimś czasie oprzytomniałam, miałam 
opuchnięty nos i ruszały mi się dwa zęby. Podczas obchodu 
administrator zapytał się, dlaczego zostałam pobita – nadzor-
ca skłamał i powiedział, że mu pyskowałam. We żniwa znów 
ciężka praca – wiązanie snopków, ustawianie sztyg, podawanie 
snopków na przyczepy oraz z przyczep masztowanie* w stodo-

Wojenna tułaczka

le. Gdy żniwa się 
skończyły zaczęła 
się młocka, musia-
łam podawać snop-
ki lub rozwiązywać 
je na maszynie. 
Jesienią ścinaliśmy 
marchew, potem 
była wyorywana, 
a ja z tych gród zie-

mi obrywałam zmarzniętą marchew. Podczas orki we woły, ja 
prowadzałam 4, a druga kobieta trzymała pług, musieliśmy bro-
nować i uprawiać ziemię pod zasiew. Woły te musieliśmy same 
oprzęgać w chomąta.

Podczas pobytu w Niemczech ciężko zachorowałam, musia-
łam iść do szpitala w Heilbrom, tam leżałam od połowy czerwca 
do końca sierpnia na zapalenie płuc, gdy powróciłam ze szpitala 
po 6 dniach ponownie choroba się nawróciła i przebywałam do 
listopada w szpitalu Neuenstadt. Po wyjściu ze szpitala lekarz 
zlecił, mi żebym się oszczędzała nie pracowała i doszła do sie-
bie, żeby Niemiec mnie nie zatrudniał do żadnej pracy. Pomi-
mo zakazu musiałam jesienią przebierać ziemniaki w piwnicy, 
szuflować zboże. Zimą cerowałam worki, a gdy przyszła wiosna 
pracowałam w polu.

CDN

* układanie snopków warstwami

Ocalić od zapomnienia – wojenna tułaczka
Zmarnowane dzieciństwo, wojenna tułaczka, nieludzkie warunki, głód, cierpienie, łzy i tęsknota do wolności. 
To wszystko przeżyła i zapamiętała 13-letnia dziewczynka, córka Anny i Antoniego Owczarka. Minęło już tyle lat 
od wybuchu drugiej wojny światowej, a my, dzieci wojny, wciąż przeżywamy ten koszmar – opowiada osiemdziesięciopię-
cioletnia dziś MARiA  EsTKOWsKA zd. Owczarek – mieszkająca w Paniewie.

Wspomnienia spisała Renata Smól
Opracowanie tekstu Stanisław Wojtysiak

Foto z archiwum rodziny Owczarków

zmarNOWaNe  DzIeCIŃstWO – wspomnienia (II)
Maria Estkowska

Nagrodzeni z poprzedniej krzyżówki: Czesława Budzyń-
ska, Topólka; Agnieszka Banasiak, Rogalki; Rafał Ciesielski, 
Świerczyn. Pod odbiór nagród zapraszamy do Biura Rady Gminy 
25 maja.

Zapraszamy nad Zgłowiączkę
XXI Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką Zgłowiączką od-

będzie się 18 maja. Pierwszy przystanek w Topólce o godzinie 
1130 przy moście drogowym. Zapraszamy miłośników sportów 
wodnych do kibicowania wodniakom.

Organizator



Nasze spraWy 2 (73)12

Urodzili się

Aleksander Żeglicz, ur. 11.02.2012 r., 
zam. Orle

Szymon Tomicki, ur. 11.01.2012 r., 
zam. Świnki

Lena Dębowska, ur. 25.02.2012 r., 
zam. Topólka

Michał Onak, ur. 21.01.2012 r., 
zam. Emilianowo

Szymon Lipski, ur. 14.02.2012 r., 
zam. Świerczyn

Lena Jarzynowska, ur. 14.01.2012 r., 
zam. Rogalki

Michalina Wielkopolan, ur. 19.01.2012 r., 
zam. Sierakowy

„Nie wiem, co to poezja,
nie wiem, po co i na co,
wiem, że czasami ludzie 
czytają wiersze i płaczą.” 

Władysław Broniewski

Organizator: Komisja Rady do spraw promocji gminy 
i Gminny Ośrodek Kultury w Topólce 
Cele: – zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych poezją, 
  – uwrażliwienie na piękno języka polskiego,
  – zainteresowanie literaturą,
  – popularyzowanie twórczości literackiej,
  – promowanie twórców i regionu poprzez drukowanie utworów, 
  – stwarzanie możliwości publicznych prezentacji tekstów.
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani. 
Nadesłane prace będą oceniane według kategorii wiekowych autorów: 
• I kategoria – autorzy do lat 13 
• II kategoria – autorzy od 14 do 20 roku życia 
• III kategoria – powyżej 20 lat 
• IV – autorzy z powiatu radziejowskiego w poszczególnych 
 kategoriach.
Uczestnik konkursu przesyła 3 wiersze (tematyka dowolna), które nie były dotych-
czas nigdzie publikowane, nie brały udziału w innych konkursach. 
Prosimy o składanie utworów (w wersji drukowanej lub na nośniku elektronicznym) 
opatrzonych godłem – pseudonimem autorskim. W osobnej kopercie opatrzonej tym 
samy godłem należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, numer 
telefonu. Prace należy złożyć lub przesłać na adres: 
  Redakcja „Nasze Sprawy” 
  87 – 875 Topólka
  Biuro Rady Gminy (II piętro, pokój nr 21) 
Termin składania prac upływa 31 sierpnia 2012r. (decyduje data wpływu)
Zebrane prace zostaną ocenione przez profesjonalne jury, które przyzna nagrody 
i wyróżnienia autorom najlepszych prac. Decyzje jury są ostateczne i niepodważal-
ne. Wyniki konkursu oraz informacje na temat wręczenia nagród zostaną opubliko-
wane na łamach „Naszych Spraw”. 
Zastrzegamy sobie prawo do bezpłatnego publikowania nagrodzonych oraz wyróż-
nionych wierszy. Nadesłanych prac nie zwracamy.

Organizator

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO 

„O wiejską malwę”


