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GWIAZDY WIECZORU:
Cezary Żak i Artur Barciś
Halina Młynkowa z zespołem

,,Głos Goliny” można otrzymać w Urzędzie Miejskim, Domu Kultury, Bibliotece Publicznej, szkołach, innych instytucjach publicznych, u sołtysów,
w placówkach handlowych.
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Z życia gminy

Jubileusz 650-lecia Goliny
W tym roku obchodzimy 650-lecie lokacji
Goliny. Z tej okazji samorząd przygotował wiele wydarzeń przypominających bogatą historię
miasta i gminy oraz wybitne postacie związane
z Ziemią Golińską. Na sesji popularnonaukowej pod tytułem „Golina przez wieki”, na którą
zaproszono do kościoła pod wezwaniem św.
Jakuba w Golinie, przybliżono
m.in. rolę magnackiej rodziny
Przyjemskich. Członkowie rodu
pochodzącego z Przyjmy wpisali
się w dzieje Rzeczypospolitej.
Pełnili wysokie funkcje w państwie. Byli patriotami i ludźmi
przedsiębiorczymi.
Wzorem osobowym może też
być Feliks Jóźwiak, burmistrz
Goliny w latach 1927-1939. Był
on wyjątkowym człowiekiem:
nauczycielem z wykształcenia, żołnierzem –
uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, społecznikiem, dzięki któremu powstała w Golinie
Szkoła Podstawowa i Biblioteka Miejska. Cieszę
się, że tak dużo mieszkańców, także tych w młodym wieku, uczestniczyło w uroczystości odsłonięcia poświęconej mu tablicy pamiątkowej.

Jubileusz 650-lecia to również wydarzenia
kulturalne i artystyczne. Mieszkańcy mogli zobaczyć wyjątkowe przedstawienie ,,Co może
jeden człowiek”, upamiętniające beatyfikację
Papieża Jana Pawła II. Słowami poezji zwrócił
się do zebranych w kościele pod wezwaniem
św. Jakuba wybitny aktor Jan Nowicki.
W roku jubileuszowym dużo
radości dostarczyła nam młoda
mieszkanka Goliny Ania Matlewska, występując w znanym
programie telewizyjnym, pokazującym taneczne talenty.
Cieszą takie sukcesy. Pokazują
bowiem, że warto mieć pasje
i realizować swoje marzenia.
Dziękuję wszystkim, którzy
włączyli się w organizację wydarzeń związanych z 650-leciem
Goliny oraz promowali miasto i gminę na wielu
różnych uroczystościach. Zapraszam jednocześnie na Dni Goliny, 14-15 lipca, życząc mieszkańcom gminy i gościom, którzy będą w tym
wydarzeniu uczestniczyć, dobrej zabawy.
Burmistrz Goliny Tadeusz Piotr Nowicki

Jan Nowicki i De Profundis
w kościele pw. św. Jakuba
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Spektakl „ Co może jeden człowiek” hołdem dla bł. Jana Pawła II

2

Od 14 marca 2004 roku pontyfikat Jana Pawła II jest uznawany za najdłuższy, po pontyfikacie świętego Piotra i bł. Piusa IX. Był papieżem
przez 26 i pół roku (9666 dni). 11 maja z inicjatywy Domu Kultury w Golinie odbył się spektakl zatytułowany„ Co może jeden człowiek”,
upamiętniający beatyfikację naszego Wielkiego Rodaka.
W przedstawieniu integralnymi i wzajemnie
przenikającymi się elementami były muzyka,
poezja oraz literatura faktu, a to wszystko dzieje się w duchowej obecności księdza Twardowskiego (w tej roli Jan Nowicki), który przybywa
z zaświatów, by pochylić się nad ziemskimi dokonaniami Jana Pawła II. Poezja papieża, wiersze księdza-poety, Czesława Miłosza i Bolesława Leśmiana, a także samego Jana Nowickiego
przeplatają się z nieśmiertelnymi pieśniami:
„ Murami” Jacka Kaczmarskiego, „ Barką”. Muzycznym dopełnieniem całości są autorskie
utwory krakowskiej, jazzowej grupy De Profundis w składzie: Marek Stryszowski (saksofony,
flet prosty, śpiew), Cezary Chmiel (instrumenty
klawiszowe) oraz trębacz Tomasz Kudyk.
Wspomniany zespół wcześniej zaprezentował się polskiej publiczności w sztukach „Dro-

ga Krzyżowa - muzyczne obrazy i impresje”
(z Edwardem Lubaszenko) oraz „Z obłoków na
ziemię” ( z Janem Nowickim).
Liczna publiczność zgromadzona w kościele p.w. św. Jakuba miała okazję usłyszeć także
utrzymane w nastrojowym klimacie deklamacje przesyconej chrześcijańskimi wartościami
poezji Papieża-Polaka w wykonaniu laureatów
II Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Jan Paweł II - liczy się świętość”: Oliwii Skórzewskiej,
Agaty Sieczkowskiej, Sylwii Andrzejewskiej, Filipa Chwaścińskiego i Szymona Rogackiego.
Spektakl „Co może jeden człowiek”, wpisujący się w obchody 650. rocznicy nadania Golinie praw miejskich, spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem mieszkańców naszego miasta,
o czym świadczy długa owacja na stojąco po
przedstawieniu oraz wzruszenie malujące się
na twarzach wszystkich przybyłych do kościoła osób.
Organizatorzy serdecznie dziękują: Powiatowi Konińskiemu - za dofinansowanie przedsięwzięcia, oraz ks. Andrzejowi Urbańskiemu - za
możliwość zorganizowania spektaklu w kościele p.w. św. Jakuba w Golinie.
Karolina Kasprzak

Z ostatniej chwili…

Burmistrz z absolutorium

Rada Miejska w Golinie udzieliła absolutorium burmistrzowi Tadeuszowi Nowickiemu,
w związku z należytym wykonaniem budżetu gminy za 2011 rok.

DNI GOLINY
W bieżącym roku Golina obchodzi-650
lecie nadania praw miejskich. Jest to wspaniały jubileusz, który wymaga odpowiedniej
oprawy. W związku z powyższym samorząd
pragnie, by tegoroczna siódma już edycja
Dni Goliny była wyjątkowym wydarzeniem.
Jubileuszowe Dni Goliny odbędą się w
dniach: 14-15 lipca. To prawdziwe święto
mieszkańców miasta i gminy Golina. W czasie uroczystości do Parku Miejskiego licznie
przybywają mieszkańcy Goliny, ale również
Goście z sąsiednich gmin.
W tym roku do udziału w święcie zaproszono lubianych artystów: Cezarego Żaka,
Artura Barcisia (serial Ranczo) oraz Halinkę
Młynkową z zespołem.
W pierwszym dniu pokazane zostaną
także pokazy walk rycerskich, przemarsz
orszaku królewskiego oraz inscenizacja
nadania aktu lokacyjnego przez króla. Na
oczach publiczności będzie wybijana okolicznościowa moneta.
W drugim dniu przygotowano m.in. program dla dzieci. Gwiazdą wieczoru będzie
grupa Żuki.
Ponadto w ramach imprez towarzyszących ma być wystawa prac malarstwa Marii
Leśniewskiej, rajd rowerowy. Park Miejski
pełen będzie wszelkich atrakcji. Nie zabraknie stoisk handlowych, wesołego miasteczka, zjeżdżalni dla dzieci.

SOBOTA 14.07.2012
16.00 Startuje „Królewski Orszak” spod
pomnika Kazimierza Wielkiego
17.00 Oficjalne otwarcie Dni Goliny. Inscenizacja nadania aktu lokacyjnego. Bijemy
okolicznościową monetę!
17.30 Program artystyczny, w wykonaniu:
Orkiestry Dętej OSP Golina, Video Stars,
Siekieraków, zespołu ludowego z Belgii
GWIAZDY WIECZORU:
20.30 Cezary Żak i Artur Barciś
21.30 Halina Młynkowa z zespołem
23.00 – 02:00 Zabawa z DJ-em

NIEDZIELA 15.07.2012
17.00 Program dla dzieci
18.00 Program artystyczny w wykonaniu:
Żeńców Wielkopolskich, Big Band, Piano
Song
GWIAZDA WIECZORU:
21.15 Żuki
22.30 Pokaz fajerwerków
22.45 – 01.00 Zabawa z DJ-em
Na okładce fotografie z:
www.halinamlynkova.com
www.agencjaluxart.com/cezary-zak-i-artur-barcis/

Z życia gminy
Każdy jubileusz jest okazją do wspomnień.
I chociaż dzieje Goliny nie zostały dobrze udokumentowane, dla mieszkańców miasta i gminy są najważniejsze, a więc warto je poznawać.
Doskonały impuls do „cofnięcia się w przeszłość” to obchodzona w tym roku 650. rocznica lokacji Goliny.
18 maja w kościele p.w. św. Jakuba odbyła
się sesja popularnonaukowa pt. „Golina przez
wieki”. Organizatorami byli: Urząd Miejski
w Golinie i miejscowy Dom kultury. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał burmistrz Tadeusz Piotr Nowicki, który serdecznie powitał
słuchaczy zebranych w zabytkowym wnętrzu
świątyni. Obecni byli m.in. starosta koniński
Małgorzata Waszak, reprezentanci władz samorządowych, radni oraz mieszkańcy.

Zwieńczeniem sympozjum był koncert w wykonaniu
Accademia dell’Arcadia

Część merytoryczną, która składała się
z czterech referatów, poprowadził znany badacz naszego regionu – dr Jerzy Łojko, który
w wystąpieniu pt. „Dzieje Goliny w XVI-XVIII
stuleciu. Problemy źródłowe” krótko zreferował trudności, jakie napotykał podczas zgłębiania powyższego zagadnienia, podkreślając
jednocześnie potrzebę dalszych badań nad

Sesja popularnonaukowa „Golina przez wieki”
fascynującą historią miasteczka znad Warty,
a także odsyłając wszystkich zainteresowanych
do publikacji dotyczącej dziejów Goliny, która
powinna ukazać się w przyszłym roku.
Lokacji i początkom miasta Goliny (do 1450 r.)
poświęcony był wykład prof. Tomasza Jasińskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor omówił okoliczności
nadania przez króla Kazimierza Wielkiego aktu
erekcyjnego Stanisławowi Kiwale z Ostrowa,
podkreślając wyjątkowość tego dokumentu.
Dla historyka zajmującego się średniowieczem
jest to „prawdziwa perła”, bo choć pismo znamy tylko z transumptu (kopia oryginalnego
dokumentu), drugiego takiego do tej pory nie
odkryto.
Dzieje parafii św. Jakuba w Golinie opisał
ks. dr Henryk Witczak z Papieskiego Wydziału
Teologicznego w Warszawie. Zebrani dowiedzieli się w jaki sposób powstawały wspólnoty
katolickie w dawnej Polsce, jaka jest geneza
wezwania kościoła św. Jakuba.
Dr Paweł Klint z Uniwersytetu Wrocławskiego przybliżył rolę dziejową znanej w XVII i XVIII
w. magnackiej rodziny Przyjemskich. Członkowie rodu pochodzącego z Przyjmy, niejednokrotnie odgrywali znamienitą rolę w historii

Rzeczpospolitej. Byli znakomitymi rycerzami,
senatorami, patriotami, ale także ludźmi niezwykle przedsiębiorczymi, na tamte czasy nowoczesnymi, wytrwale pomnażającymi swój
majątek.
Zwieńczeniem sympozjum był piękny nastrojowy koncert w wykonaniu Accademia
dell’Arcadia, poznańskiej orkiestry barokowej,
która wykonuje muzykę XVII i XVIII wieku.
Karolina Kasprzak

W kościele pw. św. Jakuba odbyła się sesja
popularnonaukowa pt. „Golina przez wieki”

Hołd burmistrzowi Feliksowi Jóźwiakowi oddały
też poczty sztandarowe

13 kwietnia uroczyście odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Feliksowi Jóźwiakowi,
burmistrzowi Goliny w latach 1927-1939. Można ją zobaczyć na ścianie remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej. Feliks Jóźwiak był orędownikiem rozwoju naszego miasta, a my tę tradycję
staramy się kontynuować dla dobra jej mieszkańców i na miarę współczesnych nam cza-

sów – mówił burmistrz Tadeusz Nowicki. Dzień
wcześniej w miejscowej Szkole Podstawowej
zorganizowano wieczór poezji poświęcony bohaterowi. Przygotowano także okolicznościowy folder. W uroczystości odsłonięcia tablicy
wzięła udział córka Feliksa Jóźwiaka – Halina
Reszka, która mieszka w Golinie. Były też poczty sztandarowe i liczna grupa mieszkańców.
Burmistrz Tadeusz Nowicki nazwał Feliska
Jóźwiaka ,,jednym z wybitniejszych synów
Ziemi Golińskiej”. Przypomniał też historię
jego życia. Był on osobą wyjątkową: nauczyciel
z wykształcenia, żołnierz – uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W 1927 roku został wybrany
burmistrzem Goliny, funkcję tę pełnił do wybuchu II wojny światowej. Aktywnie działał w szeregach Ochotniczych Strażach Pożarnych – pełnił
funkcje wiceprezesa i prezesa. To dzięki niemu

i jego postawie zawdzięczamy wybudowanie
szkoły podstawowej i utworzenie biblioteki
miejskiej w Golinie. Był osobą aktywną w wielu
dziedzinach, m.in. w ZHP, ponadto prowadził
działalność gospodarczą w różnych branżach.
Za swoje dokonania otrzymał wiele odznaczeń
i dyplomów.
Podkreślił, że odsłonięcie tablicy ku czci
Feliksa Jóźwiaka jest przekazaniem młodym
mieszkańcom gminy Golina fragmentu lokalnej historii, którą tworzą zwykli ludzie. Chciałbym, aby człowiek, którego pamięć i dzieło czcimy i wspominamy, żył wśród nas, aby jego myśl
wciąż zachęcała nas do działania, aby była wciąż
aktualna i rozwijała się w naszych umysłach.
Stąd mój apel do młodzieży, aby kultywowała
dziedzictwo i tradycje swoich przodków – powiedział burmistrz Tadeusz Nowicki.
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Burmistrz Feliks Jóźwiak –
bohater lokalnej historii
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Sport i KGW

Słoneczny Rajd
• W   Słonecznym Rajdzie   Nordic Walking,
zorganizowanym przez KB Wartko, uczestniczyły 44 osoby. Oprócz mieszkańców Goliny maszerowały osoby ze stowarzyszenia
,,Platan” z Brzeźna,  goście z Konina i okolic.
W imprezie wzięło udział także 4 biegaczy
i grupa rowerzystów z Rodzinnych Rajdów
Rowerowych – 16 osób. Swoje siły sprawdzili reprezentanci aż czterech  pokoleń!
Rajd miał przede wszystkim na celu popularyzowanie aktywności ruchowej, zacieśnianie
więzi społecznych, kontakt z dawno niewidzianymi znajomymi, zabawę i relaks. Każdy ma-

szerował we własnym tempie. W Kolnie, dzięki
gościnności Eweliny i Bernarda, była okazja do
wspólnego biesiadowania i chwalenia smaków
piknikowego jedzenie. Rajd umożliwił poznanie
techniki nordic walking, dzięki szkoleniu przeprowadzonemu przez instruktora Wojtka. Poza
tym było poznawanie historii. Goście zwiedzili
zabytkowy kościółek pw. św. Jakuba w Golinie
i odwiedzili położony w pobliżu park.
Organizując rajd KB Wartko włączył się w obchody 650-lecia lokacji miasta. Klub zaprasza
do uczestniczenia w innych sportowych imprezach w naszym rejonie.

Golina najlepsza
w Powiatowej
Spartakiadzie
5 gmin: Golina, Rychwał, Rzgów, Kazimierz
Biskupi i Kleczew rywalizowało w XIV Letniej Powiatowej Spartakiadzie Mieszkańców
Wsi Powiatu Konińskiego. Odbyła się ona 2-3
czerwca w kompleksie sportowo-dydaktycznym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie. Najlepsi okazali się sportowcy
z Goliny.
Przedstawiciele drużyn współzawodniczyli w grach zespołowych, konkurencjach rekreacyjnych oraz rodzinnych. W klasyfikacji
ogólnej za gminą Golina znalazła się gmina
Rychwał, zajmując II miejsce. III zdobyła gmina
Kleczew.
Golina wygrała rywalizację w piłce nożnej
kobiet oraz w piłce koszykowej mężczyzn.
W piłce nożnej mężczyzn zajęła II miejsce.
Osiągnięcia zawodników z gminy Golina
w konkurencjach rekreacyjnych: wędkowanie na sucho - I miejsce Piotr Beinek, II - Marcin Podlasiński; rzuty beretem na odległość: II
miejsce - Hubert Kulczak; tor przeszkód z atrak-

Słoneczny Rajd Nordic Walking cieszył się dużym zainteresowaniem

50 lat KGW w Kraśnicy
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Koło Gospodyń Wiejskich w Kraśnicy powstało w 1962 roku. Z okazji 50-lecia zorganizowano
uroczyste spotkanie, na którym przypomniano
bogatą historię KGW. Od 10 lat przewodniczącą Koła jest Maria Maląg. Jej poprzedniczkami,
licząc od początku, były: Krystyna Stałanowska,
Marianna Wróbel, Helena Pawlaczyk, Maria Dudicz.
KGW istnieje przy Kółku Rolniczym w Kraśnicy. Skupia 65 pań. W Zarządzie oprócz przewodniczącej Marii Maląg są: skarbnik Renata
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Garbarczyk, sekretarz Małgorzata Jackowska,
Stanisława Dopytalska, Krystyna Roszak. Panie
organizują różnego rodzaju spotkania okolicznościowe, na przykład z okazji Dnia Kobiet czy
Dnia Matki, ale też bale karnawałowe. Współpracują z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną, która użycza KGW remizę.
Na uroczystości z okazji 50-lecia gościł m.in.
burmistrz Tadeusz Nowicki i radny Stefan
Szczepaniak. Po części jubileuszowej przyszedł
czas na wspólne biesiadowanie.

Uczestnicy spotkania okolicznościowego z okazji 50-lecia KGW w Kraśnicy

Drużyna piłki nożnej

cjami: I miejsce - Bartosz Piasecki, II - Damian
Jabłoński; rzuty do kosza: II miejsce - Robert
Iwiński; rzut lotką do tarczy - I miejsce - Robert
Iwiński, II - Michał Malant; rzuty przedmiotami
do celu: I miejsce – Mateusz Adamski; strzały
piłką nożną na bramkę unihokeja: II miejsce Daniel Samulczyk; rowerowy tor przeszkód:
I miejsce - Piotr Jabłoński, II - Kamil Strajch, III
- Michał Witkowski.
Dobrze też poszło w konkurencjach rodzinnych (rzut lotką do tarczy, bieg sztafetowy wahadłowy, rzuty przedmiotami do celu, strzały
piłką nożną na bramkę unihokeja, rowerowy
tor przeszkód i bieg w worku). III miejsce zajęła
bowiem rodzina Cyferkowskich: Anna, Jacek
i Szymon.
Najlepszym sportowcom Spartakiady puchary i medale wręczył wicestarosta koniński
Andrzej Nowak i Mirosław Durczyński - Przewodniczący Rady Powiatowej LZS.
Organizatorem XIV Letniej Spartakiady
Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego był Wydział Edukacji i Spraw Społecznych konińskiego Starostwa.

Z życia gminy

Kraśnica-Kolonia z planem
Teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego
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Rada Miejska w Golinie przyjęła uchwałę
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w miejscowości Kraśnica–Kolonia, obręb Kraśnica.
Poniżej prezentujemy plan wraz z legendą oraz
zdjęcie z lotu ptaka, które obrazuje, jakiej części gminy ten plan dotyczy.
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Oświata
Wielkopolska naszą
małą Ojczyzną

Szkoła Podstawowa w Golinie

Coroczne uroczystości związane z Konkursem Wiedzy o Wielkopolsce wpisały się już
w tradycję Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Zdobyte doświadczenie
oraz owocna współpraca dyrekcji, nauczycieli
oraz pracowników obsługi pozwalają na precyzyjną organizację każdej odsłony konkursu.
14 maja finaliści XVI Konkursu Wiedzy
o Wielkopolsce spotkali się ponownie w Szkole
Podstawowej w Golinie, by przystąpić do wojewódzkiego etapu tej rywalizacji. Przybyłych
powitali: dyrektor Jolanta Krucka i zastępca
burmistrza Goliny Andrzej Budny. Wręczono
też dyplomy i upominki. Kolejną integralną
częścią było zmierzenie się z testem. Szkołę
Podstawową w Golinie reprezentowali uczniowie przygotowani przez dyrektor Jolantę Krucką: Magdalena Stolarska, Filip Chwaciński, Daniel Lewiński, Tymoteusz Pustelnik, Krystian
Konieczka i Mateusz Janiszewski.

pod kierunkiem wychowawczyń: Aleksandry
Bukowskiej, Iwony Derek i Moniki Borek przygotowały sztukę teatralną pt.: „Na straganie”
Jana Brzechwy. Był to rodzaj niezwykłego i niezapomnianego prezentu dla rodziców z okazji
ich święta.
A. B.

Dzień Mamy i Taty

J. Sz.

To było
przedstawienie…
na straganie
24 maja w Szkole Podstawowej im. Juliusza
Słowackiego w Golinie odbył się niezwykły
Dzień Mamy i Taty. Wszystko to za sprawą dzieci z trzech oddziałów przedszkolnych, które

W Roku Janusza
Korczaka
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Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach włączyła się w obchody
Roku Janusza Korczaka. Dzięki materiałom
przygotowanym przez nauczycieli i ciekawym
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Szkoła w Kawnicach włączyła się w obchody Roku
Janusza Korczaka

informacjom wywieszonym na gazetkach
ściennych uczniowie mieli możliwość bliższego
poznania postaci „Wspaniałego Wychowawcy”.
Zorganizowano również szkolny konkurs recytatorski oraz przygotowano uroczysty apel połączony z wręczeniem nagród dla najlepszych
recytatorów.

gotowania zaangażowana była także Ewelina
Szubińska. 10 maja rywalizowali uczniowie
Szkoły Podstawowej w Radolinie, z opiekunem
Martą Pawlaczyk; z Przyjmy, przygotowanymi
przez Magdaleną Nożewską; z Kawnic, pod
opieką Anny Zbyszewskiej, oraz z Goliny, pod
kierunkiem organizatorów.
Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki
poziom językowy, pisząc test leksykalno-gramatyczny. Wśród laureatów II Gminnego Konkursu Języka Angielskiego w kategorii klas
czwartych znaleźli się następujący uczniowie:
I miejsce - Ignacy Leśkiewicz, II - Julia Marciniak,
III - Dominik Lewandowski.
W kategorii klas piątych I miejsce zajął Krystian Konieczka, II – Wiktoria Jankowska, III –
Marta Woźniak.
Zwycięzcami w kategorii klas szóstych zostali: Filip Chwaciński - I miejsce, Sandra Piotrkowska – II, Szymon Płóciennik– III.
J.Sz., B.M.

Promocja nauki języka
angielskiego
Dziś stawiamy na języki obce, gdyż są kluczem do sukcesu. Chcąc zatem promować
naukę języka angielskiego i nagradzać talenty
nauczycielki Beata Matczak i Justyna Szczot zorganizowały w Szkole Podstawowej w Golinie II
Gminny Konkurs Języka Angielskiego. W przy-

II Gminny Konkurs Języka Angielskiego

Szkoła Podstawowa w Kawnicach
Warto przypomnieć kilka myśli Janusza Korczaka: ,,Nie takie ważne, żeby człowiek dużo
wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby
umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go
wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało”; ,,Być człowiekiem znaczy
posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym”, ,,Dobry
wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie
ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie
dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje
wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”.
W maju uczniowie z klas IV-VI pod kierownictwem Tomasza Chabrosa uczestniczyli
w wycieczce szkolnej do Malborka, Gdańska,
Sopotu i Gdyni. W progranie było nie tylko
zwiedzanie najciekawszysch miejsc historycznych. Uczestnicy mieli też okazję „przekroczyć
bramę” Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
i obejrzeć „mury” szacownej uczelni, zobaczyć
planetarium wojskowe, poznać wybrane symulatory, na przykład mostka kapitańskiego,
broni okrętowej. Niektórzy, sterując wirtualny-

mi okrętami, na chwilę stawali się kapitanami
statków bądź strzelcami armat okrętowych.
Uczniowie z Kółka Przyrodniczo-Ekologicznego przybliżyli koleżankom i kolegom problemy z jakimi „boryka się obecnie Ziemia”. Z okazji
Dnia Ziemi zaprosili wszystkich uczniów szkoły
na przedstawienie, którego autorką była Aneta Karmowska-Gałązka. Doskonały scenariusz
i świetna gra młodych aktorów pozwoliły na
refleksję nad własnym postępowaniem. Należy
sobie uświadomić, jak wiele zależy od każdego
z nas i co musimy robić, aby chronić Ziemię.

Uczestnicy wycieczki do Malborka, Gdańska, Sopotu
i Gdyni

Oświata
Przyjazna dla dziecka
6-letniego

Szkoła Podstawowa w Radolinie

Tytuł ,,Szkoła przyjazna dla dziecka 6-letniego”, jako jedna z 42 szkół i przedszkoli z województwa wielkopolskiego, otrzymała Szkoła
Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie. Wyróżnienie przekazała podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanna Berdzik na uroczystej gali podsumowującej
konkurs „Mam 6 lat”, która odbyła się 28 maja
w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Celem konkursu było upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców,
umożliwiających przyjazną adaptację dzieci
6-letnich do edukacji szkolnej. Konkurs składał
się z dwóch modułów: „Sześciolatek w przyjaznej szkole” – skierowany do szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, oraz „ Przyjaźnie z przedszkola do szkoły” - przeznaczony
dla przedszkoli.
Na uroczystą galę w Poznaniu ze szkoły w Radolinie została zaproszona 9-osobowa delegacja. Znaleźli się w niej: dyrektor Alina Kozłowska, przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka
Kończak- Górniak, przedstawiciel rady klasowej oddziału przedszkolnego Patrycja Szczesiak, wychowawca oddziału przedszkolnego
Agnieszka Waliniak oraz 5 dzieci sześcioletnich,
które w przyszłym roku szkolnym rozpoczną
naukę w klasie I: Antonina Karnafel, Magdalena
Krysińska, Krzysztof Hinz, Adam Przybysławski,
Fabian Szczesiak.

Oprócz tabliczek pamiątkowych dla wszystkich uczestników konkursu wręczanych dyrektorom szkół przez podsekretarza stanu w Mi-

Miesiące kwiecień, maj i początek czerwca
przebiegały w Szkole Podstawowej w Przyjmie
pod hasłem „Poznajemy i rozumiemy siebie
i świat”. Podsumowane zostały dwa projekty
szkolne. Pierwszy to „Śmieciu precz”, w który
włączyły się wszystkie dzieci od przedszkolaków do klasy VI. W ramach tego projektu odbył
się Dzień Ziemi, podczas którego uczniowie
obejrzeli przedstawienie „Kocie królestwo” klas
I-III oraz dotyczące tematyki ekologicznej „Królestwo brudu” klas IV-VI. Przygotowały je: Anna
Podemska, Aneta Nowak i Małgorzata Nożewska. Był też szkolny konkurs plastyczny „Moc
zielonej energii”.
W Gminnym Konkursie Plastycznym na plakat „Zapobiegaj przemocy i agresji”, organizatorem którego była Ewa Wendt, wyróżniono
trzy prace: Julity Marciniak z kl. IV a (SP Kawnice), Adriana Górniaka z kl. V b (SP Golina) i Nicoli Franikowskiej z kl. V (SP Przyjma). Gminny
Turniej Przyrodniczo-Ekologiczny profesjonalnie przygotowały: Agnieszka Borowska i Sylwia
Orchowska. Wysoki poziom turnieju pozwolił
wyłonić laureatów: w kategorii klas II-III najlep-

W uroczystej gali w Poznaniu uczestniczyła
9-osobowa delegacja ze Szkoły Podstawowej w
Radolinie Konopnickiej w Radolinie

nisterstwie Edukacji Narodowej, wielkopolski
kurator oświaty Elżbieta Walkowiak na ręce
przewodniczących rad rodziców wręczyła podziękowania za udział w konkursie i wszelką
pomoc na rzecz szkoły.
Alina Kozłowska

W rodzinie bez nałogów
17 czerwca Szkoła Podstawowa w Radolinie
zaprosiła na festyn środowiskowy pod hasłem
„W rodzinie bez nałogów jest spoko”. Rozpoczął

Zebrani obejrzeli pokaz karate, w którym
zaprezentował swoje umiejętności uczeń szkoły w
Radolinie Mateusz Górniak

Wszyscy w radosnych nastrojach bawili się
do wieczora przy zespole muzycznym Mirona
Nowaka.
Magdalena Pietraszek

Szkoła Podstawowa w Przyjmie

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Przyjmie w ramach
jednego z projektów dowiedzieli się, co mogą zrobić
dla ochrony środowiska

sza była SP Przyjma. II miejsce zajęła SP Golina, III - SP Radolina, IV - SP Kawnice. Natomiast
w kategorii klas IV-VI kolejność była następująca: I miejsce - SP Przyjma, II - SP Radolina, III - SP
Golina, IV - SP Kawnice.
Drugi projekt, obejmujący działania w drugim semestrze, nosił tytuł: „MOJA MAŁA OJCZYZNA- 650 LAT GOLINY”. Poprzez realizację
tego projektu dzieci pogłębiły wiedzę o gminie Golina, poznały ludzi i instytucje pełniące
ważną rolę w życiu społecznym najbliższego

środowiska. Zorganizowano: przedstawienia,
konkursy, wycieczki, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi. Zajęcia pozwoliły uświadomić
uczestnikom projektu, że takie wspólnoty, jak:
rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka
i że każdy ma wobec tych wspólnot określone
obowiązki.
Elementem projektu były również wycieczki
do Kotliny Kłodzkiej oraz do Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie.

Szkoła była gospodarzem Gminnego Turnieju
Przyrodniczo-Ekologicznego
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Dzień Ziemi i ,,Mała
Ojczyzna”

się on uroczystym odsłonięciem tablicy „Szkoła
przyjazna dla 6-latka”.
Spotkanie było okazją do zaprezentowania
dorobku artystycznego szkoły. Przygotowano
też m.in. wystawę prac plastycznych dzieci „Ja
i moja rodzina”; odstraszające paczki papierosów, wykonane przez uczniów w ramach działalności profilaktycznej szkoły; turniej rodzinny.
Zebrani obejrzeli pokaz karate, w którym zaprezentował swoje umiejętności uczeń szkoły
w Radolinie Mateusz Górniak. W turniejach piłki nożnej wzięli udział uczniowie, absolwenci
szkoły i mężczyźni powyżej 27. roku życia.
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Kultura

Ania Matlewska –
gdy taniec jest pasją
Występ młodej mieszkanki Goliny Ani Matlewskiej w popularnym programie ,,You Can
Dance” odbił się szerokim echem nie tylko w regionie konińskim. Dziewczyna zajęła II miejsce.
We wcześniejszej edycji programu zwycięzcą
został Jakub Jóźwiak, także mieszkaniec Goliny. Te przykłady pokazują, że można realizować
swoje marzenia, jeżeli tylko się chce. Poniżej
prezentujemy tekst Ani Matlewskiej, opisującej
udział w popularnym programie. Zatytułowała
go: ,,Marzenia – moja energia!!!” A zakończyła
słowami romantycznego poety Stefana Garczyńskiego: ,,By wierzyć w siebie, muszę mieć
kogoś, kto we mnie wierzy.”
Redakcja „Głosu Goliny“

Ania Matlewska w duecie z Jakubem Jóźwiakiem

Marzenia – moja energia !!!
Udział w programie YCD to wspaniała przygoda i spełnienie moich marzeń. Mija kilka tygodni
od zakończenia programu, a ja nie mogę uwierzyć, że to zdarzyło się naprawdę.

Moja desperacka walka o bilet, cudowne, ale
bardzo ciężkie warsztaty w Santa Cruz, wejście
do ,,14” - to było jak sen. Już na warsztatach byłam przekonana, że moja determinacja opłaciła
się. Czułam, że był to mój czas i moje miejsce,
choć zarzucano mi, że jestem za młoda i niedojrzała. Chciałam przecież szkolić swoje 11-letnie
doświadczenie taneczne, pracując z najlepszymi
choreografami na świecie.
Do programu na żywo weszło 7 tancerek i 7
tancerzy, co już było dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Znalazłam się w gronie 14 najlepszych.
Wybrano mnie jako jedną z tysięcy ludzi, którzy
przychodzą na castingi, aby spełnić swoje marzenia.
Tygodniowe treningi po 10 godzin dziennie
znosiłam dzielnie. Najjpiękniejsze jednak były
dla mnie występy na żywo. Co środę dostawałam
skrzydeł, by zaprezentować się jak najlepiej. Nie
mogłam ukryć łez wzruszenia, kiedy na widowni
każdorazowo zasiadała liczna grupa wsparcia.
Znajomi, przyjaciele, rodzina dodawali mi wiary
w siebie. Tak naprawdę tańczyłam przede wszystkim dla nich.
To niesamowite uczucie, kiedy tańcząc, słyszy
się doping widowni, a potem przepiękne opinie
jurorów. Cieszyło też to, że mój taniec i determinacja zostały docenione przez telewidzów. Byłam
bardzo wzruszona, kiedy oglądałam relacje z Goliny. To cudowne, że zostały zorganizowane koncerty, na których mieszkańcy miasta i gminy mnie
dopingowali. Zobaczyłam znajome, uśmiechnięte twarze, które cieszyły się moim szczęściem.
Z pobytu w programie najmilej wspominam tydzień spędzony z Kubą Jóźwiakiem. Było ogromnym zaszczytem z nim pracować. Mam nadzieję,
że widzom podobał się układ taneczny w naszym
wykonaniu.
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Golina na Wielkim
Ruszeniu
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Tegoroczne Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu
Konińskiego odbywało się w Sławsku, w gminie Rzgów. Nie zabrakło na nim przedstawicieli
gminy Golina. W scenografii stoiska samorządowego znalazły się elementy związane z 650.
rocznicą lokacji miasta. A panie serwowały
m.in. sernik goliński. Zebrani na Wielkim Ruszeniu zobaczyli prezentacje artystyczne gmin
i potyczki międzypokoleniowe. Zaproszono
też do zabawy świętojańskiej. Nasi reprezentanci zajęli I miejsce w Międzypokoleniowych
Potyczkach Gminnych.

I solo

Dziękuję bardzo tym, którzy mi kibicowali,
trzymali kciuki i wysyłali SMS-y. W szczególności pragnę podziękować Burmistrzowi Goliny
panu T.P. Nowickiemu, który wziął na siebie ciężar promocji mojej osoby. Podziękowania należą
się również Pani Dyrektor DK w Golinie Lucynie
Lenard-Woźniak , która zajęła się organizacją
koncertów i profesjonalną obsługą. Dziękuje Dyrektorom moich szkół: SP i Gimnazjum w Golinie,
nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie braci uczniowskiej do koncertów, Panu Dyrektorowi II LO w Koninie Sławomirowi Lorkowi oraz
całemu gronu pedagogicznemu, które obdarzyło
mnie szczególnym zaufaniem i dało szanse na
realizację tanecznych marzeń.
Dziękuję mieszkańcom miasta i gminy Golina,
dzięki którym dotarłam na sam szczyt. To dla
mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt reprezentować nasz region. Jestem dumna, że mieszkam
w Golinie. Gdziekolwiek los mnie rzuci, z ogromną radością będę tutaj wracać.
Dziękuję mediom, które promowały mój wizerunek na łamach prasy i radia.
Za wszystko serdecznie dziękuję.
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