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Skar bon ka, któ ra zo sta ła skra dzio -
na pod czas Mszy świę tej, znaj do wa ła się
przy wyj ściu z ko ścio ła. Po li cjan ci usta li li
i prze słu cha li świad ków, po czym wy ty -
po wa li po ten cjal ne go spraw cę po śród
osób, któ re uczest ni czy ły w mszy. Na stęp -
nie uda li się do miej sca za miesz ka nia po -
dej rza ne go 51-let nie go męż czy zny. 

Oka za ło się, że trop był traf ny, a mun -
du ro wi przy ła pa li zło dzie ja na nisz cze niu
skra dzio nej z ko ścio ła skar bon ki, któ -
rą 51-la tek rą bał sie kie rą w ko tłow ni.

Męż czy zna przy znał się do po peł nio -
ne go czy nu. Te raz od po wie za kra dzież
z wła ma niem, po nie waż skar bon ka by ła
za mknię ta i za bez pie czo na. 

W trak cie za trzy ma nia spraw ca był
w sta nie nie trzeź wo ści, dla te go zo stał
umiesz czo ny w po li cyj nym po miesz cze -
niu dla za trzy ma nych. W skar bon ce znaj -
do wa ło się oko ło 40-50 zło tych. Po wy -
trzeź wie niu 51-lat ko wi przed sta wio no
za rzut kra dzie ży z wła ma niem. Te raz zaj -
mie się nim sąd. Gro zi mu ka ra po zba wie -
nia wol no ści na wet do dzie się ciu lat. 

(LE NA)
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KOBYLIN

Ukradł kościelną skarbonkę

Ru szy ła zbiór ka od pa dów rol ni czych
od rol ni ków z te re nu gmi ny Ko by lin,
któ rzy wcze śniej za de kla ro wa li zgro -
ma dzo ne ilo ści fo lii, sznur ków i opa -
ko wań ty pu big bag. 

Za da nie re ali zu je fir ma z Ło dzi, któ ra
od bie ra, prze wo zi i uty li zu je od pa dy. Ze zło -
żo nych de kla ra cji wy ni ka, iż do ode bra nia
jest oko ło 200 ton od pa dów. Przed się wzię -
cie kosz tu ją ce ok.100 ty się cy zło tych wca ło -
ści sfi nan so wa ne bę dzie ze środ ków Na ro -
do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w ra mach pro gra mu
„Usu wa nie od pa dów z fo lii rol ni czych, siat -
ki i sznur ka do owi ja nia ba lo tów, opa ko wań
po na wo zach i ty pu Big Bag”. (AN KA) 

KOBYLIN

Zbiórka odpadów rolniczych

SAMORZĄD

Pożyczka na inwestycję 
w Dzielicach

28 stycz nia od by ła się ko lej na se sja
Ra dy Gmi ny w Roz dra że wie. Rad ni
jed no gło śnie wy ra zi li zgo dę na za -
cią gnię cie po życz ki na bu do wę ka -
na li za cji w Dzie li cach. 

Po życz ka zo sta nie za cią gnię ta
z Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Po zna niu na re ali za cję przed się -
wzię cia pod na zwą „Bu do wa ka na li -
za cji sa ni tar nej oraz prze bu do wa sie ci
wo do cią go wej w miej sco wo ści Dzie li -
ce”. Uzy ska ne środ ki po słu żą czę ścio -
we mu sfi nan so wa niu te go za da nia in -
we sty cyj ne go. Wy so kość po życz ki
to 404 ty sią ce zło tych. Jej spła tę roz -
ło żo no na la ta 2022-2026. 

– Zło ży li śmy wnio sek o po -
życz kę na naj bar dziej kosz tow ną
w tym ro ku in we sty cję, mia no wi cie
prze bu do wę ka na li za cji sa ni tar nej
wraz z prze bu do wą sie ci wo do cią -
go wej w miej sco wo ści Dzie li ce. Po -
życz ka, któ ra ma za bez pie czać
część wkła du wła sne go gmi ny na to
za da nie, opie wać bę dzie na kwo -
tę 404 tys. zł i zo sta nie spła co na
w ra tach roz ło żo nych na czte ry la -
ta – ob ja śniał pod czas se sji Ma riusz
Dy mar ski, wójt gmi ny Roz dra żew.
Ko mi sje sta łe po zy tyw nie za opi nio -
wa ły pro jekt uchwa ły. Rad ni jed no -
gło śnie wy ra zi li zgo dę na za cią gnię -
cie po życz ki. 

(LE NA)
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3Aktualności
FOTOWOLTAIKA

Ponad 360 instalacji 
w trzech gminach

KROTOSZYN

Napisali skargę do wojewody
Za rząd Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go zde cy do wał o przy zna niu
środ ków fi nan so wych trzem gmi -
nom z po wia tu kro to szyń skie go
na mon taż in sta la cji fo to wol ta icz -
nych. Naj więk sza pu la, bo po nad 5
mi lio nów zło tych, tra fi do Zdun. Trzy
na sze sa mo rzą dy w su mie otrzy ma -
ją prze szło 9 mi lio nów, co po zwo li
na zbu do wa nie 363 in sta la cji. 

W 2017 ro ku gmi na Koź min
Wlkp., ja ko part ner wio dą cy, wraz
z gmi na mi Zdu ny i Roz dra żew zło ży -
ła wnio sek do Wiel ko pol skie go Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
na la ta 2014-2020 o do fi nan so wa nie
in sta la cji fo to wol ta icz nych dla miesz -
kań ców w tzw. sys te mie pa ra so lo -
wym, któ ry po le ga na tym, że sa mo -
rząd mon tu je pry wat nym wła ści cie -
lom po se sji ogni wa fo to wol ta icz ne
i przez 5 lat je ser wi su je.

Moż na też by ło zło żyć wnio sek
na in sta la cje na obiek tach uży tecz no -
ści pu blicz nej. – Wy bra li śmy trud -
niej szy wa riant, czy li fo to wol ta ikę
dla miesz kań ców, ale za to dla nich
ko rzyst niej szy – wy ja śnia To masz
Chu dy, bur mistrz Zdun. – Że by ze -
brać chęt nych do pro jek tu, ra zem
z mo im za stęp cą, Mi ło szem Zwie rzy -
kiem, cho dzi li śmy od do mu do do -
mu i in for mo wa li śmy o uni kal nej
szan sie, ja ką jest do fi nan so wa -
nie – do da je. W dość krót kim cza sie
uda ło się ze brać po nad 200 chęt nych. 

Wnio sek o do fi nan so wa nie pro -
jek tu pod na zwą „Bu do wa in sta la cji
fo to wol ta icz nych na te re nie gmin
Koź min Wiel ko pol ski, Roz dra żew
i Zdu ny w ce lu zwięk sze nia pro duk -
cji ener gii ze źró deł od na wial nych”
wpraw dzie zo stał roz pa trzo ny po zy -
tyw nie, lecz ze wzglę du na wy czer pa -
nie się pu li środ ków nie uzy skał do fi -

nan so wa nia i znaj do wał się „pod kre -
ską”. Jed nak w stycz niu, w związ ku
ze zwięk sze niem środ ków fi nan so -
wych w pro gra mie, wnio sek trzech
gmin z na sze go po wia tu został za -
kwa li fi ko wa ny do do fi nan so wa -
nia. – Zo sta li śmy zo bo wią za ni do ak -
tu ali za cji do ku men ta cji sprzed czte -
rech lat. Na stęp nym eta pem bę dzie
pod pi sa nie umo wy po mię dzy sa mo -
rzą dem wo je wódz kim a gmi ną Koź -
min Wlkp. – mó wi Ja ro sław Ra taj -
czak, wi ce bur mistrz Koź mi na Wlkp.

Tym sa mym gmi na Koź min Wlkp.
uzy ska ła do fi nan so wa nie w kwo -
cie 2 428 025 zł na mon taż 91 in sta la -
cji fo to wol ta icz nych, gmi na Zdu -
ny – 5 055 800 na 206 in sta la cji,
a gmi na Roz dra żew – 1 559 410 zł
na 66 in sta la cji. Łącz nie więc trzy sa -
mo rzą dy uzy ska ją po nad 9 mi lio nów
zł, co po zwo li na bu do wę 363 in sta la -
cji. War tość ca łej in we sty cji
to 13 086 093 zł. Be ne fi cjen ci bę dę
mu sie li po kryć je dy nie 15% kosz tów
przed się wzię cia i opła cić po da tek VAT.

(AN KA)

O cią gną cej się od pa ru lat spra wie,
któ ra miesz kań com trzech kro to -
szyń skich osie dli spę dza sen z po -
wiek, pi sa li śmy nie jed no krot nie.
Cho dzi o funk cjo no wa nie jed nej
z kro to szyń skich sta cji pa liw oraz
przy le ga ją ce go do niej par kin gu i po -
bli skie go skła do wi ska. Przed sta wi -
cie le Mię dzy osie dlo we go Ze spo łu In -
ter wen cyj ne go nie zmien nie do ma -
ga ją się prze strze ga nia prze pi sów
pra wa. Tym ra zem skie ro wa li skar gę
w owej spra wie do nie daw no po wo -
ła ne go wo je wo dy wiel ko pol skie -
go – Mi cha ła Zie liń skie go. 

W tym ro ku mi ja siód my rok, od -
kąd miesz kań cy bo ry ka ją się z tym
pro ble mem. W 2018 ro ku po wo ła no
Mię dzy osie dlo wy Ze spół In ter wen cyj -
ny, któ ry re pre zen tu je ra dy osie dla
w ce lu do pro wa dze nia do re spek to wa -
nia prze pi sów pra wa. – My nie wy stę -
po wa li śmy prze ciw ko tym in we sty -
cjom. Nie pro te sto wa li śmy w tej spra -
wie, tyl ko żą da li śmy prze strze ga nia
pra wa, de cy zji śro do wi sko wych, po -
sta no wień o roz biór kach, re spek to wa -
nia wy ro ków są do wych – wy ja śnia ją
przed sta wi cie le Mię dzy osie dlo we go
Ze spo łu In ter wen cyj ne go, któ rzy
na po cząt ku lu te go wy sła li do no we go
wo je wo dy skar gę w spra wie – jak to
uję li – „dzia łal no ści in we sty cyj nych
w Kro to szy nie, nie zgod nych z pra -
wem, to le ro wa nych upo rczy wie przez
wła dzę i in sty tu cje od lat”.

– (…) Zwra ca my się do Pa na Wo je -
wo dy z wnio skiem o ob ję cie nad zo -
rem wszel kich dzia łań zwią za nych
z przed sta wio ny mi nie pra wi dło wo -
ścia mi in we sty cyj ny mi, sa mo wo la mi
bu dow la ny mi i nie le gal ny mi dzia łal -
no ścia mi na in we sty cjach, na ru sza ją -
cy mi w spo sób bez względ ny prze pi sy
obo wią zu ją ce go pra wa. Oce nia my, że
pró by miesz kań ców do pro wa dze nia
do ła du praw ne go na oma wia nych in -

we sty cjach są świa do mie blo ko wa ne
przez wła dzę pu blicz ną i in sty tu cje de -
cy zyj ne głów nie dla uza sad nie nia swo -
ich wcze śniej szych błęd nych de cy zji
w spra wie in we sty cji czy bra ku ta ko -
wych de cy zji lub świad czą o współ -
dzia ła niu z in we sto rem w ce lu le ga li -
za cji tych w więk szo ści sa mo wo li bu -
dow la nych, nie le gal nych dzia łal no ści
i na ru szeń prze pi sów pra wa – czy ta -
my w pi śmie skie ro wa nym przez MZI
do wo je wo dy wiel ko pol skie go.

Za na ru sze nie pra wa MZI uzna je
dzia łal ność sta cji pa liw przy uli cach
Ma słow skie go i Be nic kiej w go dzi -
nach 22.00-6.00 oraz za ak cep to wa -
nie przez in spek to ra nad zo ru bu dow -
la ne go eks plo ata cji trzech dys try bu -
to rów. – Na le ży pod kre ślić, że sa ma,
nie zro zu mia ła zresz tą dla miesz kań -
ców, de cy zja wy bu do wa nia sta cji pa -
liw po mię dzy blo ka mi miesz kal ny mi
zo sta ła umo ty wo wa na tym, że eks -
plo ata cja jej bę dzie od by wa ła się w go -
dzi nach od 6.00 do 22.00, tzn. że nie
bę dzie pro wa dzi ła dzia łal no ści w go -
dzi nach noc nych, oraz że bę dą za in -
sta lo wa ne dwa dys try bu to ry – uza -
sad nia ją swo je sta no wi sko przed sta -
wi cie le MZI. 

Po wtó re – na ru sze niem pra wa
oraz za kłó ce niem spo ko ju ży cia
miesz kań com są sia du ją cych osie dli
miesz ka nio wych jest, ich zda niem,
pro wa dze nie dzia łal no ści na nie przy -
ję tej do użyt ku przez in spek to ra nad -
zo ru bu dow la ne go ha li ma ga zy no wej
i par kin gu, a tak że – jak pod kre śla -
ją – sa mo wol na dzia łal ność, po le ga ją -
ca na or ga ni za cji skła do wi ska gru zu,

zie mi i ma te ria łów bu dow la nych.
Do te go do cho dzi też roz jeż dża nie
dróg cięż kim sprzę tem trans por to -
wym i ma szy na mi bu dow la ny mi. 

W oce nie MZI ska la dzia łal no ści
sprzecz nej z in te re sem pu blicz nym
na oma wia nych w Kro to szy nie in we -
sty cjach i re ali zo wa nych z na ru sze -
niem prze pi sów pra wa po rów ny wal -
na jest ze spra wą bu do wy tzw. zam ku
w Stob ni cy i ob ra zu je współ dzia ła nie
róż nych or ga nów w ce lu le ga li za cji
urzęd ni czej fik cji praw nej. – Do dat -
ko wo na le ży za uwa żyć, że w przy -
pad ku kro to szyń skim prze wle kłość,
brak kon cep cji, wy cin ko we trak to -
wa nie prze pi sów pra wa i in ne są
przy kła dem nę ka nia miesz kań ców
i po zba wie nia ich go dzi wych wa run -
ków do za miesz ki wa nia i ży cia
w swo ich osie dlach. Rów no cze śnie
przy wo ła ne przez miesz kań ców nie -
pra wi dło wo ści praw ne, wie lo let nie
urzęd ni cze przy zwo le nie, po zwa la ją -
ce in we sto ro wi na two rze nie ko lej -
nych sa mo wo li bu dow la nych (…),
sta no wią uza sad nio ne prze słan ki
do wstrzy ma nia wszyst kich nie le gal -
nych dzia łal no ści in we sto ra i na stęp -
nie okre śle nie wa run ków po zwa la ją -
cych na użyt ko wa nie te re nu zgod nie
z wy da ny mi po sta no wie nia mi i de cy -
zja mi – ar gu men tu ją przed sta wi cie le
MZI, któ rzy ocze ku ją, że w wy ni ku
pod ję tych przez wo je wo dę dzia łań
przy wró co ne zo sta nie po czu cie pra -
wo rząd no ści i wresz cie uwzględ nio -
ny bę dzie słusz ny in te res zna czą cej
czę ści spo łecz no ści mia sta.

(AN KA) 



W śro dę, 3 lu te go, na dro dze w po -
bli żu miej sco wo ści Wró że wy (gmi na
Kro to szyn) do szło do tra gicz ne go wy -
pad ku. Sa mo chód mar ki Vo lvo zje -
chał po za ob ręb jezd ni i ude rzył
w przy droż ne drze wo. Si ła ude rze nia
by ła tak du ża, że kie ru ją ce go po jaz -
dem mło de go czło wie ka nie uda ło
się ura to wać. 

Do wy pad ku do szło po go dzi -
nie 16.00. Po otrzy ma niu zgło sze nia
do dzia łań ra tow ni czych na tych miast
za dys po no wa no dwa za stę py z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to -
szy nie oraz stra ża ków z jed no stek OSP
w Kro to szy nie i Be ni cach, jak rów nież
Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go
i po li cję. Na miej sce udał się tak że, po -
jaz dem roz po znaw czo -ra tow ni czym,
funk cjo na riusz peł nią cy funk cję ofi ce -
ra w dys po zy cji ko men dan ta po wia to -
we go PSP w Kro to szy nie.

Do tarł szy na miej sce, stra ża cy,
po za bez pie cze niu te re nu dzia łań,
na tych miast przy stą pi li do oce ny sta -
nu nie przy tom ne go uczest ni ka wy -
pad ku, któ ry znaj do wał się w zde for -
mo wa nym sa mo cho dzie. Stwier -
dziw szy brak czyn no ści ży cio wych

u mło de go męż czy zny, roz po czę to
wal kę o je go ży cie. Ra tow ni cy z po -
mo cą na rzę dzi hy drau licz nych do sta -
li się do kie row cy i roz po czę li re su scy -
ta cję krą że nio wo -od de cho wą z uży -
ciem au to ma tycz ne go de fi bry la to ra
oraz sprzę tu do tle no te ra pii czyn nej. 

We zwa no tak że Lot ni cze Po go to -
wie Ra tun ko we, w związ ku z czym
wy zna czo no lą do wi sko na po bli skim
po lu upraw nym. – W mo men cie
przy by cia na miej sce ka ret ki po go to -
wia po szko do wa ne go prze ka za no
pod opie kę Ze spo łu Ra tow nic twa

Me dycz ne go. Po wy lą do wa niu śmi -
głow ca ko or dy na cję dzia łań me dycz -
nych prze jął le karz LPR. Nie ste ty,
po upły wie 34 mi nut re su scy ta cji
stwier dził zgon mło de go męż czy -
zny – in for mu je st. asp. Ma te usz Dy -
mar ski.

Stra ża cy usu nę li z jezd ni i po bli -
skie go po la ele men ty ka ro se rii sa mo -
cho do wej. Po czyn no ściach re ali zo -
wa nych przez pro ku ra to ra i funk cjo -
na riu szy po li cji dzia ła nia za koń czo -
no. Ak cja trwa ła po nad 3,5 go dzi ny.

(AN KA)
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WYPADEK

Śmierć młodego kierowcy

Pod czas nie daw nej se sji kro to szyń -
skiej Ra dy Miej skiej Ma riusz Urba -
niak zwró cił się do bur mi strza z ko -
lej ny mi py ta nia mi do ty czą cy mi
Punk tu Se lek tyw nej Zbiór ki Od pa -
dów Ko mu nal nych w na szym mie -
ście. 

Te mat PSZOK -u po ru sza ny jest
na se sjach już od dłuż sze go cza su.
Kie dy po wy gra nym prze tar gu przez
fir mę EKO z Ka li sza oka za ło się, że
no wy PSZOK ma po wstać przy ul.
Trans por to wej, miesz kań cy zwró ci li
się do rad nych z oba wa mi, że znaj dzie
się on zbyt bli sko bu dyn ków miesz -
kal nych. Wła dze mia sta za pew nia ły
jed nak, że żad ne go za gro że nia w tej
kwe stii nie ma. 

Na stycz nio wej se sji rad ny Ma -
riusz Urba niak zwró cił się do bur mi -
strza z ko lej ny mi py ta nia -
mi. – W związ ku z do nie sie nia mi me -
dial ny mi do ty czą cy mi PSZOK -
-u przy ul. Trans por to wej i te go, że nie
jest on jesz cze czyn ny, chciał bym
zwró cić się do pa na bur mi strza z ta -
kim py ta niem – czy wia do mo już kie -
dy zo sta nie otwar ty? Chcę też za py -
tać, czy w związ ku z tym, że nie zo stał
uru cho mio ny 1 stycz nia te go ro -
ku – a przy po mnę tyl ko, że kil ku rad -
nych, w tym ja, uwa ża ło, iż ten ter min
jest nie re al ny – zgod nie z za pi sa mi
umo wy fir ma EKO zo sta nie po cią -
gnię ta do ja kiejś od po wie dzial no ści fi -
nan so wej? – do py ty wał M. Urba niak. 

W od po wie dzi bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek po sta no wił przed sta -
wić te mat nie co sze rzej, po nie waż ca -
ły czas bu dzi on nie po kój wśród
miesz kań ców i po wra ca na se sjach
Ra dy Miej skiej jak bu me -
rang. – Chciał bym po wie dzieć, czym
wła ści wie jest PSZOK. Być mo że roz -
wie je to wąt pli wo ści zwią za ne z je go
tym cza so wą lo ka li za cją – tłu ma czył

wło darz Kro to szy na. – Jest to punkt,
do któ re go moż na za wieźć po se gre -
go wa ne od pa dy, któ rych pań stwo
ma cie cza sa mi w nad mia rze – jak od -
pa dy zie lo ne, któ re nie miesz czą się
w po jem ni ki, czy wiel ko ga ba ry to we,
któ re nie zo sta ły za bra ne, al bo zu ży te
opo ny. Jak pań stwo pa mię ta cie, mó -
wi li śmy już o tym, że fir ma, któ ra wy -
gra ła prze targ na od biór i za go spo da -
ro wa nie od pa dów na te re nie Związ -
ku Mię dzyg min ne go EKO SIÓ DEM -
KA, ma 60 dni na otwar cie Punk tu
Se lek tyw nej Zbiór ki Od pa dów Ko -
mu nal nych. Je śli w tym cza sie nie
otwo rzy te go punk tu, to oczy wi ście
bę dą na li cza ne ka ry. Oscy lu ją one
w gra ni cach, o ile do brze pa mię -
tam, 250 zło tych dzien nie. Nie po tra -
fię na to miast w tym mo men cie od po -
wie dzieć na py ta nie, kie dy punkt zo -
sta nie otwar ty, po nie waż fir ma EKO
Ka lisz zło ży ło sto sow ne do ku men ty
in for mu ją ce o nie za do wo le niu
miesz kań ców. Jak to się prze ło ży
na da tę otwar cia punk tu – dzi siaj nie -
ste ty nie po tra fię od po wie dzieć – ob -
ja śnił F. Mar sza łek.

Bur mistrz pod kre ślił też, że
PSZOK bę dzie umiej sco wio ny
przy ul. Trans por to wej tyl ko tym -
cza so wo – na okres obo wią zy wa nia
umo wy mię dzy EKO SIÓ DEM KĄ
a EKO Ka lisz, któ ra za war ta zo sta ła
do koń ca bie żą ce go ro ku. Za ape lo -
wał do miesz kań ców o zro zu mie nie
i za zna czył, że w in te re sie wszyst -
kich jest przede wszyst kim to, aby
ta ki punkt po wstał, tym bar dziej że
nie nie sie za so bą żad ne go za gro że -
nia. Zwią zek EKO SIÓ DEM KA pla -
nu je wy bu do wać PSZOK w oko li -
cach uli cy Ce glar skiej. Być mo że po -
wsta nie on już w przy szłym ro ku
i wszyst kie pro ble my z tym zwią za -
ne tym sa mym znik ną. 

(LE NA)

Z SESJI

Kiedy PSZOK zostanie otwarty?
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Na piąt ko wej kon fe ren cji pra so wej pre mier
Ma te usz Mo ra wiec ki po in for mo wał o znie sie -
niu, od 12 lu te go, nie któ rych ob ostrzeń zwią -
za nych z pa nu ją cą epi de mią. W ra mach ści -
słe go re żi mu sa ni tar ne go, po cząt ko wo tyl ko
na dwa ty go dnie, otwar te bę dą mo gły być ba -
se ny, ho te le, sto ki nar ciar skie, te atry, ki na, bo -
iska i kor ty. Na dal za mknię te po zo sta ją re -
stau ra cje. 

– Nie mo że my po zwo lić so bie na sze ro kie
lu zo wa nie. Wi dzi my, co dzie je się u na szych są -
sia dów, w Unii Eu ro pej skiej. Po wrót do cał ko -
wi tej nor mal no ści był by przed wcze sny. To, co
pro po nu je my, bę dzie dzia ła niem wa run ko -
wym – tłu ma czył pre mier Ma te usz Mo ra wiec -
ki na kon fe ren cji pra so wej. – Przez ostat nie ty -
go dnie uważ nie wsłu chi wa li śmy się w gło sy śro -
do wisk go spo dar czych, za gra nicz nych i pol -
skich eks per tów oraz Ra dy Me dycz nej. Prze -
dys ku to wa li śmy te mat bar dzo do głęb nie. De -
cy zja ta nie by ła ła twa i, co szcze gól nie pod kre -
ślam, wciąż jest obar czo na ry zy kiem. Na sza do -
tych cza so wa stra te gia wal ki z epi de mią przy no -
si re zul ta ty, ale wszy scy wi dzi my, jak agre syw -
nie za cho wu je się wi rus, dla te go mu si my po stę -
po wać bar dzo ostroż nie. Je dy ną roz sąd ną tak ty -
ką jest po dej ście „otwie ra nia krok po kro ku”.
Bę dzie my tu ści śle współ pra co wać z przed się -

bior ca mi i przed sta wi cie la mi każ dej z otwie ra -
nych branż. Wal ka z wi ru sem na uczy ła nas, że
ni cze go nie mo że my być pew ni raz na za wsze.
Jed nak je śli za cho wa my dys cy pli nę i utrzy ma -
my ten dwu ty go dnio wy rytm stop nio we go
otwie ra nia go spo dar ki, to my ślę, że dal sze eta py
to nie od le gła per spek ty wa – za ko mu ni ko wał
szef rzą du.

Co się zmie ni od 12 lu te go? Swo ją dzia łal -
ność bę dą mo gły pro wa dzić ho te le i miej sca
noc le go we, ale że by przyj mo wać go ści, mu szą

do sto so wać się do ści słe go re żi mu sa ni tar ne go.
Mak sy mal nie mo że być za ję te 50 pro cent
miejsc. Za mknię te mu szą po zo stać ho te lo we re -
stau ra cje. Po sił ki, na ży cze nie go ści, bę dą do star -
cza ne do po ko jów.

Wa run ko wo, na okres dwóch ty go dni,
otwar te zo sta ły tak że bo iska, kor ty czy lo do wi -
ska, ale rów nież sto ki nar ciar skie i ba se ny. Ze -
zwo lo no więc na upra wia nie spor tu w prze -
strze ni otwar tej. – Na ra zie nie ma mo wy
o otwar ciu si łow ni, klu bów fit ness i re stau ra cji.

Ko ro na wi rus roz no si się dro gą kro pel ko wą i nie
mo że my tu pó ki co zro bić nic in ne go – oznaj -
mił M. Mo ra wiec ki. Za tem lo ka le ga stro no -
micz ne wciąż mo gą świad czyć je dy nie usłu gi
na wy nos i na do wóz.

Od 12 lu te go mo gą dzia łać też ki na, te atry,
fil har mo nie i ope ry. Na ra zie tak że wa run ko -
wo – przez dwa ty go dnie. W tych in sty tu cjach
obo wią zy wać bę dzie li mit 50 pro cent za ję tych
miejsc na wi dow ni oraz za kry wa nie ust i no sa.

W pla ców kach oświa to wych bez zmian.
W try bie zdal nym na dal uczyć się mu szą dzie ci
z klas IV -VIII szkół pod sta wo wych i mło dzież ze
szkół po nad pod sta wo wych. 

– Wszyst kie de cy zje po dej mu je my ze
świa do mo ścią ry zy ka, ja kie mo gą ze so bą
nieść. Uru cha mia my lu zo wa nie ob ostrzeń
w spo sób wa run ko wy. To pew na trud ność.
Ozna cza ona, że ist nie je ry zy ko trans mi sji ko -
ro na wi ru sa. Naj bliż sze 14 dni jest w na szych
rę kach, to od nas za le ży, co bę dzie da -
lej – oświad czył Adam Nie dziel ski, mi ni ster
zdro wia. – Każ da z tych branż, któ re obej mą
no we ob ostrze nia od 12 lu te go, mu si być
utrzy my wa na w ści słym re żi mie sa ni tar nym.
Pa mię taj my o ma secz kach i od po wied niej de -
zyn fek cji. Wra caj my też do re gu lar nych wi zyt
u le ka rza – ape lo wał szef re sor tu.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

F
O

T
. 

w
w

w
.k

ro
to

s
z
y
n
.p

l



Na Bieżąco6 WTOREK, 9 lutego 2021

F
O

T
. 

S
P

 1
 K

o
ź
m

in
 W

lk
p
.

KROTOSZYN

Jedno boisko do siatkówki
plażowej to za mało?

Pod czas stycz nio wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie Ro man Olej nik
za pre zen to wał opi nię miesz kań ców,
któ rzy uwa ża ją, że na te re nie no we -
go kom plek su spor to we go, któ ry po -
wsta je na Bło niu, po win ny zna leźć
się przy naj mniej dwa bo iska do siat -
ków ki pla żo wej. 

Jak mó wił rad ny Olej nik, miesz -
kań cy uwa ża ją, iż jed no bo isko
do siat ków ki pla żo wej na no wym
kom plek sie to zde cy do wa nie za ma ło.
Gdy by po wsta ły przy naj mniej dwa,
moż na by wte dy or ga ni zo wać tam za -
wo dy w tej dys cy pli nie. – Ostat nio
du żo mó wi ło się o spo rcie. Chcia łem
za dać py ta nie od no ście Bło nia. Mó wi
się, że są tam jesz cze te re ny wol ne
do za go spo da ro wa nia. Są w tej kwe -
stii gło sy siat ka rzy pla żo wych, że jest
prze wi dzia ne tam jed no bo isko
do pla żów ki. W związ ku z tym ra czej
ja kieś po waż niej sze za wo dy nie bę dą
mo gły się od by wać, gdyż za wod ni cy
mu sie li by na zbyt dłu go cze kać. Czy
ist nie je moż li wość wy bu do wa nia
tam jesz cze jed ne go bo iska do pla -
żów ki? – py tał R. Olej nik.

W od po wie dzi bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek stwier dził, że bę dą cy
w koń co wej fa zie bu do wy kom pleks
spor to wy w za my śle ma nie co in ne za -
sto so wa nie niż or ga ni za cja za wo dów
siat ków ki pla żo wej. – W tym pro jek -
cie nie ma dru gie go bo iska do pił ki

pla żo wej, więc w tej chwi li nie ma
moż li wo ści wy bu do wa nia go. Pro jekt
zo sta nie zre ali zo wa ny w ta kim za kre -
sie, w ja kim zo stał spo rzą dzo ny. Oczy -
wi ście w przy szło ści, je śli bę dą pie nią -
dze, bę dzie moż na się za sta na wiać
nad róż ny mi in ny mi roz wią za nia -
mi – od po wie dział F. Mar sza łek. 

Z ko lei wi ce bur mistrz Ry szard
Czusz ke zwró cił uwa gę na to, iż do tej
po ry wszel kie za wo dy pla żów ki od by -
wa ły się na bo iskach przy ul. Ogro -
dow skie go. – Chciał bym do po wie -
dzieć do tej in for ma cji, któ rą prze ka -
zał pan bur mistrz, że za wo dy spor to -
we mo gą się od by wać i od by wa ją się
od wie lu lat na dwóch bo iskach
do pił ki pla żo wej przy ul. Ogro dow -
skie go. Funk cja kom plek su na Bło niu
ma być nie co in na. Nie ma on słu żyć
or ga ni za cji tur nie jów. Ma mieć tyl ko
cha rak ter re kre acyj ny, co ozna cza, że
oso by, któ re bę dą chcia ły tam przyjść,
nie uma wia jąc się wcze śniej na go dzi -
nę, bę dą mo gły z te go bo iska ko rzy -
stać. Dla te go też uwa ża my, że ma jąc
już ta ką ba zę, po wsta nie ko lej ne go ta -
kie go obiek tu z dwo ma bo iska mi jest
nie za sad ne, tym bar dziej że im prez,
któ re się od by wa ją przy ul. Ogro dow -
skie go, jest kil ka w ska li ro ku. Sam
zresz tą bio rę w nich udział i mo gę po -
wie dzieć, że stan in fra struk tu ry jest
do bry i wy star czy na te go ty pu za wo -
dy – oznaj mił R. Czusz ke. 

(LE NA)

Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Koź mi nie
Wlkp. bie rze udział w pro jek cie „Cy -
fro wa Szko ła Wiel ko polsk@ 2020”. 4
lu te go pla ców ka wzbo ga ci ła się o ko -
lej ny sprzęt kom pu te ro wy – 25 ta ble -
tów i lap top. 

Pro jekt re ali zo wa ny jest w ra -
mach Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la -
ta 2014-2020 (Oś prio ry te to wa 8,
Dzia ła nie 8.1., Pod dzia ła nie 8.1.3).
Głów nym ce lem jest pod nie sie nie
kom pe ten cji ICT 4940 na uczy cie li
i 11680 uczniów z 600 wiel ko pol -
skich szkół pro wa dzą cych kształ ce nie
ogól ne na po zio mie pod sta wo wym
i po nad pod sta wo wym.

Ko rzy ści dla pla có wek bio rą cych
udział w pro jek cie jest mnó stwo: bu -
do wa sie ci Wi -Fi, umoż li wia ją ca ko -
rzy sta nie z In ter ne tu ca łej spo łecz no -
ści szkol nej, oraz utrzy ma nie jej przez
ca ły okres re ali za cji pro jek tu; wy po sa -
że nie pra cow ni przed mio to wych
w cy fro we na rzę dzia dy dak tycz ne, tj.
lap to py czy ta ble ty; stwo rze nie apli -
ka cji cy fro wych, umoż li wia ją cych
kon ty nu ację za jęć lek cyj nych i po za -
lek cyj nych w szko łach po za koń cze -
niu pro jek tu; umoż li wie nie wy ko rzy -
sta nia sys te mów wi de okon fe ren cyj -
nych dla po trzeb zdal ne go na ucza nia
oraz kon fe ren cji dla uczniów i na -
uczy cie li; stwo rze nie por ta lu dla po -
trzeb umiesz cza nia tre ści edu ka cyj -
nych, z moż li wo ścią ich pu bli ko wa -
nia przez po szcze gól ne pla ców ki; in -
te rak tyw ne włą cze nie w re gio nal ną
in fra struk tu rę te le tech nicz ną ośrod -
ków i cen trów do sko na le nia na uczy -
cie li oraz bi blio tek pe da go gicz nych,
dla któ rych or ga nem za ło ży ciel skim
jest sa mo rząd wo je wódz twa wiel ko -
pol skie go, umoż li wia ją ce wy mia nę
in for ma cji, po bie ra nie przez na uczy -
cie li za so bów edu ka cyj nych, re ali za -
cję te le kon fe ren cji i wy kła dów in te -
rak tyw nych.

– Ogrom nie się cie szę, że uda ło
się wejść w ko lej ny etap kom pu te ry -
za cji szko ły. Po zy ska nie sprzę tu po -
zwo li ło wy po sa żyć pla ców kę w no -
wo cze sny sprzęt i stwo rzyć lep szą ba -
zę dy dak tycz ną. Sta ra my się, aby wa -
run ki na uki i pra cy by ły jak naj lep sze.
Oczy wi ście nie oby wa się bez pro ble -
mów. Cza sa mi sprzęt kom pu te ro wy
czy in ter net za wo dzą i się psu ją, stąd
cią gle sta ra my się wy po sa żać szko łę
w no we urzą dze nia, ko rzy sta jąc z naj -
now szych roz wią zań i tech no lo gii.
W naj bliż szym cza sie ma my za miar
przy stą pić do ko lej ne go eta pu kom -
pu te ry za cji szko ły – ko men tu je Ja cek
Za wod ny, dy rek tor SP nr 1 w Koź mi -
nie Wlkp. 

W ostat nich la tach sys te ma tycz -
nie i suk ce syw nie koź miń ska Je dyn ka
wzbo ga ca się o no wo cze sny sprzęt.
W 2018 ro ku w pla ców ce za mon to -
wa no dwa 65-ca lo we mo ni to ry mul -
ti me dial ne, po zy ska ne z rzą do we go
pro gra mu „Ak tyw na ta bli ca”. W la -
tach 2018-2019 szko ła otrzy ma ła
kom pu te ry od Agen cji Re struk tu ry -
za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa.
W mi nio nym ro ku Je dyn ka apli ko -

wa ła do pro gra mów rzą do wych
„Zdal na szko ła” i „Zdal na szko ła+”,
po zy sku jąc dzię ki te mu 16 lap to pów
do na uki zdal nej. W koź miń skiej pla -
ców ce dzia ła ją świa tło wód i in ter net
sze ro ko pa smo wy, dzien nik elek tro -
nicz ny Li brus i plat for ma MS Te ams
do zdal nej edu ka cji.

– Po zy ska ny sprzęt po zwo lił
na stwo rze nie no wo cze snej pra cow ni
kom pu te ro wej, Mul ti me dial ne go
Cen trum Bi blio tecz ne go z sa lą
do pro wa dze nia za jęć ję zy ko wych
oraz zdal nej pra cow ni kom pu te ro -
wej z miej scem do ła do wa nia sprzę -
tu. Każ da izba lek cyj na jest wy po sa -
żo na w kom pu ter z do stę pem do in -
ter ne tu i pro jek tor lub ta bli cę mul ti -
me dial ną – mó wi J. Za wod ny. War to
do dać, iż od ban ków PKO BP i San -
tan der szko ła po zy ska ła biur ka, sza fy
i krze sła do sal lek cyj nych. 

Roz wój kom pu te ry za cji szko ły
był moż li wy dzię ki wspar ciu Mi ni -
ster stwa Edu ka cji i Na uki, sa mo rzą -
du wo je wódz twa wiel ko pol skie go,
gmi ny Koź min Wlkp., Ra dy Ro dzi -
ców i lo kal nych przed się bior ców.

OPRAC. (AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Nieustanne unowocześnianie bazy dydaktycznej
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29 stycz nia na sta no wi sko wo je wo -
dy wiel ko pol skie go, na wnio sek mi -
ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni -
stra cji, pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki
po wo łał Mi cha ła Zie liń skie go. Za stą -
pił on Łu ka sza Mi ko łaj czy ka, któ ry tę
funk cję prze stał peł nić 15 grud nia
mi nio ne go ro ku. 

– Po wo ła nie na sta no wi sko wo je -
wo dy wiel ko pol skie go przez pre mie -
ra Ma te usza Mo ra wiec kie go jest dla
mnie wiel kim za szczy tem i ogrom -
nym zo bo wią za niem. Sto ję przed du -
żym wy zwa niem, a swo ją pra cę dla
Wiel ko po lan po strze gam ja ko mi -
sję – oświad czył 1 lu te go pod czas
pierw szej kon fe ren cji pra so wej no wo
wy bra ny wo je wo da.

Mi chał Zie liń ski jest ab sol wen -
tem Uni wer sy te tu Eko no micz ne go
w Po zna niu, gdzie ukoń czył kie ru nek
za rzą dza nie i mar ke ting. Od 2018 ro -
ku peł nił funk cję dy rek to ra wiel ko -
pol skie go od dzia łu Agen cja Re struk -
tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa.
Wcze śniej był za stęp cą dy rek to ra
Kra jo we go Ośrod ka Wspar cia Rol nic -
twa – od dział te re no wy w Po zna niu.
Jest tak że wi ce pre ze sem Pra wa i Spra -
wie dli wo ści w okrę gu pil skim i prze -
wod ni czą cym ko mi te tu te re no we go
tej par tii w Obor ni kach.

Pierw sze go dnia na no wym sta -
no wi sku wo je wo da M. Zie liń ski spo -
tkał się z wi ce wo je wo da mi oraz kie -
row nic twem Wiel ko pol skie go Urzę -
du Wo je wódz kie go. 

Przy po mnij my, że Łu kasz Mi ko -
łaj czyk 15 grud nia prze stał peł nić

funk cję wo je wo dy wiel ko pol skie go.
Z te go sta no wi ska od wo łał go pre -
mier Ma te usz Mo ra wiec ki, na wnio -
sek Ma riu sza Ka miń skie go – mi ni -
stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni -
stra cji. – Po wo dem zło że nia wnio sku
o od wo ła nie by ła utra ta za ufa nia
do wo je wo dy w związ ku z pod ję ciem
przez nie go sprzecz nej z in te re sem
pu blicz nym i wy da nej z na ru sze niem
prze pi sów pra wa de cy zji do ty czą cej
bu do wy tzw. zam ku w Stob ni -
cy – na pi sa no wów czas w ko mu ni ka -
cie Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz -
nych i Ad mi ni stra cji. Jak bo wiem in -
for mo wał wcze śniej Wiel ko pol ski
Urząd Wo je wódz ki, wo je wo da Mi ko -
łaj czyk uznał waż ność zgo dy na bu -
do wę zam ku.

Przy po mnij my, że bu do wa tzw.
zam ku w Stob ni cy jest pro wa dzo na
na ob sza rze Na tu ra 2000. O in we sty -
cji zro bi ło się gło śno la tem 2018 ro -
ku. Wte dy CBA roz po czę ło ba da nie
pra wi dło wo ści wy da nych de cy zji. Na -
stęp nie Ge ne ral ny Dy rek tor Ochro -

ny Śro do wi ska wsz czął kon tro lę pro -
ce su de cy zyj ne go do ty czą ce go bu do -
wy. Po nad to spra wę skie ro wa no
do pro ku ra tu ry. W po ło wie lip ca
w związ ku z in we sty cją za trzy ma no
i przed sta wio no za rzu ty sied miu oso -
bom.

Ł. Mi ko łaj czyk spę dził na sta no -
wi sku wo je wo dy wiel ko pol skie go nie -
co po nad rok. – (…) Był to czas pe łen
wy zwań. Nie prze wi dy wal ny, wy jąt -
ko wy, trud ny. Czas wal ki z pan de -
mią Co vid -19 oraz wie lu ini cja tyw
i pro jek tów na rzecz Wiel ko pol ski.
To tak że czas bu do wa nia dia lo gu, po -
ko ny wa nia róż nic i wy pra co wy wa nia
kom pro mi sów. Co dzień sta ra łem się
czy nić wszyst ko, by wza jem ny sza cu -
nek, do bro pu blicz ne i bez pie czeń -
stwo by ły pod sta wą współ pra cy
z każ dym, z kim przez ostat ni rok by -
ło da ne mi się spo tkać. Koń czę służ bę
Wiel ko pol sce z po czu ciem do brze
speł nio ne go obo wiąz ku (...) – na pi sał
w oświad cze niu Ł. Mi ko łaj czyk.

(AN KA)

WIELKOPOLSKA

Michał Zieliński nowym wojewodą

Mi mo trud no ści zwią za nych z epi de -
mią i obo wią zu ją cym re żi mem sa ni -
tar nym 29. Fi nał Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy uda ło się prze -
pro wa dzić. Wie le wy da rzeń od by wa -
ło się w for mu le on li ne. Wszel kie
prze ciw no ści jed nak ni ko go nie zra -
zi ły i jak co ro ku w WOŚP -owy fi nał
za an ga żo wa ło się mnó stwo osób. 

Rów nież w Kro to szy nie nie za bra kło
wo lon ta riu szek i wo lon ta riu szy, któ rzy
tym ra zem by li wy po sa że ni nie tyl ko
w tra dy cyj ne pusz ki oraz iden ty fi ka to ry,
ale tak że w ma secz ki ochron ne. Dla kro -
to szyń skie go szta bu WOŚP kwe sto wa ło

w tym ro ku bli sko stu wo lon ta riu szek
i wo lon ta riu szy. 

Już te raz wia do mo, że w Kro to szy nie
za bra no po nad 75 ty się cy zło tych, lecz
osta tecz na kwo ta bę dzie zna na po po -
now nym prze li cze niu ze bra nych pie nię -
dzy i wy mia nie wa lut w ban ku. 

W 29. Fi nał WOŚP w Kro to szy nie włą -
czy ło się wie le osób, firm, in sty tu cji. Kro to -
szyń ski sztab skła da im wszyst kim ser decz ne
po dzię ko wa nia, jak rów nież ar ty stom, któ -
rzy te go dnia wy stę po wa li on li ne i na ży wo.

Miej my na dzie ję, iż 30. fi nał Wiel kiej
Or kie stry od bę dzie się już bez ogra ni czeń
zwią za nych z sy tu acją epi de micz ną. 

(AN KA)

KROTOSZYN

WOŚP-owe podsumowanie
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NA CZASIE

Zdalne nauczanie 
– czyli jak oświata stanęła na głowie...
Od wio sny ubie głe go ro ku w szko łach pro wa dzo ne jest zdal ne na ucza nie.
Oczy wi ście po mi ja my tu taj okres wa ka cyj ny oraz epi zo dycz ny po wrót na uki
tra dy cyj nej na po cząt ku trwa ją ce go ro ku szkol ne go. War to za tem po ku sić
się o coś w ro dza ju oce ny ta kiej for mu ły kształ ce nia. 
Gdy ana li zu je się zja wi sko zdal ne go na ucza nia, po ja wia się sze reg py tań.
Ja ki wpływ na dzie ci i mło dzież ma brak re gu lar ne go kon tak tu z ró wie śni -
ka mi i na uczy cie la mi? Jak wpły wa na uczniów wie lo go dzin ne prze sia dy wa -
nie przed lap to pa mi, ta ble ta mi? Ja kie efek ty dy dak tycz no -wy cho waw cze
przy no si obo wią zu ją cy tryb na uki? Jak we ry fi ko wać wie dzę mło dych lu dzi,
ucząc on li ne? Czy dzie ci i mło dzież na ty le od zwy cza ją się od swo ich szkół,
że nie bę dą chcia ły wra cać w mu ry tych pla có wek? Jak w ta kich wa run kach
kształ to wać w mło dym po ko le niu po sta wy pro spo łecz ne? Czy za tra ci ono
umie jęt ność na wią zy wa nia nor mal nych (nie wir tu al nych!) re la cji mię dzy -
ludz kich? Jak szko ły upo ra ły się z wy zwa niem, ja kie po sta wi ła przed ni mi
epi de micz na sy tu acja?
To tyl ko część py tań, ja kie od ra zu przy cho dzą do gło wy. O te wszyst kie
aspek ty po sta no wi li śmy za py tać oso by bez po śred nio zwią za ne z edu ka cją,
w więk szo ści dy rek to rów szkół z te re nu po wia tu kro to szyń skie go. Oka zu je
się, że na si roz mów cy mie li wie le do po wie dze nia. Po pro si li śmy też o opi nie
ro dzi ców i uczniów oraz eks per ta w dzie dzi nie psy cho lo gii. Z po niż szych wy -
po wie dzi wy ła nia się kon kret ny, dość ja sno za ry so wa ny ob raz zdal ne go try -
bu na ucza nia. Ja ki? Prze ko naj cie się sa mi.

IZA BE LA KOS SA KOW SKA
DY REK TOR ZE SPO ŁU SZKÓŁ PO NAD POD -
STA WO WYCH NR 3
IM. JA NA PAW ŁA II W KRO TO SZY NIE

– Za cznij my od te go, iż na uki
sta cjo nar nej nic nie za stą pi. Jed nak
sy tu acja, w ja kiej zna la zły się pol skie
szko ły na prze ło mie wrze śnia i paź -
dzier ni ka, nie po zo sta wia ła in ne go
wy bo ru jak tyl ko przej ście na na -
ucza nie zdal ne. Na sza szko ła do te go
ce lu wy ko rzy stu je plat for mę Of fi -
ce 365 i apli ka cję Te ams. 

Sku tecz ność na ucza nia i ucze nia
się w for mie zdal nej za le ży oczy wi -
ście od ja ko ści sprzę tu i szyb ko ści in -

ter ne tu, za rów no po stro nie ka dry
pe da go gicz nej, jak i po stro nie
uczniów. Na ja kość kształ ce nia
wpły wa rów nież umie jęt ność ob słu -
gi wy ko rzy sty wa nej plat for my. Na si
na uczy cie le od by li dwa szko le nia

z te go za kre su. Je że li cho dzi o przed -
mio ty teo re tycz ne, to zdal na na uka
mo że być efek tyw na. Na to miast
w przy pad ku kształ ce nia prak tycz -
ne go, mam tu taj oczy wi ście na my śli
za ję cia prak tycz ne, ich re ali za cja
w for mie zdal nej jest bar dzo trud na,
a bio rąc pod uwa gę nie któ re czę ści
ma te ria łu – wręcz nie moż li wa.
W na szej szko le ko rzy sta my z moż li -
wo ści, ja kie da je roz po rzą dze nie Mi -
ni ster stwa Edu ka cji i Na uki i pro wa -
dzi my dla uczniów tech ni kum sta -
cjo nar ne za ję cia prak tycz ne w wy -
mia rze do 10 go dzin. Od by wa ją się
one oczy wi ście zgod nie z wszel ki mi
wy mo ga mi sa ni tar ny mi. 

RO MAN OLEJ NIK
DY REK TOR ZE SPO ŁU SZKÓŁ PO NAD POD -
STA WO WYCH NR 2
IM. K. F. LI BEL TA W KRO TO SZY NIE 

– Po rów nać na ucza nie zdal ne
do sta cjo nar ne go bę dzie my mo gli
do pie ro po ja kimś cza sie. Efek ty na -
ucza nia sta cjo nar ne go bę dzie my
mie li już nie ba wem, po wy ni kach
eg za mi nów za wo do wych i w ma ju
po ma tu rze. Mo gę po ku sić się o po -
rów na nie na ucza nia zdal ne go z te go
ro ku, do te go, któ re od by wa ło się
w ro ku ubie głym. Je śli cho dzi o ak -
tu al ny rok szkol ny – mie li śmy szan -
sę, aby się do nie go przy go to wać.

Wzbo ga ci li śmy się o sprzęt kom pu -
te ro wy. W na szej szko le 100 pro -
cent na uczy cie li bra ło udział w kur -
sach i prze szko li ło się z plat for my
Te ams do zdal ne go na ucza nia. Na -

uczy cie le ma te ma ty ki zo sta li za opa -
trze ni rów nież w ta ble ty gra ficz ne. 

Nic jed nak nie za stą pi pra cy sta -
cjo nar nej z uczniem, z róż ny mi me -
to da mi na ucza nia, twa rzą w twarz.
Po rów nać na le ży też efek ty nie tyl ko
dy dak tycz ne. Nie mniej waż ne są
kon tak ty z ró wie śni ka mi, spo tka nia
to wa rzy skie, prze rwy mię dzy lek cja -
mi, pra ca w gru pach. Wy da je się, że
już wszy scy, za rów no na uczy cie le,
jak i ucznio wie chcie li by wró cić
do sta cjo nar ne go na ucza nia. Oczy -
wi ście ja rów nież mam już do syć tej
pu stej szko ły, bez dzwon ków lek cyj -
nych i ha ła su na ko ry ta rzach szkol -
nych. 

JA CEK ZA WOD NY
DY REK TOR SZKO ŁY POD STA WO WEJ
NR 1 IM. STRAJ KU DZIE CI KOŹ MIŃ -
SKICH 1906/1907 W KOŹ MI NIE WLKP.

– Wszy scy śle dzi my na bie żą co,
co się dzie je w Pol sce i na świe cie.
„Nie wi dzial ny wróg” jest już pra wie
wszę dzie i przy szło nam się z nim
zmie rzyć. Od wie lu mie się cy ma my
zdal ną na ukę i na sza ak tyw ność
prze nio sła się do „wir tu al nej sie ci”.
Nie jest ła two. Uczniom bra ku je co -
dzien nej ak tyw no ści i spo tkań z ró -
wie śni ka mi. Na uczy cie le mu szą
mie rzyć się z wie lo ma pro ble ma mi:
brak lub sła by sprzęt kom pu te ro wy,

nie włą czo na ka mer ka, sła ba prze pu -
sto wość in ter ne tu, brak obec no ści
na lek cji, utrzy ma nie dys cy pli ny,
kie dy uczniów nie ma bez po śred nio
na lek cji, tyl ko są po dru giej stro nie
ekra nu. Jest to sy tu acja, któ ra wią że
się z ol brzy mim lę kiem i po czu ciem
za gro że nia wśród dzie ci, ale rów nież
do ro słych. Nie po kój wzbu dza stan,
któ ry ogar nął spo łe czeń stwo. Nie
jest ła two za rzą dzać szko łą i uczyć
dzie ci w róż nych wa rian tach funk -
cjo no wa nia: sta cjo nar nym, zdal nym
czy hy bry do wym. Zresz tą czę sto
zmie nia nych. Na uka on -li ne jest
dość trud na, kło po tli wa i ma ło efek -
tyw na. Nie wspo mnę już o ilo ści
cza su, ja ki dzie ci spę dza ją w in ter ne -
cie, na ta ble cie, smart fo nie czy lap -
to pie. Je dy nym atu tem tej na uki, ja -
ki wi dzę, jest fakt, iż wszy scy prze -
szli śmy szyb ki kurs kom pu te ro wy,
a szko ły wzbo ga ci ły się w prze no śny
sprzęt i mu sia ły do sto so wać sieć in -
ter ne to wą do na uki on -li ne. 
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MAŁ GO RZA TA WY SOC KA
DY REK TOR SZKO ŁY POD STA WO WEJ
W KU KLI NO WIE

– Rze czy wi stość po sta wi ła nas
przed ogrom nym wy zwa niem, za -
sko czy ła nie zna nym, pod nio sła po -
przecz kę i skom pli ko wa ła ży cie.
Trud ne to cza sy dla wszyst kich,
rów nież dla szkół i edu ka cji obec ne -
go po ko le nia. Zmie nił się sys tem na -
ucza nia i je go for ma. Z pro wa dze nia
za jęć sta cjo nar nych zmu sze ni zo sta -
li śmy do prze rzu ce nia ca łej edu ka cji
do świa ta wir tu al ne go. Nie by li
na nią przy go to wa ni na uczy cie le,
jak i ucznio wie i ich ro dzi ce. Cię żar
edu ka cji zdal nej dźwi ga my więc
wszy scy. Wy wo łu je ona wie le fru -
stra cji, nie po ko ju, czę sto po czu cie
osa mot nie nia i de pre sji.

W na szej pla ców ce już od pierw -
sze go ty go dnia na uki zdal nej, wpro -
wa dzo nej w mar cu ubie głe go ro ku,
pro wa dzo ne są lek cje on -li ne. Obec -
nie na uczy cie le pro wa dzą lek cje
z kla so pra cow ni szkol nych, wy ko -
rzy stu jąc bo ga tą ba zę tech no lo gicz -
ną szko ły, by jak naj le piej prze pro -
wa dzić cen ną jed nost kę lek cyj ną.
Ko rzy sta ją z wie lu apli ka cji i plat -
form edu ka cyj nych. Roz ma wia ją,
wspie ra ją, słu żą po mo cą uczniom
i ro dzi com. Nie ste ty jed nak bo ry ka -
my się rów nież z wie lo ma pro ble -
ma mi, po cząw szy od spraw tech -
nicz nych, po czę ścio we uza leż nie -
nia przez uczniów od In ter ne tu.
Dzie ci sta now czo zbyt du żo cza su
spę dza ją przed kom pu te rem, co nie -
ko rzyst nie wpły wa na ich zdro wie
fi zycz ne i psy chicz ne. Pię trzą się
rów nież trud no ści w na uce, gdyż
bra ku je kon kret nych przy kła dów,
moż li wo ści wy ko ny wa nia do świad -
czeń i oczy wi ście bez po śred nie go
kon tak tu per so nal ne go ucznia z na -
uczy cie lem.

Jed nak pa mię taj my, ze szko ła to
nie tyl ko na uka. To re la cje ró wie śni -
cze, tak moc no dziś za chwia ne, wy -
cho wa nie, ucze nie się ról spo łecz -
nych, ży cia w gru pie. Kom pu ter nie
za stą pi nor mal nych re la cji ró wie śni -
czych, spo tkań, roz mów, gier ze spo -
ło wych, szkol nych za jęć po za lek cyj -
nych, na któ rych ucznio wie roz wi ja -

ją swo je pa sje, przed sta wień szkol -
nych, prze róż nych ak cji, w tym
i cha ry ta tyw nych, w któ rych
ucznio wie za wsze mo gli wy ka zać się
kre atyw no ścią i ak tyw no ścią, uczy li
się em pa tii i szczo dro ści. To wszyst -
ko jest nie zwy kle waż ne dla da ne go
eta pu roz wo ju. Jest to ogrom ny mi -
nus na ucza nia zdal ne go. Dzie ci
i mło dzież tra cą na sto sun kach mię -
dzy ludz kich, spo łecz nym oby ciu
i funk cjo no wa niu.

War to rów nież pa mię tać, że dla
wie lu uczniów szko ła to za pew nio -
ny cie pły po si łek czy azyl od prze -
mo cy do mo wej. To zaś ko lej ny,
a wła ści wie prio ry te to wy MI NUS,
nad któ rym win ni śmy się po chy lić.
Ska la prze mo cy do mo wej ro śnie
w za stra sza ją cym tem pie, a ofia ry tej
prze mo cy po zo sta ją na ła sce lo su
swych opraw ców, nie ma jąc moż no -
ści wy rwa nia się z do mu. Dla te go
tak waż ny jest sta ły kon takt na uczy -
cie la, wy cho waw cy z uczniem. Stąd
apel – nie ba ga te li zuj my więc go -
dzin z wy cho waw cą, roz ma wiaj my,
ob ser wuj my na szych uczniów, ich
sa mo po czu cie, za cho wa nie, któ re
nie jed no krot nie mó wi sa mo za sie -
bie i roz pacz li wie wo ła o po moc.
Bądź my czuj ni, by w ra zie po trze by
nieść po moc. 

Wie lu uczniów jest wy klu czo -
nych ze zdal ne go na ucza nia. To
dość du ży pro blem w obec nej chwi -
li. Po wo dem są pro ble my ze sprzę -
tem, In ter ne tem, brak prze strze ni
do na uki, trud na sy tu acja ro dzin na,
w/w prze moc do mo wa, ale tak że le -
ni stwo i lek ce wa że nie wła sne go roz -
wo ju. Nie ma za tem zdal ne na ucza -
nie wie lu za let, jed ną z nie licz nych
jest spraw niej sza ob słu ga kom pu te -
ra.

Nie ma my jed nak wyj ścia. Na -
ucza nie zdal ne w do bie pan de mii
sta ło się ko niecz no ścią, prio ry te tem
jest zdro wie i ży cie nas wszyst kich,
dla te go wspól nie z ro dzi ca mi win ni -
śmy do ło żyć wszel kich sta rań, za -
opie ko wać się wy cho waw czo na szy -
mi ucznia mi i za dbać o prze ka za nie
bo gac twa wie dzy, na mia rę moż li -
wo ści zdal ne go na ucza nia. 

W na szej pla ców ce do kła da my
wszel kich sta rań, by jak naj mniej
ucier pie li na na ucza niu zdal nym na -
si ucznio wie. Dzię ki na szym dzia ła -
niom nie ma my tzw. uczniów po za
sys te mem edu ka cji, co, jak już wspo -
mnia łam, jest ogrom nym pro ble -
mem w obec nych cza sach dla wie lu
szkół. 

Praw dą jest jed nak, że uży wa nie
róż no rod nych wir tu al nych na rzę -
dzi i plat form edu ka cyj nych nie za -
stą pi sta cjo nar ne go na ucza nia,
na któ re cze ka my z utę sk nie niem. 

JO AN NA PE LI KANT
DY REK TOR SZKO ŁY POD STA WO WEJ
NR 1 IM. PO WSTAŃ CÓW WIEL KO POL -
SKICH W KRO TO SZY NIE

– Za wie sze nie za jęć sta cjo nar -
nych w szko łach oraz wpro wa dze nie
zdal ne go na ucza nia by ła dla nas
wszyst kich za sko cze niem. Więk -
szość z nas, za rów no na uczy cie li, jak
i uczniów oraz ro dzi ców, nie by ła
na to przy go to wa na. Bra ko wa ło nam
od po wied niej ja ko ści sprzę tu, nie
mie li śmy przy go to wa nych plat form
do na uki zdal nej, nie zna li śmy pro -
gra mów do pra cy on -li ne. 

Po cząt ki na uki zdal nej od by -
wa ły się w for mie eks pe ry men tal -
nej. Szu ka li śmy spo so bów na pro -
wa dze nie za jęć on -li ne. Uczy li śmy
się na wza jem: ucznio wie, ro dzi ce
i na uczy cie le. Bar dzo uła twi ło nam
pra cę to, że już ko rzy sta li śmy
z dzien ni ka elek tro nicz ne go. Dzię -
ki te mu mo gli śmy na bie żą co kon -
tak to wać się z ro dzi ca mi, prze ka zy -
wać in for ma cje i prze sy łać za da nia.
Ko lej nym eta pem by ło uzy ska nie
li cen cji Mi cro soft Of fi ce 365, dzię -
ki któ rej ucznio wie i na uczy cie le
mie li do stęp do opro gra mo wa nia
nie zbęd ne go w pra cy zdal nej. Ale
przede wszyst kim uzy ska li śmy
moż li wość pra cy on -li ne w cza sie
rze czy wi stym na plat for mie Te -
ams. Od te go mo men tu ucznio wie
i na uczy cie le mo gli się spo ty kać i ze
so bą roz ma wiać (nie ste ty tyl ko
wir tu al nie). 

Uczniom, któ rzy nie mie li od po -
wied nie go sprzę tu, wy po ży czy li śmy
go ze szko ły. By ło to w su mie 50 ta -
ble tów i lap to pów. Część z nich już
mie li śmy dzię ki udzia ło wi w pro jek -
cie edu ka cyj nym, część otrzy ma li -
śmy w ra mach po mo cy od pań stwa,
część ku pi li śmy z wła sne go bu dże tu. 

Czy zdal na edu ka cja to sa mo zło?
Czy ta ka na uka przy nio sła nam ko -
rzy ści? Wdro że nie zdal ne go na ucza -
nia oraz pro wa dze nie na uki w for -
mie on -li ne to bar dzo trud ny czas dla
nas wszyst kich: uczniów, ro dzi ców
i na uczy cie li. Ucznio wie stra ci li moż -
li wość bez po śred nie go kon tak tu z ró -
wie śni ka mi, na uczy cie la mi. Spę dza ją
du żo wię cej cza su przed ekra nem, co
wpły wa nie ko rzyst nie na ich zdro -
wie, stwa rza ry zy ko wy stą pie nia uza -
leż nie nia od kom pu te ra. W zdal nej
na uce bra ku je prak tycz nych przy kła -
dów, moż li wo ści wy ko ny wa nia do -
świad czeń, ak tyw ne go uczest ni cze -
nia w ćwi cze niach. Na uczy ciel nie
mo że zwe ry fi ko wać, ile jest wkła du
wła sne go ucznia w wy ko na nie za -

dań. Brak za jęć wy cho wa nia fi zycz -
ne go i ru chu mo że skut ko wać po gor -
sze niem kon dy cji fi zycz nej uczniów. 

Pod czas edu ka cji zdal nej szu ka li -
śmy no wych roz wią zań, spo so bów
na pro wa dze nie lek cji, no wych me -
tod pra cy, pro gra mów, plat form. Na -
sze (uczniów, ro dzi ców i na uczy cie li)
kom pe ten cje cy fro we oraz umie jęt -
no ści w za kre sie tech no lo gii in for ma -
cyj nej znacz nie się zwięk szy ły.
Spraw niej ra dzi my so bie z kom pu te -
rem, na uką i ob słu gą no wych pro gra -
mów, ko rzy sta my z za so bów In ter -
ne tu. Ma my w szko le no wy sprzęt,
któ ry wy ko rzy stu je my mak sy mal -
nie. Po zna li śmy no we tech no lo gie.
Za uwa ży li śmy, że nie któ re za ję cia
mo że my prze nieść do sie ci z ko rzy -
ścią dla ucznia (np. po moc tym
uczniom, któ rzy są nie obec ni na za ję -
ciach w szko le). 

Uczyć mo że my się wszę dzie, ale
pew ne do świad cze nia, sy tu acje, za ję -
cia czy spo tka nia są moż li we tyl ko
w okre ślo nych miej scach. Świat wir -
tu al ny nie za stą pi nam nor mal nych
re la cji po mię dzy ucznia mi, po mię -
dzy ucznia mi i na uczy cie la mi ani na -
uczy cie la mi i ro dzi ca mi. Nie za stą pi
spo tkań, roz mów, wspól nych za baw,
upra wia nia spor tu, udzia łu w szkol -
nych uro czy sto ściach. Nie na uczy
na szych uczniów róż nych ról spo -
łecz nych, spo so bów roz wią zy wa nia
kon flik tów ani ży cia w gru pie. 

Na ucza nie zdal ne mo że uzu peł -
nić tra dy cyj ny spo sób na ucza nia, ale
go nie za stą pi. 

KA TA RZY NA MA CIE JEW SKA
DY REK TOR SZKO ŁY POD STA WO WEJ
NR 8 IM. MA RII SKŁO DOW SKIEJ -CU RIE
W KRO TO SZY NIE

– Wszy scy je ste śmy już zmę cze -
ni tą sy tu acją. Ma rzy my o tym, że by
mi nął lock down i wszyst ko wró ci ło
do nor mal no ści. Cie szy my się bar -
dzo, że kla sy I -III wró ci ły do za jęć sta -
cjo nar nych, bo co to za szko ła, w któ -
rej nie ma uczniów. Uwa żam, że naj -
więk szym pro ble mem zdal ne go na -
ucza nia jest brak co dzien nych kon -
tak tów w bez po śred niej re la cji. 

Je śli cho dzi o oce ny, to te dwa
sys te my są bar dzo po rów ny wal ne.
W mar cu 2020 ro ku już pra co wa li -
śmy nad ujed no li ce niem pro wa dze -
nia za jęć on li ne. Wspól nie z ucznia -
mi i ich ro dzi ca mi uczy li śmy się pra -
cy zdal nej. W kwiet niu za ło ży li śmy
szkol ną plat for mę i ucznio wie z klas
naj star szych roz po czę li za ję cia, na to -
miast w kla sach młod szych na uczy -
cie le wy ko rzy sty wa li róż ne plat for -
my i ko mu ni ka to ry. Wraz z po cząt -
kiem no we go ro ku szkol ne go na -
uczy cie le uczest ni czy li w róż nych
szko le niach do ty czą cych zdal ne go
na ucza nia, na by wa jąc co raz to no we
umie jęt no ści. Przy pusz cza li śmy, że
mo że na stą pić za wie sze nie sta cjo -
nar nej dzia łal no ści szkół. Plat for ma
do na ucza nia zdal ne go sta ła się na szą
co dzien no ścią. Spraw dzia ny, kart -
ków ki czy od po wie dzi ust ne od by -

wa ją się zdal nie, na wet kon kur -
sy – i to się bar dzo spraw dza. My, na -
uczy cie le, ca ły czas się uczy my. Nie
tyl ko przez róż ne go ro dza ju kur sy,
ale też od sie bie, bo je śli ko muś coś
spraw dzi się pod czas za jęć z da ną
gru pą, to dzie li się swo imi do świad -
cze nia mi z in ny mi, w ten spo sób się
wspie ra my. 

Je śli cho dzi o róż ne go ro dza ju
pro jek ty i ak cje, to jest ich zde cy do -
wa nie mniej. Sa mo rząd szkol ny mi -
mo wszyst ko się bar dzo sta ra, wszy -
scy chce my, że by by ło nor mal nie.
Za pra szam na stro nę fa ce bo oko wą
na szej szko ły, gdzie moż na zo ba -
czyć, co uda je nam się re ali zo wać.
Chce my, aby dzie ci nie sie dzia ły tyl -
ko i wy łącz nie przy kom pu te rach.
Ucznio wie przy cho dzą do szko ły
na za ję cia roz wi ja ją ce ich pa sje, ale
też na za ję cia wy rów naw cze. Du -
żym wspar ciem dla nas, na uczy cie li,

są ro dzi ce. Za ich po moc szcze rze
dzię ku je my. Przy kre jest je dy nie to,
że za ni ka kon takt mię dzy dzieć mi.
Ucznio wie też co raz mniej chcą się
po ka zy wać na lek cjach przez ka me -
ry. Kon takt na uczy cie li z dzieć mi
jest bar dzo waż ny. Po za tym chce -
my zwy czaj nie wie dzieć, co u nich,
jak wy glą da ją, czy się zmie ni li, uro -
śli, a co raz czę ściej oglą da my ikon ki
nie ze zdję ciem tyl ko stwo rzo nym
awa ta rem. Oczy wi ście nie wy ma ga -
my, aby dziec ko się po ka zy wa ło, je -
śli nie chce. Sza nu je my wo lę
uczniów, ro dzi ców. Wie my też, ja -
kie są re alia, je śli cho dzi o sprzęt.
Wia do mo jed nak, że zu peł nie ina -
czej pra cu je się z mło dzie żą na ży -
wo, a ina czej – mó wiąc do tak na -
praw dę ekra nu. Na uczy cie le py ta ją
na za ję ciach, czy dzie ci chcia ły by
wró cić do szko ły i mu szę po wie -
dzieć, że opi nie są róż ne. Jest spo ra
gru pa uczniów star szych, któ ra nie
wi dzi już sen su po wro tu do szko ły
przed za koń cze niem ro ku. Dzie ci
wy pra co wa ły so bie już sys tem ucze -
nia i nie chcą wra cać, jest to nie po -
ko ją ca in for ma cja. Cie szy my się
ogrom nie, że naj młod sze rocz ni ki
do nas wró ci ły, szcze gól nie je śli cho -
dzi o kla sy pierw sze, któ re nie zdą -
ży ły się na wet po znać. Nie wie my,
co przed na mi, po zo sta je nam je dy -
nie za cho wać reszt ki po zy tyw ne go
my śle nia i li czyć, że jak naj szyb ciej
się spo tka my. 

Czytaj dalej str. 10-11 >>>



Temat Tygodnia10 WTOREK, 9 lutego 2021

KA TA RZY NA JAC KOW SKA
DY REK TOR BRAN ŻO WEJ SZKO ŁY 
I STOP NIA W KO BY LI NIE

– Ja ko na uczy ciel z wie lo let nim
sta żem ni gdy wcze śniej nie po my śla -
łam o tym, że mo ja pra ca dy dak tycz -
na mo gła by kie dy kol wiek zmie nić
wy miar z rze czy wi ste go na wir tu al -
ny! Brzmi to pra wie jak sce na riusz
trzy ma ją ce go w na pię ciu fil mu
scien ce -fic tion. Jed nak za po cząt ko -
wa na w mar cu re ali za cja „za dań
szko ły z wy ko rzy sta niem me tod
i tech nik kształ ce nia na od le głość”
sta ła się za ska ku ją cym, wiel kim wy -
zwa niem, któ re prze wró ci ło do gó ry
no ga mi mo je ży cie za wo do we. Trze -
ba by ło zre or ga ni zo wać pra cę szko ły,
za pew nić cią głość edu ka cji, stwo -
rzyć od po wied nie sce na riu sze za jęć,
wy pra co wać no we spo so by po ro zu -
mie wa nia się z ucznia mi, zmo dy fi -
ko wać ma te ria ły dy dak tycz ne, za sa -
dy oce nia nia i ce le wy cho waw cze.
Wy ma ga ło to ogrom ne go wy sił ku.
Mi nę ło pra wie sześć mie się cy, w cią -
gu któ rych szko ły pra co wa ły zdal -
nie, a wciąż jesz cze nie ma wy tchnie -
nia, cią gle coś nas za ska ku je, po ja wia -
ją się no we pro ble my, py ta nia, wąt -
pli wo ści. 

Naj bar dziej w e -edu ka cji bra ku je
mi bez po śred nie go kon tak tu z uczą -
cy mi się. Obu stron ne re la cje na uczy -
ciel -uczeń są waż nym ele men tem
efek tyw ne go ucze nia się. Każ da mi -
nu ta „kla so wej” lek cji ma istot ny wy -
miar dy dak tycz ny, ale też wy cho -
waw czy i spo łecz ny. Każ de za cho wa -
nie ucznia, uwa ga, ko men tarz, za py -
ta nie, ak tyw ność czy je go bier ność
wa run ku ją re ak cję pro wa dzą ce go.
Ade kwat nie do sy tu acji roz ma wia on

z ucznia mi, kie ru je to kiem za jęć, wy -
ja śnia, mo ty wu je. W zdal nych lek -
cjach trud no jest mó wić o ta kim za -
an ga żo wa niu, tu po ja wia ją się blo ka -
dy tech nicz ne, tak na praw dę nie wia -
do mo, co ro bi uczeń po dru giej stro -
nie, jak się za cho wu je, dla cze go nie
od po wia da czy na przy kład nie py ta. 

Po za tym mam wra że nie, że
ucze nie na od le głość obec nie to
tro chę eks pe ry men to wa nie, dzia ła -
nie na wy czu cie. Ca ły czas od czu -
wam brak wia ry god nych moż li wo -
ści spraw dza nia wy ni ków na ucza -
nia. Cią gle pra cu ję nad ide al nym
spo so bem zwe ry fi ko wa nia wie dzy
mo ich „słu cha czy” z dru giej stro ny
mo ni to ra. Tra dy cyj na na uczy ciel -
ska za sa da: „uczniom, któ rzy bę dą
ścią gać, za bie ram pra cę i sta wiam
oce nę nie do sta tecz ną” nie ste ty
zde wa lu owa ła się. 

Z po zy tyw nych aspek tów no wej
edu ka cyj nej rze czy wi sto ści wy mie -
ni ła bym w pierw szej ko lej no ści
wspar cie i cier pli wość ro dzi ców na -
szych uczniów. Do brze wiem, rów -
nież z wła sne go do świad cze nia, że
dla nich „zdal na” szko ła wią że się
nie rzad ko z ogrom ny mi utrud nie -
nia mi i pro ble ma mi. Obu stron ne
zro zu mie nie tej sy tu acji jest nie zwy -

kle istot ne dla do bre go funk cjo no -
wa nia ca łej szkol nej spo łecz no ści. 

Po dzi wiam na uczy cie li, któ rzy
wy ka zu ją za an ga żo wa nie i go to wość
do prze kwa li fi ko wa nia się w za kre -
sie no wych tech no lo gii. W wir tu al -
nej edu ka cji każ dy z nich mu si tak
za pla no wać pra cę, aby skło nić
ucznia do sa mo dy scy pli ny, do sa mo -
dziel ne go, a jed no cze śnie sku tecz ne -
go na by wa nia umie jęt no ści i wie dzy.
To nie la da wy zwa nie! Ce nię so bie
ogrom nie ich du cha współ pra cy, ze -
spo ło wość, go to wość do dzie le nia się
do świad cze niem. 

Waż nym osią gnię ciem z okre su
zdal nej edu ka cji oka za ło się w Bran -
żo wej Szko le I stop nia w Ko by li nie
przed się wzię cie, pro jekt unij ny, któ -
ry po le gał na do po sa że niu pla ców ki
w sprzęt nie zbęd ny do re ali za cji pod -
sta wy pro gra mo wej kształ ce nia za -
wo do we go w try bie zdal nym. Dzię ki
życz li wo ści i po mo cy ko by liń skich
władz za da nie to ogrom nym wy sił -
kiem zo sta ło zre ali zo wa ne w koń -
ców ce ro ku. W kon se kwen cji udo -
stęp ni li śmy uczniom na szej szko ły
lap to py, mysz ki, słu chaw ki z mi kro -
fo nem. Sko rzy sta li z nie go rów nież
na uczy cie le, któ rzy ma ją do dys po zy -
cji ta ble ty gra ficz ne, gło śni ki, ka me ry
i ze staw do prze pro wa dza nia wi de -
okon fe ren cji. Po znie sie niu ogra ni -
czeń, po po wro cie do mu rów szkol -
nych za ku pio ny w pro jek cie sprzęt
po zo sta nie w szko le i bę dzie wy ko -
rzy sty wa ny do kształ ce nia w try bie
sta cjo nar nym. Je stem prze ko na na,
że edu ka cja co raz bar dziej bę dzie
opie ra ła się na pra cy na od le głość i na -
by wa nie no wych do świad czeń oraz
umie jęt no ści TIK jest jak naj bar dziej
uza sad nio ne. 

MA RZE NA BUD NIK
WI CE DY REK TOR ZE SPO ŁU SZKÓŁ TECH -
NICZ NYCH I OGÓL NO KSZTAŁ CĄ CYCH I ZE -
SPO ŁU SZKÓŁ ZA WO DO WYCH PRO FE SJA
W KRO TO SZY NIE

- Na sza szko ła po sia da wła sną
plat for mę od po nad 10 lat, a więc na -
ucza nie zdal ne prze bie ga bar dzo do -
brze. Plat for ma po sia da wie le na rzę -
dzi do spraw dza nia wie dzy. Na uczy -
cie le pro wa dzą lek cje, wy ko rzy stu jąc
przede wszyst kim wi de okon fe ren -
cje. Po nad to za wsze do lek cji w za -
kład ce kla sy na da nym przed mio cie
za miesz cza ją ma te ria ły oma wia ne
na za ję ciach i przy go to wu ją „okien -
ka” do za dań do mo wych. Na sza plat -
for ma jest bar dzo bez piecz nym miej -
scem do od by wa nia lek cji, po sia da
też bar dzo do bre na rzę dzia do spraw -
dza nia ak tyw no ści uczniów. 

Je śli cho dzi o mło dzież, to za -
wsze znaj dzie się ktoś, kto nie bie rze
udzia łu w lek cji, tak jak w przy pad -
ku za jęć sta cjo nar nych. U nas obec -
no ści i ak tyw no ści uczniów są mo ni -
to ro wa ne na bie żą co. Nie ma sy tu -

acji, w któ rych uczeń „za wie ru szył
się” na dłuż szy czas, nie był ak tyw ny
lub nie od ra biał za dań. Nad mo ni to -
ro wa niem po stę pów uczniów czu -
wa dy rek cja, wy cho waw cy, pe da gog
i psy cho log. Wśród na szej mło dzie ży
nie ma już więk szych pro ble mów
sprzę to wych i in ter ne to wych. Szko -
ła wy po ży czy ła już 40 lap to pów i ta -
ble tów z in ter ne tem. 

Je śli cho dzi o efekt ta kie go na -
ucza nia, to nie moż na wrzu cić do jed -
ne go wor ka wszyst kich przed mio tów
i eta pów na ucza nia. W na szej po nad -
pod sta wo wej szko le uczy się mło -

dzież, któ ra jest bar dzo sa mo dziel na.
Kwe stia po stę pów w na uce jest zróż -
ni co wa na, tak jak po dej ście uczniów
do lek cji. Ma my mło dzież bar dzo am -
bit ną, do cie kli wą, ale też ta ką, któ ra
jest mniej na sta wio na na suk ces
w szko le, lecz roz wi ja ją ca swo je za in -
te re so wa nia. Na ucza nie on li ne da je
po rów ny wal ny efekt do na ucza nia
sta cjo nar ne go. Jed nak że je śli cho dzi
o roz wój mło dzie ży, to izo la cja ma
bar dzo ne ga tyw ny wpływ, tak jak
i na nas, do ro słych. Mło dzież pra gnie
być w szko le, z ró wie śni ka mi, po trze -
bu je kon tak tów na ży wo. Na uka zdal -
na ogra bia uczniów z pew nych na wy -
ków i dys cy pli ny szkol nej. Po kój prze -
stał już być azy lem, do któ re go się
wra ca – z nie go się już nie wy cho dzi.
Od kąd mo że my pro wa dzić za ję cia
prak tycz ne w na szych pra cow niach,
ucznio wie wręcz przy la tu ją jak
na skrzy dłach do szko ły. Chy ba nie
moż na mó wić o tym, że na ucza nie
zdal ne ma gor szy wpływ na roz wój
mło dzie ży. To izo la cja ma bar dzo zły
wpływ i ogra ni cza emo cjo nal nie mło -
dych lu dzi. 
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PRZE MY SŁAW WÓJ CIK
NA CZEL NIK WY DZIA ŁU EDU KA CJI, KUL -
TU RY I SPOR TU W STA RO STWIE PO WIA -
TO WYM W KRO TO SZY NIE

– Za or ga ni za cję kształ ce nia
w szko le lub pla ców ce od po wia da
dy rek tor i to on ko or dy nu je kształ ce -
nie sta cjo nar ne, w try bie zdal nym
czy też hy bry do wym. Pan de mia ob -
na ży ła pew ne man ka men ty na sze go
sys te mu, a w za sa dzie na sze nie przy -
go to wa nie na za ist nia łą sy tu ację.
Na pew no w pierw szym eta pie pan -
de mii, ma jąc na my śli okres od mar -
ca do ma ja 2020 ro ku, by ło to dla
nas wszyst kich ogrom ne za sko cze -
nie i wy zwa nie. Nikt nie był przy go -
to wa ny na lock down, za po bie ga nie
roz prze strze nia niu się CO VID -19
i rów no cze sne pro wa dze nie za jęć.
Wte dy do pie ro na stą pi ło pod ję cie
kon kret nych za bie gów or ga ni za cyj -
nych, że by przy go to wać coś ta kie go
jak plat for ma edu ka cyj na, usys te ma -
ty zo wa nie na rzę dzi do wy mia ny in -
for ma cji, na rzę dzi do pro wa dze nia
tak zwa ne go kształ ce nia na od le -
głość. To był bar dzo trud ny okres,
gdyż funk cjo no wa li śmy pod pre sją
cza su i za gro że nia. Wie lu na uczy cie -
li w przy spie szo nym tem pie od by ło
szko le nia oraz przy swo iło so bie wie -
dzę IT z za kre su „na ucza nia zdal ne -
go”, gdyż wcze śniej nie mie li ta kich
umie jęt no ści al bo by ły one na nie -
wy star cza ją cym po zio mie. 

Obec nie wszyst ko wy glą da już
ina czej. „Przy zwy cza ili śmy się”
do pan de mii, funk cjo nu ją róż ne
plat for my edu ka cyj ne, któ re się
zresz tą do brze spraw dza ją, jak cho -
ciaż by Te ams. Je śli pan de mia ustą pi,
to na pew no war to ścią do da ną bę -

dzie to, że ca ła spo łecz ność szkol na
prze sta wi ła się na funk cjo no wa nie
w sie ci, a zdo by te w prak ty ce umie -
jęt no ści IT po zo sta ną z na mi. Są one
nie zbęd ne we współ cze snej dy dak -
ty ce, ale ja ko uzu peł nie nie pro ce su
kształ ce nia, a nie ja ko je dy ne me to -
dy. My ślę, że to je den z nie wie lu plu -
sów tej ca łej co vi do wej sy tu acji. Uda -
ło się rów nież upo rać z aspek tem
tech nicz nym. Roz wią za li śmy pro -
ble my z do stę pem do in ter ne tu o od -
po wied niej prze pu sto wo ści, za ku -
pio ny zo stał z róż nych środ ków
i pro gra mów do dat ko wy sprzęt
kom pu te ro wy. 

Je śli miał bym po rów nać i od po -
wie dzieć na py ta nie, któ re na ucza -
nie jest lep sze, pierw szą my ślą, ja ka
przy cho dzi mi do gło wy, jest to, że
nic nie za stą pi kon tak tu bez po śred -
nie go z in ny mi ludź mi, kon tak tu
oso bi ste go. Mło dy czło wiek naj le piej
roz wi ja się w gru pie ró wie śni czej.
Cho dzi tu o re la cje mię dzy ludz kie,
o re la cje ró wie śni cze i re la cje oraz in -
te rak cje z na uczy cie la mi. Bar dzo
waż ny jest szcze gól nie kon takt z na -
uczy cie lem, wy mia na do świad czeń
i uwag. W przy pad ku na ucza nia
zdal ne go za bie ra na jest moż li wość
efek tyw nej pra cy w gru pie. Oczy wi -

ście, mo że my ją za sy mu lo wać, ale to
nie bę dzie to sa mo. Kwe stia peł nej
re ali za cji pod sta wy pro gra mo wej
jest tak że tu taj istot na, nie wspo mi -
na jąc już o przy go to wa niach
uczniów do eg za mi nów ze wnętrz -
nych. Mu si my so bie jed nak ra dzić
w ta kiej sy tu acji, w ja kiej się zna leź li -
śmy.

My ślę, że naj więk sze pro ble my
mie li śmy wła śnie w tym pierw szym
okre sie. Póź niej szko ły przy go to wy -
wa ły się na po wrót uczniów po wa -
ka cjach, jak rów nież do po now ne go
przej ścia w tryb zdal ny. Nie ste ty, sy -
tu acja izo la cji nie sprzy ja pro ce so wi
dy dak tycz ne mu. Ca ły czas je ste śmy
w cią głym kon tak cie z dy rek to ra mi
szkół. Cho dzi nie tyl ko o in for ma cje
na te mat sta nu epi de micz ne go w da -
nej pla ców ce, ale rów nież o roz wią -
zy wa nie po ja wia ją cych się pro ble -
mów or ga ni za cyj nych. Z dy rek to ra -
mi ma my sta ły kon takt bez po śred ni,
mam tu taj na my śli kon takt te le fo -
nicz ny i ma ilo wy, a w ra zie po trze by
tak że „fa ce to fa ce”, je śli cho dzi np.
o od biór za ku pio nych sprzę tów i po -
mo cy dy dak tycz nych czy środ ków
ochro ny. Or ga ni zu je my rów nież
w try bie zdal nym na ra dy ze wszyst -
ki mi dy rek to ra mi szkół i pla có wek
pro wa dzo nych przez po wiat kro to -
szyń ski. Tam rów nież jest miej sce
na przed sta wie nie i omó wie nie po ja -
wia ją cych się pro ble mów czy ewen -
tu al ne pod ję cie ini cja tyw, któ re są
ko niecz ne w da nej sy tu acji pro ble -
mo wej. Na wspar cie i po moc mo że
li czyć każ dy, kto jej po trze bu je. To
bo le sne do świad cze nie pan de micz -
ne mu si nas wzmoc nić, mu si my wy -
cią gnąć wnio ski i być le piej przy go to -
wa ny mi w przy szło ści. 

– Pan de mia CO VID -19, obo wią zu ją ce ob -
ostrze nia, na ucza nie zdal ne z pew no ścią bę dą
mia ły swo je zdro wot ne kon se kwen cje, wy kra -
cza ją ce po za ob szar cho rób za kaź nych. Z punk -
tu wi dze nia psy cho lo gii i psy chia trii moż na
prze wi dy wać, że zwięk szy się licz ba osób z pro -
ble ma mi lę ko wy mi i de pre syj ny mi. A u osób
cho ru ją cych moż na się spo dzie wać za ostrze nia
ob ja wów. Dłu go trwa ły stres, nie po kój o zdro -
wie wła sne i naj bliż szych, utra ta do tych cza so -
wej ru ty ny ma ogrom ny wpływ na na szą psy -
chi kę. 

Jed no cze śnie naj now sze ba da nia na uko we
po ka zu ją, że oso by mło de są gru pą szcze gól nie
na ra żo ną na sil ny stres zwią za ny z epi de mią
CO VID -19. Przy czy nia się do te go mię dzy in -
ny mi wspo mnia ne wcze śniej zdal ne na ucza -
nie, brak moż li wo ści spo tka nia się z ko le ga mi
i ko le żan ka mi z kla sy, wie le go dzin spę dza nych
przed ekra nem kom pu te ra, po czu cie izo la cji
spo łecz nej, de sta bi li za cja ży cia ro dzin ne go czy

też utra ta bez piecz nej ru ty ny. Po nad to ne ga -
tyw ne in for ma cje do ty czą ce prze bie gu pan de -
mii zwięk sza ją uczu cie lę ku i nie pew no ści.
Do te go wszyst kie go do cho dzi jesz cze stres
zwią za ny z na tu ral ny mi zmia na mi roz wo jo -
wy mi i wła ści wie nie moż no ścią re ali zo wa nia
nie któ rych po trzeb roz wo jo wych. I to do ty czy
dzie ci i mło dzie ży bez trud no ści współ ist nie ją -
cych. Pro szę so bie wy obra zić, że oprócz tych
po wyż szych trud no ści, z któ ry mi bo ry ka się
każ da mło da oso ba, nie któ re dzie ci do świad -
cza ją jesz cze in nych pro ble mów – np. wy ni ka -
ją cych z ota cza ją ce go śro do wi ska (np. do świad -
cze nie prze mo cy, za nie dba nia) czy z we -
wnętrz nych trud no ści (np. ob ni żo ny na strój,
pro ble my w re la cjach itd.). Bar dzo czę sto dzie -
ci i mło dzież po zo sta ją sa mi ze swo imi pro ble -
ma mi, w sy tu acji pan de mii utra ci li in ne, moż -
li we wcze śniej sie ci wspar cia. Do te go wszyst -
kie go ogra ni cze nia zdal ne go na ucza nia po wo -
du ją, że na uczy cie le, pe da go dzy, ro dzi ce zna -

leź li się w wy jąt ko wo cięż kiej sy tu acji. Trud no
im za uwa żyć, oce nić i zdal nie po móc oso bom
mło dym. Co raz wię cej mó wi się o de struk cyj -
nym wpły wie pan de mii i zwią za nych z nią ob -
ostrzeń na psy chi kę dzie ci i mło dych lu dzi.
Ogra ni cze nie kon tak tów z ró wie śni ka mi, na -
uka w try bie zdal nym i prze nie sie nie wie lu ak -
tyw no ści do sfe ry on li ne mo gą mieć w ich przy -
pad ku nie zwy kle ne ga tyw ne skut ki. Jed nym
z nich jest pod wyż szo ne ry zy ko roz wo ju uza -

leż nie nia be ha wio ral ne go, m. in. od ko rzy sta -
nia z In ter ne tu, lub ze tknię cia się z cy ber prze -
mo cą czy na po tka nia szko dli wych tre ści, np.
ma te ria łów por no gra ficz nych. Jak już wspo -
mnia łam, ta kie do świad cza nie dłu go trwa łe go
stre su, jak to się dzie je w pan de mii, mo że rów -
nież u mło dych lu dzi pro wa dzić do po ja wie nia
się lub na si le nia sze re gu cho rób psy chicz nych,
jak de pre sja lub za bu rze nia psy cho tycz ne.
U nie któ rych mo że pro wa dzić do za bu rzeń za -
cho wa nia, my śli sa mo bój czych, sa mo oka le -
czeń, za bu rzeń je dze nia, snu lub prze mo cy. 

Nie zwy kle waż ne jest wy pra co wa nie zin -
dy wi du ali zo wa nych spo so bów po mo cy
i wspar cia w sy tu acji pan de mii i za pew nie nie
sta łe go do stę pu do spe cja li stycz nej opie ki, za -
pew nia ją cej za rów no wspar cie psy cho lo gicz ne,
jak i od po wied nie le cze nie. Na le ży rów nież pa -
mię tać, że dzie ci i mło dzież po trze bu ją od nas,
do ro słych, jesz cze wię cej wspar cia niż do tych -
czas. Bądź my w tym trud nym cza sie bli sko,
wy ko rzy staj my go na bu do wa nie wię zi, moż li -
wie bądź my uważ ni na naj drob niej sze sy gna ły,
wspie raj my i ota czaj my opie ką. 

Z PSYCHOLOGICZNEGO PUNKTU WIDZENIA
DR N. MED. PAU LI NA JA WOR SKA -AN DRY SZEW SKA

PSY CHO LOG, CER TY FI KO WA NY PSY CHO TE RA PEU TA
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W pla nie nie daw nej se sji Ra dy Gmi -
ny w Roz dra że wie zna la zły się
uchwa ły do ty czą ce trzech pe ty cji, ja -
kie skie ro wa no do te go gre mium.
Ich treść by ła dość cie ka wa. Roz dra -
żew scy rad ni jed nak nie po dzie li li
sta no wisk au to rów owych pism.

Au to rzy dwóch pe ty cji do ma ga li
się pod ję cia uchwa ły sprze ci wia ją cej
się dys kry mi na cji miesz kań ców gmi -
ny Roz dra żew, ro zu mia nej ja ko wpro -
wa dze nie re gu la cji praw nych, a tak że
wy wie ra nie me dial nej czy spo łecz nej
pre sji na urzęd ni ków czy funk cjo na -
riu szy, przed się bior ców, lo kal ne spo -
łecz no ści czy wspól no ty wy zna nio -
we, za chę ca ją ce do ja kiej kol wiek for -
my se gre ga cji miesz kań ców gmi ny
w związ ku z pla no wa ny mi przez rząd

ma so wy mi szcze pie nia mi prze ciw ko
CO VID -19. 

– Uzna je my za za sad ne i nie -
odzow ne, by Rząd RP uzy skał pi sem -
ne gwa ran cje ze stro ny pro du cen tów
szcze pio nek, że w przy pad ku ja kich -
kol wiek po wi kłań go to wi są oni przy -
jąć i po nieść wszel kie kosz ta praw ne
i fi nan so we wy stą pie nia nie po żą da -
nych od czy nów po szcze pien nych.
Sta no wi sko to uza sad nia my ar ty ku -
łem 39. Kon sty tu cji RP, za bra nia ją cej
pod da wa nia oby wa te li eks pe ry men -
tom na uko wym, w tym me dycz nym,
bez do bro wol nie wy ra żo nej zgo -
dy – czy ta my w pi śmie. 

Ra da Gmi ny po dzie li ła sta no wi -
sko Ko mi sji skarg, wnio sków i pe ty cji
i od rzu ci ła pi smo, uzna jąc pod ję cie
ta ko wej uchwa ły za zbęd ne. Jak ar gu -

men to wa no, na te re nie gmi ny nie jest
sto so wa na se gre ga cja i dys kry mi na cja
miesz kań ców, a pla no wa ne szcze pie -
nia są do bro wol ne. 

Do ra dy wpły nę ła rów nież pe ty -
cja za ty tu ło wa na „W obro nie praw -
dy, god no ści i wol no ści czło wie ka”.
Jej au tor zwró cił się proś bą o pod ję -
cie uchwa ły zno szą cej na te re nie
gmi ny wszel kie wpro wa dzo ne ob -
ostrze nia zwią za ne z pan de mią oraz
wpro wa dza ją cej moż li wość za wie -
sze nia dzia łal no ści in sty tu cji i pod -
mio tów w przy pad ku nie prze strze -
ga nia tej uchwa ły. – Ce lem ist nie nia
pań stwa i dzia łal no ści rzą dów jest
ochro na oby wa te li i ich ma jąt ków.
Obec ne rzą dy pań stwo we zrze kły
się tej funk cji na rzecz współ dzia ła -
nia z ty mi, któ rzy chcą Na ród Pol ski
ogra bić, wy mor do wać i znie wo lić
mię dzy in ny mi po przez róż ne go ty -
pu se gre ga cje i bez pod staw ny re żim
sa ni tar ny. Nie zna my przy czyn ta -
kie go po stę po wa nia – na pi sa no
w pe ty cji. 

Ko mi sja Skarg, Wnio sków i Pe ty -
cji uzna ła pod ję cie uchwa ły za nie do -
pusz czal ne, nie zgod ne z obo wią zu ją -
cym pra wem oraz wy kra cza ją ce po za
kom pe ten cje Ra dy Gmi ny. Rad ni po -
dzie li li opi nię ko mi sji, jed no gło śnie
uzna jąc pe ty cję za nie za słu gu ją cą
na po zy tyw ne roz pa trze nie.

(LE NA)

RODRAŻEW

Petycje zostały odrzucone
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Nie daw no uka zał się „Słow nik bio gra ficz ny uczest ni ków
Po wsta nia Wiel ko pol skie go 1918-1919 w po wie cie kro -
to szyń skim, koź miń skim i w Sul mie rzy cach”. Pu bli ka cja
po wsta ła pod re dak cją lo kal nych hi sto ry ków – Edwar da
Jo kie la, An to nie go A. Kor sa ka i Mi cha ła Pie trow skie go. 

Słow nik jest zbio rem kil ku set bio gra mów uczest ni ków po -
wsta nia wiel ko pol skie go, któ rzy mie li zwią zek z na szym po wia -
tem. Opra co wa li je hi sto ry cy, re gio na li ści, dzien ni ka rze, a tak że
pa sjo na ci dzie jów po wsta nia i człon ko wie ro dzin po wstań ców.

Pu bli ka cja ta wień czy cykl ob cho dów stu le cia walk po wstań -
czych na te re nie Zie mi Kro to szyń skiej. W kosz tach zwią za nych
z wy da niem słow ni ka par ty cy po wa ły lo kal ne sa mo rzą dy. (AN KA)

PUBLIKACJE

Biogramy powstańców wielkopolskich

Pod czas uro czy sto ści zwią za nych
z ob cho da mi 102. rocz ni cy wy bu -
chu po wsta nia wiel ko pol skie go
bur mistrz Ko by li na otrzy mał ko pie
zdję cia z prze jaz du Błę kit nej Ar -
mii ge ne ra ła Hal le ra przez to mia -
sto. Fo to gra fia jest pa miąt ką ro -
dzin ną, a dar prze ka zał Klau diusz
Ko sow ski. 

Jed na ko pia zo sta ła po wie szo na w ga -
bi ne cie bur mi strza, a dru ga wzbo ga ci ła
zbio ry Mu zeum Zie mi Ko by liń skiej.

Ar mia Pol ska we Fran cji, zwa na też
Błę kit ną Ar mią lub Ar mią Hal le ra, by ła
pol ską ochot ni czą for ma cją woj sko wą, po -
wsta łą w cza sie I woj ny świa to wej – w ro -

ku 1917. W okre sie od kwiet nia do czerw -
ca 1919 ar mię tę, wraz z ca łym no wo cze -
snym wy po sa że niem, prze trans por to wa -
no ko le ją do Pol ski. 

W nie dzie lę wiel ka noc ną, 20 kwiet -
nia 1919 ro ku, o go dzi nie 4.00 po ciąg wje -

chał do Ką ko le wa ko ło Lesz na, pierw szej
sta cji bę dą cej w rę kach po wstań ców wiel -
ko pol skich. Na stęp nie ru szył do War sza -
wy, ja dąc m. in. przez Ko by lin, Kro to szyn
i Ostrów Wiel ko pol ski (gdzie gen, Hal ler
spo tkał się z ks. Sta ni sła wem Adam skim

i Ada mem Po szwiń skim – człon ka mi Na -
czel nej Ra dy Lu do wej, a tak że z głów no do -
wo dzą cym ar mią wiel ko pol ską – gen. Jó -
ze fem Do wbo rem -Mu śnic kim i je go ad iu -
tan tem – rot mi strzem Wła dy sła wem An -
der sem). OPRAC. (AN KA)

KOBYLIN

Cenna fotografia
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HUFIEC PRACY 15-2

Młodzież poznaje
platformę „Octopus+”

Pra cow ni ce Mło dzie żo we go Cen trum
Ka rie ry w Kro to szy nie, we współ pra -
cy z wy cho waw ca mi Huf ca Pra cy 15-
2, zor ga ni zo wa ły spo tka nie z uczest -
ni ka mi OHP. Ce lem wy da rze nia by ło
za po zna nie mło dzie ży z za ło że nia mi
plat for my „Octo pus +”.

Głów nym za mie rze niem plat for my jest
wspar cie mło dzie ży w za kre sie pod no sze nia
jej po zio mu wie dzy oraz umie jęt no ści zwią -
za nych z roz wo jem za wo do wym. Użyt kow -
ni cy ma ją do stęp do róż nych ma te ria łów
edu ka cyj nych, wpro wa dza ją cych ich na ry -
nek pra cy, w po sta ci te ma tycz nych pre zen ta -
cji mul ti me dial nych, te stów, gier czy qu izów. 

Ucznio wie z za an ga żo wa niem zre ali -
zo wa li pierw szy mo duł za jęć i za de kla ro -
wa li dal szą sa mo dziel ną pra cę. Za ję cia zo -
sta ły prze pro wa dzo ne w ma łej gru pie,
z za cho wa niem wszel kich za sad re żi mu
sa ni tar ne go. 

Ka dra Mło dzie żo we go Cen trum Ka -
rie ry otwar ta jest na współ pra cę z mło -
dzie żą z po wia tu kro to szyń skie go. Oso by
w wie ku do 24 lat, któ re by chcia ły sko -
rzy stać z plat for my edu ka cyj nej „Octo -
pus+” i jej moż li wo ści sa mo kształ ce nia
zdal ne go, mo gą się zgło sić się do MCK
(Ry nek 1/8) lub skon tak to wać się te le fo -
nicz nie bądź ma ilo wo.

OPRAC. (AN KA)

BENICE

Pasowani na czytelników

Sło wa „To bie, książ ko, przy rze ka my”
wy po wie dzie li ucznio wie kla -
sy I Szko ły Pod sta wo wej w Be ni cach
pod czas pa so wa nia na czy tel ni ków.
Uro czy stość od by ła się 26 stycz nia. 

W trak cie wi zy ty w bi blio te ce dzie ci
za po zna ły się z jej re gu la mi nem, spo so -
bem wy po ży cza nia ksią żek, a do te go do -
wie dzia ły się, ja kie są „proś by” książ ki.
Na stęp nie od po wia da ły na przy go to wa ne

przez bi blio te kar ki za gad ki. Zwień cze -
niem spo tka nia by ło uro czy ste pa so wa -
nie na czy tel ni ków, do cze go po słu żył
„cza ro dziej ski klucz”, otwie ra ją cy świat
ksią żek. Bi blio te ka szkol na oraz fi lia nr 6
Kro to szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej
przy go to wa ły dla każ de go no we go czy tel -
ni ka ko lo ro we za kład ki i słod kie upo min -
ki, a dla ro dzi ców list w któ rym na pi sa no,
ja kie są za le ty czy ta nia ksią żek. 

(AN KA)
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Pan de mia da ła się we zna ki mi ło -
śni kom nie mal każ dej dys cy pli ny
spor tu. Od wo ły wa no za wo dy, za wie -
sza no tre nin gi. Jak w 2020 ro ku ra -
dzi li so bie kro to szyń scy dar te rzy?

Po czą tek 2020 ro ku był tak na -
praw dę je dy ną nor mal ną je go czę ścią.
W stycz niu kil ko ro przed sta wi cie li
Sto wa rzy sze nia Kro to szyń ska Li ga
Dar ta wzię ło udział w 5. i 6. Grand
Prix POD w Kra ko wie. W trak cie
trzy dnio wej ry wa li za cji naj więk szy
suk ces spo śród nich od nio sła An na
Ko wal czyk z Ostro wa Wlkp., któ ra
sta nę ła na trze cim stop niu po dium. 

Ja kiś czas póź niej świat spor tu
mu siał się za trzy mać. Epi de mia
i wszel kie re stryk cje z nią zwią za ne
spra wi ły, iż od wo ła no wszyst kie naj -
waż niej sze tur nie je i roz gryw ki dar -
ter skie w ca łym kra ju. – Czę ścio wo

uda ło nam się wyjść z opre sji. Mu sie -
li śmy zna leźć in ne roz wią za nie.
W ten spo sób na po pu lar no ści zy ska -
ły roz gryw ki on li ne. Sa mi rów nież or -
ga ni zo wa li śmy mi ni -tur nie je – mó wi
Grze gorz Mi ze ra ze Sto wa rzy sze nia
Kro to szyń ska Li ga Dar ta. 

Po kil ku mie sią cach i tru dach
zwią za nych z epi de mią oraz re żi mem
sa ni tar nym kro to szyń skim dar te rom
uda ło się do pro wa dzić więk szość roz -
gry wek do koń ca. Za koń czo no Su per -
li gę, w któ rej naj lep szy oka zał się
Mar cin Kmie ciak z Kro to szy na.

Do koń ca uda ło się też ro ze grać tur -
nie je ran kin go we KLD. Wśród pa -
nów trium fo wał Nor bert Pe cy na z Ja -
ro ci na, a w gro nie ko biet zwy cię ży ła
An na Ko wal czyk.

Roz gry wa no rów nież tur nie je
czwart ko we i w tej ry wa li za cji pierw -
sze miej sce za jął tak że M. Kmie ciak.
Zwy cięz cą tur nie jów dla po cząt ku ją -
cych oka zał się Mi ro sław So bań ski. 

Ostat ni mi za wo da mi w ubie głym
ro ku był tur niej ma sters, któ ry wy gra -
li A. Ko wal czyk oraz Wal de mar Ka -
łuż ny z Mi li cza. – Tur nie je i wy jaz dy
nie mo gły by się od być, gdy by nie na si
spon so rzy. Ser decz nie dzię ku je my
za ich wkład i po moc w cią głym roz -
wi ja niu Sto wa rzy sze nia Kro to szyń -
ska Li ga Dar ta. Sło wa wdzięcz no ści
kie ru je my do firm, któ re są na szy mi
głów ny mi spon so ra mi: Fach -Stol,
Vic tus Ko bier no, gmi na Kro to szyn,
Ga ze ta Lo kal na KRO TO SZYN, In -
ter mar che Kro to szyn i Bi la Kro to -
szyn – pod su mo wu je G. Mi ze ra. 

(LE NA)

DART

Podsumowanie minionego roku
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31 stycz nia dwa ze spo ły Astry Kro to -
szyn z rocz ni ka 2011 wzię ły udział
w Tur nie ju o Pu char Wój ta Gmi ny
Pę po wo. Dzień wcze śniej eki py ze
star szych rocz ni ków ry wa li zo wa ły
w Lu bo niu.

Tre ne rzy mło dzie żo wych dru żyn
kro to szyń skie go klu bu dba ją o to, aby wy -
róż nia ją cy się za wod ni cy zdo by wa li do -
świad cze nie, dla te go 16 pił ka rzy mo gło
za pre zen to wać swo je umie jęt no ści w Pę -
po wie. Kro to szy nia nie ro ze gra li tam me -
cze z FA Lesz no, Dą bro czan ką Pę po wo I,
Dą bro czan ką Pę po wo II oraz Wi słą Mróz
Bo rek Wlkp.

W tym tur nie ju nie pro wa dzo no ty -
po wej kla sy fi ka cji, ale dru ga dru ży na
Astry – nie bie ska – za pre zen to wa ła się
zna ko mi cie, wy gry wa jąc wszyst kie po je -
dyn ki. Z ko lei pierw szy ze spół (ró żo wy)
wy grał jed no spo tka nie i jed no zre mi so -
wał. W dru ży nie nie bie skiej zna leź li się
Fran ci szek Ba nach, Wik tor Ję drze jak,
Da wid Du dziak, Piotr Be rek, An to ni Se -
ra fi niak, Sta ni sław Mroz ko wiak, Ja kub
Wal czak i Ma ciej Ra taj czak. W ró żo -
wych bar wach za gra li Mi chał Gó rec ki,
Ja kub Szwa ja, Mak sy mi lian Ro bak, Sta -
ni sław Po go da, Adam Ga jow czyk, Bru no

Le wiń ski, Ma te usz Ziem biń ski oraz Mi -
ko łaj Ku ja wa. 

Za naj lep sze go bram ka rza za wo dów
uzna ny zo stał Fran ci szek Ba nach, a ty tuł
kró la strzel ców zdo był An to ni Se ra fi niak. 

W tur nie ju pił ki noż nej ha lo wej Lu -
boń Cup 2021 rów nież za pre zen to wa ły
się dwie kro to szyń skie dru ży ny. Był to dla
nich świet ny spraw dzian przed zbli ża ją cą
się li gą. Im pre zę, z kom ple tem zwy cięstw,
wy gra ła Astra II, na to miast Astra I ukoń -
czy ła zma ga nia na szó stej lo ka cie. 

W zwy cię skim ze spo le wy stą pi li Ma -
te usz Za siecz ny, Ma te usz Bo chyń ski, Fi lip

Wan de lew ski, Szy mon Wró bel, Mi chał
Woź ny, Alek san der Rosz czak, Ro bert Ja -
siak, Da wid Gu stow ski, Bar tosz Go liń ski
i Bar tosz Ku rza wa. W dru giej dru ży -
nie za gra li Wik tor Na skręt, Szy mon Li -
siak, Da mian Ptak, Piotr No wa kow ski,
Ma te usz Pest ka, Ja kub Waś ko wiak, An to -
ni Szulc, Oli wier Fel ka, Adam Ro ba kow -
ski oraz Pa tryk Lesz czyń ski. 

Ma te usz Za siecz ny i Ma tusz Bo chyń -
ski zo sta li wy bra ni do MVP Piąt ki Tur nie -
ju, na to miast Wik tor Na skręt oka zał się
naj lep szym bram ka rzem roz gry wek. 

(LE NA)

LEKKA ATLETYKA

Nowa sekcja w krotoszyńskiej
Akademii Talentów!
UKS Aka de mia Ta len tów Kro to szyn,
we spół z Cen trum Spor tu i Re kre acji
Wod nik, stwo rzy ła sek cję lek ko atle -
tycz ną. Mo gą w niej tre no wać dzie ci
w wie ku 6-16 lat.

No wa sek cja Aka de mii Ta len tów
za czy na sta wiać pierw sze kro ki. Obec -
nie tre nu je w niej 24 za wod ni czek i za -
wod ni ków. Klub wy ko nu je te sty
spraw no ścio we i ob ser wu je mło dzież
pod ką tem pre dys po zy cji. Na za ję cia
mo gą za pi sy wać się dzie ci w wie ku
od 6 do 16 lat (rocz ni ki 2006-2013).
Uczest ni cy tre nu ją pod okiem Łu ka -
sza Wa łę sia ka. Klub bę dzie umoż li -
wiał mło dym spor tow com star ty w za -
wo dach i mi tyn gach lek ko atle tycz -
nych. – Pod czas za jęć tre ner zwra ca
szcze gól ną uwa gę na po pra wę tech ni -

ki bie gu, mo to ry ki i ko or dy na cji. Na tę
chwi lę sku pia my się na bie gach krót -
kich i śred nich oraz na dys cy pli nach
tech nicz nych, ta kich jak skok w dal
czy skok wzwyż. Je śli się jed nak oka że,
że ma my zdol nych skocz ków, któ rzy
wy ma ga ją do dat ko we go spe cja li sty,
klub za trud ni od po wied nie go tre ne ra.
Za pra sza my wszyst kie dzie ci w wie ku
od 6. do 16. ro ku ży cia. Już wio sną ru -
szą „czwart ki lek ko atle tycz ne”, a klub
po przy go to wa niu pod opiecz nych za -
pre zen tu je się w pierw szych mi tyn -
gach lek ko atle tycz nych – mó wi Łu -
kasz Rak z Aka de mii Ta len tów. 

Wszy scy chęt ni mo gą zgła szać się
do tre ne ra Ł. Wa łę sia ka
(tel. 600 758 431) lub dzwo niąc
na nu mer klu bo wy (606 736 748).

(LE NA)
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PIŁKA NOŻNA

Sukcesy młodych graczy Astry 

W dniach 5-6 lu te go w Mi li czu od by -
ły się za wo dy Pu cha ru Pol ski Se nio -
rów w Za pa sach. Na po dium sta nę li
dwaj re pre zen tan ci LKS Ce ra mik
Kro to szyn, a tak że po cho dzą cy z na -
sze go mia sta Ra do sław Ba ran. 

W tur nie ju w Mi li czu wzię ło
udział po nad 130 za wod ni ków, re -
pre zen tu ją cych 16 kra jów. Wśród
nich zna leź li się przed sta wi cie le LKS
Ce ra mik Kro to szyn. Za pa śni cy na -
sze go klu bu wy wal czy li dwa me da le:
zło ty i brą zo wy. W ka te go rii 125 kg
bez kon ku ren cyj ny oka zał się Ro bert
Ba ran. Z ko lei Ma riusz Wal ko wiak
upla so wał się na trze ciej po zy cji
w kat. 57 kg. W Pu cha rze Pol ski ry -
wa li zo wa li tak że Ivan Iz deb ski (siód -
my w kat. 61 kg) i Szy mon Wojt kow -
ski (dzie sią ty w kat. 74 kg). W kla sy fi -
ka cji klu bo wej LKS Ce ra mik za jął
pią te miej sce. 

W za wo dach nie za bra kło też po -
cho dzą ce go z Kro to szy na, ale re pre -
zen tu ją ce go WZS WKS Grun wald
Po znań, Ra do sła wa Ba ra na. Za pa śnik
ten zwy cię żył w ka te go rii 97 kg.

– W so bo tę od był się Pu char Pol -
ski Se nio rów, w któ rym uczest ni czy -
li za rów no za wod ni cy z Pol ski, jak

i spo za gra nic kra ju. Po czte rech sto -
czo nych wal kach za ją łem pierw sze
miej sce w swo jej ka te go rii wa go wej.
Pierw szą kon fron ta cję wy gra łem
przez prze wa gę tech nicz ną 10: 0
z Mi cha łem Bie law skim, rów nież re -
pre zen tu ją cym Grun wald Po znań.
Mo im ko lej nym prze ciw ni kiem był
Nie miec – Ag ca Er tu gral. Z tym ry -

wa lem też się upo ra łem. W pół fi na le
po ko na łem Wę gra. Korc sog Mi lian
uznał mo ją prze wa gę i za koń czy li -
śmy z wy ni kiem 9: 1. Wal kę fi na ło wą
sto czy łem z Li twi nem Lu ka sem Kra -
sau ska sem. Wy gra łem 9: 0 – zre la cjo -
no wał swój start w Pu cha rze Pol ski
Ra do sław Ba ran. 

(LE NA)

ZAPASY

Robert i Radek najlepsi w swoich kategoriach
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