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Konkursowe wiatraki
- Praca nad nim zajęła mi

trzy tygodnie – mówi Emil.
Jest uczniem Szkoły Rolni-

czej w Lesznie, więc czas na to
znajdował popołudniami.

Wiatrak zgłoszony do kon-
kursu to prototyp, Emil podbu-
dowany sukcesem obiecał, że
zacznie wykonywać takie mo-
dele do ogródków działko-
wych.

Drugie miejsce jury przy-
znało dziewięcioletniemu Krzy-
siowi Basińskiemu z Osiecznej
za wykonanie mniejszego,
aczkolwiek wiernie odzwier-
ciedlającego rzeczywisty wiat-

Tylko trzy prace spłynęły na konkurs na wykonanie modelu
wiatraka – koźlaka. Młodzi wykonawcy włożyli spory wkład
pracy. Wszystkie modele zostały więc nagrodzone. Wszystkie
trzy miały ruchome skrzydła, każdy z nich był wykonany na
swój niepowtarzalny sposób. Przy największym - metrowym
wiatraku na zawiasach zostały zainstalowane dwie ruchome
pary drzwiczek, a z altanki zwisał worek z mąką. Ten wiatrak
wykonany przez szesnastoletniego Emila Nowaka z Wyciąż-
kowa zajął pierwsze miejsce.

rak.
Trzecie miejsce zajęła Anna

Maria Szpilak z Ziemnic, który
wykonała miniaturę z zapałek.

Wszyscy otrzymali nagrody
w postaci sprzętu sportowego
oraz książek „Wiatraki Wielko-
polski” autorstwa Jarosława
Jankowskiego, którego firma
remontowała osieckie duże
wiatraki. Sponsorami nagród
byli: firma „Jardi” z Leszna oraz
Urząd Miasta i Gminy w
Osiecznej.

Wykonane w konkursie
wiatraki będą zdobić wnętrza
urzędu oraz firmy „Jardi”.

Dwie uczennice Zespołu Szkół w Kąkolewie – Aneta Stachowska (zdjęcie
w studio) z klasy VIb i Malwina Ratajska (zdjęcie na festiwalu) z klasy IIb
Gimnazjum – zakwalifikowały się do finałowych przesłuchań XVII Festi-
walu Piosenki Obcojęzycznej, który odbył się 5 i 6 marca tego roku we
Wrocławiu. To duży sukces śpiewających dziewcząt, bo jury spośród 343
zgłoszeń z całej Polski do ostatniego etapu wybrało tylko 183 piosenki.
Aby wziąć udział w konkursie, należało w profesjonalnym studio wykonać
nagranie i wysłać je komisji oceniającej.


