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 Urodzi! si" w Poznaniu i cho# jako 
dziecko razem z rodzicami w"drowa! 
po ró$nych zak%tkach Polski, to jed-
nak osiemnastoletnia droga kap!a&-
ska zamyka si" w obr"bie Wielkopol-
ski. Jego pierwsz% parafi% by! 'rem, 
potem Pozna&, Przem"t, Solec Wiel-
kopolski, Zb%szy&. Od trzech lat jest 
proboszczem w Drzeczkowie, uczy 
religii w Zespole Szkó! Rolniczo-Bu-
dowlanych w Lesznie. 
 Ksi%dz Marek Smólski ka$dego roku 
chodzi z piesz% Pozna&sk% Piel-
grzymk% na Jasn% Gór". Zaczyna! 
jako kleryk w tym roku by! ju$ po raz 
dwudziesty czwarty, a po raz osiem-
nasty prowadzi! grup".
 Proboszcz przez cztery lata organi-
zowa! dyskoteki dla m!odzie$y w 
Przem"cie. Pocz%tkowo na sali 
Gminnego O(rodka Kultury, potem 
na w!asnej przyznanej przez probosz-
cza. Teraz w Drzeczkowie organizuje 
ogniska dla dzieci, zimowe wyjazdy 
w góry. Lubi prac" z m!odzie$%, ale 
okazuje si", $e potrafi zdoby# tak$e 
zaufanie ludzi uwa$anych za margi-
nes spo!eczny. W 'remie by! kapela-
nem w Areszcie 'ledczym. Rozma-
wia! z wi")niami, odprawia! dla nich 
msze (w. Wspólnie z m!odzie$% zor-

Pielgrzym, !wietny organizator dyskotek, kolekcjoner s"oni a w dodatku gwiazda telewizyjna. Taki 
w"a!nie jest proboszcz parafii drzeczkowskiej ksi#dz Marek Smólski.

Ewie
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   To pierwsza kobieta, 
stworzona z $ebra Adama. 
Imi" wywodzi si" z hebraj-
skiego s!owa "$y#". A wi"c 
Ewa to patronka ludzkiego 
rodu, ta, która da!a $ycie. 
Niestety o Ewie cz"sto pa-
mi"ta si", $e zosta!a wy-
gnana z raju. Tak czy ina-
czej, dziewczynkom uro-
dzonym w Wigili" rodzice 
cz"sto daj% to imi". Modne 
by!o ono zw!aszcza w la-
tach 30. i 40. XX wieku. 
Ewa jest kobiet% niezale$n% i nie ogranicza swobody 
innym. Ma wielkie poczucie odpowiedzialno(ci. Jej tem-
perament sprawia, $e wobec swojeo wybranka bywa za-
borcza i w!adcza. Jak wszyscy lubi wygod", !adne ciuchy, 
uwielbia by# w centrum uwagi. Jej kolorem jest niebieski, 
ro(lin% lilia, zwierz"ciem go!"bica, liczb% dwójka, a zna-
kiem zodiaku Panna. Ewa obchodzi imieniny równie$: 14 
marca, 23 kwietnia, 25 lipca i 6 wrze(nia.
   W naszej gminie mieszka a$ 78 pa& o imieniu Ewa. Nie 
ma s"dziwych staruszek, a najwi"cej z nich ma oko!o 50 
lat. Najstarsz% jest pani Ewa Keller z Osiecznej, która 
urodzi!a si" w 1942 roku. A najm!odsza - Ewa Nowaczyk 
mieszka w K%kolewie i sko&czy!a niedawno trzy latka. 
Wszystkim Ewom i Ewuniom $yczymy samych pogod-
nych dni w $yciu. A Ewy mieszkaj% niemal w ka$dej wsi 
w gminie. W K%kolewie jest ich 24, w Osiecznej - 13, w 
Grodzisku - 7, w 'wierczynie - 6, w Drzeczkowie - 5,  w 
Wojnowicach - 4, we Frankowie, Ziemnicach, K%tach, 
*oniewie i Popowie Wonieskim po 3, w Witos!awiu 2 i w 
Kleszczewie oraz Trzebani po jednej.

   Imi" Kacper b%d) Kasper 
najprawdopodobniej pocho-
dzi ze s!ownictwa perskiego 
i dos!ownie znaczy "pod-
skarbi, skarbnik królewski". 
My znamy go jako maga 
czy króla, który ofiarowa! 
Jezusowi kadzid!o. Nasz 
polski Kacper w Anglii na-
zywany jest Jasperem, a we 
Francji Gasparem. Na ka$-
dej szeroko(ci geograficz-
nej Kacper bywa m"$czy-
zn% niezmiernie sta!ym, po-
siadaj%cym $elazne zasady. Lubi domowe zacisze, kocha 
rodzin" i mi!e spotkania towarzyskie. Jego kolorem jest 
ziele&, ro(lin% cis, zwierz"ciem dzik, liczb% dziewi%tka, a 
znakiem zodiaku Byk. Kacper obchodzi imieniny w stycz-
niu i to a$ dwa razy: 2 i 6 stycznia. Ale m"$czy)ni o tym 
imieniu mog% te$ (wi"towa# w grudniu, ich dzie& imienin 
przypada na 28 grudnia. Oprócz wymienionych ju$ dat, 
imieniny Kacpra s% jeszcze 12 czerwca i 26 wrze(nia.
   Kacprów mamy w gminie 35. Tylko pi"ciu z nich urodzi-
!o si" przed 2000 rokiem. A zatem a$ trzydziestu to mali 
ch!opcy. Znaczy to, $e imi" Kacper sta!o si" bardzo modne 
w ostatnich latach. Ten najstarszy w gminie te$ jest m!ody. 
To Kacper Szyma&ski z Osiecznej, który ju$ za miesi%c 
sko&czy 22 lata. A najmniejszy Kacperek Cop pochodzi z 
K%kolewa i roczek obchodzi! we wrze(niu. Wszystkim 
m!odym i ma!ym Kacprom $yczymy szcz"(cia i zdrowia. A 
powiedzmy jeszcze, $e najwi"cej mieszka ich w K%kolewie 
-9, i w Osiecznej -8. W Grodzisku i Drzeczkowie mieszka 
po 3 Kacprów, w *oniewie, Ziemnicach, Jeziorkach i 
'wierczynie - po 2, a w Popowie Wonieskim, K%tach, 
Wojnowicach i Kleszczewie po jednym.

Kacprowi
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Ksi!dz Marek Smólski ze s"onikami

Ewa #opuszy$ska z Osiecznej

Kacper Ma%kowiak z Grodziska

ganizowa! dla nich Wigili". 
- To by"o dla wi&'niów wielkie wzru-
szenie, m"odzie( gra"a na gitarach, 
by"y bia"e obrusy, choinka i prezenty. 
Wielu przypomnia"o sobie dom ro-
dzinny – opowiada ksi#dz.

  Ksi%dz Marek od wielu lat zbiera 

s!onie z ca!ego (wiata. Ma ich ponad 
600 w swojej kolekcji. Pierwsz% fi-
gurk" kupi! podczas wycieczki w kla-
sie maturalnej, na kilka godzin przed 
odjazdem poci%gu, za ostatnie pieni%-
dze. Ten s!onik towarzyszy! mu przez 
okres seminarium. Potem do!%czy!y 

nast"pne.
- Znajomi kupili mi s"onia dziesi&% 
kilometrów od Nowego Jorku na ty-
dzie$ przed tragedi! w World Trade 
Center.
   Na plebani s!oni jest mnóstwo. Por-
celanowe, pluszowe i drewniane, zro-
bione ze s!omy, malowane na kub-
kach i wydmuszkach. 
   Kap!an z Drzeczkowa ma te$ w 
swoim $yciorysie przygod" z telewi-
zj%. B"d%c proboszczem w 'remie 
udziela! (lubu. Ko(cielny pomyli! 
kartki i podsun%! imiona nowo$e&-
ców z innego (lubu. Duchowny wy-
mienia! wi"c zupe!nie inne imiona, a 
m!odzi poprawiaj%c go zmieniali na 
swoje. Wszystko zosta!o udokumen-
towane na filmie i wzbudza!o weso-
!o(# do tego stopnia, $e m!odzi ma!-
$onkowie wys!ali kaset" do progra-
mu telewizyjnego „'miechu warte”. 
Ksi%dz Marek nic o tym nie wiedzia! 
i przypadkowo w niedzielne popo!u-
dnie zobaczy! si" na ekranie telewi-
zora. Okaza!o si", $e film z jego 
udzia!em by! najlepszy i wygra!. Pro-
boszcz nie obrazi! si", $e nie zapyta-
no go o zgod", bo – jak mówi - ma 
poczucie humoru i potrafi (mia# si" z 
samego siebie.

ALDONA KORBIK

Nie zapomnijmy

w styczniu
   Pierwszego stycznia tradycyjnie 
powitamy Nowy Rok. Ale tego dnia 
obchodzimy równie$ 'wiatowy 
Dzie& Pokoju. To (wi"to proklamo-
wa! papie$ Pawe! VI, a Ko(ció! kato-
licki czci je od 1968 roku.
   W czasie uroczysto(ci stulecia pol-
skiej filatelistyki, w 1993 roku, po-
stanowiono obchodzi# Dzie& Filateli-
sty. Na takie obchody wyznaczono 
dzie& 6 stycznia.
   Najpi"kniejszymi, rodzinnymi 
(wi"tami w styczniu s% oczywi(cie: 
Dzie& Babci i Dzie& Dziadka. +aden 
wnuk nie mo$e zapomnie#, $e przy-
padaj% one 21 i 22 stycznia.
   I jeszcze dwa nietypowe stycznio-
we dni. 25 dzie& pierwszego miesi%-
ca roku to Ogólnopolski Dzie& Se-
kretarki i Asystentki. W naszej gmi-
nie takie (wi"to obchodzi oko!o stu 
pa&. Mo$e szefowie firm i urz"dów 
w!a(nie tego dnia postawi% kwiatek 
na biurkach swoich sekretarek? 
  A 27 stycznia obchodzimy Dzie& 
Dialogu z Islamem. Ten dzie& og!osi-
!a Konferencja Episkopatu Polski.

Nie zapomnij! 21 i 22 stycznia 

Dzie$ Babci i Dzie$ Dziadka

Z"ó# #yczenia

Piechur i did#ej ze $wi%ceniami


