
MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH

IS
SN

 1
42

5-
47

35
   

  C
en

a 
2,

50
 z

ł 

Karol Kurpiński 1785-1857

                  NR 369       czeRwiec      2021 R.
Ry

s. 
M

ik
oł

aj
 A

nt
os

ze
w

sk
i (

kl
. 6

c 
SP

 W
ło

sz
ak

ow
ic

e)





  www.wloszakowice.pl                                   OGŁOSZENIA I  PODZIĘKOWANIA                                        Nasze Jutro str. 3

P O D Z I Ę K O W A N I E
Dziękujemy z całego serca 

księdzu proboszczowi Robertowi Bachowi, 
organiście, ministrantom, rodzinie, krewnym,

 sąsiadom, przyjaciołom i znajomym
za tak liczne złożone nam życzenia, 

za pamięć, kwiaty i prezenty 
oraz wiele miłych słów, które otrzymaliśmy 

z okazji 50. rocznicy naszego ślubu. 
Dziękujemy Wam wszystkim i każdemu 

z osobna za to, że sprawiliście nam 
wiele niespodzianek i daliście 

ogromną radość oraz moc wzruszeń.
Dzięki Wam, dzień ten był dla nas 

 naprawdę wyjątkowy.

                            Janina i Mieczysław Sobeccy

Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach 
i Fundacja Edukacyjna ADJ 

 

zapraszają 
wszystkie dzieci i rodziców na 

„FEstyn pOD chmurKą”
15 lipca 2021 r. (czwartek) 

w godz. 16.00-20.00
boisko boczne w parku 

we Włoszakowicach
W programie m.in.: dmuchańce, malowanie 

twarzy, gry i zabawy, punkt z dużymi bańkami 
mydlanymi, punkt ze zwierzątkami 

z baloników, zabawy z animatorami itp.
ponadto występy  i minikoncerty 
lokalnych zespołów i wokalistów. 

Wstęp wolny!

KOchANyM RODZIcOM

Marii i henrykowi 
Kordusom

z okazji 40. rocznicy ślubu
serdeczne życzenia kolejnych 

długich lat w zdrowiu i radości, 
niekończącej się miłości, błogosła-
wieństwa Bożego oraz doczekania       

     kolejnych jubileuszy
                          składa 

                            córka Aleksandra 
                            z rodziną
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Wójt gminy Włoszakowice 
ogłasza przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości gruntowej zabudowanej, 
położonej w Boszkowie-Letni-
sku (obręb Grotniki) przy ulicy 
Dominickiej 39c.
Oznaczenie nieruchomości 
według księgi wieczystej
Przeznaczona do zbycia dział-
ka zapisana jest w księdze wie-
czystej nr PO1L/00025586/2.
Powierzchnia nieruchomości 
oraz jej oznaczenie według 
katastru nieruchomości
Przedmiotem przetargu jest nie-
ruchomość zabudowana ozna-
czona numerem geodezyjnym 
996 o powierzchni 0,1486 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nierucho-
mości wynosi 521 tys. zł. Do 
wylicytowanej kwoty doli-
czony zostanie podatek VAT 
– zwolnienie na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 
11 marca 2004 roku o podatku 
od towarów i usług (tekst jed-
nolity Dz.U z 2020 r. poz. 106 
ze zmianami). Postąpienie 

nie mniejsze niż 1% ceny 
wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.
Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się dnia 9 
sierpnia br. o godz. 11.00 
w Salce Masońskiej Urzędu 
Gminy Włoszakowice przy 
ulicy Kurpińskiego 29.
Uczestnik przetargu zobo-
wiązany jest posiadać: do-
wód osobisty, potwierdzo-
ny dowód wpłaty wadium 
oraz numer NIP. W przy-
padku, gdy uczestnikiem 
przetargu jest osoba fizycz-
na prowadząca działalność 
gospodarczą – informację z 
CEiDG. W przypadku, gdy 
uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna, osoba upo-
ważniona do reprezento-
wania uczestnika powinna 
przedłożyć do wglądu ak-
tualny wypis z Krajowego 
Rejestru Sądowego. Jeżeli 
uczestnik jest reprezento-
wany przez pełnomocni-
ka, konieczne jest również 

przedłożenie oryginału pełno-
mocnictwa upoważniającego 
do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku, gdy nabyw-
cą nieruchomości zostanie 
cudzoziemiec, do zawarcia 
umowy notarialnej sprzedaży 
nabywca winien przedłożyć 
zezwolenie, jeżeli jego uzy-
skanie wynika z przepisów 
ustawy z dnia 24 marca 1920 
roku o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców 
(t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 2278 
ze zmianami).
Wysokość wadium oraz for-
ma, termin i miejsce jego 
wniesienia
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej w terminie do 
dnia 5 sierpnia br. na kon-
to: Urząd Gminy Włosza-
kowice, BS Włoszakowice, 
39 8661 0009 2001 0000 
1209 0006. Za datę wniesie-
nia wadium uważa się datę 
wpływu na konto urzędu.
Wadium wpłacone przez oso-

bę, która wygrała przetarg 
zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości. Po-
zostałe wadia zwraca się 
niezwłocznie po zamknięciu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
jego zamknięcia.
Informacja o miejscu wy-
wieszenia i publikacji ogło-
szenia
Ogłoszenie o przetargu zo-
stało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń sołectwa Grotniki, 
a także zostało opublikowane 
w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej gminy Włoszakowi-
ce oraz na stronie interneto-
wej www.wloszakowice.pl.
Dane teleadresowe, pod 
którymi można uzyskać 
szczegółowe informacje do-
tyczące przetargu
Szczegółowe informacje 
udzielane są w Urzędzie 
Gminy Włoszakowice (w 
biurze nr 109 lub pod nume-
rem telefonu 65 52 52 992).

Robert Kasperczak, 
wójt gminy Włoszakowice

Wyciąg z ogłoszenia 
o przetargu na zbycie nieruchomości

Nowy kierownik 
Zarządu Dróg Gminnych 

we Włoszakowicach 
Z dniem 10 maja br. stanowisko kierownika Zarządu Dróg Gminnych we 
Włoszakowicach objął Radosław Sieracki, zatrudniony w wyniku porozu-
mienia dotyczącego przeniesienia pracownika zawartego pomiędzy Urzę-
dem Gminy a ZDG.
Pan Radosław Sieracki jest absolwentem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie, gdzie na Wydziale Budownictwa i Architek-
tury w 2013 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera architekta. Od sierpnia 
2019 roku pełnił stanowisko podinspektora ds. budownictwa w Biurze Nieru-
chomości i Budownictwa Urzędu Gminy Włoszakowice. Wcześniej zdobywał 
doświadczenie zawodowe w sektorze prywatnym, na stanowiskach związanych 
z budownictwem i architekturą.
10 maja wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak wręczył Radosławowi 
Sierackiemu dokumenty o zatrudnieniu, życząc mu sukcesów zawodowych, wy-
trwałości oraz satysfakcji z wykonywania codziennej pracy.

Karolina Chlebowska, sekretarz gminy Włoszakowice
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Nabór zgłoszeń na usuwanie folii rolniczej i innych 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt gminy Włoszakowice informuje, że w związku z możliwo-
ścią uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu 
usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 
działalności rolniczej przeprowadzona zostanie inwentaryzacja 
ilości takich odpadów znajdujących się na terenie naszej gminy.
Na podstawie uzyskanych informacji powstanie analiza okre-
ślająca spełnianie wymogów i kryteriów narzuconych przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
która umożliwi podjęcie decyzji o przystąpieniu (lub nieprzy-
stąpieniu) do realizacji programu.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do rolników 
z terenu gminy Włoszakowice (którzy posiadają odpady typu 
folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania 
po nawozach oraz Big Bag) o wypełnienie formularza i do-
starczenie go do Urzędu Gminy Włoszakowice (stanowisko 
ds. obsługi klienta, pokój nr 106, w godzinach pracy Urzędu) 
albo przesłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan 
podpisanego zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail gmi-
na@wloszakowice.pl) w terminie do 13 lipca br. Zgłoszenia 
złożone po tym terminie nie będą uwzględnione przy składaniu 
wniosku o pomoc finansową.
W realizację przedsięwzięcia nie są wliczone koszty zbierania od-
padów od rolników. W związku z tym rolnicy będą zobowiązani 
we własnym zakresie dostarczyć folię i inne odpady pochodzące 
z działalności rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.
Formularz można pobrać na stronie internetowej www.wlo-
szakowice.pl, na stanowisku ds. obsługi klienta w Urzędzie 
oraz u sołtysów wsi.

Agnieszka Wojciechowska

W dniach 19-25 lipca wybierz się w słoneczny dzień na spacer 
po łące, kwiecistym parku lub ogrodzie. W wybranym punkcie 
przez 15 minut notuj wszystkie zaobserwowane gatunki, zazna-
czając „x” przy rozpoznanym motylu (na karcie dostępnej m.in. 
na stronie internetowej www.wloszakowice.pl).
Na karcie wpisz godzinę, datę i miejsce obserwacji (z dopi-
skiem na terenie którego parku krajobrazowego się ono znaj-
duje). Dzięki Tobie dowiemy się, jakie gatunki występują w 
Twoim otoczeniu, a Ty sam znajdziesz się w gronie tysięcy wo-
lontariuszy z całej Europy, zbierających informacje o motylach 
i dostarczających cennych danych.
Planując swój spacer zwróć uwagę na porę dnia i warunki atmos-
feryczne. Obserwacje prowadź przy słonecznej pogodzie w go-
dzinach od 10 do 16, z przerwą na południowe upały (aktywność 
niektórych motyli bywa wtedy ograniczona). Unikaj zachmurze-
nia oraz silnego wiatru, szczególnie na otwartym terenie.
Wśród przesłanych kart rozlosujemy nagrody – nasiona łąk dla mo-
tyli i innych pożytecznych zapylaczy (do samodzielnego wysiania). 
Wystarczy, że do 31 sierpnia prześlesz zdjęcie swojej karty na adres 
edukacja@zpkww.pl (z dopiskiem „Tydzień liczenia motyli w wiel-
kopolskich parkach krajobrazowych”) i podasz adres nadawcy.

Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego

Tydzień liczenia motyli w wielkopolskich 
parkach krajobrazowych. Policz motyle z nami!
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W ubiegłym miesiącu Zarządu 
Dróg Gminnych we Włoszako-
wicach zlecił przeprowadzenie 
wiosennych prac związanych 
z nasadzeniem kwiatów na tere-
nach gminnych.
Zadanie wykonała włosza-
kowicka firma Ogrodnictwo 
Sebastian Elimer, która zło-
żyła najkorzystniejszą ofertę 
w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pro-
wadzonego w trybie zapytania 
ofertowego na usługę pn. „Do-
stawa roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzania rabat i dy-
wanów w miejscowościach Włoszakowice i Grotniki”. Głów-

Wiosenne nasadzenia kwiatów
nym celem takich działań jest 
poprawienie estetyki naszej 
gminy. 
Zwracamy się z uprzejmą proś-
bą o uszanowanie wykonanej 
pracy, dbanie o nasadzenia i za-
pobieganie ich zniszczeniu. Jest 
to bowiem nasze wspólne dobro, 
które ma nas cieszyć przez cały 
sezon. Równocześnie prosimy 
mieszkańców gminy o zadba-
nie o estetykę i porządek przed 
własnymi posesjami.

Karolina Chlebowska, sekretarz gminy Włoszakowice, 
zdj. N. John
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Malowanie znaków poziomych 
na drogach gminnych i powiatowych

W drugiej połowie maja na terenie gminy Włoszakowice zosta-
ły przeprowadzone prace związane z odświeżeniem oraz uzu-
pełnieniem znaków poziomych na drogach gminnych i powia-
towych. Odnowiono m.in. oznakowanie przejść dla pieszych, 
strzałki, linie segregacyjne, linie wyznaczające pas postoju oraz 
linie bezwzględnego zatrzymania.
Prace na drogach zarządzanych przez gminę zlecił Zarząd Dróg 
Gminnych we Włoszakowicach. Polegały one na oczyszczeniu 
nawierzchni oraz odnowieniu istniejącego oznakowania na uli-
cach Szkolnej i Mórkowskiej w Krzycku Wielkim. Po raz pierw-
szy wykonano też oznakowanie poziome na ulicy Mieczysława 
Górnego w tej miejscowości.
Podobne prace zostały również wykonane na drogach zarządza-
nych przez powiat leszczyński. W tym przypadku przeprowa-
dzili je pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych, odświeżając 
oznakowanie w Boszkowie-Letnisku i na ulicy Prymasa An-
drzeja Krzyckiego w Krzycku Wielkim.
Odświeżone i uzupełnione oznakowanie poprawi nie tylko 
komfort jazdy po drogach w gminie Włoszakowice, ale przede 
wszystkim zwiększy bezpieczeństwo kierowców i innych 
uczestników ruchu drogowego.

Natalia John

2 czerwca w Sali Trójkątnej Pałacu Sułkowskich wójt gminy 
Włoszakowice Robert Kasperczak przy kontrasygnacie skarb-
nik gminy Moniki Ławeckiej podpisał umowy z wykonawcami 
wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na termomodernizację sal wiejskich w Sądzi, Zbarzewie i Jezie-
rzycach Kościelnych.
Umowę na termomodernizację sali wiejskiej wraz z przebu-
dową wewnętrzną w Sądzi oraz na termomodernizację sali 
wiejskiej wraz z wymianą okien w Jezierzycach Kościelnych 
podpisał właściciel firmy Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane 
PAN-BUD z Rydzyny Przemysław Panasewicz. Z kolei sto-
sowny podpis na umowie na termomodernizację sali wiejskiej 
wraz z przebudową wewnętrzną w Zbarzewie złożył właści-
ciel firmy Malarstwo-Tapeciarstwo z Bukówca Górnego Jerzy 
Kulas. 
Termin realizacji inwestycji w Sądzi wynosi 4 miesiące, w Je-
zierzycach Kościelnych 5 miesięcy, a w Zbarzewie 3 miesiące 
od dnia podpisania umowy. Koszt realizacji całego zadania to 
784.324,14 zł brutto.

Natalia John

Umowy na termomodernizację 
sal wiejskich podpisane

Z końcem maja rozpoczęła 
się w naszej gminie długo 
oczekiwana inwestycja 
drogowa pn. „Przebudo-
wa dróg gminnych: ulica 
Krótka, Wiejska i Bosz-
kowska w Grotnikach”.
Rozpoczęte roboty obej-
mują: rozbiórkę znisz-
czonych nawierzchni 
asfaltowych, prace ziem-
ne, wykonanie nowej 
nawierzchni z betonu 
asfaltowego, położenie 
chodnika z kostki bru-
kowej (w tej chwili brak 
chodników), zamontowanie barier ochronnych, wyko-
nanie oznakowania poziomego i pionowego oraz wyty-
czenie dwóch aktywnych przejść dla pieszych z panelem 
fotowoltaicznym. Ponadto wybudowana zostanie wiata 

Ważna inwestycja drogowa rozpoczęta
typu park’d’ride dla 40 
rowerów oraz zostanie 
wyznaczony parking dla 
27 samochodów (w tym 
dwa miejsca dla osób 
niepełnosprawnych).
Wykonawcą inwestycji 
wyłonionym w postę-
powaniu o udzielenie 
zamówienia publicz-
nego prowadzonego 
w trybie przetargu nie-
ograniczonego została 
firma NODO Sp. z o.o. 
z Leszna. Całkowita 

wartość robót wyniesie 
877.924,80 zł brutto. Gmina Włoszakowice otrzymała 
na realizację tego zadania dofinansowanie z Rządowego 
Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 mln zł.

Natalia John
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Projekt gminy Włoszakowice pn. „Rozwój elektronicznych 
usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowi-
ce” (złożony w partnerstwie z gminami Luboń i Mosina) zna-
lazł się na liście projektów pozytywnie ocenionych i wybra-
nych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
Całkowity koszt projektu, który będzie realizowany w latach 
2021-2022, to 3.146.719,31 zł, z czego 1.474.237,99 zł stano-
wi dofinasowanie. Wydatki na realizację projektu dla gminy 
Włoszakowice wyniosą 871.824,15 zł, natomiast suma dofi-
nansowania w tym wypadku to 408.449,61 zł.
Zgodnie z uzasadnieniem Uchwały Nr 3599/2021 Zarządu Wo-

Dofinansowanie gminnego projektu 
„Rozwój elektronicznych usług publicznych”

jewództwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja br. w przypadku poja-
wienia się wolnych środków finansowych zarząd będzie miał moż-
liwość zwiększenia dofinansowania do pełnych wnioskowanych 
kwot, tj. do poziomu 85% wartości zadania (2.675.319,90 zł).
Przypomnijmy, że głównym celem projektu jest zapewnienie 
mieszkańcom gminy Włoszakowice lepszego dostępu do sze-
rokiego zakresu usług publicznych udostępnionych drogą elek-
troniczną. W ramach zadania zakupione zostaną sprzęt i opro-
gramowanie niezbędne do wdrożenia nowoczesnych systemów 
informatycznych, a w szczególności:
l systemu do elektronicznego obiegu dokumentów,
l elektronicznego biura obsługi interesanta wraz z modułem 
      płatności PayByNet, PayU lub innych dostępnych  
      w momencie realizacji projektu,
l systemu do podatków, opłat lokalnych, odpadów, kasy 
      i księgowości,
l systemu zarządzania danymi przestrzennymi,
l formularzy elektronicznych e-usług.
Dzięki realizacji projektu wdrożony zostanie szeroki katalog e-
usług publicznych, za pośrednictwem których mieszkańcy będą 
mogli załatwić szereg spraw administracyjnych bez wychodze-
nia z domu.

Karolina Chlebowska, sekretarz gminy Włoszakowice

Dzień Dziecka w Jezierzycach i Zbarzewie 

           

                                                                                                                                                                                                   WYDARZENIA

Chyba wygląda na to, że pomału wracamy do przedpandemicz-
nej normalności. Świadczą o tym chociażby imprezy z okazji 
Dnia Dziecka, które na początku czerwca odbyły się w Jezie-
rzycach Kościelnych i Zbarzewie.
Zarówno najmłodsi mieszkańcy Jezierzyc, jak i mali zbarze-
wianie, mogli liczyć na szereg przygotowanych specjalnie z 
myślą o nich atrakcji. Nie brakowało więc tak lubianych przez 
dzieci dmuchańców, gier i zabaw z animatorkami oraz słodkich 

przekąsek. W Zbarzewie dodatkową niespodzianką były konku-
rencje sportowe przeprowadzone przez miejscowych strażaków.
Obie imprezy zostały zorganizowane przez sołtysów i Rady So-
łeckie wymienionych wsi oraz działające w nich organizacje spo-
łeczne, przy wsparciu finansowym Gminnego Ośrodka Kultury 
we Włoszakowicach (w Zbarzewie również Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji).

A.A., zdj. H. Łaszczyńska
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23 maja, po długiej chorobie, 
zmarł Leszek Jagodzik – rad-
ny Rady Gminy Włoszakowice 
trzech kadencji, długoletni prezes 
włoszakowickiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” oraz 
zasłużony miejscowy społecznik 
sportowy.
Leszek Jagodzik urodził się 29 
marca 1963 roku w Lesznie. 
Funkcję radnego Rady Gminy 
Włoszakowice sprawował przez 
trzy kadencje (2006-2010, 2010-
2014 i 2014-2018). Był też ini-

cjatorem reaktywacji w 1994 roku Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół” we Włoszakowicach, od 1996 roku będąc jego 

Zmarł Leszek Jagodzik
wiceprezesem, a w późniejszych latach (od 1999 r. do śmierci) 
prezesem.
Nie sposób wymienić wszystkich zasług Leszka Jagodzika 
dla gminnego sportu i rekreacji. Do najważniejszych jego do-
konań w tym zakresie należą w szczególności organizacja od 
2004 roku Mistrzostw Gminy Włoszakowice w narciarstwie 
alpejskim oraz Międzynarodowych Turniejów Oldbojów w 
piłce nożnej, a także stworzenie stadionu piłkarskiego z praw-
dziwego zdarzenia we włoszakowickim parku.
Msza święta i ceremonia pogrzebowa śp. Leszka Jagodzika, z 
licznym udziałem rodziny, przyjaciół, znajomych i delegacji, 
obyły się 26 maja w kościele pw. Świętej Trójcy oraz na cmen-
tarzu parafialnym we Włoszakowicach. W uroczystościach 
uczestniczył m.in. wójt naszej gminy Robert Kasperczak.
Cześć Jego Pamięci!

Oprac. A. Szymczak

Przemówienie wójta gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka 
nad trumną Leszka Jagodzika

Szanowna Rodzino, Szanowni Księża, Sza-
nowni Państwo!
Śmierć śp. Leszka Jagodzika to, niestety, 
kolejne w ostatnich miesiącach smutne 
zdarzenie związane z odejściem na za-
wsze mieszkańca Włoszakowic zasłużo-
nego dla wspólnoty gminnej.
Nie jest dziś łatwo wypowiadać słowa poże-
gnania, szczególnie kiedy odchodzi przyja-
ciel, wspaniały kolega. Ze Świętej Pamięci 
Leszkiem znałem się bardzo dobrze i bar-
dzo Go szanowałem. Pamiętam wiele chwil 
spędzonych na rozmowach o sprawach 
zawodowych, jak i prywatnych. Pamiętam 
wspólne wyjazdy do gmin partnerskich, 
podczas których nawiązywana była współ-
praca, z której do dzisiaj korzystają dzieci i 
młodzież naszych szkół, a także dorośli. 
Świętej Pamięci Leszek Jagodzik był bez wąt-
pienia postacią dobrze znaną i cenioną, zarów-
no jako przedsiębiorca, współwłaściciel znanej 
firmy ogrodniczej OGROFOL Sp. z o.o., jak i 
jako wyjątkowo i na różnych polach zaangażo-
wany w życie społeczne włoszakowiczanin.
Był człowiekiem aktywnym, życzliwym, 
otwartym na pomoc dla drugiego człowie-
ka, bez reszty oddanym pasji sportu, który 
swoimi pomysłami zarażał i mobilizował 
innych do działania.
Zmarły odegrał ważną rolę w reaktywowa-
niu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
we Włoszakowicach w 1994 roku; od 1996 
roku zasiadał we władzach Towarzystwa 
przez wiele lat pełniąc funkcję prezesa za-
rządu. Zabiegał o utworzenie siedziby To-
warzystwa, która powstała i w której dzisiaj 
możemy zapoznać się z historią działalności 
„Sokoła”. To dzięki Jego osobie organizacja 
powiększyła się o nowych członków, a obec-
nie liczy ponad 150 członków. Dbał o więzi 
wszystkich uczestników, o dobrą i partner-
ską atmosferę w Towarzystwie poprzez 

m.in. organizację pikników rodzinnych 
i spotkań okolicznościowych. 
Ze względu na cechujący Towarzy-
stwo pod Jego zarządem rozmach 
działania, wszystkich Jego zasług i 
sukcesów na polu gminnego sportu i 
rekreacji nie sposób wymienić. 
Do najważniejszych Jego dokonań na-
leżała jednak niewątpliwie trwająca 16 
lat, począwszy od 2004 roku, organiza-
cja cieszących się z roku na rok niesłab-
nącym zainteresowaniem Mistrzostw 
Gminy Włoszakowice w Narciarstwie 
Alpejskim. Jego aktywność w tych sta-
raniach zaowocowała trwającą od lat 
organizacją wyjazdów młodzieży Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących we 
Włoszakowicach na Białą Szkołę, tygo-
dniowy udział w zajęciach z nauki i do-
skonalenia jazdy na nartach, na stokach 
nowoczesnego ośrodka narciarskiego w 
Dolnej Morawie w Czechach. Ambicją 
i marzeniem śp. Leszka było objęcie 
wszystkich szkół gminy Włoszakowi-
ce programem Biała Szkoła, by każde 
dziecko szkolne miało równe szanse na 
profesjonalną naukę jazdy na nartach. 
Na sercu zawsze leżała mu organizacja 
oraz rozwój dziecięcych i młodzieżo-
wych drużyn piłkarskich i rozgrywek. 
Jego działania były nakierowane na 
zaszczepienie dzieciom pasji sportu 
już od najmłodszych lat, które realizo-
wał tworząc m.in. klub piłkarski tre-
nujący dzieci już od 4 roku życia. 
Od początku istnienia, czyli od 1995 
roku, był dobrym duchem czerwcowe-
go piłkarskiego Turnieju Oldbojów o 
Puchar Wójta Gminy Włoszakowice. 
I to nie tylko jako działacz sportowy 
i współorganizator imprezy, ale także 
jako ofiarny piłkarz włoszakowickich 

oldbojów. Jego ogromny wkład i zaangażo-
wanie w organizację turniejów przyciągały 
do Włoszakowic drużyny piłkarskie z róż-
nych stron Polski, a także z zagranicy – z 
Niemiec drużyna oldbojów z Grosalmerode 
oraz z Republiki Czeskiej oldboje z Czer-
wonej Wody.
W latach 2006-2018 był aktywnym radnym 
Rady Gminy Włoszakowice, trzykrotnie 
zdobywając w głosowaniu zaufanie miesz-
kańców. Pracował w Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia, konsekwentnie 
dążył do realizacji celów, ale był też otwar-
ty na dialog i kompromis.
Dbał o rozwój infrastruktury sportowej w 
gminie, m.in. organizując boisko do siat-
kówki plażowej na plaży w Boszkowie, a 
także angażując się w budowę boisk pił-
karskich w innych miejscowościach. W 
ciągu ostatnich 10 lat włożył jednak przede 
wszystkim wiele osobistego trudu i wysiłku 
w utrzymanie, rozbudowę i rozwój gmin-
nego boiska piłkarskiego we włoszako-
wickim parku, które – pod Jego sprawnym 
zarządem – stało się pięknym stadionem 
piłkarskim z prawdziwego zdarzenia.
Śp. Leszek Jagodzik kochał życie, lubił 
ludzi, inspirował do działania i nie miał w 
zwyczaju spoczywać na laurach. Odszedł 
zdecydowanie przedwcześnie, po długiej i 
ciężkiej chorobie. W mojej pamięci pozo-
staniesz Leszku jako prawdziwy społecz-
nik, jako człowiek bardzo ambitny, praco-
wity, rodzinny, skromny, pogodny i pełen 
życzliwości. 
To, co możemy Mu dać w tej chwili, to na-
sza wdzięczna pamięć, szczera modlitwa i 
dobre wspomnienie. 
Nie zapominajmy o tym, nie zapominajmy 
o Nim.
Drogi Leszku, odpoczywaj w pokoju 
wiecznym…
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Od redakcji. 4 maja w kościele pw. św. Marcina Biskupa oraz na cmentarzu parafialnym w Bukówcu Górnym odbyły się msza święta 
i ceremonia pogrzebowa śp. Krystiana Samola – znanego i cenionego w okolicy hodowcy koni oraz wieloletniego prezesa Powiato-
wego Koła Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Lesznie. W uroczystościach, poza rodziną, przyjaciółmi i znajomymi zmar-
łego, uczestniczyły też liczne poczty sztandarowe i delegacje. Oczywiście nie zabrakło również koni, które stanęły za cmentarnym 
murem. Wspominając jeszcze postać zasłużonego bukówczanina przedrukowujemy jego portret, który ukazał się w 207. numerze 
„Naszego Jutra” (wrzesień 2007 r.)

Poczet hodowców i miłośników koni w gminie Włoszakowice

Portret III: Krystian Samol
Wszystko w życiu Krystiana Samola z 
Bukówca kręci się wokół koni. Nawet 
daty ustala kojarząc je z końmi swego 
życia. Tu siedzę na takim gniadym, któ-
rego sprzedaliśmy w 1968 r. Czyli to bę-
dzie zdjęcie tak z ‘66 lub ‘67 – wyjaśnia 
po chwili zastanowienia czas powstania 
fotografii (zob. niżej). 

Jak wielu innych bukówieckich gospoda-
rzy miłość do koni wyssał wraz z mlekiem 
matki. U nas zawsze były jakieś konie w 
gospodarstwie. Wiadomo: kiedyś konie 
pracowały w polu, ich posiadanie było 
dla gospodarza po prostu koniecznością 
– tłumaczy. Dzisiaj to jest sama przyjem-
ność wprząść konia do zaprzęgu i pojeź-
dzić przy niedzieli. Wtedy, gdy konie były 
użytkowane do pracy w polu, to mieliśmy 
nie więcej jak 2, 3 konie. Dzisiaj, gdy służą 
głównie do rekreacji, mam ich średnio 10 
rocznie – uśmiecha się. 
Jest nie tylko miłośnikiem koni, ale także 
uznanym hodowcą, zastępcą prezesa Po-
wiatowego Związku Hodowców Koni w 
Lesznie, w którym działa od 1972 r. Na 
poważnie hoduje konie od 1983. Specja-
lizuje się w hodowli koni rasy wielkopol-
skiej. Właśnie to mi się w nich podoba, że 
są takie uniwersalne: dobre i do zaprzęgu, 
i pod siodło, i – jak by trzeba było – do 
pracy w polu. 
Jako działacz związku hodowców zabie-
ga o jakość hodowli i poziom utrzymania 

koni, organizuje szkolenia i wyjazdy 
na wystawy. W Bukówcu jest około 
15 poważnych hodowców. Bukowiec, 
czy szerzej gmina Włoszakowice, nie-
wątpliwie przoduje w całym powiecie 
leszczyńskim, jeśli chodzi o poziom 
hodowli – informuje. 
Obecnie ma 2 ogiery z licencją, 5 
klaczy, 2 póltoraroczne i 1 źrebaka. 
Ogiery z jego hodowli, Gral i Foliał, 
na powiatowej wystawie koni w cza-
sie jarmarku w Bukówcu zdobyły II 
miejsce. Zresztą prawie co roku wra-
ca z tej wystawy z jakąś nagrodą. By-
wało, że w hodowli zbliżałem się do 
20 koni, ale teraz nie ma już takiego 
zbytu jak kiedyś – tłumaczy. Ale co 
roku te 4, 5 koni sprzedaję. Zresztą nie 
o ilość tu chodzi. Ja hoduję dla przy-
jemności, a są tacy handlarze, nawet 
wielu, co to robią tylko dla pieniędzy, 
dla paru złotych, i jeszcze nie mają 
żadnych skrupułów, żeby oddać konia 
na rzeź. Ja raz tylko zmuszony byłem 
oddać na rzeź źrebaka, który uszko-

dził sobie kręgosłup i nic by już z niego nie 
było, a i tego nie mogłem przeboleć.
Umiłowanie koni zaszczepił mu ojciec 
Józef. On z kolei przekazał je synom Sła-
womirowi i Pawłowi, którzy wielokrotnie 
z powodzeniem startowali w zawodach w 
powożeniu w Bukówcu. Nie mogło być ina-
czej, wszak tradycja rodzinna zobowiązuje. 
W końcu zawodom tym patronuje nie kto 
inny tylko ich dziadek. Żona pana Samola 
bowiem to córka słynnego Józefa Lipowe-
go. Także wnuczki pana Krystiana, Sylwia 
i Estera, są „pozytywnie zakręcone” na 
punkcie koni. Duże nadzieje wiąże zwłasz-
cza z Esterą. Chodzi do technikum hodowli 
koni w Nietążkowie, skakała już przez prze-
szkody na zawodach w Widzimiu i zaliczyła 
próbny przejazd bryczką na zawodach w 
Krzycku Małym. Cały dzień potrafi przesie-
dzieć w stajni. Razem z Sylwią chodzą też 
do końskiej szkółki pani Olszakowej z Bu-
cza – cieszy się pan Krystian. A jednymi z 
pierwszych słów, jakich się nauczyła trze-
cia wnuczka, 2-letnia Marysia, są imiona 
koni dziadka.

Jako jeden z pierwszych zaczął wozić przed laty bryczką młode pary do ślubu. Wy-
stąpił też jako powożący bryczką w filmie dokumentalnym „Wesele bukowieckie” z 
1974 r. (Obok widoczni są Franciszek Marcinkowski i Franciszek Szadzik – ówcześni 
członkowie Zespołu Regionalnego)
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Co takiego pociągającego właściwie jest w koniach, pytam? Nie 
umiem odpowiedzieć – mówi po chwili zastanowienia. To zna-
czy mogę oczywiście mówić o zachwycającej sylwetce, umasz-
czeniu, pięknie konia w galopie. Powiem może jednak tak: dla 

mnie piękno koni to coś tak oczywistego jak konieczność oddy-
chania. Przecież nikt się na co dzień nie zastanawia, że musi 
oddychać, aby żyć. Po prostu oddycha. Tak samo z końmi: po 
prostu są. I za to się je kocha.

Prawie zawsze wraca z powiatowej wystawy koni w Bukówcu 
z jakąś nagrodą. Na zdj. wicemistrza wystawy 2006 – ogiera 
Foliał – prezentuje syn Sławomir

Paweł Borowiec, przedruk: NJ nr 207, wrzesień 2007 r.

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym 
– bezwzględne pierwszeństwo pieszych na przejściach 

Pierwszego dnia czerw-
ca w życie weszło kilka 
zmian w przepisach o 
ruchu drogowym. Naj-
ważniejsza i zarazem naj-
głośniej komentowana z 
nich dotyczy pierwszeń-
stwa pieszych w obrębie 
przejść. 
Według nowych zasad 
piesi mają bezwzględne 
pierwszeństwo przed sa-
mochodem, i to nie tylko 
będąc na przejściu, ale 
także przy wchodzeniu 
na nie. Kierowca zbliża-
jący się do tzw. pasów ma 
obowiązek zmniejszenia prędkości (tak, aby nie narazić nikogo na 
niebezpieczeństwo) i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wcho-
dzącemu na jezdnię. Wcześniej kierowca zobowiązany był za-
chować szczególną ostrożność zbliżając się do przejścia i ustąpić 
pierwszeństwa pieszemu, gdy ten znajdował się już na przejściu. 
Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy nie ma znaczenia, czy 
pieszy zdążył już postawić nogę na jezdni, czy dopiero zamierza 
to zrobić. W obu przypadkach kierowca musi ustąpić mu pierw-
szeństwa. Oczywiście w trakcie przekraczania drogi pieszy rów-
nież zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności, a 
dodatkowo nie może wtedy używać telefonu komórkowego.
Ustawa wprowadzająca te zmiany już w trakcie przygotowywania 
wywoływała sporo kontrowersji. Wiele osób uważa, że nowe prze-
pisy mogą wywołać więcej szkód niż pożytku i doprowadzić do 
licznych wypadków z udziałem pieszych, którzy przestaną zwra-
cać uwagę na to, co dzieje się na drodze. 
Zapytana o komentarz w tej sprawie oficer pasowa Komendy 
Miejskiej Policji w Lesznie asp. sztab. Monika Żymełka odpo-
wiada: -Tego, czy wprowadzona ustawa rzeczywiście zwiększy 

     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym, dowiemy 
się dopiero po czasie. 
Faktem jest, że piesi są 
niechronionymi uczest-
nikami ruchu, których 
nie zabezpiecza karose-
ria samochodu, tak jak 
w przypadku kierowców. 
To właśnie zwiększenie 
ich bezpieczeństwa miał 
na celu ustawodawca. 
Jednak jest to ustawa, 
która nie zwalnia z my-
ślenia, a wręcz przeciw-
nie – ma je zwiększyć. 
Pieszy powinien skupić 

się na drodze i nie używać podczas przechodzenia przez jezdnię 
urządzeń rozpraszających uwagę, takich jak telefon komórkowy. Z 
kolei kierowcy mają obowiązek zwolnić przed przejściem i zacho-
wać szczególną ostrożność. Zaznaczam jednak, że przy przekra-
czaniu drogi pieszy powinien wziąć pod uwagę chociażby drogę 
hamowania pojazdu.
Jak więc widzimy, ustawa narzuca pewne konkretne obowiązki 
zarówno na kierowców, jak i pieszych. W związku z tym wszyscy 
będziemy musieli się przyzwyczaić do wprowadzonych zmian. 
-My, jako Policja, liczymy na to, że każda strona podejdzie odpo-
wiedzialnie do tych przepisów i będzie zważać na bezpieczeństwo 
swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego – dodaje na ko-
niec pani rzecznik.
Jeśli każda ze stron rzeczywiście będzie zachowywała się od-
powiedzialnie, to wprowadzona ustawa bez wątpienia zwiększy 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Całkiem możliwe, że za kil-
ka miesięcy nowe przepisy staną się dla nas normalnością i po 
wszelkich wątpliwościach nie pozostanie śladu.

Natalia Malanowska

Chyba mało kto wie, że pierwsze zawody w powożeniu zostały zor-
ganizowane przez Jana Markiewicza z Witosławia na początku lat 
70-tych we Włoszakowicach, w miejscu, gdzie dziś stoi ośrodek 
zdrowia. Impreza nie była wtedy kontynuowana, ale Krystianowi 
Samolowi została miła pamiątka fotograficzna z przejazdu
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Oczy to jedne z najważ-
niejszych, o ile nie najważ-
niejsze narządy zmysłów 
w naszym organizmie. 
Odpowiadają za widzenie, 
przez co znacząco ułatwia-
ją nam funkcjonowanie w 
środowisku. Analogicznie 
można powiedzieć, że jed-
nymi z najważniejszych 
elementów samochodu są 
reflektory, czyli niejako 
oczy pojazdu. Również 
umożliwiają jego użytkow-
nikowi odpowiednie widzenie, zwłaszcza po 
zmroku, a tym samym wpływają na bezpie-
czeństwo na drodze. Aby jednak robiły to 
dobrze, muszą być w pełni sprawne. Kwestię 
ich sprawności najlepiej zostawić fachow-
com, takim jak Patryk Pukacki, który od roku 
prowadzi punkt regeneracji reflektorów poło-
żony przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 
35 we Włoszakowicach (w miejscu dawnego 
zakładu wulkanizacyjnego i mieszalni farb). 
Niełatwą sztuką odnawiania samochodo-
wych lamp włoszakowiczanin zajmuje się 
już jednak znacznie dłużej. 
Przygoda Patryka z reflektorami zaczęła się 
dość niespodziewanie. Jak sam opowiada: 
-Zawsze marzyłem o tym, żeby prowadzić 
jakąś swoją działalność. Początkowo, razem 
z kolegą, założyliśmy jedyną w Polsce firmę 
produkującą akrylowe statuetki. Były mo-
menty, kiedy realizowaliśmy naprawdę duże 
zamówienia dla takich znanych firm jak Ca-

strol, John Deere czy Shell, ale zda-
rzały się też okresy całkowitego braku 
pracy. W końcu każdy z nas poszedł 
w swoją stronę i zajął się czymś in-
nym. Akurat miałem wtedy auto z za-
niedbanymi lampami i postanowiłem 
sam je zregenerować. Okazało się 
bowiem, że samochodowe reflektory 
wykonane są z pochodnej akrylu, na 
którym przecież dobrze się znałem. 
Pomyślałem, że skoro zajmowałem 
się polerowaniem statuetek, to będę 
również potrafił spolerować lampy. 
Ostatecznie wyszyło całkiem ładnie, 
później jeszcze ćwiczyłem na autach 
znajomych i tak to się zaczęło jakieś 
6 czy 7 lat temu. Od 2 lat zajmuję się 
praktycznie wyłącznie tym.
Początkowo zakład Patryka działał w 
Brennie, później w przydomowym ga-
rażu we Włoszakowicach, a od roku 

funkcjonuje już pod 
wspomnianym wcześniej 
adresem. W jego ofercie 
znajduje się nie tylko 
kompleksowa regenera-
cja samochodowych re-
flektorów (polerowanie, 
spawanie, odnawianie 
odbłyśników, czysz-
czenie wnętrz itp.), ale 
też montaż świateł do 
jazdy dziennej, spawa-
nie wszelkiego rodzaju 
plastików, polerowanie 

przedmiotów wykonanych z poliwęglanu, ozo-
nowanie (dezynfekowanie za pomocą ozonu) 
aut i pomieszczeń oraz lakierowanie różnych 
małych elementów. Właściciel punktu stara 
się również na bieżąco poszerzać swoją ofertę, 
głównie o usługi związane z samochodami.
-Nie miałem jeszcze niezadowolonych klien-
tów. Ewentualnie zdarzały się jakieś małe 
poprawki, ale to normalne przy tego typu 
zleceniach. Generalnie staram się rzetelnie 
podchodzić do swojej pracy, tak, żeby zro-
bić coś raz, a porządnie – reklamuje swoje 
usługi Patryk Pukacki.
Z usług tych można skorzystać przez sześć 
dni w tygodniu, od poniedziałku do sobo-
ty. Punkt regeneracji reflektorów czynny 
jest przeważnie od 8.00 do 17.00 (w sobo-
ty nieco krócej), lecz najlepiej wcześniej 
umówić się na wizytę telefonicznie, dzwo-
niąc pod numer telefonu 691 642 022.
Amadeusz Apolinarski, zdj. Patryk Pukacki

We Włoszakowicach po-
wstał ostatnio sklep z odzie-
żą nową i używaną. Mieści 
się on przy ulicy Dworcowej 
11, między Przedszkolem 
Niepublicznym Kolorowe 
Kredki a marketem elektro-
nicznym Max Electro.
Jak sama nazwa sklepu 
wskazuje, można w nim 
znaleźć zarówno odzież 
używaną, jak i nową z met-
kami, której jest stosunko-
wo dużo w porównaniu do 
innych second handów. Właściciel staran-
nie wybiera to, co trafi do sprzedaży, dla-
tego też można tutaj nabyć wiele marko-
wych ubrań, takich producentów jak Hugo 
Boss, Gucci czy Tommy Hilfiger. Duża 
waga przykładana jest również do jakości 
oferowanego towaru i jego składu, więc 
w asortymencie znajdziemy m.in. w peł-
ni bawełniane koszulki, skórzane torebki 

dowisko naturalne, 
dlatego też zdecydo-
wałem się na urucho-
mienie właśnie takie-
go biznesu. Obecnie 
second handy są coraz 
pozytywniej odbierane 
przez społeczeństwo, 
gdyż wiele osób chce 
żyć ekologicznie i ma 
świadomość tego, ile 
potrzeba chociażby 
wody do wyproduko-
wania jednej koszulki. 

Tymczasem odzież w moim sklepie jest 
pierwszej klasy i praktycznie nie posiada 
śladów użytkowania.
Sklep przy Dworcowej można odwiedzać 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od 9.00 
do 14.00. Nowy towar dostarczany jest w 
poniedziałki. 

Natalia Malanowska

Daj drugie życie swoim reflektorom!

Reflektor przed regeneracją (po lewej) i po regeneracji wykonanej przez 
Patryka Pukackiego

Nowy sklep odzieżowy we Włoszakowicach

czy wełniane swetry. Co ważne, w 
sklepie kupimy odzież dla każdego 
– damską, męską i dziecięcą. 
Właściciel sklepu jest posiadaczem 
jeszcze kilku innych podobnych 
punktów z odzieżą używaną, w 
tym także poza granicami naszego 
województwa. Jak sam podkreśla: 
-Zawsze ważne było dla mnie śro-
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W niniejszym numerze „Naszego Jutra” 
przedstawiamy postać Łukasza Gryziec-
kiego z Dłużyny – trenera personalnego i 
dietetyka, który niedawno założył swoją 
działalność związaną z szeroko rozumia-
ną poprawą sylwetki. Odpowiadając na 
nasze pytania Łukasz przedstawił kilka 
ciekawych aspektów dotyczących zmia-
ny stylu życia.
Dlaczego postanowiłeś uruchomić wła-
sną działalność?
Od dawna chciałem spróbować czegoś no-
wego, stworzyć coś, co da mi w przyszłości 
trochę więcej swobody i czasu, a jednocze-
śnie będzie połączeniem pracy z pasją. 
Trener personalny to dość ogólne okre-
ślenie. Czym dokładnie się zajmujesz?
Staram się być nie tylko trenerem, ale i 
w pewnym sensie nauczycielem. Ułoże-
nie odpowiedniego jadłospisu czy planu 
treningowego to tak naprawdę najłatwiej-
sza część pracy. Kluczowa jest rozmowa, 
przekazanie klientowi wszystkich infor-
macji w taki sposób, by go zaciekawić i 
zmotywować, a przy okazji nauczyć cze-
goś w temacie treningu i odżywiania.
Czy ułożenie diety i treningów zawsze 
idzie ze sobą w parze? Czy można na 
przykład skorzystać osobno z zaplanowa-
nego przez Ciebie jadłospisu lub tylko z 
planu treningowego?
Przygotowując swoją ofertę myślałem 
przede wszystkim o potrzebach moich 
klientów. Nie zawsze chcą oni łączyć plan 
żywieniowy z treningowym i odwrotnie, 
więc jak najbardziej można skorzystać 
tylko z jednej opcji. Możliwości jest na-
prawdę sporo, zaczynając właśnie od in-
dywidualnych jadłospisów, przez plany 
treningowe, a na spotkaniach edukacyj-
nych kończąc. Nie sposób opowiedzieć o 
całej przygotowanej przeze mnie ofercie, 
dlatego też zainteresowane osoby już nie-
długo będą mogły przyjrzeć się jej dokład-
nie na mojej stronie internetowej.
Jak to wygląda w praktyce? Układasz plan 
treningowy i Twój klient sam realizuje go 
w domu, czy są to ćwiczenia odbywające 
się pod Twoim nadzorem na wspólnych 
treningach? W przypadku drugiej opcji 
gdzie takie treningi się odbywają?
Tak jak już wspominałem, oferta jest bar-
dzo szeroka i przygotowana pod indy-
widualne potrzeby. Z każdym klientem 
ustalamy taki plan działania, który go za-
dowoli. Jeśli klient oczekuje tylko rozpi-
sanego planu treningowego i na tym nasza 
relacja ma się zakończyć, to w porządku. 

Jeśli jednak ktoś potrzebuje dodatkowej 
opieki w postaci wspólnych treningów, 
stałego kontaktu ze mną i kontroli wy-
pracowanych efektów, to też nie ma naj-
mniejszego problemu. 
Co do miejsca wspólnych treningów, to 
również jest to kwestia do ustalenia. W 
momencie, kiedy klient nie chce ćwiczyć 
na siłowni, a plan treningowy opiera się 
na ćwiczeniach z własnym ciężarem ciała 
albo przy użyciu najprostszych przyrzą-
dów czy nawet ogólnodostępnych przed-
miotów, to możemy spotkać się w parku, 
ogrodzie lub domu.
Rozumiem, że treningi układasz indywi-
dualnie pod klienta, tak?
To prawda. Każdy klient, który zdecyduje 
się na skorzystanie z mojej oferty, otrzy-
muje ode mnie krótką ankietę, na podsta-
wie której rozpisuję mu plan działania. W 
zależności od zaznaczonych odpowiedzi 
otrzymuje ode mnie odpowiedni zestaw 
ćwiczeń. Przy czym jeszcze raz podkre-
ślam, że nawet jeśli ktoś nie ma w domu 
odpowiedniego sprzętu ani nie może ko-
rzystać z siłowni, to nie stanowi to żadnej 
przeszkody. Zawsze zachęcam jednak do 
zakupu chociażby gum oporowych, gdyż 
jest to koszt zaledwie kilkunastu/kilku-
dziesięciu złotych, a dzięki temu zyskuje-
my sporo ciekawych możliwości.
Na jaki okres czasu ustalasz plan trenin-
gowy i dietę? Po jakim czasie regular-
nego stosowania tych dwóch elementów 
można zauważyć efekty?
Dieta to nieco straszne słowo dla więk-

„Najlepiej zacząć tu i teraz”
- rozmowa z trenerem personalnym i dietetykiem Łukaszem Gryzieckim

szości z nas, wolę więc używać określeń 
jadłospis lub plan odżywiania. Rozpisu-
ję go na 7 dni i zwykle obejmuje on od 
trzech do pięciu posiłków dziennie, w 
zależności od preferencji klienta. Jadło-
spis sugeruję stosować nieprzerwanie 
przez sześć tygodni, po tym czasie nale-
ży dokonać zmian.
Ułożenie planu treningowego to już nie-
co bardziej skomplikowany proces, gdyż 
wszystko zależy od kilku czynników, a 
mianowicie od tego, ile treningów w ty-
godniu klient chce wykonywać, od jego 
dotychczasowych doświadczeń z ćwi-
czeniami oraz od założonego celu. Są 
klienci, którzy przychodzą do mnie po 
to, by zrzucić zbędne kilogramy i po-
prawić ogólną kondycję swojego orga-
nizmu, ale są też tacy, którzy potrzebują 
planu pod daną dyscyplinę sportu i bar-
dziej zależy im na rozwoju konkretnych 
cech motorycznych, aniżeli na poprawie 
wyglądu swojej sylwetki. W związku z 
tym długość stosowania takiego planu i 
ilość jednostek treningowych w tygodniu 
to sprawa bardzo indywidualna. 
Podobnie wygląda to jeśli chodzi o 
uzyskane efekty. U jednych będą one 
widoczne już po tygodniu, a niektórzy 
będą musieli czekać na nie miesiąc. Nie 
ma tutaj jednej złotej zasady, ale można 
przyjąć, że po 2/3 tygodniach sumien-
nego trzymania się planu żywieniowe-
go i treningowego pierwsze efekty będą 
widoczne.
Kto częściej korzysta z porad trenera 
personalnego? Kobiety czy mężczyźni? I 
dlaczego tak jest?
Zdecydowanie kobiety, ale trudno mi 
powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Po-
cieszający jest fakt, że zdrowy styl ży-
cia, właściwe odżywianie i aktywność 
fizyczna stają się coraz popularniejsze i 
coraz więcej osób chce w ten sposób po-
lepszyć swoją egzystencję.
Czy według Ciebie jest jakiś szczególny 
moment na takie zmiany. Wiosna, lato, 
jesień czy może zima? Istnieje tutaj ja-
kaś zależność?
Nie ma lepszego czy gorszego momentu. 
Najlepiej zacząć tu i teraz, od razu. Wiele 
osób twierdzi, że nie ma czasu na stoso-
wanie określonego planu żywieniowego 
czy wdrożenie konkretnego treningu, ale 
tak naprawdę wystarczy kilkadziesiąt 
minut dziennie, by znacznie poprawić 
kondycję swojego organizmu.

Rozmawiała Małgorzata Adamczewska
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Od redakcji. Poniższy artykuł miał ukazać się w „Naszym Jutrze” już w listopadzie ubiegłego roku. Jednak ze względu na lockdown 
i związane z nim zamknięcie restauracji byliśmy zmuszeni przekładać jego publikację z miesiąca na miesiąc. Na szczęście wszelkie 
obostrzenia zostały ostatnio znacząco poluzowane, więc po ponad półrocznym oczekiwaniu możemy w końcu zaprezentować na-
szym Czytelnikom nową ofertę włoszakowickiej restauracji Riposta. 

Riposta dotrzymała słowa
Garaż kojarzy nam się przede wszystkim 
z jednym – zazwyczaj mało przytulnym 
pomieszczeniem, w którym parkujemy 
nasz samochód oraz przechowujemy róż-
ne, nie zawsze potrzebne rzeczy. A gdyby 
tak ustawić w nim stoły i krzesła, zadbać 
o odpowiednie oświetlenie, dołożyć wy-
konane ręcznie ozdoby i zacząć serwować 
pyszne jedzenie? Powstałoby naprawdę 
oryginalne miejsce dla miłośników lo-
ftowo-industrialnych klimatów. Właśnie 
taką „miejscówką” może pochwalić się od 
jesieni zeszłego roku włoszakowicka re-
stauracja Riposta, gdzie utworzono „Ga-
raż gastronomiczny”, czyli obiecany jakiś 
czas temu ogród zimowy.
Wjazd do „Garażu” możliwy jest na dwa 
sposoby: przez główną część restauracji 
lub bezpośrednio od ulicy Kurpińskiego. 
Bez względu na wybraną drogę nie po-
winniśmy mieć jednak problemu z jego 
odnalezieniem. Po pierwsze dlatego, że 
powstał on w doskonale wszystkim zna-
nym ogródku piwnym, a po drugie dlate-
go, że do środka już z daleka zapraszają 
charakterystyczne dla tego typu pomiesz-
czeń przedmioty oraz jasnopomarańczo-
we, ciepłe światło. 
Jak podkreśla główny pomysłodawca i 
inicjator utworzenia „Garażu” Andrzej 
Kaminiarz (miejscowy restaurator): -Od 
dawna było moim marzeniem, żeby miej-
sce to funkcjonowało przez cały rok. Od-
kryty ogródek miał rację bytu tylko przez 
dwa, góra trzy letnie miesiące, i to przy 
odpowiedniej pogodzie. Jesienią, gdy 
przychodziły chłodne dni, musieliśmy zwi-
jać parasole i z żalem zamykać tę prze-
strzeń. Teraz jest inaczej, dzięki czemu lo-
kal zyskał nową całoroczną powierzchnię 
użytkową.
Miłośnicy motoryzacji i wspólnego maj-
sterkowania z sąsiadami z pewnością po-
czują się tutaj jak w domu. Oprócz stan-
dardowego restauracyjnego wyposażenia, 
czyli stołów i krzeseł, we wnętrzu znajdu-
ją się bowiem różne gadżety nierozłącz-
nie kojarzące się z garażem. Nie zabrakło 
więc starego motocykla, warsztatowych 
narzędzi zdobiących ściany, a nawet łań-
cuchów, części zamiennych i tablic reje-
stracyjnych zwisających z przeszklonego 

sufitu. Funkcję stojaka na wino peł-
ni tu silnik samochodowy, a stolik 
barowy zrobiono z beczki po pali-
wie. Najbardziej charakterystyczny 
element wystroju stanowi jednak 
sam bar, który został wykonany ze 
skrzyń odlewniczych. Całość, w 
połączeniu z drewnem, cegłą oraz 
wyeksponowaną instalacją grzew-
czą, tworzy typowo „ripostowy”, 
niepodrabialny klimat.
-Wygląd „Garażu” jest w dużej czę-
ści zasługą pani Justyny Koniecznej, 
z którą od wielu lat współpracujemy 
w zakresie wystroju lokalu na oko-
liczność różnych imprez – zaznacza 
Andrzej Kaminiarz. -W przypadku 
tego projektu od samego początku 
bardzo dobrze się rozumieliśmy 
i tak naprawdę wystarczyło kilka 
słów, by opracować wspólną wizję. 
Później wizja ta została wprowa-
dzona w życie i teraz możemy cie-
szyć się efektem końcowym – dodaje 
restaurator.
Jednak „Garaż” to nie tylko gara-
żowe wnętrze. To również nowe 
pozycje w menu. Kontynuując 
założenia otwartego ogródka, kar-
ta dań poszerzyła się o rozmaite 
słodkości, takie jak desery, lody i 

gofry. Jakby tego było mało w planach są 
ponadto „smakowite kąski” dla miłośni-
ków mocnych wrażeń, niekoniecznie tych 
kulinarnych. O czym mowa? Oczywiście 
o jazzowo-rockowych koncertach aku-
stycznych, które będą tutaj organizowane, 
gdy tylko sytuacja na to pozwoli. Czyli 
miejmy nadzieję, że jak najszybciej.
-Warto podkreślić, że prawie wszystkie 
firmy uczestniczące w rozbudowie naszej 
restauracji, to firmy lokalne. Większość 
prac wykonali miejscowi rzemieślnicy, 
wykazując się doskonałym zrozumieniem 
tematu i ogromnym zaangażowaniem w to 
przedsięwzięcie, za co serdecznie im dzię-
kuję. Osobne podziękowania należą się 
też właścicielom tego obiektu – państwu 
Joannie i Jackowi Gądom, którzy wyrazili 
zgodę na utworzenie ogrodu zimowego i 
przyczynili się do jego powstania – koń-
czy Andrzej Kaminiarz.
Czy potrzeba jeszcze jakichś dodatko-
wych zachęt do skorzystania z nowej 
atrakcji „Riposty”? Raczej nie. Dlatego 
po prostu zapraszamy do odwiedzin tego 
włoszakowickiego lokalu i dokonania do-
kładnego przeglądu tutejszego „Garażu”. 
Tym bardziej, że chyba wszyscy zdążyli-
śmy się już stęsknić za normalnym wyj-
ściem do restauracji.

Amadeusz Apolinarski
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Od redakcji. Nie przerywając cyklu artykułów na temat włoszakowickiej parafii pw. Świętej Trójcy przedstawiamy historię jej 
cmentarzy.

Cmentarze parafii Włoszakowice
Od przeszło ośmiuset lat włoszakowicza-
nie grzebią swoich bliskich w miejscu ich 
życia. Z ksiąg parafialnych możemy się do-
wiedzieć jak zmarli się nazywali, ile mieli 
lat i na co umierali. To tylko potwierdza, 
że śmierć jest nieunikniona i nadejdzie w 
chwili, której nie znamy. 
Na przestrzeni wieków we Włoszakowicach 
istniały (lub nadal istnieją) cztery cmen-
tarze, o których wiemy. Pierwszy z nich 
znajduje się przy ulicy Osady i pochodzi 
z wczesnego średniowiecza. W 1993 roku 
został wpisany (wraz z działką) do rejestru 
zabytków. Niestety nie ma wielu informacji 
na jego temat, gdyż nikt nigdy nie intereso-
wał się głębiej tą sprawą.
Drugi z cmentarzy to cmentarz protestanc-
ki, który istniał na wzgórzu za torami ko-
lejowymi. Starsi mieszkańcy Włoszakowic 
zapewne jeszcze go pamiętają. Niestety 
został on bezpowrotnie zniszczony i spro-
fanowany w minionym wieku. Znajdującą 
się na nim ziemię wykorzystano do celów 
budowlanych – zasypywano nią dziury. 
Ciała najpierw wykopano i wrzucono do 
jednego grobu na skarpie. Później zaczęto 
przekopywać tę skarpę, a ludzkie szczątki 
walały się w hałdach przewracanej ziemi. 
W centrum cmentarza stała kaplica grobo-
wa o wymiarach ok. 4 na 3 m, w której po-
chowano prawdopodobnie rodzinę pastora. 
Budowla była wykonana z cegły klinkiero-
wej, którą w całości rozgrabiono w trakcie 
niszczenia cmentarza. Wydarzenie to niech 
przypomina nam o tym, co dzieje się wów-
czas, kiedy nie dbamy o historyczne miej-
sca pamięci i inne skarby historii, które tak 
jak w przypadku cmentarza protestanckie-

go nie przetrwały próby czasu i bezpow-
rotnie zniknęły.
Trzeci znany nam cmentarz istniał kiedyś 
wokół kościoła parafialnego. Czas jego 
założenia nie jest pewny. Zapewne został 
otwarty ok. roku 1661, kiedy to konsekro-
wano kościół. Używano go przez mniej 
więcej 180-200 lat, do ok. 1850 roku. Nie-
stety był bardzo przepełniony i brakowało 
już miejsc do pochówku. Przy poprzed-
nich kościołach zapewne również funk-
cjonowały cmentarze, lecz nie zachowała 
się o nich żadna wzmianka, przez co nie 
można o nich zbyt dużo powiedzieć.
Obecny cmentarz został założony 14 
kwietnia 1849 roku na wzgórzu za pro-
bostwem (starym). Jego uroczystego po-
święcenia dokonał 22 lutego 1850 roku 
ówczesny proboszcz ksiądz Jan Chryzo-
stom Arendt w obecności licznie przyby-
łych mieszkańców. W 1865 roku, a dokład-
nie 27 sierpnia, przy udziale proboszczów 
z Dłużyny, Gołanic i Bukówca Górnego, 
otwarto i przeznaczono do pochówku dru-
gą część nowego cmentarza. 22 sierpnia 
1869 roku na jej środku ustawiono krzyż 
(wykonany i pomalowany na zielono 
przez cieślę Filipa Bortlisza) i figurę Pana 
Jezusa. Co ciekawe, 
pod cmentarzem (na 
jego środku) znajduje 
się krypta, w której 
spoczywa wspomnia-
ny już proboszcz 
Arendt. Oprócz niego 
na naszym cmentarzu 
spoczywają również 
proboszczowie Lu-

dwik Szartowicz, Czesław Olejniczak, 
Adam Szkudlarski i Andrzej Błaszak. 
Znajduje się tu także symboliczny grób 
proboszcza Józefa Górnego z ziemią 
z obozu koncentracyjnego w Dachau 
(została złożona w metalowej skrzynce 
w grobie rodziców i rodzeństwa pro-
boszcza Górnego).
Dziś cmentarz parafialny to okazałe 
miejsce. Wybrukowane chodniki i wy-
dzielone alejki przyczyniły się do jego 
uporządkowania, a skarpa obłożona 
głazami i obsadzona kwiatami dodat-
kowo upiększyła cały teren. Licznie 
posadzone młode drzewa za kilka lat 
sprawią, że cmentarz będzie osłonięty. 
Ksiądz Andrzej Szulc dodatkowo go 
powiększył, dzięki czemu nie zabraknie 
miejsca do chowania naszych bliskich i 
zostanie zachowana tradycja grzebania 
zmarłych w miejscu ich życia.
Pamiętajmy, że cmentarz i jego otocze-
nie to nasze wspólne dobro i powinni-
śmy o niego dbać. Róbmy wszystko, 
żeby zawsze był tak piękny jak jest 
obecnie.

Rafał Grygiel

Gospodarstwo i wiatrak państwa Walkowskich we Włoszakowi-
cach, w lesie widocznym w tle znajdował się dawny cmentarz pro-
testancki Plan obecnego cmentarza parafialnego z czasów jego założenia
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Ludzka nieostrożność już nieraz do-
prowadziła do tragedii. Tak było też 
tym przypadku, gdy ktoś nieopatrznie 
wywołał pożar lasu. Spłonęło go dużo. 
Mogłoby być jednak o wiele gorzej, lecz 
na szczęście dobrze przeprowadzona in-
terwencja zapobiegła dalszemu rozprze-
strzenianiu się płomieni.
Pożar wybuchł około południa w niedzielę 
12 czerwca 1904 roku w lasach między Je-
zierzycami Niemieckimi a Włoszakowica-
mi. Spowodował wielkie straty – spłonęło 
pięć mórg drzew, co gorsza prawie wszyst-
kie z nich miały przynajmniej sto lat. Nie-

stety z krótkiej notki zamieszczonej 
w dawnej gazecie nie dowiadujemy 
się, czy już wówczas w gminie funk-
cjonowały jednostki ochotniczych 
straży ogniowych. Było to możliwe, 
gdyż trafiały się takie gdzie indziej, 
w tym bowiem okresie zaczęto je 
tworzyć na większą skalę.
Poinformowano tylko, że akcję ra-
tunkową prowadzono energicznie i 
umiejętnie. Dzięki temu ogień nie 
przeniósł się na dalsze tereny leśne, 
choć powstrzymanie go nie należało 
do łatwych. Zacięta walka z żywio-

łem trwała kilka godzin zanim całkowicie 
zduszono płomienie. A mogło być bardzo 
źle, co w gazecie szczególnie podkreślono. 
Ówczesne wiosny i lata bywały bowiem 
bardzo suche i upalne, podobnie jak w roku 
1904. Gdyby ogień przedostał się na kolej-
ne leśne ostępy, i tak już duże zniszczenia 
mogłyby być katastrofalne. 
Gdy nareszcie opanowano pożar pojawiło 
się pytanie, co go właściwie spowodowa-
ło? Uznano, że musiał to być wyrzucony w 
lesie niedopałek papierosa lub cygara.

Damian Szymczak,
źródło: Orędownik nr 138 z 1904 r.

Od redakcji. W kolejnych swoich dwóch artykułach leszczyński historyk Damian Szymczak opisuje wydarzenia sprzed odpowiednio 117 
i 92 lat. Pierwszy tekst dotyczy groźnego pożaru włoszakowickiego lasu, a drugi złego stanu ulicy Dworcowej we Włoszakowicach.

Płonęły lasy w gminie

Chodzi o ulicę biegnącą od dworca kolejo-
wego, czyli Dworcową. Była najważniejsza 
w całych Włoszakowicach, a nawet w ca-
łej gminie. Mimo to jej stan przedstawiał 
się fatalnie. Udało się ją wyremontować 
na odcinku 100 m. Później próbowano za-
działać jeszcze bardziej ambitnie i napra-
wić kolejne 300 m. Na takie „luksusy” nie 
było jednak nikogo stać.
16 czerwca 1929 roku do Starostwa Powia-
towego w Lesznie wysłano pismo. Autorem 
pisma był sołtys Włoszakowic, niestety nie 
znamy jego nazwiska, gdyż wykonany przez 
niego podpis pod dokumentem jest nieczytel-
ny. Opisywał on fatalny stan główniej drogi 
we wsi i w ogóle w gminie, czyli ulicy Dwor-
cowej. Podobno była pełna dziur, a pobocze 
się obsypało. Mowa oczywiście o kostce bru-
kowej, bo o asfalcie jeszcze nikomu się wte-
dy nie śniło – przynajmniej na prowincji. 
Sołtys podkreślał, że codziennie przejeżdżają 
tędy setki pojazdów: wozów, rowerów i sa-
mochodów. Dlatego droga powinna zostać 
koniecznie naprawiona. Przy czym reali-
stycznie mówił o remoncie „aż” 100 m, od 
samego dworca w stronę centrum wsi. Dodaj-
my, że odcinek ten miał 6 m szerokości. Jak 
można się domyślić, sołtys prosił starostwo o 
zapomogę, gdyż tak wówczas określano do-
tacje. Jednocześnie informował, że gminy nie 
stać na opłacenie kosztów remontu. Zamiast 
tego zaoferował przekazanie niezbędnych 
materiałów, od piasku po kamienie na kostkę 
brukową.
28 czerwca kierownik Powiatowego Zarzą-
du Dróg w Lesznie pan Hadryś przygotował 
kosztorys tej inwestycji. Robocizna miała 
wynieść 1.500 zł, a materiały dostarczone 
przez gminę 2.007 zł. Opis prac do przepro-
wadzenia wyglądał następująco: Stary bruk 
wyłamać, kamienie przebrać, łożysko przeko-
pać, piasek z bocznych składów do podkładu 

wbudować, poza tym bruk znowu pro-
filowo ułożyć, przy nasiąkaniu wody 
dwukrotnie ubić i dostarczonym żwi-
rem pokryć. 
25 lipca spotkali się panowie tworzą-
cy Wydział Powiatowy. Podjęli wów-
czas decyzję o przekazaniu gminie 
Włoszakowice tych 1.500 zł na pokry-
cie kosztów robocizny. Prace można 
było więc przeprowadzić. Szkoda, że 
nie wiemy jednak kiedy dokładnie je 
wykonano. Nie wiemy także dlacze-
go pod koniec następnego roku sołtys 
postanowił „zaszaleć” i spróbował 
uzyskać dotację na remont kolejnego 
odcinka drogi. Tym razem chodziło o 
fragment prowadzący w głąb wsi, od 
tego już wyremontowanego, o długo-
ści 300 m. Przy czym jezdnia była tam 
węższa, jej szerokość wynosiła bo-
wiem 4,25 m. Stosowne pismo w tej 
sprawie z podobnym do poprzedniego 

uzasadnieniem sołtys wysłał do leszczyń-
skiego starostwa 13 grudnia 1930 roku.
Kierownik Hadryś ponownie sporządził opis 
i kosztorys prac. Ten pierwszy brzmiał: Stary 
bruk wyłamać, kamienie przebrać, łożysko 
przekopać, piasek z bocznych składów do 
podkładu wbudować, poza tym bruk znowu 
profilowo ułożyć i przy nasiąkaniu wody 
dwukrotnie ubić i dostarczonym żwirem po-
kryć. Koszt robocizny wynieść miał 1.700 zł, 
a materiałów (również dostarczonych przez 
gminę) 3.039 zł. 
Niestety ostatecznie tego odcinka nie wyre-
montowano. 26 stycznia 1931 roku na kolejnym 
zebraniu Wydziału Powiatowego odrzucono 
wniosek sołtysa o pokrycie kosztów robocizny 
z powodu braku funduszy na ten cel.

Damian Szymczak,
źródło: Archiwum Państwowe w Lesznie, 
Wydział Powiatowy w Lesznie, Zapomogi 
(Wydziału Powiatowego dla gmin na przeło-
żenie bruku), sygnatura 371

Główna droga w tragicznym stanie

Budynek dworca kolejowego we Włoszakowicach (ok. 1910 r.), źródło: Malepszak 
S., Gmina Włoszakowice 800 lat dziejów, s. 156
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Kontynuujemy cykl arty-
kułów, w których przed-
stawiamy poszczególne 
leśnictwa wchodzące w 
skład Nadleśnictwa Wło-
szakowice. Tym razem 
pora na szczególnie popu-
larne wśród okolicznych 
mieszkańców Koczury, 
gdzie znajduje się m.in. 
słynna ochronka dla zwie-
rząt wchodząca w skład 
Ośrodka Edukacji Leśnej 
„Zaskroniec”. Leśnictwo 
to leży w północnej czę-
ści naszego nadleśnictwa 
i zajmuje obszar pomię-
dzy Włoszakowicami a Je-
zierzycami Kościelnymi.
Historia
Pierwsza wzmianka o Koczurach pochodzi z XV wieku. W roku 

1497 Gryżyńscy (znany 
miejscowy ród), będący 
właścicielami tego te-
renu, odmówili udziału 
w wojnie, przez co ich 
mienie zostało skonfisko-
wane. Wykupił je Piotr z 
Opalenicy (Opaliński), w 
ramach rozliczenia zosta-
wiając Gryżyńskim wła-
śnie Koczury z jednym 
łanem ziemi i dopłatą ty-
siąca grzywien.
Późniejsza historia tego 
terenu nie została dokład-
nie opisana. Nie wiemy 
dokładnie, czy przed 1920 
rokiem Koczury pełni-
ła rolę leśniczówki, być 
może wcześniej była to 

karczma położona na szlaku handlowym. Wiadomo jednak, że 
obecnie jest to właśnie leśniczówka.
Leśniczowie
Pierwszym leśniczym w leśnictwie Koczury był Władysław 
Kabza, pełniący tę funkcję w latach 1920-1935. W późniejszym 
czasie stanowisko to piastowali kolejno: Bronisław Jasiński 
(1935-1939 i 1944-1948), pan Trzebski (imię nieznane, 1939-
1944), Stanisław Leszczyński (1948-1967) oraz Jerzy Krzyża-
niak (1967-1994). Od 1994 roku do dnia dzisiejszego leśniczym 
Koczur jest Jarosław Bączyk.
Walory przyrodnicze
Leśnictwo Koczury to niezwykle urokliwe miejsce, wchodzące 
w skład Przemęckiego Parku Krajobrazowego i objęte ochro-
ną w ramach programu natura 2000. Rosną tutaj głównie lasy 
sosnowe, olchowe oraz dębowe. Można w nich spotkać takie 
zwierzęta jak jelenie, dziki i sarny, a w trudno dostępnych miej-
scach również żurawie.
Szczególnie chętnie odwiedzany jest teren samej leśniczówki Ko-
czury, gdzie rośnie m.in. kilka pomnikowych dębów bezszypułko-
wych o obwodach wynoszących ok. 360 cm. Znajdują się tu też ma-
lownicze stawy, pełniące funkcję zbiorników przeciwpożarowych.
Ochronka dla zwierząt i Ośrodek Edukacji Leśnej „Zaskroniec”
Od 2008 roku na terenie leśniczówki Koczury działa niezwykle 
popularna wśród odwiedzających ochronka dla zwierząt. Trafiają 
do niej wszystkie zwierzęta leśne (i nie tylko), które w wyniku 
kontuzji lub działania człowieka nie mogą samodzielnie egzy-
stować w środowisku naturalnym. Można tutaj zobaczyć m.in.  
wracające do zdrowia jelenie, sarny, dziki czy lisy. Miejscowy 
leśniczy zajmuje się ponadto hodowlą ptaków ozdobnych.
W skład funkcjonującego na Koczurach Ośrodka Edukacji Le-
śnej „Zaskroniec” wchodzą również: kilometrowa ścieżka przy-
rodniczo-leśna (na trasie znajduje się bór sosnowy oraz fragment 
torfowiska), leśna izba historyczna (z bogatą kolekcją sprzętu 
używanego dawniej przy pracach w lesie oraz materiałami edu-
kacyjnymi), wiata z grillem i miejscem na ognisko, boisko spor-
towe oraz wiata z trakiem do przecierania drewna. Nadleśnictwo 
Włoszakowice prowadzi tutaj także bezpłatne zajęcia z edukacji 
leśnej dla przedszkoli i szkół. Rocznie odwiedza to miejsce oko-
ło 10 tys. osób, głównie w zorganizowanych grupach.

Małgorzata Adamczewska, zdj. L. Daroszewska

Leśnictwa Nadleśnictwa Włoszakowice 
cz. II - Koczury

Pięknie położony budynek leśniczówki Koczury

Ludzie, których kochamy odchodzą, 
   ale na zawsze pozostawiają ślad w naszych sercach.

20 maja 2021 roku zmarła nasza 
ukochana mama, siostra i babcia 

śp. 
IRENA DEMBIŃSKA 

Irena Dembińska (po prawej) wraz 
z Ludwiką Benyskiewicz przed 
budynkiem włoszakowickiej szkoły

Chcielibyśmy wyrazić ogromną wdzięczność mieszkańcom 
gminy Włoszakowice za udział w Jej ostatnim pożegnaniu, w 
uroczystości pogrzebowej w Koninie. Dziękujemy za okazane 
wsparcie, obecność oraz dzielenie smutku i żalu z powodu Jej 
tak nagłego odejścia.
Irena Dembińska mieszkała we Włoszakowicach w latach 1975-
1987. Tutaj pracowała w Zbiorczej Szkole Gminnej. Pełniła 
opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej oraz była wychowaw-
czynią oddziału zerowego. Przez jeden rok pracowała też w 
przedszkolu w Jezierzycach Kościelnych.
W 1987 roku wyprowadziła się do swojego rodzinnego miasta 
Konina. Mieszkając tam przez resztę życia cały czas miała kon-
takt z ludźmi, których poznała we Włoszakowicach. Byli to Jej 
koledzy z pracy, sąsiedzi z ulicy Grotnickiej (bloku weterynaryj-
nego) oraz byli wychowankowie. Społeczność gminy Włosza-
kowic zawsze była bliska Jej sercu.

Pogrążona w smutku Rodzina



Dodatek specjalny
z okazji 70 - lecia 

istnienia Ogniska Muzycznego 
we Włoszakowicach

       Roman Machnikowski.                         
- organizator i pierwszy kierownik

 Ogniska w latach 1950-1951

 Ludwik Benyskiewicz    
- kierownik Ogniska w latach 

1952-1969

Stefan Skorupiński
- współorganizator Ogniska,

kierownik Zespołu Regionalnego



1 maja 2021 r. minęła 71. rocznica powo-
łania do życia Wiejskiego Ogniska Mu-
zycznego we Włoszakowicach. 1 kwiet-
nia 1951 r. Wiejskie Ognisko Muzyczne 
przekształcone zostało w Państwowe 
Ognisko Muzyczne we Włoszakowicach, 
które przez 40 lat funkcjonowania w pań-
stwowej strukturze organizacyjnej stało 
się bardzo ważną w życiu społecznym 
Włoszakowic i całej gminy instytucją 
kultury avant la lettre. 
Z tej okazji przypominamy najważniej-
sze fakty z życia Ogniska, które od 1991 
r. jako Samorządowe Ognisko Muzyczne 
we Włoszakowicach kontynuuje - lepiej 
lub gorzej - wcześniejsze tradycje na-
uczania i pojmowania muzyki w gminie 
Włoszakowice na poziomie pracy u pod-
staw. Ponadto publikujemy wypowiedzi 
osób, które tworzyły historię Ogniska – 
absolwentów i nauczycieli. Bo życie każ-
dej instytucji, to przede wszystkim życie 
ludzi ją tworzących. 
Serdecznie dziękuję byłym i obecnym Na-
uczycielom Ogniska za ich solidną, pełną 
poświęcenia pracę i troskliwe podejście 

do wszystkich Uczniów. Zebrane poniżej 
wspomnienia niektórych z nich z lat nauki 
w Ognisku, choć zapewne dalece niekom-
pletne są najpiękniejszym z możliwych po-
mnikiem ze słów wystawionym wszystkim 
Państwu po latach przez Waszych uczniów. 
Gratulacje, słowa podziwu i uznania należą 
się może jednak przede wszystkim byłym i 
obecnym Uczniom, podejmującym w nie-
przerwanej od 70 lat sztafecie pokoleń nie-
bagatelny wysiłek w poznawaniu podstaw 
gry na różnych instrumentach, które to po-
znawanie – poza wszystkim innym rzecz 
jasna – jest zawsze praktycznym ćwicze-
niem charakteru i woli w wytrwałości, 
systematyczności i powściągliwości. Sło-
wa podziękowania kieruję też do miłych 
Szanownych Rodziców za ich częstokroć 
inspirującą rolę w rozpoczęciu przez wła-
sne dzieci nauki gry oraz zawsze życzliwą 
współpracę z Nauczycielami Ogniska i 
Gminnym Ośrodkiem Kultury. Na koniec 
dziękuję byłym i obecnym Władzom sa-
morządowym gminy Włoszakowice, które 
od 30 lat starały się i starają się stwarzać 
podstawowe warunki niezbędne do właści-

70 LAT OGNISKA MUZYCZNEGO 
we WŁOSZAKOWICACH

wej działalności Ogniska. 
Widziana z perspektywy 70 lat historia 
Ogniska Muzycznego we Włoszakowi-
cach to – w skromnej, lokalnej skali – je-
den z najznakomitszych przykładów ma-
łej wspólnoty. Rodzinność Ogniska to nie 
tylko zgrabna, okolicznościowa metafora, 
ale konkretny fakt, wyrażający się choć-
by uczęszczaniem doń całych rodzeństw 
czy kolejnych pokoleń w obrębie jednej 
rodziny. „Nasze życie” – taki tytuł nosi 
najstarsza kronika Ogniska założona w 
1952 r. przez Ludwika Benyskiewicza. 
Głębszy wymiar tych prostych słów od-
słania się w chwilach takich jak ta, wy-
wołując uśmiech wdzięczności lub łzy 
wzruszenia i zachęcając do poważniej-
szej refleksji, na przykład takiej, że – jak 
pisał Cyprian Kamil Norwid, nazywający 
poezją za starożytnymi Grekami wszelką 
twórczość godną tego miana - „z rzeczy 
świata tego zostaną tylko dwie, dwie tyl-
ko: poezja i dobroć… i więcej nic…”.

 Paweł Borowiec, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 

we Włoszakowicach

str. 2                                                 * 70 lat Ogniska Muzycznego we Włoszakowicach *                                                        

Absolwenci Ogniska wraz z nauczycielami 
przed Pałacem Sułkowskich 

wówczas siedzibą Ogniska,1974

  Kapela ludowa Ogniska na koncercie z okazji Dnia Kobiet 
w Sali Widowiskowej GOK, 1972. Od lewej: Andrzej Jędrzejczak, 

Zbigniew Gąda, Andrzej Wojciechowski, Lech Erbert, Jan Chrapek

Absolwenci i nauczyciele, 1972Orkiestra dęta Ogniska, 1976
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* W roku 1947 Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Poznaniu zwróciło się 
do ówczesnego kierownika Szkoły Pod-
stawowej we Włoszakowicach Romana 
Machnikowskiego z propozycją założenia 
tutaj Wiejskiego Ogniska Muzycznego. 
Myślą przewodnią tej inicjatywy było, 
że Włoszakowice jako miejsce urodzenia 
Karola Kurpińskiego będą placówką sze-
rzenia powszechnej kultury muzycznej.
* Wiejskie Ognisko Muzyczne we Wło-
szakowicach powstało 1 maja 1950 r.
* Zgodnie z zarządzeniem Ministra Kul-
tury i Sztuki z dnia 1 kwietnia 1951 r. pla-
cówka została upaństwowiona i zmieniła 
nazwę na Państwowe Ognisko Muzyczne.
* Na samym początku pomieszczenia 
Ogniska znajdowały się w trzech salach 
dawnego budynku szkoły (obecnie od-
dział przedszkolny przy ulicy Spokojnej 
we Włoszakowicach). 
* Pierwsze instrumenty pozyskiwano od 
okolicznych mieszkańców, a także dzięki 
pomocy finansowej Wydziału Kultury Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu.
* Pierwszym nauczycielem gry na pianinie 
był miejscowy organista Wacław Kośmider. 
Po nim rolę tę pełnił Edmund Łopatecki.
* Spore zainteresowanie Ogniskiem 
wśród okolicznych mieszkańców zaowo-
cowało utworzeniem przy nim zespołu 
dorosłych zorganizowanych w orkiestrę 
dętą. Jako pierwsi zapisali się doń: Leon 
Dudek (skrzypce, klarnet), Józef Fengler, 
Stanisław Kamieniarz i Józef Szczepa-
niak (trąbki) oraz Józef Ratajczak (klar-
net). Zespół ten występował przy okazji 
miejscowych rocznic i uroczystości.
* 25 stycznia 1952 r. kierownictwo nad 
Ogniskiem przejął Ludwik Benyskiewicz 
– nauczyciel muzyki, którego powiatowe 
władze kulturalne nakłoniły do opuszcze-
nia szkoły w Łoniewie i przeprowadzenia 
się do Włoszakowic. Placówkę tę prowa-
dził on aż do przejścia na emeryturę w 
1969 r., a następnie oddał ją w ręce Lecha 
Erberta – podówczas nauczyciela muzyki 
w Szkole Podstawowej we Włoszakowi-
cach. Od 1980 do 1998 r. funkcję dyrek-
tora pełniła Ludwika Benyskiewicz, cór-
ka Ludwika Benyskiewicza.
* W 1952 r. Ognisko przeprowadzono 
wraz ze zgromadzonymi w nim instru-
mentami muzycznymi do budynku byłej 
organistówki przy ulicy Kurpińskiego. 
Od tej chwili Państwowe Ognisko Mu-
zyczne zaczęło właściwą działalność 
edukacyjną. Od 1965 r. przez 21 lat sie-
dzibą Ogniska był Pałac Sułkowskich, 

obecnie siedziba Urzędu Gminy. Od 
1986 r. Ognisko funkcjonuje w budynku 
przy pl. 21 Października.
* Od stycznia 1991 r. finansowanie 
Ogniska przejął Samorząd Gminy Wło-
szakowice, którego decyzją w kwietniu 
1998 r. Ognisko utraciło osobowość 
prawną i włączone zostało w struktury 
Gminnego Ośrodka Kultury (GOK). 
Tym samym funkcję kierownika pla-
cówki objęła ówczesna dyrektor GOK 
Irena Michalewicz. Po niej funkcję tę 
pełnili kolejni dyrektorzy GOK – Paweł 
Borowiec i Monika Lucerek. 
* Przez ponad 70 lat działalności Ogni-
ska gry na instrumentach i umuzykalnie-
nia uczyło kilkudziesięciu nauczycieli, w 
tym: Roman Machnikowski, Wacław Ko-
śmider, Marian Przybylski, Ludwik Beny-
skiewicz, Edmund Łopatecki, Stanisław 
Kamieniarz, Felicja Niedźwiedzińska, 
Józef Fengler, Bronisław Mikołajczyk, 
Ludwika Benyskiewicz, Lech Erbert, 
Stanisław Karaś, Tadeusz Mikołajczak, 
Czesława Ławniczak, Józef Majewski, 
Henryk Kowala, Włodzimierz Dudziak, 
Krystyna Zajączkowska, Konstanty Kra-
sowski, Henryk Mosiek, Mieczysław An-
dersz, Tadeusz Wawer, Mariola Żołędzie-
jewska, Andrzej Żołędziejewski, Antoni 
Kaczmarek, Mariola Jagodzik, Anna Gro-
chowczak, Tomasz Ślotała, Maciej Koń-
czak, Marcin Antonik, Robert Misiak, 
Mariusz Kowalczyk, Grzegorz Thiel.
* Przez wiele lat Państwowe Ognisko 
Muzyczne we Włoszakowicach było je-
dyną w Polsce, w odróżnieniu 
od społecznych ognisk mu-
zycznych, placówką państwo-
wą zlokalizowaną na wsi.
* Od samego początku do 
podstawowych zadań Ogniska 
należy wprowadzanie dzieci 
i młodzieży do uczestnictwa 
w kulturze, ze szczególnym 
uwzględnieniem kultury mu-
zycznej, przygotowywanie ich 
do ewentualnego zawodowe-
go kształcenia muzycznego 
oraz organizowanie zespołów 
muzycznych, wokalnych i in-
strumentalnych.
* Najważniejsze zespoły mu-
zyczne działające przy Ogni-
sku Muzycznym: 
- orkiestra dęta, w latach 50. i 
60. ub. w. prowadzona przez 
Ludwika Benyskiewicza, zło-
żona w przeważającej części z 

Historia Samorządowego Ogniska 
Muzycznego we Włoszakowicach (na skróty)

dorosłych mężczyzn; pod koniec lat 60. i w  
latach 70. Orkiestra złożona była w więk-
szości już z uczniów i absolwentów Ogni-
ska i prowadzona była przez Lecha Erberta 
i Bronisława Mikołajczyka;
- kapela ludowa i kapela podwórkowa, któ-
re w latach 70. utworzył i prowadził Lech 
Erbert;
- Zespół Muzyki Dawnej „Minstrele” utwo-
rzony w 1985 r. z inicjatywy i pod kierun-
kiem Andrzeja Żołędziejewskiego, działa-
jący do 2010 r.;
- w latach 90. działał dziecięcy zespół wo-
kalno-instrumentalny „Wiolinki” prowa-
dzony przez Mariolę Jagodzik;
- od lat 70. aż do 2020 r. w zmiennych skła-
dach personalnych działał zespół skrzypco-
wy prowadzony przez Lecha Erberta.
* Począwszy od 1951 r. właściwy cykl na-
uczania w Ognisku trwał cztery lata i  obej-
mował praktyczną naukę gry na wybranym 
instrumencie (fortepian, akordeon, skrzyp-
ce, instrumenty dęte – zwłaszcza klarnet, 
trąbka i flet, gitara, w późniejszym czasie 
także keyboard) oraz zdobywanie podstaw 
teoretycznych wiedzy muzycznej w ramach 
tzw. lekcji umuzykalnienia. Zajęcia odby-
wały się w godzinach popołudniowych. Na 
zakończenie nauki uczniowie otrzymywa-
li świadectwa ukończenia Państwowego 
Ogniska Muzycznego we Włoszakowicach 
(później: Samorządowego Ogniska Mu-
zycznego we Włoszakowicach). 
* W spisie uczniów Ogniska figuruje ponad 
1.100 nazwisk. Do 2021 r. mury Ogniska 
opuściło prawie 500 absolwentów.

Absolwenci i nauczyciele, 1976



str. 4                                                 * 70 lat Ogniska Muzycznego we Włoszakowicach *                                                        

Lucyna Wójcik
nauczycielka, fortepian, 1951-1955
Muzyka uszlachetnia człowieka i sprawia 
przyjemność, nie tylko osobie ją wyko-
nującej, ale też słuchaczom. Dlatego też 
zawsze uwielbiałam grać dla innych, dla 
rodziny. Gra nauczyła mnie cierpliwości, 
systematyczności, samozaparcia i kon-
centracji. Poza tym instrument bardzo 
przydał mi się też, całkiem praktycznie, w 
mojej późniejszej pracy nauczyciela oraz 
przy prowadzeniu harcerstwa.
Moja mama bardzo ładnie śpiewała, 
zresztą niemal do końca życia uczęsz-
czała na chór. Ja i moi bracia często z 
nią śpiewaliśmy. Chyba właśnie po niej 
odziedziczyliśmy to zamiłowanie do mu-
zyki i z jej inicjatywy chodziliśmy do 
Ogniska Muzycznego.
Do dziś pamiętam kilka przeżyć związa-
nych z Ogniskiem Muzycznym. To głów-
nie udział w przedstawieniu „Mały Cho-
pin” w 1955 r. oraz popisy przed rodzicami, 
nauczycielami, kolegami i koleżankami. 
Wiązało się to z wielkim stresem, ale po 
oklaskach wszystko mijało i człowiek cie-
szył się ze swojego dokonania.

Stanisław Włodarski
nauczyciel, skrzypce, 1953-1957
Ognisko Muzyczne dało mi przede 
wszystkim zamiłowanie do muzyki. 
Do dziś pamiętam napis na jednej ze 
znajdujących się w nim ścian: „Idź tam, 
gdzie grają i śpiewają, bo źli ludzie mu-
zyki nie znają”. To motto utkwiło mi w 
głowie na całe życie. Mniej więcej w 
tym samym czasie, w którym kończy-
łem Ognisko, powstał Chór Męski, do 
którego od razu wstąpiłem. Można więc 
powiedzieć, że Chór ma tyle lat, co ja 
gram i śpiewam. Poza tym moi synowie 
też poszli do Ogniska. Co ciekawe, do 
Ogniska chodzili również dwaj moi bra-
cia – Bolesław i Ryszard. 
Później, jak uczęszczałem już do Stu-
dium Nauczycielskiego, to nauczyciel 
prowadzący umuzykalnienie zoriento-
wał się, że miałem już styczność z edu-
kacją muzyczną i posadził mnie przy 
pianinie, żebym podawał dźwięki. To 
było dla mnie spore wyróżnienie. Jak się 
mnie pytali, jaką szkołę muzyczną koń-
czyłem, to zawsze odpowiadałem: „Pań-
stwowe Ognisko Muzyczne we Wło-

szakowicach”. Zazwyczaj w odpowiedzi 
słyszałem, że nie znają takiej szkoły. 
Tymczasem nie była to szkoła, tylko wła-
śnie Ognisko, i to jedyne takie w kraju.
Zanim przyszedłem pracować do Wło-
szakowic, to uczyłem w różnych mniej-
szych wioskach. I muszę przyznać, że 
dzięki umiejętnościom zdobytym w 
Ognisku uchodziłem w nich za wykwa-
lifikowanego muzyka. Pamiętam dosyć 
specyficzne rozpoczęcie mojej przygody 
z Ogniskiem. Przeważnie było tak, że to 
rodzic zapisywał dziecko na naukę, lecz 
w moim przypadku wyglądało to inaczej. 
Pan Benyskiewicz przyszedł do nas do 
domu i mówi: „Chłopcze, przyjdziesz mi 
do Ogniska”. Ja odpowiedziałem: „A po 
co?”. Na to on: „Będziesz się uczył grać 
na skrzypcach”. Powiedziałem, że nie 
mam skrzypiec, lecz on obiecał, że mi 
je załatwi, po czym wziął mnie za rękę 
i zaprowadził do Ogniska, obok które-
go mieszkaliśmy. Co prawda skrzypce 
znajdowały się akurat w naprawie i do-
stałem je dopiero po jakimś czasie, ale 
słowa dotrzymał. Zresztą mam je do 
dnia dzisiejszego. Pan Benyskiewicz to 
był naprawdę świetny, a zarazem bardzo 
bezpośredni człowiek.

Henryk Jagodzik
pracownik PKP, klarnet i saksofon al-
towy, 1965-1969
Moja przygoda z muzyką rozpoczęła 
się w czwartej klasie szkoły podstawo-
wej. Podjąłem wówczas naukę gry na 
klarnecie w Ognisku Muzycznym we 
Włoszakowicach. W trzecim roku nauki 
zacząłem dodatkowo grać na saksofonie 
altowym. Ognisko Muzyczne pozwoliło 
mi prawdziwie rozwinąć swoje muzycz-
ne zainteresowania. Miałem możliwość 
uczestniczyć w wielu koncertach, m.in. 
w nagrywany przez telewizję programie 
w Sali Trójkątnej, oraz grać w orkiestrze 
dętej, która co roku przygotowywała 
repertuar marszowy m.in. na pochód 
pierwszomajowy. Do dziś z sentymen-
tem i serdecznością wspominam ówcze-
snego kierownika Ogniska pana Ludwika 
Benyskiewicza oraz nauczyciela gry na 
klarnecie i saksofonie pana Bronisława 
Mikołajczyka. Dzięki zdobytym w Ogni-
sku umiejętnościom stworzyłem wraz z 

NASZE życIE.
Ognisko we wspomnieniach absolwentów i nauczycieli

           

                                                                                                                                                                                                   ABSOLWENCI OGNISKA

Uczniowie Ogniska przed włoszakowicką szkołą po występie dla delegacji spółdzielców 
z Kanady, 1966 r. W pierwszym rzędzie od lewej: Danuta Apolinarska (obecnie Brajer), 
Urszula Lorych (obecnie Grudzińska), Alicja  Kaczorowska (obecnie Rogacka), Maria 
Pachura (po mężu Szudra), NN, Kazimiera Dudek.  Z tyłu od lewej: Edward Przybyła, 
Jerzy Jagodzik, Piotr Przydrożny, Kazimierz Urbaniak, Mieczysław Andrzejewski, Ma-
rian Trawiński. Z tyłu stoi Ludwik Benyskiewicz    
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bratem Stefanem zespół muzyczny, który 
pozwolił mi kontynuować muzyczną pa-
sję. W trakcie odbywania obowiązkowej 
służby wojskowej grałem też w zespo-
le muzycznym jednostki wojskowej w 
Świeciu n. Wisłą.
Chociaż moją drugą pasją był sport (gra 
w piłkę ręczną i nożną, zawody lekko-
atletyczne, popołudniowe SKS-y z panem 
Stefanem Ławniczakiem itp.), to zawsze 
znajdowałem chwilę, by przygotować się 
do zajęć z teorii czy gry na instrumencie.
Pamiętam też pewne zabawne zdarzenie 
z pobytu w Ognisku Muzycznym. Otóż 
podczas inauguracji roku udałem się do 
pałacu, gdzie trwał nabór, i gdy wchodzi-
łem do sali wypełnionej uczniami kierow-
nik Ogniska, pan Benyskiewicz, wstał zza 
biurka i zapytał mnie: ,,Co chciałeś chłop-
cze?”. A ja wystraszony odpowiedziałem: 
,,Chciałem się zapisać do Ogniska Mu-
zycznego”. No i się zapisałem. 

Kazimierz Kurpisz
diagnosta samochodowy, przewodniczą-
cy Rady Gminy Włoszakowice, akorde-
on, 1966-1970
Córka mi ostatnio powiedziała, że jestem 
jedyną osobą w rodzinie, która potra-
fi czytać nuty. Jest to bez wątpienia za-
sługa Ogniska Muzycznego. Zdobyte w 
nim umiejętności muzyczne ułatwiły mi 
też życie w szkole średniej, bo jak ktoś 
umiał grać, to był wcielany do chóru lub 
zespołu akordeonistów i wraz z innymi 
uczniami „obsługiwał” różne akademie 
oraz uroczystości. Dzięki temu przynaj-
mniej jeden przedmiot, muzyka, był już 
zaliczony niejako odgórnie, bo otrzymy-
wało się ocenę „za zasługi”.
Uważam, że każda nabyta umiejętność 
może się kiedyś w życiu przydać, choć do-
cenienie tego faktu czasami odkłada się w 
czasie. Podobnie jest z umiejętnością gry 
na instrumencie, którą można rozwinąć 
właśnie w Ognisku Muzycznym.

Jacek Rzeźniczak
przedsiębiorca, trąbka, 1968-1972
Do Ogniska Muzycznego zacząłem 
uczęszczać w wieku 11 lat. Wybranym 
przeze mnie instrumentem była trąbka, 
ponieważ sąsiad grał na tenorze i bardzo 
lubiłem słuchać, gdy ćwiczył. Dzięki na-
uce w Ognisku i ja nauczyłem się grać, 
a miałem wspaniałego nauczyciela, pana 
Bronisława Mikołajczyka. 
Umiejętności te przydały mi się, gdy gra-
łem przez wiele lat w orkiestrze dętej, a 
także podczas odbywania służby wojsko-
wej, kiedy grałem codziennie jako sygna-
lista na odprawie wart. Ognisko nauczyło 
mnie również dyscypliny, systematycz-
ności i obowiązkowości. 

Stefania Karwatka
animatorka kultury, akordeon, lata 
nauki 1970-1974
Ówczesny dyrektor dłużyńskiej szko-
ły pan Antoni Kaczmarek zapropo-
nował mi, abym pojechała na prze-
słuchania do Państwowego Ogniska 
Muzycznego we Włoszakowicach. 
Zostałam przyjęta w poczet uczniów i 
nie mogłam się doczekać pierwszych 
lekcji gry na akordeonie. Bardzo lubi-
łam jeździć na lekcje umuzykalnienia 
prowadzone przez pana Lecha Erber-
ta i lekcje gry z panią Ludwiką Be-
nyskiewicz. Wspominam z sentymen-
tem wszystkie występy z orkiestrą i 
samodzielnie. Najbardziej przeżywa-
łam ostatni egzamin końcowy, kiedy 
grałam czardasza Montiego. Utwór 
wymagał wielu godzin ćwiczeń, a gdy 
weszłam na scenę byłam bardzo spię-
ta. Ostatecznie wyszło chyba dobrze, 
bo pan Erbert dopisał mi na świadec-
twie ukończenia, że „zdała egzamin 
z wyróżnieniem”. Cóż to była za ra-
dość, jaka ja byłam szczęśliwa!
Występy ułatwiały mi też przełamy-
wać nieśmiałość. Podstawy muzyki i 
śpiew z solfeża (czytanie nut głosem 
– przyp. red.) pomagały mi w dalszej 
edukacji w liceum i na studiach oraz w 
pracy. Gra na akordeonie do dziś spra-
wia mi wielką radość i jest odskocznią 
od trudów dnia codziennego. 

Marian Furman
pomocnik piekarza, gitara, 1971-
1975
To, że chodziłem do Ogniska Mu-
zycznego, dało mi pewną wrażliwość 
muzyczną oraz oczywiście umiejęt-
ność gry na instrumentach. Nie był to 

czas zmarnowany, bo mogłem dzięki temu 
wystąpić na różnych imprezach okoliczno-
ściowych, występach czy uroczystościach 
z okazji świąt państwowych. Należałem też 
do kilku zespołów muzycznych. Dlatego 
zachęcam młodzież, żeby w końcu odstą-
piła od tych komputerów czy smartfonów i 
zapisała się do Ogniska, bo naprawdę, na-
prawdę warto.
Oprócz tego, że uczyłem się gry na gitarze, 
należałem też do działającej przy Ognisku 
orkiestry dętej. W ten sposób nauczyłem 
się grać na saksofonie altowym. Pamiętam, 
jak pewnego razu przyszedłem na lekcje i 
mój nauczyciel kazał mi zagrać bardzo dłu-
gą etiudę. W trakcie grania zauważyłem, że 
przymknął oczy i chyba przysnął, więc po-
stanowiłem opuścić część utworu. Nauczy-
ciel natychmiast przebudził się, wziął kijek 
i dokładnie wskazał moment, do którego 
mam powrócić. Zrobiłem się wtedy cały 
czerwony ze wstydu. Po latach stwierdzam 
jednak, że nasi nauczyciele byli naprawdę 
wspaniali i mieli wyjątkowy słuch mu-
zyczny. To tylko potwierdza, jak wysoki 
poziom nauki oferowało Ognisko w latach 
70., kiedy do niego uczęszczałem.

Robert Kasperczak
wójt gminy Włoszakowice, klarnet, 
1974-1977
Moja przygoda z Ogniskiem Muzycznym 
rozpoczęła się w 1974 roku. Uczyłem się 
gry na klarnecie – wspaniałym instrumen-
cie, który był już zakorzeniony w trady-
cjach muzycznych Włoszakowic, ponieważ 
odbywały się tu wtedy międzynarodowe 
konkursy młodych instrumentalistów. Co 
mi to wszystko dało? Po pierwsze pozna-
łem tajemnice muzyki, bo nauka w Ogni-
sku odbywała się w systemie dwukierun-
kowym, a więc poza samą grą składała się 

Zespół muzyczny Ogniska podczas II Przeglądu Szkół i Ognisk Muzycznych Woje-
wództwa Leszczyńskiego, Gostyń 1977. Od lewej: Zbigniew Gąda, Andrzej Wojcie-
chowski, Robert Kasperczak, Sławomir Matysiak, Stanisław Dziduch
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również z teorii, czyli tak zwanego umuzy-
kalnienia. Klarnet pomógł mi też w później-
szej grze na dudach wielkopolskich. Dzięki 
temu miałem z kolei możliwość zwiedzenia, 
wraz z Zespołem Regionalnym z Bukówca 
Górnego, prawie całej Polski i zresztą nie 
tylko, bo byliśmy też w Niemieckiej Repu-
blice Demokratycznej czy Czechosłowacji. 
To była piękna przygoda i do dzisiaj twier-
dzę, że gdybym nie uczył się w Ognisku i 
później nie rozpoczął nauki gry na dudach 
wielkopolskich, to nie zobaczyłbym tak 
wielu ciekawych miejsc.
Będąc w Ognisku miałem też okazję grać 
w orkiestrze dętej, jaka wtedy istniała we 
Włoszakowicach. Pamiętam swój udział w 
jednym z pochodów pierwszomajowych, 
gdy wszystkich zaskoczyły opady śniegu. 
Poza tym same próby orkiestry, które od-
bywały się w pałacu, były naprawdę bar-
dzo zabawnymi spotkaniami. Szczególnie 
wspominam pana Lecha Erberta, dyrygenta 
Orkiestry, niezwykle pogodnego i sympa-
tycznego człowieka, sypiącego kawałami 
jak z rękawa. Można się było przy okazji 
pośmiać i ubawić, ale jednak to muzyka 
była zawsze najważniejsza.
Zachęcam młodzież z naszej gminy i nie 
tylko do wstępowania do Ogniska, które 
ma wieloletnie tradycje i do dziś świetnie 
funkcjonuje. Są tu naprawdę wspaniali na-
uczyciele, którzy na pewno odkryją jesz-
cze niejeden talent.

Robert Kamieniarz
przyrodnik, profesor Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu, fortepian, 1973-
1977
W 1973 roku nasza rodzina przeniosła się 
z Lipna pod Lesznem do niezbyt odległych 
Włoszakowic, czyli do rodzinnej miejscowo-
ści Karola Kurpińskiego i jednocześnie mo-
jego śp. Taty, Jerzego. Okazało się, że będę 
tu uczęszczał do dwóch szkół – podstawów-
ki i Ogniska Muzycznego, oczywiście o ile 
zdam obowiązkowy egzamin. Pamiętam ten 
dzień, choć trochę lat upłynęło. Musiałem 
między innymi zaśpiewać gamę i powtórzyć 

rytm wystukany przez dyrektora Lecha 
Erberta, siedzącego przy czarnym for-
tepianie. 
Wyboru instrumentu dokonywa-
łem między pianinem, akordeonem 
i skrzypcami, bo takie były w dyspo-
zycji mojej rodziny. W czasach socja-
lizmu zakup instrumentu muzycznego 
stanowił bowiem nie lada wyzwanie. 
Wybrałem największy, gdyż od dziec-
ka brzdąkałem na pianinie, które sta-
ło w mieszkaniu mojego śp. Dziadka 
Władysława – przedwojennego orga-
nisty z Bronikowa. Może narażę się 
tym moim nauczycielom, w tym pani 
Ludce Benyskiewicz, ale muszę przy-
znać, że gra na fortepianie nie była dla 
mnie frajdą. Może dlatego, że zazdro-
ściłem gitarzystom, którzy ze swoimi 
instrumentami mogli jeździć na rajdy. 
A było ich wiele, bowiem z państwem 
Jankowiakami zwiedzaliśmy wówczas 
ciekawe rejony młodego stażem woje-
wództwa leszczyńskiego.
Jednak z czasem nabyte umiejętności 
muzyczne się przydały. Idąc śladem 
Taty zostałem myśliwym i postano-
wiłem opanować sztukę gry na rogu, 
czyli na trąbce bez wentyli. Gra na pia-
ninie i rogu różnią się kolosalnie, stąd 
z myśliwska trąbką szybciej zaprzyjaź-
nił się mój brat Jarek, absolwent klasy 
klarnetu we włoszakowickim Ognisku. 
Z czasem jednak i mnie się udało. Gra-
łem i gram po dziś dzień. Zarówno z 
braćmi (najmłodszy Mariusz rozpoczął 
w Ognisku naukę na gitarze, a skończył 
na waltorni), jak i z kolegami myśliwy-
mi. Przez 12 lat prowadziłem nawet 
własny zespół trębaczy „Leśne Echo”.

Zofia Dragan
nauczycielka, regionalistka, skrzyp-
ce, 1974-1978
Uczyłam się grać na skrzypcach, choć 
wtedy mało kto grał na tym instru-
mencie. Mnie ta umiejętność bardzo 
się przydała, bo przez wiele lat gra-

łam i zresztą do dzisiaj gram w kapeli du-
dziarskiej. I z tymi skrzypcami zwiedziłam 
kawał świata, dzięki czemu poznałam wielu 
wspaniałych ludzi. Poza tym gra na instru-
mencie, czyli robienie czegoś innego jedną 
i drugą ręką, powoduje, że w naszym mó-
zgu tworzą się połączenia pomiędzy dwoma 
półkulami, a więc uczymy się abstrakcyjne-
go myślenia. Przy okazji rozwijają się też 
różne zdolności. Wspaniałe jest również to, 
jak podczas świąt można usiąść całą rodzi-
ną przy pianinie i wspólnie kolędować.
Pamiętam, że moje pierwsze skrzypce, na 
których bardzo długo grałam, pochodziły 
od pana Leona Dudka, rzeźbiarza. Mój oj-
ciec dał mu za nie tokarnię. W związku z 
tym uważam, że jeśli ktoś chce spróbować 
swoich sił w muzyce, to zawsze znajdzie na 
to sposób. A jeśli ktoś nie chce, to zawsze 
znajdzie odpowiednią wymówkę. Chociaż 
ja od zawsze wyznaję zasadę, że lepiej 
spróbować i żałować, że się coś zrobiło, niż 
żałować, że się czegoś nie zrobiło.
Bardzo miło wspominam panią Benyskie-
wicz. Z przyjemnością wspominam też 
wspólne granie z panem Lechem Erbertem. 
Poza tym nigdy nie zapomnę pierwszego 
mojego kontaktu z muzyką symfoniczną i 
koncertami przy okazji Konkursów Mło-
dych Instrumentalistów.
Na pewno gdyby Ognisko Muzyczne nie 
istniało, to poziom rozwoju kultury w na-
szej gminie byłby dużo uboższy, bo wy-
starczy uświadomić sobie, ile osób, które 
je ukończyło, później rozwijało swoje za-
interesowania kulturalne w różnych for-
mach i przejawach.

Kamilla Sujecka
przedsiębiorca, fortepian, 1981-1985
Pobyt w Ognisku Muzycznym był dla 
mnie czasem bardzo dobrze wykorzysta-
nym, bo przede wszystkim mieliśmy się 
gdzie spotykać jako grupa uczniów i, przy 
okazji, dobrych znajomych. Teraz mam 
trochę więcej czasu, więc zaczynam sobie 
odświeżać te nabyte w Ognisku umiejęt-
ności gry na fortepianie. Wykorzystuję je, 

Zajęcia w plenerze w Ognisku, pocz. lat 70.



Spotkanie świąteczne, 2003

Rodzeństwo Stawskich podczas Konfrontacji Muzycznych 
Rodzeństw we Wschowie, 1977

Uczniowie Ogniska na wycieczce w Gdańsku, 1993

Koncert z okazji Dnia Matki, 2013

Nauka gry, pierwsza połowa lat 80. Kamilla Sujecka i Ludwika 
Benyskiewicz

Wigilia, wczesne lata 90.

Nasze życie w  Ognisku

Zespół Muzyki Dawnej, ok. 2005



Obchody 40-lecia Ogniska Muzycznego, 22 czerwca 1991

Iza Jankowiak i Ada Kaminiarz prowadzą koncert uczniów Krystyna Fengler, Piotr Łabiński i Natasza Jagodzik

Mariola Jagodzik, Michał Olejniczak i Henryk Jagodzik Zespół wokalno-muzyczny Ogniska

Radosław i Bronisław Kamieniarzowie Jerzy, Robert i Mariusz Kamieniarzowie

Orkiestra dęta reaktywowana na czas jubileuszu Publiczność widziana ze sceny



Absolwenci i nauczyciele Ogniska Muzycznego

1985 1986

1989

1997

2003

1994

1998

2019

2005



Zachęcam młodzież z naszej gminy i nie tylko do wstępowa-
nia do Ogniska, które ma wieloletnie tradycje. Są tu napraw-
dę wspaniali nauczyciele, którzy na pewno odkryją jeszcze 
niejeden talent
Robert Kasperczak, wójt gminy Włoszakowice, absol-
went Ogniska Muzycznego w roku 1977

Ognisko nauczyło mnie dyscypliny, systematyczności, obo-
wiązkowości i efektywnego spędzania wolnego czasu
Jacek Rzeźniczak, przedsiębiorca, absolwent Ogniska 
Muzycznego w roku 1972

Umiejętność gry na jakimkolwiek instrumencie to jest bardzo 
fajna sprawa. W Ognisku można dotknąć każdego instru-
mentu, zobaczyć jak on działa i na czym to polega
Kamilla Sujecka, przedsiębiorca, absolwentka Ogniska 
Muzycznego w roku 1985

Zapisanie się do Ogniska Muzycznego nie było moim pomy-
słem, a moich rodziców. Nie pamiętam, żebym był nadmier-
nie szczęśliwy z tego powodu. Niemniej, pokornie uczęsz-
czałem na wszystkie lekcje. Z czasem zacząłem znajdywać 
coraz większą przyjemność w graniu, szczególnie, kiedy 
moje palce, wędrując po klawiaturze pianina, wydobywały 
coraz ciekawsze dźwięki, które następnie zaczęły układać się 
w całe utwory
Marcin Malatyński, producent filmowy, pełnomocnik ds. 
współpracy międzynarodowej Rektora Szkoły Filmowej w 
Łodzi, absolwent Ogniska Muzycznego w roku 1990

Absolwenci Ogniska wraz z nauczycielami i rodzicami, 1991

Pierwsi nauczyciele na jubileuszu 40-lecia w 1991 r.: Felicja 
Niedźwiedzińska (druga od lewej), Edmund Łopatecki i Roman 
Machnikowski



                                                 * 70 lat Ogniska Muzycznego we Włoszakowicach *                                                str. 11

przykładowo, podczas świąt  przy okazji 
rodzinnego kolędowania.
Umiejętność gry na jakimkolwiek instru-
mencie to jest bardzo fajna sprawa, więc 
jeśli ktoś ma ochotę spróbować swoich 
sił w tym zakresie, to warto to zrobić. W 
Ognisku można dotknąć każdego instru-
mentu, zobaczyć jak on działa i na czym 
to polega.
Mnie osobiście najbardziej zapadł w pa-
mięć jeden z konkursów młodych muzy-
ków, kiedy to do Włoszakowic przyjechali 
uzdolnieni klarneciści z całego kraju. Jako 
Ognisko „obstawialiśmy” ten konkurs, mie-
liśmy nawet możliwość dawać popisy przed 
właściwymi występami. Poza tym część 
uczniów Ogniska również brała udział w 
zmaganiach, więc było to dla wszystkich 
wielkie święto. Tym bardziej, że mogliśmy 
„polować” na autografy – każdy miał swój 
notatnik i zbierał do niego cenne podpisy 
występujących. Było to coś innego, niespo-
tykanego w tamtych czasach.

Katarzyna Kaczmarek 
nauczycielka,  akordeon, 1982-1986
Rodzice zapisali mnie na naukę gry na 
akordeonie. Mój dziadek, który mówił 
na ten instrument „bandonia”, był bardzo 
dumny z grającej wnuczki. Sam kiedyś grał 
na skrzypcach w weselnej kapeli. To dla 
niego nauczyłam się grać ze słuchu „Sia-
dła pszczółka na jabłoni” oraz „Głęboka 
studzienka”. Czas spędzony w Ognisku 
wspominam dziś z rozrzewnieniem, choć 
przyznaję, że nie zawsze z chęcią szłam 
na zajęcia, zwłaszcza kiedy koleżanki się 
bawiły, a ja musiałam przygotowywać re-
pertuar na egzamin. Ale to właśnie tu po-

znałam smak sukcesu i satysfakcji, 
szczególnie z zespołowego muzyko-
wania. Można powiedzieć, że Ognisko 
było początkiem mojej przygody z 
muzyką, która trwa do dziś.
Z Ogniskiem związane są też inne moje 
wspomnienia, w tym te pozamuzycz-
ne. Pamiętam wspaniałe i pełne przy-
gód dwutygodniowe obozy wędrowne, 
które organizowała ówczesna dyrektor 
Ludwika Benyskiewicz. Pani Ludka, 
bo tak na nią mówiliśmy, była jedną 
z osób, która miała ogromny wpływ 
na moje późniejsze wybory życiowe 
i oczywiście na to, że dziś jestem na-
uczycielką muzyki. Dziękuję!
Jak zachęcić młodych ludzi do nauki 
gry na jakimkolwiek instrumencie? 
Nawet jeśli wydaje ci się, że to rodzi-
ce bardziej niż ty chcą, abyś uprawiał 
muzykę, to pomyśl sobie, że jesteś w 
gronie wybrańców. W końcu zdecy-
dowana większość twoich kolegów i 
koleżanek nie potrafi grać oraz czytać 
tajemniczego zapisu nutowego. Poza 
tym nigdy nie wiadomo, co przyniesie 
los i może właśnie to, że kiedyś uczy-
łeś się grać, zmieni twoje życie.

Rafał Jagodzik
prezes Gminnego Zakładu Komu-
nalnego, fortepian, 1985-1989
Moja przygoda z Ogniskiem Muzycz-
nym to było tak jakby namaszczenie, 
bo mama grała na fortepianie, a tata 
na gitarze i instrumentach dętych, 
więc mały Rafał też chciał spróbować 
swoich sił w grze na jakimś instru-
mencie. Zdecydowanie nie był to czas 

stracony, bo dzisiaj mogę z całą pewnością 
powiedzieć, że dzięki temu muzyka jest w 
moim życiu i wokół mnie cały czas, jest 
moją przyjaciółką i moją pasją. 
Nauka gry na instrumencie usprawnia wy-
trwałość i cierpliwość. Jest to doskonała 
alternatywa spędzania wolnego czasu. Naj-
ważniejsza jest chyba ta satysfakcja, kiedy 
zagra się pierwszą melodię, rytm, kolędę 
przy stole wigilijnym czy koncert z przyja-
ciółmi i otrzyma oklaski ze sceny. To jest ten 
moment, który powoduje, że cały czas chce 
się podejmować dalsze wyzwania.
Najważniejsze wydarzenie, które pamiętam 
do dzisiaj i które zapewne będę pamiętał 
do końca życia, to było, gdy zmieniłem 
swoją „profesję” muzyczną. Mianowicie 
w drugiej albo trzeciej klasie w Ognisku 
pojawiła się „ona” – nowiutka, srebrna per-
kusja Amati, rozstawiona przed nami przez 
pana Andrzeja Żołędziejewskiego. To była 
miłość od pierwszego wejrzenia i choć mu-
siałem ukończyć naukę gry na fortepianie, 
to w głowie cały czas kiełkowała mi myśl o 
rozpoczęciu nauki gry na perkusji. W szkole 
średniej szczęśliwym trafem poznałem ko-
legę, który trochę grał na tym instrumencie 
i pokazał mi podstawy. Dzięki temu, i wła-
śnie dzięki temu momentowi w Ognisku, 
do dziś jestem związany z perkusją. 

Grzegorz Sterna
prezenter Radia Elka, gitarzysta blues-
rockowy, klarnet, 1985-1989
O tym, że będę chodził do Ogniska Muzycz-
nego we Włoszakowicach, wiedziałem, od-
kąd zacząłem pojmować, co mówią do mnie 
dorośli. U mnie w rodzinie wszyscy mieli 
jakieś doświadczenia instrumentalne lub wo-

           

                                                                                                                                                                                                   cd. ABSOLWENCI OGNISKA

Orkiestra Ogniska wraz chórem szkolnym na koncercie w Pałacu Sułkowskich, dyr. Lech Erbert, 1970. Przy perkusji Adam Kaczo-
rowski, z kontrabasem Jan Chrapek
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kalne. Mama grała na skrzypcach i forte-
pianie, tańczyła w zespole folklorystycz-
nym, tata ponoć grał chwilę na trąbce, 
a na pewno był członkiem chóru mę-
skiego, podobnie jak dziadek ze strony 
mamy, Bolesław Rzeźniczak. Jego żona 
Helena już jako młoda dziewczynka 
grywała wesela na skrzypcach i mando-
linie wraz ze swym ojcem, a moim pra-
dziadkiem Janem Urygą, pochodzącym 
zresztą z Nowosądeckiego. Brat mamy, 
Jacek, to trębacz, również z przeszłością 
chóralną.
Gitara to nie instrument – usłyszałem 
jednak od mamy, kiedy próbowałem za-
decydować, jaką klasę wybrać. Będziesz 
się uczył na klarnecie! Na klarnecie?  
A na co mi się to przyda? – pomyślałem 
zrozpaczony. I wtedy przypomniałem so-
bie tych świetnych młodych chłopaków 
z konkursów Kurpińskiego i ustąpiłem.
Z egzaminu najbardziej pamiętam za-
danie na rytm. Od tamtego czasu wiem, 
że utwór musi mieć metrum, a ja nieko-
niecznie muszę być jego niewolnikiem. 
No ale dostałem się!
Zajęcia z tzw. umuzykalnienia prowa-
dziła ówczesna pani dyrektor Ogniska 
Ludwika Benyskiewicz, zwana potocz-
nie panią Ludką. Przepraszam, że tak 
mało uważałem na lekcjach, ale odby-
wały się one w czwartki, kiedy w te-
lewizji dawano kolejne odcinki „Było 
Sobie Życie”. W tamtych czasach, przy 
dwóch programach w TVP, każda bajka 
była na wagę złota, ale ja musiałem biec 
„czy to skwar, czy deszcz, czy śnieg”. 
Na przełomie pierwszej i drugiej kla-
sy moim nauczycielem został pan An-
drzej Żołędziejewski. Lekcje mieliśmy 
wszędzie, nawet w jego domu, przy 

maleńkiej Marcie w wózku, tuż obok 
rozgrzewającego się do czerwoności 
pieca kaflowego, z którego pachniało 
łuczywem. A potem pan Andrzej wy-
myślił Zespół Muzyki Dawnej. Dosta-
łem w nim posadę alcisty i zwiedziłem 
pół kraju. Przede wszystkim festiwale 
Schola Cantorum w Kaliszu, ale i inne 
imprezy, w których zawsze wygrywa-
liśmy w swojej kategorii, choćbyśmy 
byli całkowicie rozkojarzeni – po pro-
stu byliśmy jedynym takim zespołem 
w konkursie, prawdziwym fenomenem.   
Tuż przed końcem mojej nauki w Ogni-
sku Pan Andrzej wymyślił sobie reakty-
wację słynnej niegdyś włoszakowickiej 
orkiestry dętej. I muszę powiedzieć, że 
na premierowy występ pierwszomajowy 
udało to się pięknie. Było nas z czter-
dziestu chłopa… i mały Sterna z siód-
mej klasy podstawówki. Graliśmy tak, 
jak trzeba było w tamtym czasie: diabłu 
ogarek, czyli dla partii na pierwszego 
maja, a świętemu Józefowi pokłon w 
ramach obowiązków religijnych.
Potem orkiestra malała, aż na któreś 
Boże Ciało nie było komu zagrać in-
trady, bo pan Witek Grudziński stracił 
ząb i nie było czym „popchnąć tematu”. 
Moja przygoda z instytucją Ogniska 
nie zakończyła się wraz z egzaminem 
dyplomowym, na którym pomyliłem 
zresztą kilka dźwięków. W największej 
sali Ogniska miałem później próby z ze-
społami Berlin Blues i Vegas.
I może rozwijałaby się bardziej, gdybym 
bardziej przykładał się do nauki. Tamte 
lata nie poszły jednak na marne. Dziś pi-
szę piosenki i znajomość podstaw mu-
zyki poza wszystkim innym bardzo mi 
się przydaje.

Marcin Malatyński
producent filmowy, pełnomocnik ds. 
współpracy międzynarodowej Rektora 
Szkoły Filmowej w Łodzi, fortepian, 
1986-1990
Zapisanie się do Ogniska Muzycznego 
nie było moim pomysłem, a moich rodzi-
ców. Nie pamiętam, żebym był nadmier-
nie szczęśliwy z tego powodu. Wolałem 
oczywiście kopać piłkę z kolegami na 
boisku niż ćwiczyć gamy i pasaże. Nie-
mniej, pokornie uczęszczałem na wszyst-
kie lekcje. Z czasem zacząłem znajdywać 
coraz większą przyjemność w graniu, 
szczególnie, kiedy moje palce, wędrując 
po klawiaturze pianina, wydobywały co-
raz ciekawsze dźwięki, które następnie 
zaczęły układać się w całe utwory. 
Miałem wspaniałych, cierpliwych na-
uczycieli, którzy z dużą dozą tolerancji 
podchodzili do mojego lenistwa obja-
wiającego się brakiem ćwiczeń. Zdawali 
sobie zapewne sprawę, że konkurencja w 
postaci biegania za piłką i budowania sza-
łasów w parku jest olbrzymia. Lekcje gry 
na pianinie pobierałem u pani Ludwiki 
Benyskiewicz, którą zapamiętałem jako 
niezwykle ciepłą i wrażliwą osobę. Mimo 
upływu już ponad 30 lat, wspomnienie jej 
osoby wywołuje radość w moim sercu, a 
kąciki ust samoczynnie unoszą się, ozda-
biając moją starzejącą się twarz dziecin-
nym uśmiechem. Jednego roku, zupełnie 
nie pamiętam z jakiego powodu, na lekcje 
przychodziłem do jej mieszkania w bloku 
nauczycielskim. Grałem na znajdującym 
się tam pomnikowym, czarnym pianinie 
(przynajmniej tak je zapamiętałem), a 
moim nieudolnym próbom łączenia ko-
lejnych dźwięków wiernie towarzyszył, 
także czarny, pies Filip (o ile nie mylę 
imienia). Lekcje odbywały się bodajże 
w czwartki rano, w godzinach, kiedy w 
telewizji powtarzano serial „Dempsey 
i Makepeace na tropie”. Czasami nasze 
zajęcia zaczynały się właśnie od wspól-
nego oglądania tego serialu, żeby następ-
nie płynnie przejść w obszar muzyki. To 
zapewne były pierwsze objawy miłości 
do filmu, który ostatecznie stał się moją 
życiową drogą. Ewidentnie pani Ludwika 
ma w tej drodze swój spory udział.
Ale Ognisko Muzyczne to nie tylko pia-
nino, to także wspaniały Zespół Muzyki 
Dawnej prowadzony przez pana Andrzeja 
Żołędziejewskiego, w którym grałem na 
flecie sopranowym, a także lekcje umu-
zykalnienia, dzięki którym swobodnie 
poruszam się w zapisie nutowym i które 
otworzyły mnie na bogactwo oraz pięk-
no muzyki klasycznej. Pamiętam, jaki 
wstrząs przeżyłem, kiedy po raz pierwszy 
usłyszałem „Tren ofiarom Hiroszimy” 
Pendereckiego. Nie mogłem uwierzyć, 
że instrumenty klasyczne mogą stworzyć 

Orkiestra dęta Ogniska w 1974 r. przed wejściem na Salę Widowiskową GOK. Wi-
doczni  w pierwszym rzędzie (od lewej): Zbigniew Gąda, Marek Pieczyński, Sławomir 
Matysiak, Karol Kutrowski, Andrzej Wojciechowski; w drugim rzędzie widoczni są 
m.in. Jacek Rzeźniczak i Krzysztof Szymański; z prawej nauczyciel Bronisław Miko-
łajczyk; u góry z saksofonem Henryk Jagodzik, z tubą Feliks Szaferski, obok z tzw. 
tenorem Leszek Nowak, z bębnem Janusz Furmańczak, z talerzami Erwin Jagodzik
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tak niesamowitą feerię dźwięków, nato-
miast utwór muzyczny może tak głęboko 
poruszyć wyobraźnię słuchacza. 
Muzyka została ze mną do dziś. Nie wy-
obrażam sobie bez niej życia. Wśród mo-
jej kolekcji płyt – od folkowych poprzez 
jazzowe,  rockowe, grunge’owe, tripho-
powe, aż po techno z wytwórni Tresora 
– znajduje się równie dużo muzyki kla-
sycznej: od Bacha, Beethovena i Mozarta 
aż po Henryka Mikołaja Góreckiego czy 
Arvo Parta.
Muzyka jest także częścią mojej pra-
cy, gdyż film to obraz i dźwięk, a także 
rytm, który poznałem i zrozumiałem jego 
piękno oraz użyteczność właśnie dzięki 
Ognisku Muzycznemu. Zupełnie nie-
dawno muzyka zagościła jeszcze bardziej 
fizycznie w moim domu. Mój syn, ku mo-
jej wielkiej uciesze, postanowił uczyć się 
gry na saksofonie. Towarzyszę mu w tej 
drodze i także próbuję swych sił w grze 
na tym pięknym, lecz skomplikowanym 
instrumencie. Jakież było moje zasko-
czenie, kiedy okazało się, że chwyty na 
saksofon w dużej mierze opierają się na 
chwytach na flet, który 30 lat wcześniej 
tak zamęczałem barokowymi wprawka-
mi. Do tego znajomość nut i gam spra-
wiła, że nie tylko ja szybciej okiełznałem 
ten instrument, ale mogłem podzielić się 
swoją wiedzą z synem i być dla niego po-
mocą oraz wsparciem w trudnych począt-
kach wspaniałej muzycznej przygody.
Nad kuchennym stołem namalowałem 
pięciolinię i zapisałem na niej gamę 
C-dur, na którą codziennie spoglądam, i 
która przywołuje dziecięce wspomnienia. 
Wspomnienia „mojego miejsca”, którym 
jest mój dom rodzinny znajdujący się we 
Włoszakowicach, czyli tam, gdzie nadal 
dumnie stoi i trwa Ognisko Muzyczne.

Szymon Gąda
nauczyciel, instruktor muzyczny, wła-
ściciel Studia Muzyki, fortepian, 1996-
2000
Cztery lata nauki gry na pianinie oraz 

zajęcia umuzykalniające, prowadzone 
przez wspaniałych pedagogów, takich jak 
Ludwika Benyskiewicz, Mariola Jagodzik 
czy Anna Grochowczak, były dla mnie 
czasem uwrażliwiania poprzez dźwięki na 
piękno człowieka i świata. Nauka w Ogni-
sku uświadomiła mi też znaczenie sztuki 
w moim życiu oraz pozwoliła spełniać 
marzenia i odnaleźć pasję, a także rozbu-
dziła jeszcze większą chęć do dalszego 
rozwijania się w kierunku artystycznym. 
Mam akurat to szczęście, że z muzyką 
związałem swoje życie zawodowe, ale 
oczywiście wiem, że nie każde dziecko 
uczęszczające do Ogniska Muzycznego 
musi zostać wirtuozem gry na swoim in-
strumencie czy też w inny sposób realizo-
wać się muzycznie. Chyba jednak prawie 
każdy dorosły, który miał w swojej młodo-
ści kontakt z edukacją muzyczną, przyzna, 
że wywarła ona na niego bardzo pozytyw-
ny wpływ i że nie był to czas stracony. 
Wpływ muzyki na człowieka jest znany 
już od dawna. Dzięki muzyce dzieci mogą 
wszechstronnie rozwijać m.in. pamięć, 
koncentrację i cierpliwość. Są to cechy 
wysoce doceniane w dzisiejszym pędzą-
cym i konkurencyjnym świecie. Nawet 
jeśli dziecko nie zostanie muzykiem i 
obierze całkowicie inną ścieżkę kariery, 
to wiedza muzyczna i wrażliwość arty-
styczna mogą mu się przydać w wielu in-
nych zawodach. Muzyka może też zostać 
dla niego swego rodzaju odskocznią oraz 
hobby, które pozwoli mu choć na chwilę 
oderwać się od codzienności i realizować 
w  pełni swoje człowieczeństwo.

Julia Michalska 
tegoroczna maturzystka, flet poprzecz-
ny, saksofon tenorowy i kontrabas, 
2011-2015
Dzięki Ognisku Muzycznemu nauczyłam 
się przede wszystkim wytrwałości, bo nie 
było czegoś takiego, że jak uczyłam się 
grać i mi to nie wychodziło, to chciałam od 
razu dać sobie spokój. W Lesznie uczęsz-
czam do szkoły muzycznej drugiego stop-

nia, a tak w ogóle to planuję udać się na 
studia muzyczne. Można powiedzieć, że 
muzyka to moja miłość, która rozwinęła 
się właśnie w trakcie nauki w Ognisku. 
Chociaż muszę przyznać, że początkowo 
była to inicjatywa moich rodziców, którzy 
poprzez zapisanie mnie na naukę gry na 
instrumencie dętym chcieli w bardzo prak-
tyczny sposób zniwelować moje problemy 
z płucami. Ale spodobało mi się to i póź-
niej już sama chciałam to kontynuować.
Bardzo wzruszający był dla mnie mo-
ment zakończenia nauki w Ognisku. W 
trakcie wykonywania końcowego utwo-
ru, którego nauczył mnie pan Andrzej 
Żołędziejewski, łzy same napływały mi 
do oczu. Podobnie wyglądało pożegnanie 
ze wszystkimi, bo wiedziałam, że coś w 
moim życiu bezpowrotnie się skończyło. 

Rafał Grygiel
tegoroczny maturzysta, organista ko-
ścielny, fortepian, 2012-2016
Ognisko dało mi przede wszystkim pod-
stawę do dalszej nauki. Nie była to „twar-
da” szkoła muzyczna. Nacisk kładziony 
był przede wszystkim na to, jak tę wiedzę 
wykorzystać w praktyce. 
W 2012 roku, kiedy zaczynałem naukę 
w Ognisku, nigdy bym nie pomyślał, 
że już pięć lat później zostanę organistą 
kościelnym. Na pewno jest to zasługa 
nauczycieli, a przede wszystkim pana 
Mariusza Kowalczyka, który był moim 
autorytetem w tej kwestii.
Myślę, że nie ma sensu nikogo zachęcać 
do zapisania się do Ogniska, tylko po pro-
stu trzeba poczuć jego klimat na własnej 
skórze. Są tutaj wspaniali ludzie, ciepła, 
wręcz rodzinna atmosfera, a zajęcia od-
bywają się w małych grupach, dzięki cze-
mu wszyscy się dobrze znają. I tak jak już 
wspominałem, nie jest to twarda szkoła 
muzyczna, a wiedzę nabywa się poprzez 
zabawę z muzyką czy też poznawanie 
różnych ciekawych postaci muzycznych. 
To z pewnością przydaje się w dalszej 
edukacji czy późniejszej karierze.

                                                                              Zakończenie roku, 2013.
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Krystyna Zajączkowska
pedagog Ogniska w latach 1980, 1989-
1991

Mile wspominam lata pracy w Ognisku we 
Włoszakowicach. Choć był to krótki okres, 
ale zapisał się w mojej pamięci bardzo 
sympatyczna kadrą oraz dziećmi, które z 
wielkim zaangażowaniem przychodziły na 
zajęcia. Włoszakowice to miejsce z wielki-
mi tradycjami muzycznymi, wiec nie dzi-
wił fakt, że bardzo dużo dzieci pobierało 
naukę w Ognisku. Taka forma kształcenia 
dawała dzieciom możliwość rozwoju w 
dziedzinie kulturalnej i muzycznej. Uwa-
żam, że takie placówki jak Ognisko Mu-
zyczne powinny  być dostępne dla dzieci 
zwłaszcza tam, gdzie nie ma możliwości 
kształcenia się w szkole muzycznej. 

Andrzej Żołędziejewski
pedagog Ogniska od 1983 
Jestem związany z Ogniskiem Muzycz-
nym od 1983 roku. Przez te wszystkie 
lata, wraz z innymi nauczycielami, sta-
raliśmy się po prostu głównie wzbudzać 
zainteresowanie muzyką wśród dzieci 
i młodzieży, a także przygotować pod-
opiecznych do czynnego uczestnictwa w 
życiu muzycznym. Poza tym przygotowy-
waliśmy uczniów do dalszego kształcenia 
w szkołach muzycznych I i II stopnia 
oraz akademiach muzycznych, bo należy 
tu zaznaczyć, że mamy absolwentów pro-
fesjonalnych szkół muzycznych, którzy 
wcześniej skończyli nasze Ognisko. Nasi 
uczniowie brali także udział w licznych 
konkursach regionalnych, wojewódzkich 
i ogólnopolskich oraz współtworzyli róż-
ne zespoły, takie jak chociażby prowa-
dzony przeze mnie przez wiele lat Zespół 
Muzyki Dawnej. Myślę, że takie zaintere-
sowania, głównie jeśli chodzi o umiejęt-
ność gry na instrumentach muzycznych, 

pozostają z człowiekiem na całe życie.
Nasze Ognisko ma przyszłość, lecz po-
winniśmy powrócić do poprzedniej for-
my programowej, związanej nie tylko 
z kształceniem instrumentalnym, ale i 
teoretycznym, po to, aby otworzyć na-
szym absolwentom drogę do dalszego 
kształcenia, czyli we wspomnianych już 
szkołach i akademiach muzycznych.
Co ciekawe, dawnie Ognisko kształciło 
nie tylko dzieci i młodzież, ale też oso-
by dorosłe. Miałem na przykład ucznia 
grającego na akordeonie, który choć był 
dwa razy starszy ode mnie, to z przyjem-
nością się uczył i sumiennie uczęszczał 
na zajęcia. Obecnie jak się spotykamy, 
to zawsze mówi mi, jaki jest szczęśliwy, 
że może sobie w domu zagrać własne 
utwory na własnym instrumencie.

Mariola Jagodzik
nauczyciel, instruktor muzyczny, for-
tepian, 1965-1969; pedagog Ogniska 
w latach 1989-1998
Dla takiego dziecka jak ja pobyt w Ogni-
sku to przede wszystkim był kontakt z 
muzyką, i to wyższych lotów. Bez wąt-
pienia to jeden z najlepszych okresów w 
moim życiu, co potwierdza fakt, że po 
zakończeniu nauki poprosiłam o moż-
liwość uczęszczania na zajęcia jeszcze 
przez jeden rok jako wolny słuchacz. 
Wyniosłam z tego miejsca całą podsta-
wową edukację muzyczną, poczynając 
od znajomości nut czy kompozytorów, a 
na nowinkach ze świata muzyki kończąc. 
Moja cała późniejsza kariera i działalność 
muzyczna rozpoczęła się od podjęcia pra-
cy w Ognisku Muzycznym. Wielką satys-
fakcję sprawiało mi wówczas prowadze-
nie zespołów działających przy Ognisku, 
w tym zespołu wokalno-instrumentalne-
go „Wiolinki”. Cieszyły mnie również 
wszelkie wyjazdy z dziećmi do opery 

czy na balet, a także wszystkie sukcesy 
naszych podopiecznych. Muszę tutaj cho-
ciażby wymienić Roberta Napieralskiego 
– dziś głównego organistę w farze poznań-
skiej, który chyba dzięki mnie, chodząc do 
naszego Ogniska przez pierwsze dwa lata 
swojej edukacji muzycznej, która później 
zaprowadziła go na studia na Akademii 
Muzycznej w Poznaniu, zafascynował się 
muzyką organową. Poza tym moi ucznio-
wie z sukcesami uczestniczyli też we 
włoszakowickich konkursach polonezów. 
Muzyka uszlachetnia i łagodzi obyczaje, 
więc każdy kontakt z nią ma dobroczyn-
ny wpływ na człowieka. W związku z 
tym kontynuowanie działalności Ogni-
ska Muzycznego ma jak najbardziej sens. 
Jednak moim zdaniem program naucza-
nia w nim mógłby zostać trochę udosko-
nalony, żeby wszystko odbywało się na 
wyższym poziomie.

Mariola Żołędziejewska
pedagog Ogniska 1983-1988, 1998-2013
Pracę w Ognisku zaczęłam wraz z mę-
żem zaraz po przybyciu do Włoszakowic 
w 1983 roku. Z perspektywy czasu naj-
większą satysfakcję przyniosło mi to, że 
jako pedagodzy rozbudziliśmy potrzebę 
muzykowania u wielu uczniów i w ich 
rodzinach. Dzięki temu wielu absolwen-
tów Ogniska pracuje dzisiaj zawodowo 
w dziedzinach związanych z muzyką – 
na przykład pani Kasia Kaczmarek, pani 
Ania Grochowczak, pani Iza Górna czy 
pan Szymon Gąda. 
Jeśli chodzi o sukcesy naszych pod-
opiecznych, to pamiętam, jak  Towarzy-
stwo Muzyczne im. K. Kurpińskiego, 
działające jeszcze wtedy w Lesznie, orga-
nizowało tak zwane konkursy rodzeństw. 
Często mieliśmy w Ognisku takie muzy-
kujące rodzeństwa, więc mogliśmy zgła-
szać je do rywalizacji. Niejednokrotnie 

           

                                                                                                                                                                                                   NAUCZYCIELE OGNISKA

Jedno  z najwcześniejszych zdjęć pierwszego ze-
społu instrumentów dętych Ogniska, wykonane 
20 czerwca 1957 r. przed siedzibą Ogniska w la-
tach 1952-1965, którym był budynek tzw. orga-
nistówki (przy ul. Kurpińskiego 13). Od lewej w 
pierwszym rzędzie: kierownik Ludwik Benyskie-
wicz, Tadeusz Ławecki, Stanisław Walkowiak, 
NN, Stanisław Włodarski, NN, Ryszard Włodar-
ski, Stanisław Wojciechowski; od lewej w drugim 
rzędzie: Bolesław Włodarski, NN, NN, nauczyciel 
Józef Fengler
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ich udział kończył się zdobyciem jakiejś 
nagrody czy wyróżnienia.
W tamtych latach Ognisko Muzyczne było 
placówką państwową, więc rodzice uczniów 
nie ponosili w związku z nauką praktycznie 
żadnych kosztów. Dlatego chętnych było 
bardzo dużo. Później, jak Ognisko przeszło 
pod opiekę samorządu, to zaczęło funkcjo-
nować na nieco innych zasadach, ale wciąż 
cieszyło się sporym zainteresowaniem. Mie-
liśmy możliwość organizowania wyjazdów 
do opery czy do operetki w ramach zajęć 
umuzykalnienia. Dzięki temu uczniowie 
lepiej się poznawali i tworzyli grupę przy-
jaciół. To była wspaniała forma rozwoju i 
spędzania czasu wolnego. Teraz jest trochę 
inaczej, bo dzieci mają więcej możliwo-
ści – w samych Włoszakowicach mogą na 
przykład korzystać ze Studia Piosenki czy 
zapisać się do Orkiestry Dętej. Przez to fre-
kwencja w Ognisku, które dodatkowo jest 
obecnie płatne, z roku na rok się zmniejsza. 
Spadła też jego ranga, głównie przez to, że 
zaniechano umuzykalnienia, a to z kolei 
niejako zamknęło drogę absolwentom do 
kontynuowania nauki w szkołach czy aka-
demiach muzycznych. A przecież wcześniej 
mieliśmy wielu uczniów, którzy takie szkoły 
ukończyli. Mimo wszystko myślę, że warto 
kontynuować tę bogatą historię Ogniska i 
spróbować je nieco ożywić, może poprzez 
kontakt z klasami 1-3 i rozpoczęcie edukacji 
muzycznej od najmłodszych dzieci.

Anna Grochowczak
nauczycielka, skrzypce, 1983-1987; peda-
gog Ogniska w latach 1998-2014 i od 2020
Z Ogniskiem Muzycznym jestem związana 
od 1983 roku, gdy zostałam jego uczenni-
cą. Jak większość dzieci w tamtym czasach 
zostałam zapisana przez rodziców na naukę 
gry na instrumencie. Wcześniej musiałam 
przejść egzaminy wstępne, które ze względu 
na wielu chętnych były bardzo trudne. 
Podczas nauki w Ognisku należałam do Ze-
społu Muzyki Dawnej prowadzonego przez 
pana Andrzeja Żołędziejewskiego, dzięki 
któremu nauczyłam się grać na kolejnym 
instrumencie, jakim był flet. Dzięki temu 

również dużo wyjeżdżałam, koncer-
towałam, poznawałam nową muzykę i 
miejsca oraz zawierałam kolejne zna-
jomości. Ciekawą rzeczą była także 
zabawa w teatr, w ramach której przy-
gotowaliśmy przedstawienie „Kot w 
butach” – grałam w nim Janka. To było 
naprawdę piękne wydarzenie, zorgani-
zowane z inicjatywy pani Ludwiki Be-
nyskiewicz w formie bajki muzycznej. 
Wystawialiśmy je dla przedszkolaków 
oraz dzieci z włoszakowickiej szkoły.
Ognisko Muzyczne było początkiem 
mojej kariery zawodowej. Zaraz po 
nim rozpoczęłam bowiem naukę w 
studium nauczycielskim, a następnie 
w akademii muzycznej. Obecnie pra-
cuję jako nauczyciel muzyki w szkole 
oraz właśnie w Ognisku Muzycznym. 
Dzieci, które przychodzą do mnie na 
naukę, są zawsze pozytywnie i emo-
cjonalnie nastawione, gdyż chcą na-
uczyć się gry na instrumencie. Przy 
okazji są to dzieci bardzo wrażliwe, 
szukające własnej drogi życiowej, a 
moje zadanie polega na tym, żeby je 
pokierować i przekazać jak najwięcej 
wiedzy. Cenię sobie tę pracę, bo dzię-
ki niej się realizuję i spełniam, a także 
daję innym to, co jest najpiękniejsze. 
Bo muzyka jest najpiękniejsza, „Mu-

Zespół skrzypcowy Lecha Erberta, ok. 2013 r. Od lewej: Lech 
Erbert, Anna Grochowczak, Joanna Żminda, Anna Sobol, Joan-
na Muszkieta, z tyłu Marek WodawskiAbsolwenci i nauczyciele, 1971

Uczniowie Ogniska i włoszakowickiej szkoły grający w spektaklu „Jadwiga, Królo-
wa Polska”, inspirowanym operą Kurpińskiego pod tym samym tytułem, 1989.

zyka jest niebem z nutami zamiast gwiazd”, 
jak powiedział Ludwik Jerzy Kern.
Dziecko, które przychodzi na pierwsze 
lekcje, nie zna nut, wartości, dźwięków i 
zasad muzyki, nie bardzo potrafi też po-
sługiwać się instrumentem. Jednak już po 
kilku lekcjach przychodzi taki moment, że 
to dziecko wykonuje utwór muzyczny – 
mniej czy bardziej trudny; ale go gra i robi 
to z ogromną przyjemnością. To daje mi 
chyba największą satysfakcję w tej pracy. 
Za taki swój sukces uważam na przykład 
rozpoczęcie edukacji muzycznej przez 
pana Szymona Gądę, gdyż był on jednym 
z moich pierwszych uczniów. Obecnie jest 
on moim kolegą z pracy.
Moim zdaniem Ognisko Muzyczne ma 
przyszłość, ale wiele aspektów musi ulec 
zmianie, żeby dzieci chciały do niego cho-
dzić. Będę do tego zachęcała głównie z tego 
względu, że jest to piękna forma spędzania 
wolnego czasu. W tym czasie dziecko się 
rozwija i poznaje nowe rzeczy, ale waru-
nek jest taki, że trzeba je do tego zachęcić i 
stworzyć odpowiednie warunki. Na tę chwi-
lę uważam, że nasze Ognisko potrzebuje 
przede wszystkim remontu. Potrzebujemy 
również nowego zaplecza instrumentalne-
go. Poza tym postawiłabym na promocję 
naszego Ogniska poprzez większą ilość 
koncertów obecnych uczniów.
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Irena Michalewicz
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w latach 1978-2007
Włoszakowickie Ognisko Muzyczne to 
tak szacowna instytucja kultury, że trud-
no je opisać jednym zdaniem. W każdym 
razie jest to placówka nieoceniona i za-
razem jedna z najstarszych w okolicy – 
przecież liczy więcej lat niż ja i obejmuje 
już trzecie pokolenie! Ileż osób się w nim 
wychowało, ileż wykształciło, ile w koń-
cu zmian w tym czasie zaszło. W efekcie 
Ognisko miało ogromny wpływ na śro-
dowisko, kulturę i mieszkańców naszej 
gminy.
Oddziaływanie społeczne i kulturalne 
Ogniska bez wątpienia zmieniało się w 
poszczególnych latach. Chyba najwięk-
szy wpływ na otoczenia miało ono tuż 
po rozpoczęciu działalności, kiedy wzbu-
dzało ogromną fascynację. Proszę sobie 
bowiem wyobrazić, że w latach 50., w ta-
kiej małej miejscowości, jaką były wtedy 
Włoszakowice, powstało Ognisko Mu-
zyczne. To jest tak, jakby obecnie utwo-
rzyć tutaj coś na wzór warszawskiego 
Centrum Nauki Kopernik. 
Z Ogniskiem związana jestem też od 
nieco innej strony, bo chodziły do niego 
wszystkie moje dzieci, począwszy od 
najstarszej córki do najmłodszego syna. 
Na tym przykładzie można zobaczyć, że 
Ognisko oddziaływało kulturalnie na całe 
rodziny – dziecko uczęszczało na zajęcia, 
a rodzice mimowolnie wysłuchiwali jego 
prób w domu oraz chodzili na występy, po-

pisy, akademie i koncerty. W ten sposób 
wszyscy w jakimś stopniu wchłaniali tę 
wysoką kulturę i zarażali nią innych. To 
z kolei wpływało na działalność całego 
Ośrodka Kultury – powstawały różne 
zespoły amatorskie, śpiewacze i wo-
kalne oraz orkiestry. Na przestrzeni lat 
było ich we Włoszakowicach naprawdę 
bardzo dużo, części możemy już nawet 
nie pamiętać. Na szczęście ta szeroka 
działalność Ogniska owocuje do dnia 
dzisiejszego.

Maria Kamieniarz
nauczycielka, wieloletnia przewodni-
cząca Rady Rodziców Ogniska
Działałam w Ognisku głównie z tego 
względu, że trzech moich synów doń 
uczęszczało. Sama też miałam w nim rok 
takiego nietypowego pobytu, w latach 
1959-1960, kiedy to chciałam się nauczyć 
grać na jeszcze jednym instrumencie. W 
liceum poznałam przez 5 lat skrzypce, 
ale że dzieciom w szkole nie bardzo ten 
instrument odpowiadał, to poprosiłam 
pana Ludwika Benyskiewicza, by umoż-
liwił mi naukę gry na akordeonie. Uczyła 
mnie tego pani Felicja Niedźwiedzińska 
z Leszna. To był mój pierwszy kontakt z 
Ogniskiem, dzięki któremu dowiedzia-
łam się o jego istnieniu. 
Później mój kontakt z tym terenem na 
trochę się urwał, bo wraz z rodziną prze-
niosłam się do Lipna. W 1973 roku wró-
ciliśmy jednak z mężem do Włoszakowic 
i zaczęliśmy posyłać naszych synów na 

naukę. W związku z czym nadal byłam 
związana z Ogniskiem i nie szczędziłam 
sił, by w nim aktywnie działać. Pamię-
tam, jak pewnego razu jako nauczy-
cielka w szkole we Włoszakowicach  
zorganizowałam obóz zimowy dla har-
cerzy, w ramach którego pojechaliśmy 
do Warszawy. Tam udaliśmy się do Te-
atru Wielkiego, gdzie według informa-
cji przekazanych mi przez pana Karola 
Muszkietę miało znajdować się popier-
sie Karola Kurpińskiego. Postanowili-
śmy więc kupić bukiet róż i złożyć go 
pod tym pomnikiem, akcentując tym 
samym, że jesteśmy z Włoszakowic. 
Niestety, Kurpińskiego tam nie było. 
W końcu odnalazł się w magazynie, 
lecz dyrekcja teatru nie zgodziła się na 
to, by ustawić popiersie z powrotem w 
holu. Wraz z kilkoma innymi osobami 
postanowiliśmy więc spróbować spro-
wadzić je do Włoszakowic. Po otrzyma-
niu zgody wypożyczyliśmy samochód 
z Gminnej Spółdzielni i ruszyliśmy do 
stolicy. W skład delegacji wchodziłam 
ja jako przedstawiciel szkoły, pani Lu-
dwika Benyskiewicz z Ogniska, pani 
Zofia Rychter z Urzędu Gminy i jeszcze 
jedna osoba. Przyjęto nas bardzo godnie, 
odbyło się nawet małe spotkanie w ku-
lisach teatru, podczas którego oficjalnie 
przekazano nam to popiersie. Do dziś 
stoi ono w korytarzu włoszakowickiej 
szkoły. W Warszawie zaproszono nas też 
na spektakl „Jadwiga Królowa Polski”. 
Po powrocie planowałam wykorzystać 
fragmenty tekstu sztuki w trakcie jakie-
goś uroczystego apelu w szkole. Miałam 
wtedy bardzo zdolną klasę, do której 
chodzili między innymi Ania Grochow-
czak, Grzesiu Sterna czy Marek Włodar-
ski, będący również uczniami Ogniska. 
Połączyliśmy więc siły szkoły i Ogniska 
i zrobiliśmy apel, na którym były grane 
utwory Kurpińskiego i wystawiane frag-
menty wspomnianej sztuki. Wykorzy-
staliśmy do tego celu stroje uszyte dla 
Zespołu Muzyki Dawnej prowadzonego 
przez pana Andrzeja Żołędziejewskiego.

            oprac. wypowiedzi 
 P. Borowiec i A. Apolinarski

Zdjęcia pochodzą z archiwum GOK 
oraz osób prywatnych, którym dzięku-
jemy za ich użyczenie.
Przypominamy ponadto, że obszerne 
rozmowy z długoletnimi nauczyciela-
mi i dyrektorami Ogniska – Ludwiką 
Benyskiewicz i Lechem Erbertem – 
znalazły się we wcześniejszych nume-
rach „Naszego Jutra” (odpowiednio 
NJ nr 365 i 367 z bieżącego roku).

           

                                                                                                                                                                                                   OSOBY ZWIĄZANE Z OGNISKIEM

Jedno z najstarszych zdjęć związanych z Ogniskiem. Wykonawcy drugiej części przed-
stawienia „Mały Chopin”, 13 marca 1955 r. Od lewej: Władysław Pawłowski jako Woj-
tek, przyjaciel Frycka, następnie Krystyna Kiszkówna (obecnie Fengler) i Janina Wencel 
jako dziewczynki, Józef Kaźmierczak jako Maciek, Jadwiga Bugała jako dziewczynka, 
Lucyna Rogacka (obecnie Wójcik) jako Kumosia, Walentyna Urbaniak jako Ludka, sio-
stra Frycka, Eugeniusz Sieletycki  jako kucharz Jacenty, Bronisław Kamieniarz jako Fry-
cek, Maria Wojciechowska jako Walentowa, Teresa Machnikowska jako dziewczynka, 
Urszula Szadzik jako służąca Kaśka i Marek Bugała jako służący Antoni
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 Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.

W dniu 26 maja 2021 roku na cmentarzu 
we Włoszakowicach odbyło się 

ostatnie pożegnanie mojego męża

śp. Leszka Jagodzika
Składam serdeczne podziękowania 

uczestnikom uroczystości pogrzebowej, 
którzy tak licznie towarzyszyli w ostatniej  

ziemskiej drodze mojego męża.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy okazali 

wsparcie i współczucie w tym trudnym 
dla mnie i mojej rodziny czasie. 

Dziękuję.
                                  Justyna Jagodzik

 Ty żyjesz, choć martwe twe powieki,
    bo w sercach naszych trwać będziesz na wieki.

Składamy najserdeczniejsze podziękowania 
wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej 
ziemskiej drodze mojego męża, naszego ojca  
i dziadka

śp. Krystiana Samola 

księdzu proboszczowi Markowi Kanteckiemu,  
organiście, ministrantowi, pani Urszuli Małeckiej, 
pocztom sztandarowym, delegacjom, rodzinie, 
przyjaciołom, sąsiadom oraz pozostałym uczestni-
kom mszy świętej i ceremonii pogrzebowej.
Dziękujemy za obecność w najtrudniejszych dla 
nas chwilach, za okazane duchowe wsparcie i życz-
liwość, za ofiarowane komunie święte, zamówione 
intencje mszalne, złożone kondolencje i kwiaty.

                       Pogrążona w smutku rodzina

Boże ciało we Włoszakowicach 

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią uroczystość Bo-
żego Ciała we Włoszakowicach odbyła się w swym tradycyj-
nym miejscu. Dzięki złagodzeniu obostrzeń sanitarnych wierni 
z parafii pw. Świętej Trójcy mogli ponownie spotkać się pod 
tutejszym ośrodkiem zdrowia, a następnie wziąć udział w pro-
cesji poprowadzonej pobliskimi ulicami.
Czwartkową uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chry-
stusa koncelebrowało dwóch włoszakowickich duchownych 
– ksiądz proboszcz Andrzej Szulc i ksiądz wikariusz Dominik 
Dutkiewicz. Mszę świętą oraz późniejszą procesję uświetniły 
swymi śpiewami panie z miejscowego chóru pań. Oczywiście 
nie zabrakło też pocztów sztandarowych oraz dziewczynek sy-
piących kwiaty.
Podobny wymiar obchody Bożego Ciała przybrały również w 
pozostałych miejscowościach naszej gminy.

A.A., zdj. D.J.

           

                                                                                                                                                                                                   Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
Ty żyjesz, choć martwe twe powieki,

 bo w sercach naszych trwać będziesz na wieki.

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy dzielili z nami smutek i żal 

oraz towarzyszyli nam w ostatniej drodze 
mojego męża, naszego taty, teścia i dziadka

śp. Mieczysława Lipowego

w szczególności księdzu proboszczowi 
Markowi Kanteckiemu, pani Urszuli 

Małeckiej, pani Emilii Poloch, organiście, 
pocztom sztandarowym, rodzinie, sąsiadom 
i znajomym za ofiarowane komunie święte, 

zamówione intencje mszalne, 
złożone wieńce i kwiaty.

                           Składa rodzina



Dzień I
W maju 2016 roku również wybraliśmy się w północą część nasze-
go kraju, a konkretnie w okolice Mierzei Wiślanej i Zalewu Wiśla-
nego oraz do Gdańska i Gdyni. Zanim jednak dotarliśmy do miejsca 
docelowego, zwiedziliśmy po drodze Malbork – miasto nad rzeką 
Nogat, nad którym góruje gotycki ceglany zamek, dawniej siedziba 
wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Ta najpotężniejsza twier-
dza średniowiecznej Europy powstawała etapami w latach 1278-
1459, tworząc kompleks o długości 700 m i zajmujący powierzch-
nię 20 ha. Całość została w 1997 r. wpisana na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Nam udało się zwiedzić Zamek Wysoki 
oraz Zamek Średni z Wielkim Refektarzem i Pałacem Wielkich Mi-
strzów. Zobaczyliśmy też 8-metrową figurę Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem (umieszczoną na jednej z fasad), figury mistrzów zakonu 
oraz bogatą kolekcję bursztynu.
Z Malborka pojechaliśmy w kierunku Mierzei Wiślanej i położonej 
na niej Krynicy Morskiej (naszej bazy noclegowej) – niewielkiej 
miejscowości zamieszkiwanej przez 1,3 tys. osób, oblewanej przez 
wody Zalewu Wiślanego i Morza Bałtyckiego. Sama mierzeja to 
piaszczysty wał o długości 96 km i szerokości od 1 do 2 km, który 
zaczyna się w okolicach Gdańska, a kończy już na terenie Obwodu 
Kaliningradzkiego. Poza wspomnianą Krynicą Morską znajdują się 
tam takie miejscowości jak (od strony Gdańska): Jantar, Stegna, 
Sztutowo, Kąty Rybackie i Piaski (ostatnia miejscowość po polskiej 
stronie). Przez całą długość mierzei prowadzi droga wojewódzka nr 
501, którą podążaliśmy. Po drodze mijaliśmy piaszczyste wzniesie-
nia zwane wydmami, w tym najwyższą utrwaloną wydmę w Euro-
pie „Wielbłądzi Garb”, wznoszącą się na wysokość 49,5 m n.p.m.
Zatrzymaliśmy się na chwilę w Piaskach, gdzie zobaczyliśmy ko-
ściół z lat 90. ub. w. i udaliśmy się na krótki spacer po molu. Po 
kolacji w hotelu zwiedziliśmy również samą Krynicę Morską. Do-
szliśmy do portu morskiego i przystani pasażerskiej nad Zalewem 
Wiślanym, dalsze kroki skierowaliśmy do odbudowanej w 1951 r. 
latarni morskiej, a następnie pomaszerowaliśmy długą piaszczystą 
plażą nad polskim morzem. Nie ominęliśmy też jedynej w kraju uli-
cy Teleexpressu, przy której wznoszą się luksusowe wille i aparta-

menty. Na zakończenie przeszliśmy się jeszcze po centrum, 
w tym po ulicy Gdańskiej (najdłuższej w mieście). Tutaj 
czekała na nas „niespodzianka” – nagła ulewa, przez którą 
przemokliśmy do suchej nitki.
Dzień II
Drugiego dnia ponownie udaliśmy się do portu morskiego, 
gdzie czekał już na nas wcześniej zamówiony statek rejso-
wy. Po 1,5-godzinnym rejsie dotarliśmy do Fromborka – 
miasteczka na Warmii (pow. braniewski), liczącego 2,5 tys. 
mieszkańców. W nim ruszyliśmy na zwiedzanie zabytkowego 
Wzgórza Katedralnego, przechodząc obok pomnika Mikołaja 
Kopernika – cenionego matematyka i astronoma, autora dzie-
ła „O obrotach sfer niebieskich”, który przez większość życia 
mieszkał i pracował właśnie w tym mieście (tu też zmarł i 
został pochowany). Największą atrakcją wzgórza jest zespół 
katedralny rozbudowany w XIII w., w którego skład wchodzi 
gotycka bazylika archikatedralna o długości 96 m (najwięk-
sza na Warmii) z bogato zdobionym wnętrzem w stylach póź-
norenesansowym i barokowym. Mieszą się tu również Brama 
Zachodnia, Brama Południowa, fragment murów obronnych 
z Wieżą Radziejowskiego i Wieżą Kopernika oraz Dawny Pa-
łac Biskupi, gdzie obecnie znajdują się główne sale ekspozy-
cyjne Muzeum Mikołaja Kopernika.
Po zwiedzeniu Fromborka przesiedliśmy się z powrotem 
do naszego autokaru i pojechaliśmy do Braniewa – miasta 
powiatowego zamieszkiwanego przez 17 tys. osób, które-
go początki przypadają już na XIII w. (najstarsze miasto na 
Warmii). Jego najstarszym zabytkiem jest trzykondygnacyj-
na 15-metrowa Wieża Bramna z XIII w. Miasto posiada też 
cenne zabytki sakralne, w tym np. Bazylikę Mniejszą pw. 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej, która stoi na głównym 
placu miejskim i góruje nad całą okolicą, czy Sanktuarium 
Podwyższenia Świętego Krzyża, wiążące się z braniewskim 
cudem z 1626 r.
Z Braniewa ruszyliśmy w kierunku Gronowa, niewielkiej 
przygranicznej wsi liczącej 120 mieszkańców. Funkcjonu-
je tu polsko-rosyjskie przejście graniczne, powstałe dzięki 
umowie między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyj-
ską. Po spacerze przed granicą udaliśmy się z powrotem do 
naszej bazy noclegowej w Krynicy Morskiej.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze na zwiedzanie 
Elbląga, położonego nad rzeką o tej samej nazwie. Punktem 
charakterystycznym tego 120-tysięcznego miasta jest Brama 
Targowa z 1309 r., przez którą przechodzi się na ulicę Stary 
Rynek. Mijając odnowione kolorowe kamienice dotarliśmy 
do Ratusza Staromiejskiego i całego zabytkowego centrum. 
Zobaczyliśmy także najcenniejszy zabytek sakralny miasta, 
którym jest gotycki kościół pw. św. Mikołaja z XIII w., w 
1992 r. podniesiony do rangi katedry. Kilka osób odważyło 
się nawet wejść po 366 stopniach na liczącą 97 m wysokości 
wieżę świątyni.
Dzień III
Ostatniego dnia naszej wycieczki pojechaliśmy do Gdańska – 
stolicy województwa pomorskiego, która ma 426 tys. miesz-
kańców. W pierwszej kolejności poszliśmy do zabytkowego 
budynku na terenie Stoczni Gdańskiej, do Sali BHP. Miejsce 
to kojarzy się ze strajkiem stoczniowców, narodzinami „So-
lidarności” oraz porozumieniami sierpniowymi. W sierpniu 
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Uczestnicy wycieczki (w tym główna organizatorka po prawej) w 
porcie morskim w Krynicy Morskiej

Wspomnienia z wycieczek zorganizowanych przez 
Koło Gospodyń z Bukówca Górnego cz. VIII 

– Mierzeja Wiślana i Zalew Wiślany oraz Gdańsk i Gdynia
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2010 r. otwarto tutaj muzeum, które zwie-
dziliśmy z przewodnikiem. Znajduje się 
w nim wiele eksponatów z tego okresu, w 
tym m.in. stół prezydialny, przy którym ob-
radował Międzyzakładowy Komitet Straj-
kowy. Obecnie właścicielem Sali BHP jest 
NSSZ „Solidarność”.
Następnie spacerem przez miasto udali-
śmy się do Bazylki Mariackiej – Konka-
tedry Wniebowzięcia NMP. Jest to naj-
większa w Polsce (i jedna z największych 
w Europie) świątynia ceglana. Ma 105 m 
długości, 66 m szerokości i 78 m wyso-
kości, przez co dominuje w krajobrazie 
gdańskiej starówki. Budowano ją przez 
ponad 100 lat, począwszy od 1271 r. We-
wnątrz szczególną uwagę przykuwa ołtarz 
główny z tryptykiem „Sąd Ostateczny” 
autorstwa Hansa Memlinga.
Spod katedry powędrowaliśmy na ulicę 
Długą, która przechodzi w Długi Targ, 
pełniący funkcję rynku. Wznosi się na 
nim Ratusz Głównego Miasta – kolejna 

budowla gotycko-renesansowa, która 
dzięki 83-metrowej wieży góruje nad 
Gdańskiem. Wystrój wnętrz ratusza 
jest bogaty, o czym świadczy chociaż-
by reprezentacyjna Wielka Sala Rady, 
ze względu na czerwony kolor ścian 
nazywana również Salą Czerwoną. 
Na placu stoi też symbol miasta – fon-
tanna Neptuna (boga mórz), odlana w 
1615 r. Naprzeciw znajduje się z ko-
lei najstarszy zachowany na świecie 
Dwór Artusa. Cały Długi Targ otaczają 
okazałe kamienice z pięknymi fasada-
mi, takie jak np. Nowy Dom Ławy, w 
którego oknie co kilka godzin ukazuje 
się słynna „Panienka z Okienka”.
Z Długiego Targu przeszliśmy Zieloną 
Bramą (jedną z wielu) na pobrzeże nad 
rzeką Mołtawą, na którym stoi m.in. 
niepowtarzalny zabytkowy Żuraw 
(dźwig portowy) z XV w.
Z Gdańska skierowaliśmy się do 
Gdyni, która liczy 245 tys. mieszkań-

ców, a prawa miejskie posiada od 1926 r. 
Przez miasto przepływają dwie rzeki – Ka-
cza i Chylonka, z kolei jego najwyższym 
wzniesieniem jest Donas (205,6 m n.p.m.). 
Warto też zobaczyć ulicę Świętokrzyską, 
pełniącą funkcję reprezentacyjną.
W Gdyni pierwsze kroki, tak jak większość 
turystów, skierowaliśmy na Skwer Ko-
ściuszki z fontannami, bulwarem nadmor-
skim i Molem Południowym o długości 626 
m. Podziwiając wybudowane nieopodal 
wieżowce kompleksu Sea Towers doszli-
śmy do Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawi-
ca” oraz Statku-Muzeum „Dar Pomorza”. 
Dalej znajduje się Akwarium Gdyńskie z 
różnymi gatunkami ryb z całego świata. 
Na końcu mola stoi Pomnik Żagle (symbol 
gdańskiego portu). Z tego miejsca roztacza 
się wspaniały widok na morze i cały port.
Wszystkie te niezwykłe i ciekawe miejsca 
zobaczyliśmy dzięki Firmie Transportowej 
John z Włoszakowic.

Janina Grzesiecka
           

                                                                                                                                                                                                   RÓŻNOŚCI

Patroni naszych ulic 
– Franciszek Kaczmarek

W Krzycku Wielkim znajduje się jeszcze 
jedna ulica nosząca imię ważnej postaci 
dla historii gminy Włoszakowice. Mowa 
oczywiście o ulicy Franciszka Kaczmar-
ka, odchodzącej od ulicy Prymasa An-
drzeja Krzyckiego.

     Franciszek 
     Kaczmarek 
     około 
     roku 1930

Franciszek Kaczmarek urodził się w 
1860 roku w Boguszynie. Jego żoną była 
Antonina Marcinek z Bukówca Górnego, 
z którą doczekał się trzech synów i trzech 
córek. Kilka lat po ślubie kupił jedno z 
okolicznych gospodarstw, a w 1904 
roku został współzałożycielem Kółka 
Rolniczego i Banku Spółdzielczego w 
Bukówcu. W 1918 roku wybrano go do 
polskiej Wschowskiej Rady Ludowej 
oraz na Sejm Dzielnicowy. Aktywnie 
organizował wiece na rzecz przyłącze-
nia Ziemi Wschowskiej do Polski. Brał 
również udział w Powstaniu Wielkopol-
skim w latach 1918-1919. W znacznej 
mierze przyczynił się do przyłączenia do 

ojczyzny Wijewa, które decyzją 
traktatu wersalskiego miało pozo-
stać w granicy Niemiec. W latach 
1922-1926 był posłem na Sejm II 
Rzeczypospolitej w Warszawie. 
Odegrał też dużą rolę w utworze-
niu Nadleśnictwa Włoszakowice 
w 1925 roku (wcześniej okolicz-
ne lasy należały do prezydenta 
wiedeńskiego banku Camilo Ca-
stiglioniego, a spory własnościo-
we trwały 6 lat i rozstrzygnąć je 
musiał sam Rząd Rzeczypospo-
litej). Poza tym zawdzięczamy 
mu wyjątkowo jasną sytuację 
właścicielską włoszakowickiego 
Pałacu Sułkowskich (obecnej sie-
dziby Urzędu Gminy), gdyż jako 
poseł sprawił, że już przed wojną 
stał się on częścią mienia ogól-
nonarodowego (z kolei na mocy 
ustawy z 1990 r. Skarb Państwa 
przekazał nieruchomość na rzecz 
gminy Włoszakowice). Zmarł na 
zawał serca w 1935 roku w wieku 
75 lat.
Należy podkreślić, że Franciszek 
Kaczmarek był aktywnym dzia-
łaczem społecznym przez całe 
swoje życie. W związku z tym nie 
brakuje go na zdjęciach z lokal-
nych wydarzeń patriotycznych, 
organizowanych zarówno przed I 
wojną światową, jak i po niej.

Natalia Malanowska

Odnaleziona zguba
Co jakiś czas słyszymy albo czytamy w me-
diach ogólnopolskich i lokalnych, że ktoś 
znalazł coś cennego – portfel, pieniądze, do-
kumenty, smartfon – i czym prędzej oddał 
zgubę właścicielowi lub na policję. Czy w 
naszej gminie zdarzają się takie przypadki? 
Statystycznie rzecz biorąc muszą się zdarzać, 
jednak z różnych względów nie są nagłaśnia-
ne, chyba że poszkodowany zgłosi zaginięcie. 
Zguba nie zawsze się znajduje, bo jeśli znale-
zisko rzeczywiście jest cenne, to jego znalazca 
często bez skrupułów je zatrzymuje… Są też 
tacy, którzy nie chcą sobie robić problemów 
(Może już wcześniej ktoś wyciągnął pieniądze 
z tego portfela i teraz będzie na mnie?).
Poruszamy ten temat nieprzypadkowo. Otóż 
dwaj mieszkańcy Bukówca Górnego, pod-
czas spaceru, znaleźli przy jednej z włoszako-
wickich stacji benzynowych portfel. W nim, 
oprócz ważnych dokumentów, znajdowało się 
kilka kart płatniczych i duża suma gotówki. 
Młodzi znalazcy natychmiast zanieśli znale-
zisko na posterunek policji we Włoszakowi-
cach, a tam nasi policjanci szybko odnaleźli 
jego właściciela. Ten, choć nie był z naszej 
gminy, niezwłocznie i z radością wrócił tu, by 
odzyskać wszystko to, co przez nieuwagę stra-
cił. Odwiedził też znalazców, by osobiście im 
podziękować.
Łukaszowi Kulasowi i Jakubowi Lipowemu 
gratulujemy uczciwości oraz empatii. Chociaż 
to nasz prawny obowiązek, by oddać znalezi-
sko, to nie wszyscy w obliczu łatwego zarobku 
potrafią oprzeć się pokusie.

Zofia Dragan
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Obchody XVIII Tygodnia Bibliotek
W dniach 10-14 maja obchodziliśmy Tydzień Bibliotek pod 
hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Z tej okazji przygo-
towaliśmy dla naszych czytelników kilka wydarzeń w formie 
hybrydowej. 
Aby zachęcić mieszkańców gminy Włoszakowice do odwie-
dzin naszej biblioteki, w sześciu okolicznych miejscowościach 
(Krzycku Wielkim, Bukówcu Górnym, Jezierzycach Kościel-
nych, Zbarzewie, Dłużynie i Włoszakowicach) rozłożyliśmy w 
przypadkowych miejscach tajemnicze słoiczki. Znajdowały się 
w nich zadania do rozwiązania w formie krzyżówki. Osoby, któ-
re znalazły słoiczek i odgadły hasło krzyżówki, dowiedziały się, 
kogo można znaleźć w bibliotece. Nagrodami za włożony trud 
były książki, czekające na szczęśliwych znalazców we włosza-
kowickiej bibliotece.
Kolejną atrakcją przygotowaną z okazji obchodów Tygodnia 
Bibliotek była zabawa online przeprowadzona na naszej face-
bookowej stronie. Zaprezentowaliśmy tam fragmenty dwóch 
popularnych polskich powieści. Pierwsza osoba, która odgadła 
tytuł oraz autora książki, mogła się zgłosić do biblioteki po upo-
minek. Naszych najmłodszych czytelników zachęciliśmy z ko-
lei do udziału w quizie dotyczącym bajek.
Dla czytelników „Naszego Jutra” również przygotowaliśmy 
małą niespodziankę. W następnym numerze czasopisma 
przedstawimy postać kolejnego Patrona Roku 2021. Na razie 
jednak nie zdradzamy, kto nim będzie. Aby się tego dowie-
dzieć należy rozwiązać poniższą krzyżówkę. Dodatkowo dwie 
pierwsze osoby, które prawidłowo ją wypełnią, dostarczą wła-
ściwe rozwiązanie do biblioteki we Włoszakowicach i wypoży-
czą w niej książkę, otrzymają od nas mały upominek!
Hasła: 1) młody pies, 2) osoba zakochana w sobie, egocen-
tryczna, 3) część stadniny, ogrodzony teren dla koni, 4) dorosły 
samiec wilka, 5) osoba przepowiadająca przyszłość, 6) plansza 

do gry w szachy, warcaby itp., 7) człowiek, który cierpi lub 
poniósł śmierć w obronie swych przekonań, 8) czyści kominy, 
9) osłona twarzy, noszona dla ochrony, 10) pracuje nad kre-
skówką, 11) pianowa lub śniegowa, 12) upalna pora roku, 13) 
różowa zupa, 14) przymknięte opatrzności u Przybory, 15) cia-
ło niebieskie, 16) magma na powierzchni ziemi, 17) Ignacy, za-
ufany subiekt Wokulskiego, 18) gra rozgrywana na pokrytym 
zielonym suknem stole.

Ewelina Skopińska

Wyniki konkursu „Śpiewające dzieciaki” 
7 maja odbyły się długo wyczekiwany finał te-
gorocznej edycji Gminnego Konkursu Piosenki 
„Śpiewające dzieciaki” dla uczniów klas 1-3 
szkoły podstawowej z terenu gminy Włoszako-
wice. Tym razem, ze względu na obowiązujące 
obostrzenia, wydarzenie zostało zorganizowane 
w formie online.
Celem konkursu było rozwijanie zdolności 
wokalno-muzycznych wśród uczniów oraz 
ukazanie walorów piosenek o tematyce dzie-
cięcej. Do udziału w zmaganiach zgłosiło się 
12 uczestników, którzy musieli przygotować 
po jednym utworze muzycznym. Ich zmagania 
oceniało trzyosobowe jury w składzie: Katarzy-
na Kaczmarek (przewodnicząca), Hanna Grze-
siecka (członek) i Alicja Pachura (członek).
Wszyscy wokaliści wywarli duże wrażenie arty-
styczne na jurorach. Dzieci przygotowały pięk-
ne stroje oraz wzbogaciły swoje występy cie-
kawą choreografią. Po burzliwych naradach 
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komisja podkreśliła wysoki poziom uczest-
ników konkursu i przyznała następujące 
miejsca: 1. Jakub Tajchert (SP Dłużyna), 2. 
Natalia Poloszyk (SP Włoszakowice), 3. Maria 
Grygiel (SP Włoszakowice). Jury postanowiło 
przyznać również dwa wyróżnienia dla Klau-
dii Józefczak i Marty Janowicz (SP Krzycko 
Wielkie).
Laureaci konkursu (1. 2. i 3. miejsce) otrzy-
mali dyplomy oraz upominki w postaci bonów 
zakupowych, natomiast pozostali uczestnicy 
zmagań odebrali dyplomy uczestnictwa i słod-
kości. Serdecznie gratulujemy!
Organizatorami konkursu byli Szkoła Podsta-
wowa im. Karola Kurpińskiego oraz Gminny 
Ośrodek Kultury we Włoszakowicach.
Występy laureatów konkursu oraz wyróż-
nionych uczestników dostępne są na stronie 
internetowej www.gok.wloszakowice.pl.

SzG
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Oferta 
ZSO Włoszakowice

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Kurpińskiego we 
Włoszakowicach:
l Liceum Ogólnokształcące o profilu cyberbezpieczeń-
stwo i nowoczesne technologie informatyczne – zapewnienie 
uczniom dostępu do wiedzy, budowanie ich umiejętności i 
kompetencji w obszarze współczesnych technologii cyfro-
wych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych;
l Liceum Dwujęzyczne – nauczanie dwujęzyczne jest jed-
nym z priorytetów europejskiej polityki językowej. Przeka-
zuje treści z zakresu przedmiotów za pomocą języka obcego. 
Poszerza horyzonty uczniów, rozwija postawy otwartości i 
tolerancji;
l Liceum Ogólnokształcące – kształcenie i wychowanie w li-
ceum ma na celu wszechstronny (intelektualny, emocjonalny, 
moralny, społeczny, estetyczny i fizyczny) rozwój uczniów, 
który opiera się na ich indywidualnych zainteresowaniach;
l Klasa sportowa – głównym celem klasy sportowej jest 
zapewnienie przygotowania sprawnościowego w wybranych 
dziedzinach sportu, doskonalenie poziomu wytrenowania, 
organizacja systematycznej pracy wychowawczej, wpajanie 
nawyków przestrzegania etyki i dyscypliny sportowej oraz 
wzmocnienie zdrowia.

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Weteranów Działań Poza 
Granicami Państwa we Włoszakowicach:
l Klasa wielozawodowa – przedmiotów ogólnokształcących 
uczniowie uczą się w szkole, a przedmiotów zawodowych 
na 4-tygodniowych kursach w centrach kształcenia. Zajęcia 
praktyczne odbywają się u pracodawców. Możliwość udziału 
w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+. 

Nie czekaj dłużej! Informacje o rekrutacji znajdziesz na 
stronie internetowej www.zsowlosz.edu.pl.

ZSO Włoszakowice

ZSO Włoszakowice rozpoczyna 
współpracę z PWSZ Leszno

6 maja wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak uczest-
niczył w spotkaniu, podczas którego podpisano porozumienie 
o współpracy pomiędzy włoszakowickim Zespołem Szkół Ogól-
nokształcących im. Karola Kurpińskiego a leszczyńską Państwo-
wą Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego.
Dokument w imieniu ZSO Włoszakowice podpisał dyrektor pla-
cówki Jarosław Zielonka, a w imieniu PWSZ Leszno stosowny 
podpis złożył rektor uczelni dr Janusz Poła (prof. PWSZ). W spo-
tkaniu, poza włodarzem naszej gminy, uczestniczyli również pro-
rektor ds. studentów i dydaktyki dr Dorota Sipińska (prof. PWSZ) 
oraz prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. 
Maciej Pietrzak.
Porozumienie stwarza wiele możliwości dla uczniów i nauczy-
cieli włoszakowickiej szkoły, m.in. udział w seminariach i wy-
kładach, kontakt ze studentami, tworzenie wspólnych projektów 
badawczych i ankiet, udostępnienie uczelnianej biblioteki oraz 
udział w różnych imprezach kulturalnych i sportowych. Z kolei 
studenci PWSZ w ramach porozumienia będą mogli odbywać 
praktyki zawodowe w ZSO Włoszakowice.

A. Szymczak (źródło ZSO Włoszakowice), zdj. PWSZ Leszno

Pierwsza Fala na Zawiasie
Pierwsza Fala Na Zawiasie to idea pełnomorskiego rejsu żeglar-
skiego zrealizowana przez Letnią Szkołę Żeglarską z Boszkowa-
Letniska, przy współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących 
we Włoszakowicach. 
24 młodych ludzi z Włoszakowic, Leszna, Kościana, Rawicza, 
Wschowy i Śmigla zasmakowało prawdziwego morskiego żeglar-
stwa na pokładzie jednego z najbardziej znanych i zdecydowanie 
najbardziej klimatycznego polskiego żaglowca, noszącego imię 
Zawisza Czarny. Planując ten rejs nawet w najśmielszych marze-
niach nie mogliśmy sobie wyobrazić go lepiej. Pogoda dopisała, 
żaglowiec ze wspaniałym kapitanem i załogą na czele spisał się jak 
zawsze dzielnie, a wyrozumiała i cierpliwa kadra oficerska wraz 
ze starszymi wacht świeciła wyłącznie dobrym przykładem. Ale 
najlepiej spisali się sami uczestnicy rejsu – załoga szkolna. Po za-
ledwie czterech dobach na morzu do domu wróciły zupełnie inne 
dzieciaki – pewne siebie, odważne i bogatsze o nowe (tak różne od 
lądowych) doświadczenia. Jesteśmy przekonani, że zaprocentuje 
to w przyszłości. Można by się było w tym miejscu rozpisywać 
o zaletach wychowania morskiego i sypać licznymi przykładami, 
lecz my radzimy po prostu spróbować tego na własnej skórze.
Rejs odbył się pod dowództwem kapitana Waldemara Mieczkow-
skiego, który nie tylko jest niezwykle doświadczonym i wręcz 
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legendarnym kapitanem Zawiszy Czarnego, ale również muzy-
kiem i szantymenem, co gwarantowało niezapomniany, żeglar-
ski klimat podczas wieczornych spotkań przy gitarze. 
Pierwsza Fala na Zawiasie z pewnością na stałe wejdzie do ka-
lendarza rejsów Letniej Szkoły Żeglarskiej. Termin na przyszły 
rok mamy już zarezerwowany. Wyczekujcie więc informacji i 
spróbujcie morza, bo zdecydowanie warto!

Michał Klawinski

„4 czerwca” w Krzycku Wielkim
2 czerwca w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Krzycku Wielkim odbyła się uroczystość poświęcona 32. 
rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu 
i wolnych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W wydarzeniu 
uczestniczyli m.in. wójt gminy Włoszakowice Robert Kasper-
czak oraz poseł na Sejm RP Grzegorz Rusiecki.
Tego dnia uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły ubrani 
w elementy pomarańczowe, żeby wspomnieć wrocławską gru-
pę „Pomarańczowa Alternatywa”, która metodami happeningo-
wymi i teatralnymi walczyła o wolną Polskę. Uroczystość roz-
poczęła się od odśpiewania Roty, a następnie przewodnicząca 
Samorządu Uczniowskiego Eliza Lorenz przedstawiła historię 

pierwszych częściowo wolnych wyborów. Po niej głos zabrał dy-
rektor szkoły Leszek Barszcz, który wyjaśnił uczniom, dlaczego 
należy pamiętać o tej dacie, oraz dlaczego pokojowy zryw Pola-
ków był tak ważny w historii Polski i świata. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił również wójt Robert Kasperczak, który 
przygotował dla uczniów kilka zagadek i samorządowych cie-
kawostek. Jako ostatni wystąpił poseł Grzegorz Rusiecki, pod-
kreślając historyczną wagę tego wydarzenia i radość, że jest ono 
wspominane w krzyckiej szkole.
Po tych słowach przewodnicząca Eliza Lorenz poinformowała 
zebranych, że po zakończeniu uroczystości odbędą się wybo-
ry nowego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Na 
kartach do głosowania, oprócz listy kandydatów, znajdował się 
także tekst piosenki Jacka Kaczmarskiego pt. „Mury”, którą 
wszyscy wspólnie odśpiewali.
Wrzuceniem kart do głosowania do specjalnie przygotowanej 
urny zakończyła się pierwsza część uroczystości. W drugiej 
wzięli udział uczniowie klas 1-3, którzy narysowali na boisku 
szkolnym obraz wymarzonej wolnej Polski.
Organizatorami wydarzenia byli nauczycielka Magdalena Ko-
śmider i dyrektor Leszek Barszcz, przy współpracy z nauczy-
cielką Barbarą Leszkowicz-Barszcz.

Leszek Barszcz

Ponad pięciuset zawodników wzięło udział w Mistrzostwach 
Polski Kickboxingu w Kick-Light Kadetów Młodszych i Star-
szych oraz Mistrzostwach Polski Kickboxingu w Light-Contact 
Juniorów, które w dniach 15-16 maja odbywały się we włosza-
kowickiej hali sportowo-środowiskowej.
Zawodnicy biorący udział w turnieju zameldowali się we Wło-
szakowicach już w piątkowe popołudnie, kiedy to zostali pod-
dani badaniom lekarskim oraz oficjalnemu ważeniu. W tym 
dniu odbyła się także konferencja techniczna.
Prawdziwa rywalizacja o tytuły mistrzowskie rozpoczęła się w 
sobotę, od walk eliminacyjnych. Tego dnia nastąpiło też ofi-
cjalne otwarcie mistrzostw. Wśród zaproszonych gości uczest-
niczyli w nim m.in.: sekretarz gminy Włoszakowice Karolina 
Chlebowska (która dokonała uroczystego otwarcia imprezy), 
senator Wojciech Ziemniak, poseł na Sejm RP Grzegorz Rusiec-
ki, główny organizator zawodów Albin Pudlicki oraz kierownik 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Szymczak.
Po uroczystym otwarciu zawodów powrócono do rozgrywania 
walk, które toczyły się także w niedzielę. Ostatniego dnia mi-
strzostw przeprowadzano ponadto dekoracje zwycięzców (roz-
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łożone na cały dzień). Wśród osób dekorujących najlepszych 
zawodników obecni byli wójt gminy Włoszakowice Robert Ka-
sperczak, starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak oraz poseł 
na Sejm RP Wiesław Szczepański. Zmagania toczyły się do 
godzin popołudniowych, a ich pełne wyniki dostępne są pod 
adresem www.gosir.wloszakowice.pl.
Była to już druga impreza związana ze sztukami walki zorgani-
zowana w tym roku na terenie naszej gminy. Przypomnijmy, że w 
marcu we włoszakowickiej hali sportowej odbyły się Mistrzostwa 
Ziem Zachodnich w kickboxingu full contact im. Pawła Mikołaj-
czaka oraz XXIII Turniej Bokserski im. Włodzimierza Pawlaka.

Arkadiusz Szymczak

IV Wielkopolska Liga Juniorów 
we Włoszakowicach

15, 16 i 22 maja w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
we Włoszakowicach odbywały się rozgrywki w ramach Wielko-
polskiej IV Ligi Juniorów, których uczestnikami byli zawodnicy 
z 16 wielkopolskich klubów szachowych. Wśród nich nie zabra-
kło oczywiście miejscowych szachistów.
Mimo trudnych covidowych obostrzeń szachiści walczyli indy-
widualnie o medale na sześciu szachownicach oraz drużynowo 

Włoszakowice ponownie stolicą 
polskiego kickboxingu
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o awans do III ligi. Indywidualnie srebrny medal na szóstej 
szachownicy wywalczyła Lena Owsianna, a wysokie siódme 
miejsca zajęły Gabriela Zielinowska (piąta szachownica) 
i Zofia Jagodzik (trzecia szachownica). Drużynowo UKS 
ZSO Włoszakowice uplasował się na drugim miejscu, a 
młodsi zawodnicy ukończyli zawody na dwunastej pozycji.
Warto również wspomnieć, że pierwszego dnia rozgrywek Za-
rząd Wielkopolskiego Związku Szachowego wyróżnił prezes 
Zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach Dorotę 
Grygiel odznaką honorową PZS „Przyjaciel Szachów”, dzięku-
jąc jej w ten sposób za pomoc w organizacji rozgrywek szacho-
wych na terenie gminy Włoszakowice. Odznakę wręczyli sekre-
tarz WZS Paweł Staniszewski i dyrektor ZSO Włoszakowice 
Jarosław Zielonka. Należy podkreślić, że wyróżnienie to przy-
znawane jest osobom formalnie nie związanym ze środowiskiem 
szachowym, ale aktywnie uczestniczącym w życiu szachowym, 
wspierającym rozwój tej dyscypliny sportu oraz przyczyniają-
cym się do wzrostu jej popularności. Wcześniej otrzymali je 
już wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, kierownik 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Szymczak 
oraz dyrektor ZSO Włoszakowice Jarosław Zielonka.
Zawody odbyły się dzięki wsparciu Banku Spółdzielczego we 
Włoszakowice oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Natalia John, zdj. W. Walkowska

Rozgrywki ligowe juniorów 
zakończone 

23 maja w Ostrowie Wielkopolskim zakończyły się tegoroczne 
rozgrywki III Wielkopolskiej Ligi Juniorów. Pod opieką pana 
Pawła Włodarczyka znacznie odmłodzona drużyna szachowa 
z Włoszakowic (w składzie Mikołaj Biegański, Tobiasz Wal-
kowski, Filip Zielinowski, Dominik Włodarczyk, Karolina 
Janiszewska i Julia Włodarczyk) zakończyła zmagania na 
szóstym miejscu. Indywidualnie Karolina Janiszewska wy-
walczyła brązowy medal na piątej szachownicy. Na czwartym 
miejscu uplasowała się Julia Włodarczyk (szósta szachow-
nica), a szóstą pozycję zajął jej brat Dominik (czwarta sza-
chownica). Pozostali zawodnicy uzyskali nieco słabsze wyniki. 
Wyjazd do Ostrowa możliwy był dzięki wsparciu Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W. Walkowska

Turniej SHO(T)GUN CUP 

23 kwietnia przy Kompleksie Boisk Sportowych „Orlik” w 
Krzycku Wielkim odbył się Turniej SHO(T)GUN CUP, czyli 
miejscowe mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki.
Organizatorami imprezy byli członkowie drużyny Szoguny 
Krzycko Wielkie, którzy już nieraz udowodnili, że znają się na 
organizacji różnego rodzaju wydarzeń. Do rywalizacji, mimo 
kapryśnej pogody, przystąpiło łącznie 53 uczestników (w tym 
17 uczestniczek). Turniej podzielony został na cztery kate-
gorie: „Najlepsza Open” – 1. Anna Lipowa (Krzycko Wielkie), 
2. Aneta Obiegała (Popowo Stare), 3. Tatiana Poloch (Sądzia); 
„Najlepsza w Krzycku”- 1. Anna Lipowa, 2. Dorota Pawlak, 3. 
Barbara Walkowiak; „Najlepszy Open”- 1. Paweł Kulas (Krzyc-
ko Wielkie), 2. Robert Wojciechowski (Krzycko Wielkie), 3. 
Dariusz Poloch (Sądzia); „Najlepszy w Krzycku”- 1. Paweł 
Kulas, 2. Robert Wojciechowski, 3. Maciej Płócieniczak.
Impreza odbyła się przy wsparciu Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji we Włoszakowicach, który ufundował puchary.

Natalia John

Liga Gminna zainaugurowana
 

W ostatnią sobotę maja wystartowała długo oczekiwana Liga 
Gminna, czyli tegoroczna edycja miejscowych rozgrywek pił-
karskich. O mistrzostwo naszej gminy walczy w tym roku osiem 
drużyn, w tym: Bukówiec Górny, FC Sądzia, Grotniki Team, 
Jezierzyce Kościelne, Orzeł Dłużyna, Szoguny Krzycko Wiel-
kie, Włoszakowice i Zbarzewo. Zmagania, z uwagi na sytuację 
pandemiczną, rozpoczęły się później niż planowano, dlatego ro-
zegrana zostanie tylko jedna runda.
Tuż przed pierwszym gwizdkiem głos zabrał radny Rady Gminy 
Włoszakowice Marius Sujecki, który powitał wszystkich uczest-
ników rozgrywek, życzył im dobrych wyników oraz oficjalnie 
otworzył ligę. Następnie odbyły się wszystkie cztery zaplano-
wane na ten dzień mecze.
Aktualne wyniki spotkań ligowych oraz zdjęcia z poszcze-
gólnych kolejek można znaleźć na stronie internetowej www.
gosir.wloszakowice.pl. Dokładne statystyki rozgrywek do-
stępne są z kolei pod adresem www.lg2021.ligspace.pl.

Arkadiusz Szymczak, A.A.

Pierwszy etap Pucharu Powiatu 
Leszczyńskiego w biegu z mapą 

W świąteczne popołudnie 3 czerwca, przy pięknej słonecznej 
pogodzie, we włoszakowickim parku odbył się pierwszy etap 
biegu z mapą o Pucharu Powiatu Leszczyńskiego.
W wydarzeniu, którego organizatorem był UKS Dąb Leszno, 
wzięło udział 71 osób, podzielonych na różne kategorie (w tym 
rodziny z dziećmi). Dla poszczególnych grup zostały przygo-
towane cztery profesjonalne trasy: A o długości 1,2 km (kate-
goria rodzinna oraz KM10), B o długości 1,5 km (KM12), C o 
długości 2,2 km (KM14-16, KM45, KM55+) i D o długości 2,7 
km (KM18-20, KM35). Najdłuższa z nich obejmowała tereny 
parkowo-leśne (w tej części parku dodatkową przeszkodą były 
przewrócone drzewa, wysoka roślinność oraz grząski grunt). 
Impreza została zorganizowana przy wsparciu Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach. Drugi etap rywaliza-
cji odbył się 17 czerwca w Bojanicach, a dwa kolejne zaplano-
wano odpowiednio na 9 i 23 września w Grodzisku i Rydzynie.

Natalia John
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Czarny bez – lek naszych dziadków
       KĄCIK ZDROWIA

Każdy z nas pewnie kojarzy białe kwiaty 
kwitnące na drzewach w okresie do maja do 
czerwca, potocznie nazywane hyczką. Jest to 
właśnie czarny bez, często używany przez 
naszych przodków. Wierzyli oni, że kwia-
ty czarnego bzu to jedyny skuteczny lek na 
febrę, lecz żeby dawały odpowiedni rezultat, 
musiały zostać zebrane w ciepły dzień, a na-
stępnie usmażone i zjedzone. Kwiaty tej rośli-
ny były również suszone i stosowane jako lek 
napotny przy wszelkiego rodzaju infekcjach, 
a także jako lek przeciwbólowy, przynoszący 
ulgę przy łamaniu w kościach czy migrenach. 
Wiejscy znachorzy uważali nawet, że czarny 
bez jest ziołem idealnym i kompletnym, po-
nieważ leczy aż 99 różnych chorób.
W późniejszych czasach czarny bez został 
dokładnie zbadany przez naukowców, któ-
rzy potwierdzili, że rzeczywiści posiada on 
wiele cennych i unikalnych składników. 
Znajdziemy w nim m.in. witaminy (A, B1, 
B2, B3, B6, C) i minerały, a także beta ka-
roten, potas, wapń, magnez, sód i fosfor. 
Poza tym zawiera też pierwiastki śladowe 
(żelazo, miedź, mangan i cynk), flawono-
idy, kwasy fenylowe, garbniki i pektyny. W 
związku z tym kwiaty czarnego bzu mają 
szerokie właściwości lecznicze. Działają 
m.in. wykrztuśnie, napotnie i antywiruso-
wo, rozrzedzają katar, chronią i wzmacniają 
błony śluzowe dróg oddechowych oraz po-
lepszają odporność organizmu. Mogą rów-

nież uśmierzać ból (np. głowy) oraz 
łagodzić stany zapalne.
Jak jednak wykorzystać tę cenną rośli-
nę? Najpopularniejszy sposób to przy-
gotowanie z niej syropu, który można 
dodać do herbaty, rozwodnić i stworzyć 
napój w formie lemoniady (idealny na 
gorące dni) lub po prostu zażyć na ły-
żeczce. Do jego wykonania potrzebuje-
my około 40 całych kwiatów, sok z 5 
cytryn, 2 litry wody oraz 1 kg cukru. 
Kwiaty dokładnie oddzielamy od łody-
żek, następnie zalewamy je wrzątkiem 
i odstawiamy w chłodne miejsce na co 
najmniej 12 godzin. Następnie przece-
dzamy powstałą miksturę, dodajemy 
do niej cukier i sok z cytryny, po czym 
całość mieszamy i podgrzewamy, aby 
cukier się rozpuścił. Pamiętajmy, żeby 

nie gotować syropu, a jedynie doprowadzić 
go do wrzenia i natychmiast przelać do wy-
parzonych, szczelnie zamykanych butelek lub 
słoiczków. Później należy zakręcić słoiczki, 
postawić je do góry dnem i odwróć dopiero, 
gdy zupełnie ostygną (dzięki temu syrop nie 
wymaga już pasteryzowania). Można również 
zasuszyć kwiaty czarnego bzu i zwyczajnie 
parzyć je w formie herbaty (którą najlepiej 
pić z dodatkiem miodu i cytryny).
Czarny bez należy zbierać w miejscach po-
łożonych daleko od dróg, żeby nie był za-
nieczyszczony. Ważne jest również to, aby 
nie jeść surowych kwiatów, gdyż dopiero po 
obróbce termicznej nadają się one do spo-
życia. Na czarny bez powinny oczywiście 
uważać osoby, które mają alergię na jego 
kwiaty lub owoce.

Natalia Malanowska

Maj w ŚDS 
Maj to piękny miesiąc – wszystko dooko-
ła rozkwita, a ptaki radośnie ćwierkają za 
oknami. Dla nas też okazał się niezwykle ra-
dosny, bo w końcu, po bardzo długiej prze-
rwie, mogliśmy się wszyscy razem spotkać 
na zajęciach. Do tej pory odbywały się one 
w systemie rotacyjnym, więc z niektórymi 
koleżankami i kolegami nie widzieliśmy się 
ponad pół roku. Od 17 maja możemy już 
uczestniczyć w zajęciach w pełnym skła-
dzie, oczywiście przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego.
Przyszedł zatem czas żeby podsumować 
konkursy, które zostały ogłoszone jeszcze 
w czasie zamknięcia placówki. Ich wyniki 
przedstawiamy poniżej:
* konkurs „Pisanki i stroiki” w ramach pro-
gramu „Moja Rodzina i Ja” – wyróżnienia 
zdobyli: Elżbieta Mikołajewicz, Patrycja 
Gracz, Sebastian Kargul, Daniel Radoła, 
Paweł Jędraszyk i Mariusz Spławski,
* konkurs plastyczny i literacki „Mój wol-

ny czas” w ramach programu „Moja Rodzina i Ja” – wyróżnienia w konkursie pla-
stycznym zdobyli: Elżbieta Mikołajewicz i Mariusz Spławski, natomiast w konkursie 
literackim pierwsze miejsce zajęła Patrycja Gracz, druga była Halina Frąckowiak, a 
trzecia Małgorzata Dorozińska.
Przyznane zostały także wyróżnienia za aktywny udział w terapii oraz twórcze zaan-
gażowanie w realizację zadań w ramach zajęć prowadzonych w formie pracy zdal-
nej. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Halina Frąckowiak, Elżbieta Mikołajewicz, 
Piotr Kita i Mateusz Walczewski.
Wszyscy nagrodzeni otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Gratuluje-
my i życzymy zapału do podejmowania kolejnych konkursowych wyzwań!

ŚDS
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       KĄCIK URODY

Znani, nieznani – Jerzy Resler

Jerzy Resler
– radny Rady Gminy Włoszakowice 

w obecnej kadencji

Z domu nie wyjdę bez… kluczy
Mój sposób na dobry humor to… zjeść coś słodkiego
Ulubione powiedzenie… nie nadaję się do cytowania
Ulubiona potrawa… potrawka
Gdy byłem mały chciałem zostać… weterynarzem
Książka, którą ostatnio przeczytałem to… „Zanim się pojawiłeś” Jojo Moyes
Moim autorytetem są… moi rodzice
Zawsze znajdę czas na… dobrą radę
Nie potrafię zrozumieć… głupoty
Najbardziej cieszę się, gdy… wszystko idzie zgodnie z planem
Chciałabym w sobie zmienić… zyskać nieco więcej włosów na głowie
Lubię wracać do… domu i rodziny
Moje ulubione święto to… nie mam takiego
Ulubiony film… „Django” Quentina Tarantino
Miejsce, w którym chciałbym się znaleźć… Rzym
Ulubiona impreza w gminie Włoszakowice… Bieg Sokoła
Najciekawsza tradycja wywodząca się z gminy Włoszakowice… Konkurs 
Kapel Dudziarskich
Najbardziej magiczne miejsce w gminie Włoszakowice… leśnictwo Papiernia

A.A.

Masaż skóry głowy 

Większość zabiegów fryzjerskich wykonuje 
się z użyciem specjalistycznych przyrządów 
lub odpowiednich kosmetyków. Są jednak 
takie, które nie wymagają żadnych „wspoma-
gaczy”. Przykładem może być masaż skóry 
głowy, bardzo dobrze wpływający na kondy-
cję naszych włosów, a przy tym wciąż mało 
popularny.
-Masaż skóry głowy to świetny zabieg relak-
sacyjny, ale nie tylko. Niektóre rodzaje masa-
żu pozwalają także pobudzić porost włosów 
– tłumaczy właścicielka grotnickiego salonu 
fryzjerskiego Milena Urbańczak. Jakby tego 
było mało, taki zabieg sprawia również, że 
masowana skóra staje się bardziej miękka, a 
dzięki polepszeniu krążenia krwi też lepiej na-
tleniona.
Ale jak to się właściwie dzieje, że zwykły ma-
saż potrafi zdziałać cuda? -Skóra głowy, w któ-
rej osadzone są nasze włosy, jest stosunkowo 
cienka. Jej „poruszenie” za pomocą masażu 
powoduje, że włosy są mocniejsze i bardziej 
błyszczące. Poza tym szybciej rosną – odpo-
wiada Milena. 

Udając się zatem do salonu fryzjerskiego myślmy nie tylko o nowej fryzurze, któ-
ra będzie namacalnym efektem naszej wizyty, ale też o czymś więcej… o relaksie 
i jednoczesnym wzmocnieniu włosów „od środka” za pośrednictwem masażu.

MA, zdj. www.vivus.pl
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Poziomo:  3) z niego produkuje się butelki, okienne 
szyby, 7) wtargnięcie na terytorium innego państwa, 8) 
mieszkaniec naszego kraju, 9) jeden z trzech muszkie-
terów, 11) może być narciarski, spadochronowy, 12) 
ozdoba muru, gzyms, strzępia, co druga cegła wystająca 
z muru, 13) w mitologii greckiej bogini przeznaczenia,  
16) okładka, obramowanie, 20) ssak z rodziny łaszowatych 
(ułóż z liter: a, e, i, r, w, w), 21) odmiana okularów trzymająca 
się na nosie, 22) podziemny zbiornik na ścieki, 23) wieś w pow. 
rzeszowskim (ułóż z liter: a, e, k, r, n, s), 27) dyskryminacja raso-
wa,  31) wielościan foremny o 8 ścianach w kształcie trójkątów, 
32) może być sportowa, muzyczna, towarzyska, 33) Clement, 
premier Wielkiej Brytanii, zastąpił Churchilla na konferencji 
Wielkiej Trójki w Poczdamie, 34) dochody członków rodziny 
królewskiej, 36) odmiana muzyki rozrywkowej kojarząca się 
z westernami, 37) Paweł, muzyk, piosenkarz, poseł.
Pionowo: 1) potrzebne kajakarzowi, 2) zbierany na łące na 
zupę, może być też uprawiany w ogródku, 3) niedrożność nosa 

u noworodków i niemowląt, 4) pieprznik jadalny, smaczny 
grzyb, 5) dwutygodnik z krzyżówkami, 6) bębenek baskijski, 
instrument muzyczny, 9a) skrót Ośrodka Szkolenia Kierow-
ców, 10) miejsce zszycia, 14) muł naniesiony przez wodę, 15) 
może być płatniczy, 17) rów biegnący wzdłuż czegoś, też wał 
ziemny, 18) siły zbrojne, wojsko, 19) dawny sposób walki na 
morzu polegający na szczepieniu się okrętów, 24) gwałtownik, 
25) ciche rozmowy, 26) głaz narzutowy, 28) obóz pionierów 
na Krymie, 29) drzewo mające igły, 30) broń dawnego woja, 
35) symbol sodu.
Litery zaznaczone w prawym dolnym rogu kratek uszerego-
wane od 1 do 13 utworzą rozwiązanie. Rozwiązanie prosimy  
nadesłać do redakcji w ciągu dwóch tygodni od ukazania się 
miesięcznika. 
Rozwiązanie krzyżówki nr 306 brzmi: „WIOSNA ZIELO-
NE LASY I POLA”. Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie 
wylosował Marcel Maćkowiak z Bukówca Górnego. 
GRATULUJEMY! 
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* elewacje budynków * montaż okien i drzwi 
* sufity podwieszane * zabudowy z płyt g/k, 

regipsy * remonty i wykończenia wnętrz 
* układanie paneli * kładzenie płytek 
* oraz wiele innych prac remontowo

-budowlanych na życzenie klienta

Usługi

domów
mieszkań
lokali użytkowych

782 633 297

Bukówiec Górny
ul. Powstańców Wlkp. 55, tel. 65 53 72 219

tel. kom. czynne całą dobę: 
603 138 048,   601 063 381

Płatność po otrzymaniu zasiłku ZUS, KRUS
Ceny producenta!

Przyjmę uczniów w zawodzie stolarz

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI  POGRZEBOWE

 
              „Mocek”

OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedaż drewna kominkowego. 
Kontakt: tel. 603 138 048, 601 063 381.

* * * * *
Kupię auta do 1.000 zł. 
Kontakt: tel. 663 469 485.

* * * * *
Przyjmę ucznia w zawodzie elektryk. 
Zakład elektroinstalacyjny, Marcin Nowak,  
Włoszakowice, ul. Leszczyńska 23.
Kontakt: tel. 607 437 012.

* * * * *
Oferuję usługi w zakresie m.in. czyszcze-
nia i prania tapicerki meblowej i samocho-
dowej oraz dywanów i wykładzin. Pracu-
ję na sprzęcie i środkach firmy Karcher. 
Dojazd na terenie Włoszakowic gratis. 
Kontakt: tel. 509 444 681.

* * * * *

USŁUGI PARKIECIARSKIE
              =  montaż wszelkiego 
               rodzaju podłóg 
                         = montaż tarasów
            = cyklinowanie 
        = lakierowanie, olejowanie

Andrzej Grzesiecki
Włoszakowice, ul. 11 Listopada 34

tel. 601 063 388
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Firma „MIET-POL”
Dominice 9

tel. 65 53 71 214,  501 406 112

Oferuje usługi w zakresie: 
* mechanika pojazdowa i blacharstwo

* diagnostyka komputerowa samochodowa 
* wymiana oleju Shell Helix

* serwis klimatyzacji

                

Pielęgnacja 
i wycinka drzew 
metodą alpinistyczną   
wraz z usługą rębaka. 
Prace na 
wysokościach. 

Mycie dachów. 

Tel. 

722 227 597

Firma z  Włoszakowic 
przyjmie do pracy murarzy 

i pomocników budowlanych. 
Kontakt:  691 617 330
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ArkadiaZAKŁAD  USŁUG 
POGRZEBOWych

Piotr Grochowczak
Trumny, urny,

krzyże, tabliczki,
przewozy zmarłych,

przygotowanie i obsługa pogrzebów,
kwiaty, wiązanki, wieńce,

załatwianie zasiłków
pogrzebowych (ZUS, KRUS),

całoroczna opieka nad grobami.

Włoszakowice, ul. 11 Listopada,

tel. 797 587 174, 607 970 868.

Skup złomu 

i metali kolorowych
Odbiór własnym transportem

Sprzedaż używanych rur, 
kątowników, dwuteowników

Bukówiec Górny,
ul. Jana Wańskiego 2 c,

TEL. 605 693 358

   GABINET 
   REHABILITACJI 
   i FIZYKOTERAPII 

Włoszakowice, ul. Leśna 1 K 
(nowy budynek przy Chacie Polskiej)

o f e r u j e  i  z a p r a s z a  n a: 
FIZYKOTERAPIĘ 

* magnetoterapia * laseroterapia 
*elektrolecznictwo - TENS, DIADYNAMIK,

 INTERFERENCJA, GALWANIZACJA, JONTOFOREZA, 

TRABERT, KOTZ, ELEKTROSTYMULACJA

* terapia ultradźwiękami  

REHABILITACJĘ RUCHOWĄ
ćwiczenia indywidualne dobrane do schorzenia, 

ćwiczenia w grupie np. przy bólach kręgosłupa, stawów

MASAŻE
  * lecznicze * klasyczne * relaksacyjne 
* bańką chińską - zmniejszanie cellulitu 

* kobiet w ciąży

KINESIOTAPING - PLASTROWANIE
FALĘ UDERZENIOWĄ

-  problemy stawowe (łokieć tenisisty, łokieć golfisty, 
kolano skoczka itp.) ostroga piętowa, zwalczanie cellulitu

NOWOŚĆ!!! 
KOMORA HIPERBARYCZNA (tlenoterapia)

Rejestracja pod nr tel. 510 250 866

Sklep Wielobranżowy Bożena Miara
          O f e r u j e m y : 
   = lampy    = przewody  
   = firany    = pasmanterię
   = karnisze  i  zazdrostki 
   = osprzęt elektrycznyul. Leszczyńska 3 

64-140 Włoszakowice
tel. 516 030 064 
e-mail: sklep.miara@wp.pl
pn.- pt.  godz. 8.00 - 17.00
soboty 8.00 - 13.00

Zapraszamy zakłady pracy, elektryków 
i odbiorców indywidualnych 
do współpracy. Wykonujemy usługi 
szycia firan na wymiar.

Duży wybór!  Atrakcyjne ceny! 
Z a p r a s z a m y !

Przyjmę ucznia 
w zawodzie sprzedawca 

Tel. 516 030 064



Kruszywo sortowane – żwir 0-2, 
kamień 2-8, 8-32. Żwir, piasek, pospółka, 

podsypka, humus, ziemia pod trawę,  
ziemia na wyrównanie terenu. 

Kruszywo budowlane – gruz kruszony,
 tłuczeń 0-31,5. Usługi – roboty ziemne, wykopy, 

nawożenie i równanie terenu koparką, 
ładowarką, samochody ciężarowe, 

rozbiórka budynków itp.

 ŻWIrOWNIA 
 Włoszakowice  
 i Jezierzyce Kościelne
 

       www.zwirlech.pl

Lech Głuszak
64-140 Włoszakowice

ul. Wolności 15
tel. 691 098 120; 609 960 728 

Szukasz ubezpieczenia?  Współpracujemy z 15 towarzystwami. Porównaj ofertę. NISKIE cENy! 
Oferujemy ubezpieczenia: komunikacyjne, majątkowe, firmy, rolne, na życie. 

REJESTRAcJA POJAZDU. W Twoim imieniu załatwimy: 
l rejestrację pojazdu zakupionego w Polsce l zgłoszenie zakupu pojazdu do Urzędu Skarbowego 

l rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy l tłumaczenia dokumentów l akcyzę 
l zawiadomienie o zbyciu/wyrejestrowanie pojazdu l odbiór dowodu rejestracyjnego 

l wymianę dowodu rejestracyjnego... i wiele innych spraw urzędowych związanych z pojazdem.




