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Drodzy Czytelnicy,

zakończyliśmy kolejny letni sezon. Za nami dni pełne
słońca, wyjazdów, a przede wszystkim spędzania wolne-
go czasu na świeżym powietrzu w gronie najbliższych.
Podczas dwumiesięcznych wakacji udało się zorganizo-
wać zarówno spotkania dla dzieci i dla dorosłych, w tym
wydarzenia kulturowe jak i sportowe.

Tradycyjnie już, w wigilię św. Wawrzyńca, na wzgó-
rzu przy kościele rozbrzmiały instrumenty muzyczne.
Katarzyna Hołysz śpiewała o miłości i o śmierci. Niemałą
ucztą okazało się również spotkanie z cyklu „Sukces ko-
biecy dawniej i dziś”, w którym uczestnicy zgłębiali tajni-
ki zasad zachowania się przy stole tudzież wspominali
osobę Marianny Jasieckiej – dawnej właścicielki Ostro-
wieczka. We wrześniu nastąpiła kolejna już odsłona Na-
rodowego Czytania. Tym razem na scenie królowała Bal-
ladyna.

Najmłodsi za to mogli uczestniczyć w grze terenowej.
Okazało się, że po Dolsku krąży pewien agent i burzy
spokojne życie mieszkańców. Dla pasjonatów klocków
lego również znalazło się coś ciekawego. Wydarzenia
sportowe także cieszyły się ogromnym zainteresowa-
niem nie tylko wśród najmłodszych. Nie zabrakło wycie-
czek rowerowych, szaleństw na rolkach oraz meczy piłki
siatkowej.

Wraz z nadejściem chłodniejszych dni rozpoczynamy
jesienny sezon. Pozwólmy sobie na odczarowanie tej
pory roku i dostrzeganie ukrytego w niej piękna.

Udanej	lektury	

Wydawca	„Kwartalnika	Gminy	Dolsk”:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk
e-mail: biblioteka@dolsk.pl      www.biblioteka.dolsk.pl
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AAKKTTUUAALLNNOOŚŚCCII		
		

SSppoottkkaanniiee		zzee		SSttaarroossttąą		ŚŚrreemmsskkiimm		

1	 lipca	 2020	 r.	 odbyło	 się	 spotkanie	 przed-
stawicieli	 Gminy	 Dolsk	 wraz	 ze	 Starostą	 Powiatu	
Śremskiego	–	Panem	Zenonem	Jahnsem.		

	
Tematem spotkania były bieżące sprawy, pro-

blemy samorządowców oraz rozwój gospodarki. W spo-
tkaniu uczestniczyła Pani Barbara Wierzbińska -̶  Bur-
mistrz Miasta i Gminy Dolsk, Pan Romuald Nawrot - ̶
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk oraz Pan
Witold Opielewicz - ̶  Radny Powiatu Śremskiego.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Dolsk

PPrrzzeebbuuddoowwaa		ddrróógg

Inwestycja pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg
powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe
utrwalenie emulsją i grysami” na trasie Dolsk – Trąbi-
nek – Błażejewo oraz fragmentu drogi Ostrowieczno –
Pokrzywnica została zakończona we wrześniu br.
Remont ten znacząco wpłynie na bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Dolsk

,,,,ZZddaallnnaa		SSzzkkoołłaa		++””		––		ggrraannttyy				
nnaa		zzaakkuupp		llaappttooppóóww	

Gmina	 Dolsk	 podpisała	 kolejną	 umowę	 w	 ra-
mach	projektu	dotyczącego	wsparcia	Ogólnopolskiej	
Sieci	 Edukacyjnej	 w	 systemie	 kształcenia	 zdalnego,	
która	 pozwoliła	 zakupić	 21	 laptopów	 za	 kwotę	
54.966,41	zł.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Dolsk	

Sprzęt został przekazany do Szkoły Podstawowej
im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku i do Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w Masłowie, należącej
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie. Zaku-
pione laptopy docelowo trafiły do uczniów z rodzin
wielodzietnych.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Dolsk

Działanie jest finansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020.

ZZaa		zzaassłłuuggii		ddllaa		oobbrroonnnnoośśccii		kkrraajjuu	

22 lipca 2020 r. ppłk Rafał Wojciechowski wraz
z Panią Barbarą Wierzbińską -̶  Burmistrzem Miasta
i Gminy Dolsk odznaczyli Panią Helenę Koralewską
srebrnym medalem za „Za zasługi dla obronności kraju”.
Wyróżnienie w imieniu Pani Heleny, której synowie wzo-
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rowo pełnili służbę wojskową, odebrała wnuczka - ̶  Pani
Sylwia Dopierała.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Dolsk

SSttyyppeennddiiaa		ddllaa		uucczznniióóww	

Dla	 uczniów,	 nauczycieli	 i	 rodziców		
II	 semestr	 roku	 szkolnego	 2019/2020	 okazał	 się	
chyba	 największym	 zaskoczeniem.	 Nauka	 w	 domu	
wymagała	wiele	samozaparcia.	O	tym,	że	można	było	
zakończyć	ten	rok	z	wyróżnieniem,	świadczą	stypen-
dia	 odebrane	 z	 rąk	 Pani	 Barbary	 Wierzbińskiej	 	 -̶
Burmistrza	Miasta	i	Gminy	Dolsk.	

4  sierpnia  2020  r.  o  godz.  13.00  w  sali  widowi-
skowej w Dolsku nastąpiło wręczenie stypendiów naj-
zdolniejszym uczniom naszej gminy. Jest to forma nagro-
dy za trud włożony w kształcenie, a także motywacja do
ciągłego pogłębiania wiedzy oraz rozwijania swoich ta-
lentów i umiejętności.

Uroczystość wręczania stypendiów poprowadziła
Pani Mirella Godawa – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy
Dolsk. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół pod-
stawowych, do których uczęszczają wyróżnieni ucznio-
wie, a także: Pan Jacek Woroch - ̶  Radny Rady Miasta
i Gminy Dolsk, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych, Pani Beata Ciachowska - ̶
inspektor ds. oświaty i działalności gospodarczej oraz
rodzice nagrodzonych stypendystów.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Dolsk

W tym roku wyróżnienia odebrali:

-̶ Kubiak	Aleksandra -  uczennica  kl.  VI  Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku;

-̶ Gmerek	Kacper - uczeń kl. V Szkoły Podstawowej
im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku;

-̶ Bugała	 Władysław -  uczeń kl.  VI  Szkoły  Podsta-
wowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku;

-̶ Wojciechowska	 Kalina	 - uczennica kl. VI Szkoły
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie;

-̶ Nowak	Maxim	Oliver	 - uczeń kl. VII Szkoły Pod-
stawowej im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bo-
dzyniewie;

-̶ Weber	 Maria -  uczennica  kl.  VIII  Szkoły  Podsta-
wowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku;

-̶ Królak	Eliza - uczennica kl. VIII Szkoły Podstawo-
wej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku;

-̶ Frąckowiak Zofia - uczennica kl. VIII Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku;

-̶ Michalak	Wiktoria - uczennica kl. VIII Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie;

-̶ Zyffert	 Julia	 - uczennica kl. VIII Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w Masłowie;

-̶ Krawczyk	 Patrycja - uczennica kl. kl. VII- Szkoły
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie;

-̶ Stajkowski	Piotr	- uczeń kl. I Technikum w Zespo-
le Szkół Politechnicznych w Śremie;

-̶ Naganowski	Przemysław -  uczeń kl.  I  Technikum
w Zespole Szkół Technicznych im. Hipolita Cegiel-
skiego w Śremie;

-̶ Nowak	 Przemysław -  uczeń kl.  II  Technikum
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Rataj-
skiego w Śremie;

-̶ Mańczak	 Grzegorz -  uczeń kl.  I  Liceum  Ogólno-
kształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Dolsk

By móc ubiegać się o stypendium uczeń musi speł-
nić przynajmniej jedno z kryteriów zapisanych w Uchwa-
le NR XLIII/275/18 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia
28 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego
zasady i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Mia-
sta i Gminy Dolsk dla uczniów szczególnie uzdolnionych:
a)    osiągnąć średnią ocen nie niższą niż 5,5 w szkole

podstawowej w klasach IV-VI, 5,3 w klasach VII i VIII
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szkoły podstawowej oraz 5,2 w szkole ponadpodsta-
wowej,

b)    być laureatem wojewódzkiego konkursu lub olim-
piady przedmiotowej,

c)    zdobyć I, II, lub III miejsce w przeglądach artystycz-
nych na szczeblu wojewódzkim,

d)    zdobyć I-X miejsce w przeglądach artystycznych
na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

110000--lleecciiee		BBiittwwyy		WWaarrsszzaawwsskkiieejj		

Z	 inicjatywy	 Pana	Wojciecha	Dudzińskiego	 –	
Dyrektora	Szkoły	Podstawowej	 im.	 J.	Kusocińskiego,	
delegacja	z	Dolska	pokonała	350	km,	by	złożyć	kwia-
ty	 na	 Cmentarzu	 Poległych	 1920	 r.	 w	 Radzyminie.	
Celem	 wyjazdu	 było	 upamiętnienie	 Powstańców	
Wielkopolskich	 Ziemi	 Dolskiej	 biorących	 udział	
w	wojnie	1920	r.	

	
12 sierpnia 2020 r. Pan Wojciech Dudziński oraz

Pan Zdzisław Wawrzyniak (syn Powstańca Wielkopol-
skiego) złożyli kwiaty w imieniu potomków Powstańców
Wielkopolskich z Dolska, oddając hołd Bohaterom 1920
r. pochowanym na cmentarzu w Radzyminie.

Dolska delegacja spotkała się z przedstawicielem
władzy –  Panem Krzysztofem Dobrzynieckim – Zastępcą
Burmistrza Radzymina. Panowie wymienili się informa-
cjami o historii miast oraz okolicznościowymi publika-
cjami. Okazuje się, że oba miasta mają ze sobą wiele
wspólnego -̶  łączą ich nie tylko Bohaterowie 1920 r., ale
również postać biskupa Teodora Kazimierza Czartory-
skiego.

Publikacje z Radzymina zostały przekazane
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dolsk.

Fot. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Dolsku

CCzzeeśśćć		BBoohhaatteerroomm		ZZiieemmii		DDoollsskkiieejj		
	

Absolwenci	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	 J.	 Kuso-
cińskiego	 oraz	 byłego	 Gimnazjum	 im.	 Powstańców	
Wielkopolskich	 wraz	 z	 Dyrektorem	 szkoły	 podsta-

wowej	 w	 Dolsku	 –	 Panem	Wojciechem	 Dudzińskim	
złożyli	 kwiaty	 pod	 tablicą	 pamiątkową	 W	 hołdzie	
Powstańcom	 Wielkopolskim	 1918-1919,	 by	 oddać	
cześć	Bohaterom	Ziemi	Dolskiej.	

	

	
Fot. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Dolsku

	
	 15 sierpnia 2020 r. Pan Wojciech Dudziński –
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego
w Dolsku wraz z absolwentami szkół Patrykiem Droż-
dzińskim, Przemysławem Drożdzińskim oraz Kacprem
Jankowskim złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą
Powstańców Wielkopolskich.

RRoocczznniiccaa		wwyybbuucchhuu		IIII		wwoojjnnyy		śśwwiiaattoowweejj		

Dla upamiętnienia 81. rocznicy wybuchu II wojny
światowej przedstawiciele władz samorządowych Gminy
Dolsk 1 września 2020 r. złożyli kwiaty na dolskim rynku
pod pomnikiem Bohaterów Ziemi Dolskiej, oddając cześć
mieszkańcom gminy, walczącym na frontach wojennych.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Dolsk

ZZłłoottyy		mmeeddaalliissttaa		zz		DDoollsskkaa

W	dniach	21-23	sierpnia	2020	r.	na	stadionie	
AWF	 Kraków	 odbyły	 się	 48.	 Paralekkoatletyczne	
Mistrzostwa	Polski.	
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Spośród 250 zawodników mieszkaniec Dolska -̶
Pan Michał Majchrzak dwukrotnie stanął na podium,
zdobywając złoty medal na dystansie 200 metrów oraz
brązowy medal na dystansie 400 metrów.

Pan Michał jest studentem drugiego roku AWF-u
w Poznaniu. Na co dzień trenuje w klubie Stowarzyszenie
Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Poznaniu pod okiem
trenera Pana Andrzeja Wróbla.

W imieniu dolskiej społeczności Pani Barbara
Wierzbińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk złożyła
zwycięzcy najserdeczniejsze gratulacje.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Dolsk

WWYYDDAARRZZEENNIIAA		KKUULLTTUURRAALLNNEE		
		

OO		mmiiłłoośśccii		ii		oo		śśmmiieerrccii		ww		wwiiggiilliięę				
śśww..		WWaawwrrzzyyńńccaa		

Tradycja	odpustu	św.	Wawrzyńca	trwa	w	Dol-
sku	 nieprzerwanie	 od	 wielu	 lat.	 Chcąc	 dodatkowo	
uświetnić	 i	 uczcić	 to	 wydarzenie,	 już	 po	 raz	 drugi,	
spotkaliśmy	się	u	progu	odpustu,	by	wspólnie	wysłu-
chać	 koncertu	 muzyki	 renesansowej	 i	 barokowej	
zatytułowanego	„O	miłości	i	o	śmierci”.	

9 sierpnia, w wieczór poprzedzający dzień
św. Wawrzyńca, mieszkańcy Dolska i okolic spotkali się,
by wspólnie wysłuchać śpiewu sopranistki Katarzyny
Hołysz przy współbrzmieniu kopii instrumentów histo-
rycznych z XVII w., na których grali: Ewa Biały – flet,
Henryk Kasperczak – lutnia, teorba, Monika Woźniak –
klawesyn, Marcin Bajon – viola da gamba.

Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

Podczas tegorocznej odsłony koncertu artyści
oprowadzili zgromadzoną  publiczność po meandrach
miłości i śmierci. Nie mogło zabraknąć utworów, w któ-
rych tragiczna śmierć spowodowana jest nieszczęśliwą
miłością. Publiczność miała możliwość usłyszeć o nie-
śmiertelnych parach, takich jak Dydona i Eneasz czy
Eurydyka i Orfeusz. Przepełnione smutkiem i nostalgią
utwory przełamane zostały dziełami pełnymi nadziei
i miłości, jak wniosła oda na cześć św. Cecylii.

Koncert muzyki dawnej, tradycyjnie już, zakoń-
czyła wspaniale wykonana kantata o przyjaźni.

Mecenat nad wydarzeniem objął Burmistrz Mia-
sta i Gminy Dolsk oraz Międzygminny Związek Tury-
styczny „Wielkopolska Gościnna”.

Współpraca: Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Dolsku, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z Muzyką
do Ludzi”, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk,
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku.

MMaarriiaannnnaa		ii		rróóżżee		––		oo		ssaavvooiirr--vviivvrree		ii		kkuullttuurrzzee

27	 sierpnia	 2020	 r.	 w	 sali	 widowiskowej	
w	 Dolsku	 odbyły	 się	 drugie	 już	 warsztaty	 z	 cyklu	
„Sukces	kobiecy	dawniej	 i	dziś	 –	 edukacja	 i	 siła	ko-
biet”.	Zajęcia	 zostały	 zorganizowane	przez	Unię	Go-
spodarczą	 Regionu	 Śremskiego	 –	 Śremski	 Ośrodek	
Wspierania	Małej	Przedsiębiorczości.		

Warsztaty edukacyjne poprowadziła Pani Renata
Brukiewicz. W ramach spotkania uczestnicy zapoznali się
z tematyką przyjęć i ich organizacji. Dowiedzieli się rów-
nież wielu informacji związanych ze stołem: o jego na-
kryciu, serwowanych daniach, sztućcach i serwetkowej
komunikacji, zachowaniu przy stole w różnych kulturach,
toastach i wymagających potrawach oraz kłopotliwych
sytuacjach na przyjęciach i jak sobie z nimi poradzić.
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Fot. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego –
Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Podczas spotkania nie mogło zabraknąć wspo-
mnień o Mariannie z Malinowskich Jasieckiej – dawnej
właścicielce Ostrowieczka, które zostało przygotowane
przez Magdalenę Szymańską – bibliotekarkę Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Dolsk.

Działanie realizowane w ramach zadania pu-
blicznego pt.: „Sukces kobiecy dawniej i dziś” zostało
dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielko-
polskiego.

NNaarrooddoowwee		CCzzyyttaanniiee		
	
„Balladyna”	Juliusza	Słowackiego	była	lekturą	

dziewiątej	odsłony	Narodowego	Czytania	odbywają-
cego	się	pod	patronatem	Pary	Prezydenckiej.		

Balladyna to tytułowa bohaterka dramatu Juliu-
sza Słowackiego. Jej imię nawiązuje do ballady, utworu,
w którym wątki realistyczne przeplatają się z wątkami
fantastycznymi. To także historia, w której żądza władzy
przewyższa siostrzaną miłość, a morderstwo staje się
początkiem serii zabójstw.

5 września 2020 r. w sali widowiskowej w Dolsku
wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. J. Brze-
chwy w Masłowie. List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy
zachęcający do współtworzenia międzynarodowej akcji
przeczytała Pani Małgorzata Sławek – Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie. W rolę wdowy
wcieliła się Pani Barbara Wierzbińska – Burmistrz Miasta
i Gminy Dolsk, Kostryna zagrała Pani Anita Towarek –
Zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Dolsku, natomiast Kirkora zagrał Pan Paweł Taciak –
Radny Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

Scenografia, tło muzyczne oraz efekty specjalne
dopełniły wspaniałą grę artystów.  Reżyserem tego zja-
wiskowego przedsięwzięcia była Pani Beata Szafraniak.
Obsługę techniczną zapewnili pan Jacek Woroch oraz
Piotr Stajkowski i Marcin Stajkowski. Organizatorami
wydarzenia byli: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masło-
wie oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk.

FFeessttyynn		rrooddzziinnnnyy		ww		LLuubbiiaattoowwiiee		

Już	po	raz	XVII	mieszkańcy	Lubiatowa	 i	okolic	
mogli	się	spotkać	na	corocznym	rodzinnym	festynie,	
który	 odbył	 się	 6	 września	 2020	 r.	 przy	 świetlicy	
w	Lubiatowie.		

Nie zabrakło animacji specjalnie przygotowanych
dla dzieci. Najmłodsi mieli też okazję na przejażdżkę
bryczką czy jazdę na kucyku. Na scenie zaśpiewała Julia
Majchrzak oraz wystąpił kabaret „Nic Śmiesznego”
z Leszna. Na zakończenie uczestnicy wypuścili w niebo
baloniki szczęścia.

Fot. Krystian Mejza

TTuurrnniieejj		TTeenniissaa		SSttoołłoowweeggoo		ii		ppiikknniikk		
ww		WWiieesszzcczzyycczzyynniiee	

	
12	września	2020	r.	mieszkańcy	Wieszczyczy-

na	 wzięli	 udział	 w	 pikniku	 zorganizowanym	 przez	
KGW	Wieszczyczyn.	 W	 tym	 dniu	 odbył	 się	 również	
Turniej	 Tenisa	 Stołowego,	 którego	 organizatorem	
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była	 grupa	 nieformalna	 z	Wieszczyczyna	 "Gang	 do-
brych	pomysłów".	

	

	
Fot. Sołectwo Wieszczyczyn

	
Przygotowane imprezy odbyły się ramach KON-

KURSU MIKORODOTACJI WIELKOPOLSKA WIARA 2020
ogłoszonym przez Centrum PISOP w Lesznie.

KGW Wieszczyczyn przygotowało i wygrało pro-
jekt pt.: "Bejmy na gary dla mojej wiary", natomiast
w grupie nieformalnej zwycięski okazał się projekt
pt.: "Ping pong łączy pokolenia".

DDoożżyynnkkii		ppaarraaffiiaallnnoo--ggmmiinnnnee		ww		DDoollsskkuu

W	 niedzielę,	 6	 września	 2020	 r.,	 odbyły	 się	
parafialno-gminne	 dożynki.	 Podczas	 tegorocznego	
Święta	Plonów	w	samo	południe	rozpoczęła	się	Msza	
św.	 dziękczynna	 w	 kościele	 pw.	 św.	Michała	 Archa-
nioła	w	Dolsku.	

Dożynki od wielu lat stanowią symbol szacunku
dla ciężkiej pracy rolników. Mszę św. odprawił ks. Pro-
boszcz Rafał Pleszewa. W uroczystości wzięli udział:
przedstawiciele władz samorządowych, sołtysi, koła
gospodyń wiejskich, poczty sztandarowe oraz zebrani
wierni. Ofiarowując chleby oraz wieńce dożynkowe,
przedstawiciele władz wyrazili wdzięczność za tego-
roczne plony.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Dolsk

CCuuddzzee		cchhwwaalliicciiee,,		sswweeggoo		nniiee		zznnaacciiee

Co	roku	członkowie	koła	Związku	Emerytów,	
Rencistów	i	Inwalidów	w	Dolsku	wybierają	się	w	naj-
ciekawsze	 zakątki	kraju,	by	poznawać	historię	oraz	
kulturę	tamtych	regionów.	

Tym  razem  w  dniach  8-11  września  2020  r.
seniorzy wybrali się na wycieczkę na Pobrzeże Szczeciń-
skie. Po drodze jednak zatrzymywali się w różnych cie-
kawych miejscach tej części Polski.

W Świebodzinie uczestnicy wycieczki zobaczyli
figurę Chrystusa Króla, która nawiązuje do pomnika
Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro. W miejscu doce-
lowym podróżnicy wzięli udział w całodziennym rejsie
ze Szczecina do Trzebieży, w której była chwila na od-
dech w pięknych okolicznościach przyrody. Zwiedzanie
Szczecina odbyło się następnego dnia.

Fot. Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dolsku

W drodze powrotnej seniorzy zobaczyli pomnik
przyrody Krzywy Las. Jest to jedna z ciekawszych atrak-
cji Pomorza Zachodniego.

Wycieczka została dofinansowana ze środków
otrzymanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Śremie.

BBaalloonnoowwee		MMiissttrrzzoossttwwaa		PPoollsskkii		22002200

10	września,	późnym	popołudniem,	nad	Dol-
skiem	 i	okolicznymi	wioskami,	 jak	co	roku	 o	 tej	po-
rze,	niebo	przysłoniły	balony.		

W tym roku o Balonowy Puchar Leszna i wygraną
w 36. Balonowych Mistrzostwach Polski 2020 walczyło
30 drużyn.

Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

W Dolsku rozgrywała się jedna z konkurencji,
która polegała na rzucie markerem do celu (marker
to żółta wstążka z obciążnikiem).

Zawody cieszą się dużym zainteresowaniem nie
tylko wśród zawodników, ale także wśród publiczności.



Strona 8 z 13

MMaałłyy		KKssiiąążżęę		zz		ggmmiinnyy		DDoollsskk

Od	września	 uczestnicy	 programu	 @Równać	
Szanse	wystartowali	z	projektem	„Mały	Książę	z	gmi-
ny	 Dolsk”.	 Działania	 grupy	 młodzieży	 pod	 opieką	
Pani	 Janiny	Rudowicz-Nawrockiej	odbywają	 się	pod	
patronatem	Ogólnopolskiego	Stowarzyszenia	 „Z	Mu-
zyką	do	Ludzi”.	

W pierwszym spotkaniu uczestniczyła Pani Bar-
bara Wierzbińska - Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, Pani
Beata Szafraniak - nauczycielka języka polskiego w szko-
le podstawowej w Masłowie, reżyser spektaklu „Mały
Książę”, Pani Magdalena Szymańska - przedstawicielka
rodziców oraz Pan Lech Nawrocki - sympatyk programu.
Uczestnicy spotkania jak i goście otrzymali pamiętnik
projektu - kieszonkowe wydanie „Małego Księcia” .

Fot. Równać Szanse

Młodzież sama wybiera terminy spotkań, podczas
których motywem przewodnim jest ponadczasowa
książka „Mały Książę”. Na zajęciach do tej pory m. in.
sprawdzali zasady wzajemnej komunikacji za pomocą
klocków oraz ćwiczyli wystąpienia publiczne. Podczas
jednego ze spotkań grupę młodzieży odwiedziła Pani
Magdalena Przybyła - dziennikarka z „Tygodnia Ziemi
Śremskiej”.

26 września 2020 r. w ramach projektu młodzież
zorganizowała wyjazd do poznańskiego kina na film „Mu-
lan”.

OOppoowwiieeddzziieećć		hhiissttoorriięę		wwssii

13	września	2020	 r.	odbyło	 się	 otwarcie	wy-
stawy	 poświęconej	 historii	Nowieczka	 i	 jego	miesz-
kańców	 w	 ramach	 projektu	 „Odkrywamy	 historię	
sołectwa	i	przodków	-	Nowieczek	we	wspomnieniach	
mieszkańców”.		

Przybyłych gości powitała sołtys - Pani Janina
Pawełczyk.

Oglądanie fotografii przywróciło dawne wspo-
mnienia, a dla młodszych stało się lekcją historii o No-
wieczku i jego mieszkańcach.

Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się
zebrać kilkaset zdjęć. Zwiedzający oglądali nie tylko hi-
storię wsi Nowieczek, ale również historię ludzi za-
mieszkujących tę miejscowość.

Podczas spotkania Pani Dorota Cieślak - Prezes
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek wrę-
czyła dyplomy i upominki rodzinom, które wzięły udział
w grze terenowej.

Wystawę można było oglądać codziennie od godz.
19:00, w świetlicy w Nowieczku, do 24 września 2020 r.

SSttrrzzeellaanniiee		MMiicchhaałłoowwee		ww		DDoollsskkuu

27	września	 2020	 r.	 odbył	 się	 XI	Michałowy	
Turniej	Strzelecki	o	Ryngraf	św.	Michała	Archanioła,	
patrona	Bractwa	Kurkowego	w	Dolsku	oraz	opieku-
na	miasta	i	parafii	Dolsk.

Uroczystość rozpoczęła msza św. odprawiona
w kościele pw. św. Michała Archanioła w Dolsku. Następ-
nie turniej strzelecki rozpoczął się w strzelnicy brackiej
w Dolsku.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Bractwa
Kurkowego w Dolsku oraz przedstawiciele z innych
Bractw zrzeszonych w Zjednoczeniu Kurkowych Bractw
Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej w Poznaniu.

Podczas turnieju odbyło się 7 konkurencji.

Wyniki zawodów strzeleckich:
I.  TARCZA  MICHAŁOWA  -  O  RYNGRAF  ŚW.  MICHAŁA
ARCHANIOŁA
1. BALCEREK MAREK - BK JUTROSIN
2. KACZMAREK ZDZISŁAW - BK SWARZĘDZ
3. BOGUSZYŃSKI KRZYSZTOF -BK PONIEC

II. TARCZA KRÓLA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO A.D. 2020
JANA CISZEWICZA
1. BALCEREK MAREK - BK JUTROSIN
2. BURA RYSZARD - BK  WŁOSZAKOWICE
3. KACZMAREK ZDZISŁAW - BK SWARZĘDZ

III. STRZELANIE Z BRONI KRÓTKIEJ
1. SMOLEŃSKI KRZYSZTOF - BK KSIĄŻ WLKP
2. MUSZYŃSKI JERZY - BK WOJCIECHOWO
3. BALCEREK MAREK - BK JUTROSIN
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Fot. Bractwo Kurkowe w Dolsku

IV. STRZELANIE PUNKTOWE
1. KACZMAREK ZDZISŁAW - BK SWARZĘDZ
2. BURA RYSZARD - BK WŁOSZAKOWICE
3. BALCEREK MAREK - BK JUTROSIN

V. TARCZA KRÓLA ŻNIWNEGO A.D. 2020 PAWŁA FABI-
SIAKA
1. BALCEREK MAREK - BK JUTROSIN
2. KACZMAREK ZDZISŁAW - BK SWARZĘDZ
3. CISZEWICZ JAN - BK DOLSK

VI. STRZELANIE DO TARCZY LOSOWEJ
1. SMOLEŃSKI KRZYSZTOF - BK  KSIĄŻ WLKP
2. KACZMAREK ZDZISŁAW - BK SWARZĘDZ
3. FRĄCKOWIAK ZBIGNIEW - BK PONIEC

VII. STRZELANIE  DO KURA
1. SZEFER MAŁGORZATA - BK JUTROSIN
2. BURA RYSZARD - BK  WŁOSZAKOWICE
3. BALCEREK MAREK - BK JUTROSIN

WWaakkaaccjjii		cczzaass	
	
Podczas	 tegorocznej	 odsłony	 letnich	wakacji	

najmłodsi	mieszkańcy	gminy	zmierzyli	się	z	różnymi	
zadaniami.	Dzieci	i	młodzież	wraz	z	rodzicami	wzięli	
udział	 w	 rodzinnej	 grze	 terenowej	 „Detektywi	 na	
tropie	 ekoafery”.	 W	 Lubiatowie	 sołectwo	 zaprosiło	
dzieci	 do	 wspólnej	 zabawy	 z	 językiem	 angielskim.	
Poza	 tym	Miejsko-Gminny	 Ośrodek	 Sportu	 i	Rekre-
acji	w	Dolsku	zapewnił	młodym	uczestnikom	aktyw-
ne	 rozrywki,	 organizując	wycieczkę	 rowerową	 oraz	
spotkania	na	rolkach.		

	
DDeetteekkttyywwii		nnaa		ttrrooppiiee		eekkooaaffeerryy		

	
20	sierpnia	2020	r.	Biblioteka	Publiczna	Mia-

sta	 i	Gminy	Dolsk	 zorganizowała	 grę	 terenową	 „De-
tektywi	na	tropie	ekoafery”.		

Młodzi detektywi zmierzyli się z nie lada wyzwa-
niem. Okazało się, że po ulicach Dolska krąży były agent
tajnej organizacji WOMZ (W Obronie Matki Ziemi)
i wprowadza bałagan, wszędzie tam, gdzie się znajduje.
Zadaniem uczestników było znalezienie kryjówki byłego

agenta. Zanim do tego doszło, detektywi musieli wyko-
nać różne zadania, podczas których spotkali się z tajnymi
agentami.

Marcela nauczyła ich nowego, tajnego szyfru.
U Leona Parkowca zmierzyli się z bałaganem, jaki pozo-
stawił po sobie były agent. Nawet zabawka Świętego
Mikołaja czy sukienka na drzewie nie uszła uwadze mło-
dych detektywów. Kolekcjoner Śmieci wspominał nieco
o segregacji odpadów, a następnie podał kolejną wska-
zówkę napisaną w lustrzanym odbiciu. Błyskotliwa Ćma
rzetelnie sprawdzała spostrzegawczość u uczestników
gry. Ostatnia wskazówka znajdowała się u Żelaznej Be-
aty. Okazuje się, że Pani Beata również współpracuje
z tajną organizacją. W końcu udało się znaleźć winowajcę
całego zamieszania i co najważniejsze nakłonić go
do zmiany postępowania.

Bardzo dziękujemy wszystkim tajnym agentom
oraz Pani Beacie Nowickiej „Żelaznej” i Panu Witoldowi
Opielewiczowi za pomoc. Podziękowania należą się rów-
nież wspaniałym rodzicom, którzy zechcieli wziąć udział
w grze. Nie możemy również zapomnieć o młodych de-
tektywach - jesteście wspaniali.

Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

		
WWaakkaaccyyjjnnee		ssppoottkkaanniiee		
zz		jjęęzzyykkiieemm		aannggiieellsskkiimm	

	
Nauka	przez	zabawę	jest	najbardziej	efektyw-

ną	 formą	 przyswajania	 wiedzy.	 Zwłaszcza	 podczas	
letnich	wakacji.	12	sierpnia	2020	r.	Sołectwo	Lubia-
towo	 zaprosiło	 dzieci	 na	 „Wakacyjne	 spotkanie	
z	językiem	angielskim”.	

O godzinie 16:00 przy świetlicy w Lubiatowie
młodzi uczestnicy spotkali się z lektorkami języka angiel-
skiego. Nie zabrakło animacji, tańca, śpiewu, a przede
wszystkim dobrej zabawy. Dzieci w ten sposób nie tylko
świetnie się bawiły, ale także przyswajały słownictwo
z języka angielskiego.

Organizatorami przedsięwzięcia byli Sołectwo
Lubiatowo oraz Fundacja Organizacyjna ADJ.
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Fot. Krystian Mejza

LLeeggeennddaa		oo		WWaannddzziiee,,		ccoo		cchhaarraakktteerr		mmiiaałłaa,,		
aallee		zzaa		mmąążż		wwyyjjśśćć		nniiee		cchhcciiaałłaa	

	
13	 sierpnia	 2020	 r.	 w	 sali	 widowiskowej	

w	 Dolsku	 Biblioteka	 Publiczna	 zaprosiła	 najmłod-
szych	mieszkańców	miasta	 i	 okolic	na	przedstawie-
nie	 pt.	 „Legenda	 o	 Wandzie,	 co	 charakter	 miała	
i	za	mąż	wyjść	nie	chciała"	w	wykonaniu	Teatru	Edu-
kacji	i	Profilaktyki	MASKA	z	Krakowa.		

Artyści przedstawili autorską wersję znanej le-
gendy o Wandzie.

Na drodze prawdziwej miłości stanął rządny
władzy książę Rytgier, dla którego uczucia nie mają zna-
czenia. W drodze o tron gotów jest przekupić pozosta-
łych kandydatów do ręki Wandy, a w ostateczności wy-
toczyć wojska. Pełna humoru opowieść o tym, że nie
można kupić miłości i tylko prawdziwe uczucia przezwy-
ciężą wszystko.

Przedstawienie zostało zrealizowane dzięki
wsparciu Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Dolsku.

Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

		
KKlloocckkoowwee		LL--mmaasszzyynnyy	

	
19	 sierpnia	 2020	 r.	 w	 sali	 widowiskowej	

w	 Dolsku	 spotkali	 się	 wszyscy	 pasjonaci	 klocków	
Lego.	Ze	względu	na	dużą	 liczbę	osób	zainteresowa-
nych	 warsztatami,	 dzieci	 zostały	 podzielone	
na	3	grupy.	

Podczas warsztatów „Klockowe L-Maszyny" dzie-
ci i młodzież budowały z klocków różne konstrukcje,

a następnie wprawiały je w ruch. Zajęcia te odbyły się
również 11 września.

Projekt Fundacji Nowoczesny Konin współfinan-
sowany został przez Gminę Dolsk.

Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk	
	

WWaakkaaccjjee		nnaa		ssppoorrttoowwoo	
	

Mimo	ograniczeń	udało	się	zorganizować	spo-
tkania	 zachęcające	 do	 sportowego	 trybu	 życia.		
Nie	mogło	 zatem	 zabraknąć	wyjazdów	 rowerowych	
czy	rolkowych	szaleństw.	
	

RRoowweerrzzyyśśccii		ddoo		CCiicchhoowwaa		
	

15	lipca	2020	r.	Pan	Witold	Opielewicz	−	Kie-
rownik	Miejsko-Gminnego	 Ośrodka	 Sportu	 i	Rekre-
acji	w	Dolsku	oraz	Pan	Wojciech	Dudziński	−	Dyrek-
tor	Szkoły	Podstawowej	 im.	 J.	Kusocińskiego	w	Dol-
sku	zorganizowali	wycieczkę	rowerową	do	Cichowa.		

Grupa liczyła 14 uczestników, a najmłodszy
rowerzysta miał 6 lat. Rowerzyści przemierzali trasę pn.:
„Droga przemyśleń”, której twórcą jest Pan Paweł Buksa-
lewicz  -	były Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń, poeta,
gawędziarz, miłośnik lokalnej kultury oraz strażak.

Rowerzyści za cel wycieczki obrali jezioro
w Cichowie. Po krótkiej przerwie na posiłek i kąpiel
uczestnicy wrócili do Dolska.

	
Fot. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku
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RRoollkkoowwee		sszzaalleeńńssttwwoo		
	

O	 tym,	 że	dzieci	 i	młodzież	uwielbiają	aktyw-
nie	 spędzać	 czas	 wolny	 przekonał	 się	 Kierownik	
Miejsko-Gminnego	 Ośrodka	 Sportu	 i	 Rekreacji	
w	Dolsku.	 5	 i	19	sierpnia	na	sali	sportowej	MGOSiR	
spotkali	się	miłośnicy	rolkowego	szaleństwa.	

Rolkomaniacy zaprezentowali swoje możliwości
oraz wzięli udział w wielu konkurencjach sprawdzają-
cych ich umiejętności. Mogli się także doszkolić, nabrać
wprawy oraz precyzji w wykonywaniu określonych rol-
kowych trików. Na zakończenie rozegrano mecz uniho-
keja na rolkach.

Fot. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku

WWYYDDAARRZZEENNIIAA		SSPPOORRTTOOWWEE		
		

SSiiaattkkaarrzzee		zzwwiieeddzzaajjąą		ookkoolliiccęę		
	

Z	 powodu	 ograniczeń	 przez	 pewien	 czas	 zo-
stały	wstrzymane	wszelkiego	rodzaju	spotkania	-	nie	
tylko	na	 arenie	 sportowej.	 Jednak	niektórym	 udało	
się	znaleźć	alternatywę	do	tego,	by	w	dalszym	ciągu	
prowadzić	aktywny	tryb	życia.	
	 Z inicjatywy Sekcji Siatkarskiej UKS KUSY
powstała nieformalna grupa rowerowa. Uczestnicy wy-
jazdu do tej pory zwiedzili m.in.: Włościejewki, Turew,
Gogolewo, Mchy, Jarosławki. Wyruszyli nawet śladem
Marianny Jasieckiej − dawnej właścicielki dworku
w Ostrowieczku.

Wyjazdy te cieszą się ogromnym powodzeniem.
Za każdym razem jest coraz więcej chętnych do aktyw-
nego spędzania wolnego czasu. Okazało się, że chwilowo
zamieniona aktywność siatkarska na rowerową stała się
początkiem do stworzenia grupy rowerowej. Wznowie-
nie spotkań sekcji siatkarskiej nie przeszkadza realizo-
wać się w obu tych dyscyplinach sportu.

		
LLiiggaa		SSiiaattkkóówwkkii		PPllaażżoowweejj		

	
Przez	 cały	 letni	 sezon	 na	 Plaży	 Miejskiej	

w	Dolsku	spotykali	się	entuzjaści	siatkowej	piłki	pla-
żowej.		

W meczach brali udział zarówno dorośli jak
i młodzież z Sekcji Siatkówki UKS KUSY. Integracja mię-
dzypokoleniowa pozwoliła na wymianę doświadczeń
oraz wspólną, momentami emocjonującą grę, ponieważ
grupy były mieszane i wybierane losowo.

Fot. UKS KUSY Sekcja Siatkarska

		
GGrraanndd		PPrriixx		DDoollsskkaa		LLaattoo		22002200		

	
2	sierpnia	2020	r.	po	raz	pierwszy	w	 tym	se-

zonie	na	boiskach	przy	Plaży	Miejskiej	w	Dolsku	od-
był	się	turniej	piłki	siatkowej.	

W rozgrywkach wzięło udział 15 par, w tym jed-
na żeńska. W sumie, podczas sześciogodzinnego turnieju,
rozegrano 30 meczy.

Klasyfikacja końcowa:
- I miejsce Krzysztof Gałuszka/Piotr Górski, Poznań;
- II miejsce Krystian Michalczyk/Dominik Poznański,

Gostyń;
- III miejsce Rafał Selmoser/Tomek Przybylski, Lipno;
- IV miejsce Artur Pacześny/Szymon Dawid, Turek.

Nagrody wręczył Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku − Pan Witold Opie-
lewicz.

Organizatorzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Dolsku oraz UKS Kusy Dolsk.

Fot. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku

		
MMiissttrrzzoossttwwaa		GGmmiinnyy		DDoollsskk		

ww		ssiiaattkkóówwccee		ppllaażżoowweejj		
	

24	 sierpnia	 2020	 r.	 na	 boiskach	 przy	 plaży	
miejskiej	 w	 Dolsku	 odbył	 się	 coroczny	 turniej	 siat-
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kówki	plażowej	 o	Mistrzostwo	Gminy	Dolsk.	W	 tur-
nieju	 mogli	 wziąć	 udział	 tylko	 mieszkańcy	 naszej	
gminy.	

Do rywalizacji przystąpiło 8 par. Turniej rozegra-
no systemem „każdy z każdym”. Mistrzami Gminy Dolsk
na rok 2020 zostali Michał Skrzypczak i Mateusz Szklan-
ny. Wygrali oni wszystkie mecze.

Klasyfikacja końcowa:
1. Michał Skrzypczak/Mateusz Szklanny
2. Marcin Sławek/Adam Tomczak
3. Mikołaj Wierzbiński/Michał Matuszewski
4. Kamil Wojciechowski/ Andrzej Gronek
5. Michał Dudziński/Marcin Nowacki
6. Adam Gąsiorowski/Karol Grześkowiak
7. Robert Królak/Witek Sławek
8. Piotr Kurnatowski/Maciej Kurnatowski

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk 	 −	
Pani Barbary Wierzbińskiej puchary wręczył Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku
−	 Pan Witold Opielewicz.

Fot. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku

WWYYDDAARRZZEENNIIAA		ZZEE		SSZZKKOOŁŁYY

Ten	 rok	 szkolny	 jest	wyjątkowy	 −	 	 to	 radość	
pomieszana	z	niepewnością.	Pierwszy	września	oka-
zał	się	bardzo	ważnym	dniem.	Po	prawie	pięciomie-
sięcznej	 przerwie	 uczniowie	 przekroczyli	 próg	
szkolny.	 Jednakże	 mimo	 ograniczeń,	 z	 uśmiechem	
na	twarzy	(oczywiście	zakrytej	maską),	rozpoczynają	
nowy	rok	szkolny	2020/2021.	

	

	
Fot. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Dolsku

	
		

ZZaacczzyyttaannii..oorrgg		
	

We	 wrześniu	 w	 Zespole	 Szkolno-
Przedszkolnym	 w	 Masłowie	 rozpoczęła	 się	 zbiórka	
książek,	które	następnie	trafią	do	szpitali,	placówek	
opiekuńczo-wychowawczych,	 rodzin	 zastępczych,	
domów	pomocy	itp.	

	 Zbiórka książek odbywała się w bibliotece szkol-
nej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie. Wśród
ofiarowanych książek znalazły się: literatura dla dzieci
i młodzieży. Zbiórka trwała do 11 października 2020 r.

Akcję poprowadziły Pani Beata Szafraniak oraz
Pani Grażyna Nikonowicz.
	

BBeezzppiieecczznniiee		nnaa		wwssii		--		nniiee		rryyzzyykkuujjeesszz,,		
		ggddyy		zzwwiieerrzzęęttaa		zznnaasszz		ii		sszzaannuujjeesszz		
	
Uczniowie	Szkoły	Podstawowej	im.	Jana	Brze-

chwy	wzięli	udział	w	Ogólnopolskim	Konkursie	Pla-
stycznym	dla	Dzieci	„Bezpiecznie	na	wsi	-	nie	ryzyku-
jesz,	gdy	zwierzęta	znasz	 i	szanujesz”,	którego	orga-
nizatorem	jest	KRUS.	

Do etapu rejonowego zgłosiło się aż 49 uczniów
ze szkoły podstawowej w Masłowie.

Oto lista nagrodzonych:
- uczeń klasy IV Bartosz Andrzejewski zdobył III miejsce;
- absolwentka Wiktoria Michalak zajęła II miejsce;
- uczennica klasy VII Kalina Wojciechowska zdobyła
wyróżnienie.
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Fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie

SSppoottkkaanniiee		zz		PPaanniiąą		RReennaattąą		PPiiąąttkkoowwsskkąą		
	

W	 ramach	 zajęć	 bibliotecznych	 uczniowie	
III	klasy	Szkoły	Podstawowej	 im.	 J.	Brzechwy	w	Ma-
słowie	wzięli	 udział	 w	 spotkaniu	 poetyckim	 online	
z	 panią	 Renatą	 Piątkowską.	 Organizatorem	 przed-
sięwzięcia	jest	Pani	Beata	Szafraniak.	

Renata Piątkowska to ceniona autorka książek
dla dzieci i młodzieży. Artystka zdobyła wiele nagród
m. in. Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego,
Nagrodę Literacką im. Astrid Lindgren, nagrodę w kon-
kursie „Przecinek i Kropka”. Za całokształt twórczości
pisarka otrzymała Nagrodę im. Marii Weryho-
Radziwiłłowicz, została  także odznaczona Orderem Ka-
walerów Uśmiechu.

Uczniowie mieli możliwość, by zapoznać się
z twórczością pisarki oraz poznać jej osobę.

Fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie

FFeessttiiwwaall		tteeaattrraallnnyy		„„FFootteell		22002200””		
	

W	 ramach	 zajęć	 bibliotecznych	 tym	 razem	
uczniowie	I	i	II	klasy	Szkoły	Podstawowej	im.	J.	Brze-
chwy	 w	 Masłowie	 uczestniczyli	 w	 największym	
w	Polsce	festiwalu	lalkowym	online.		

Dzieci obejrzały spektakl pt. „Królowa śniegu”
oparty na motywach baśni H. Ch. Andersena, który został
stworzony w konwencji teatru cieni.

Następnie uczniowie uczestniczyli w warsztatach,
w trakcie których zapoznali się z teatrem cieni, dyskuto-

wali o emocjach związanych z oglądanym spektaklem
oraz otrzymali szablony do samodzielnego wykonania
sylwetek lalek rodem z indonezyjskich klasycznych te-
atrów cieni.

Fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie



ERRATA	

Strona 8
Tytuł artykuł „Opowiedzieć historię wsi”

Pierwszy wers otrzymuje brzmienie:

„13 września 2020 r. odbyło się otwarcie wystawy poświęconej historii Nowieczka i jego mieszkańców w ramach
projektu „Odkrywamy historię sołectwa i przodków - Nowieczek we wspomnieniach mieszkańców”
zrealizowanego	przez	Sołectwo	Nowieczek	oraz	Stowarzyszenie	na	rzecz	rozwoju	wsi	Nowieczek.”

Natomiast na końcu artykułu dopisuje się następujące zdanie:

„Projekt	 dofinansowany	 przez	 Narodowy	 Instytut	 Wolności	 –	 Centrum	 Rozwoju	 Społeczeństwa	
Obywatelskiego	ze	środków	Programu	Fundusz	Inicjatyw	Obywatelskich	na	lata	2014-2020.”


