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Uroczystości odpustowe w Charbielinie

Tysiące wiernych odwiedziło w dniach 12-15 sierpnia jedną z naj-
mniejszych miejscowości w naszej gminie, czyli Charbielin. Wszyst-
ko za sprawą odbywającego się w tamtejszym sanktuarium maryjnym 
odpustu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Uroczystości odpustowe rozpoczęły się już w czwartek od mszy świę-
tej z udziałem strażaków, a zakończyły błogosławieniem ziół i odno-
wieniem ślubowań małżeńskich w świąteczną niedzielę 15 sierpnia. 
Każdego dnia odpustu na charbielińskim wzgórzu odprawiano po 
kilka mszy i nabożeństw. Poza licznie przybyłymi pielgrzymami z 
okolicznych wsi uczestniczyły w nich także miejscowe zespoły śpie-
wacze i chór. Jedną z sobotnich liturgii uświetnił Chór Męski im. Ka-
rola Kurpińskiego z Włoszakowic (dyr. Mariusz Kowalczyk), a pod-
czas niedzielnych mszy wystąpiły zespoły „Jezioranki” z Jezierzyc 
Kościelnych i „Zbarzewianki” ze Zbarzewa (dyr. Rafał Grygiel) oraz 
„Melodia” z Włoszakowic (dyr. Mariola Jagodzik).
Na odpuście tradycyjnie nie zabrakło też straganów, na których moż-
na było nabyć dziecięce zabawki, wyroby rękodzielnicze czy produk-
ty spożywcze. Przez wszystkie dni odpustu w tutejszej salce wiejskiej 
działał ponadto tymczasowy punkt szczepień.

A.A., zdj. N. Malanowska

Turniej strzelecki o Szablę Wójta Gminy Włoszakowice 

W niedzielę 11 lipca Włoszakowickie Bractwo Kurkowe po raz siód-
my zorganizowało turniej strzelecki o Szablę Wójta Gminy Włosza-
kowice. Poza miejscowymi braćmi uczestniczyli w nim również 
bracia z Jutrosina, Ponieca, Dolska, Śmigla, Kościana, Mieszkowa, 
Opalenicy, Wolsztyna i Rydzyny.
Turniej przebiegał w miłej atmosferze, z zachowaniem reżimu sa-
nitarnego. Po emocjach strzeleckich strzelmistrz Jerzy Mierzyński 
podliczył punkty i ogłosił wyniki. Szablę Wójta Gminy Włoszako-
wice zdobył brat Mateusz Głowacz z bractwa w Rydzynie, a Tarczę 
Sponsora – Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK Leszno wywalczył brat 
Marek Balcerek z bractwa w Jutrosinie. Brat Jan Ciszewicz z bractwa 
w Dolsku triumfował w strzelaniu o Tarczę Sponsora – Klubu Żołnie-
rzy Rezerwy LOK Święciechowa i o Tarczę LATO. W strzelaniu do 
zapadek bezkonkurencyjny okazał się brat Ryszard Dudek z bractwa 
we Włoszakowicach. Brat Mateusz Głowacz z bractwa w Rydzynie 
zwyciężył w strzelaniu z karabinu do tarczy punktowej, a brat Piotr 
Riedel z bractwa we Włoszakowicach w strzelaniu punktowym z pi-
stoletu. Kura strącił Dominik Wieczorek z bractwa w Opalenicy.
Nagrody zwycięzcom poszczególnych konkurencji wręczyli sekre-
tarz gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska (w imieniu wójta 
Roberta Kasperczaka) oraz prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK 
Leszno Stanisław Andrzejewski (w imieniu sponsora). Pełne wyni-
ki rywalizacji można znaleźć na stronie internetowej www.gosir.
wloszakowice.pl.

Ryszard Bura, starszy Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego

podZIękoWaNIE
Serdecznie dziękujemy wszystkim, 

którzy złożyli nam życzenia 

z okazji 40. rocznicy ślubu.

Za pamięć, otrzymane kwiaty 

i prezenty oraz miłe słowa .

               Maria i Henryk kordusowie

podZIękoWaNIE
Serdeczne podziękowania

księdzu dominikowi dutkiewiczowi 
oraz wszystkim tym, od których 

otrzymaliśmy życzenia, 
kwiaty i wiele ciepłych słów 

z okazji 60. rocznicy naszego ślubu
składają

Helena i Marian Grygielowie

podZIękoWaNIE
W imieniu własnym i Rady Sołeckiej składam 

serdeczne podziękowania księdzu proboszczowi

 Józefowi Rydlewskiemu, szafarzowi, ministrantom, 

Gminnemu ośrodkowi kultury we Włoszakowicach, 

panu instruktorowi zespołu „RELakS”,

 pani Zofii dragan i zespołowi „NoWE LoTko”, 

wszystkim sponsorom oraz mieszkańcom Boguszyna  

za pomoc w organizacji i uczestnictwo 

w dożynkach wiejskich.
                                                                      Sołtys Boguszyna

                                                                      Grażyna Tomowiak

           

                                                                                                                                                                                                   Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

           

                                                                                                                                                                                                   Z ŻYCIA WBK
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              Wizyta wicemarszałka w gminie Włoszakowice

posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Włoszakowice

W środę 4 sierp-
nia w gminie Wło-
szakowice gości-
li wicemarszałek 
województwa wiel-
kopolskiego Krzysz-
tof Grabowski i dy-
rektor Departamentu 
Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkow-
skiego Izabela Mro-
czek. Celem wizyty 
i odbytych rozmów 
było omówienie zre-
alizowanych inwestycji drogowych na 
terenie naszej gminy oraz przedstawie-
nie inwestycji zaplanowanych na kolejne 
lata, na które samorząd planuje pozyskać 
środki zewnętrzne.
Zaproszeni goście rozpoczęli wizytę od 
spotkania w Pałacu Sułkowskich z wój-
tem gminy Włoszakowice Robertem 
Kasperczakiem, przewodniczącym Rady 
Gminy Kazimierzem Kurpiszem, wice-
przewodniczącym Rady Gminy Markiem 
Wąsowiczem oraz pracownikami urzędu 
i jednostek organizacyjnych. Następnie 
odbył się objazd po okolicznych miejsco-

wościach, podczas którego zapozna-
no się z zakończonymi i planowany-
mi inwestycjami.
Na początku wicemarszałek od-
wiedził Gminne Centrum Folkloru 
w Bukówcu Górnym, gdzie historię 
tego miejsca przybliżył dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Paweł 
Borowiec. Istotną i ważną częścią 
rozmów było przedstawienie przez 
wicemarszałka możliwości pozy-
skania przez gminę, sołectwa i inne 
organizacje środków finansowych 
na projekty oraz inicjatywy spo-

łeczne i gospodarcze 
na obszarach wiej-
skich.
Kolejnym punktem 
programu była wizyta 
w porcie znajdującym 
się przy Ośrodku Że-
glarskim w Boszko-
wie-Letnisku, gdzie 
została przedstawiona 
koncepcja zagospoda-
rowania znajdującego 
się tam hangaru. Na-
stępnie wójt zaprezen-
tował zaproszonym 

gościom bazę ratowniczo-edukacyjno-me-
dyczną w Dominicach, na budowę której 
gmina pozyskała część środków z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego. Zakończenie wizyty miało 
miejsce na stadionie lekkoatletycznym we 
Włoszakowicach.
Pod koniec spotkania wicemarsza-
łek Krzysztof Grabowski pogratulował 
władzom gminy Włoszakowice przedsię-
wzięć zrealizowanych na rzecz lokalnej 
społeczności, życząc jednocześnie kolej-
nych sukcesów w tym zakresie.

Natalia John

5 sierpnia odbyło się wspólne posiedzenie 
trzech komisji Rady Gminy Włoszako-
wice – Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia, Komisji Gospodarki Komunal-
nej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz 
Komisji Rewizyjnej. Poza ich członkami 
w posiedzeniu uczestniczyli również wójt 
gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, 
sekretarz gminy Karolina Chlebowska i 
skarbnik gminy Monika Ławecka.
Podczas wyjazdowej części swojego po-
siedzenia komisje wizytowały sale wiej-
skie w Sądzi, Jezierzycach Kościelnych i 
Zbarzewie, gdzie zapoznały się z prowa-
dzonymi tam pracami remontowymi.
W drugiej części spotkania, które miało 
miejsce we włoszakowickiej sali widowi-
skowej GOK, komisje przeanalizowały i 
przedłożyły pod obrady XXIX Sesji Rady 
Gminy Włoszakowice projekty uchwał do-
tyczące:
l zmiany budżetu na 2021 rok,
l wyrażenia zgody na oddanie w najem
    nieruchomości na okres powyżej 3 lat 

      lub na czas nieoznaczony oraz na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu,
l programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
      zwierząt,
l określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Włoszakowice na 
      rok szkolny 2021/2022,
l zawarcia porozumienia pomiędzy gminami Włoszakowice, Święciechowa 
      i Wijewo o współdziałaniu przy realizacji zadania publicznego w zakresie 
     dowozu uczniów niepełnosprawnych.

Mirosława Poloszyk-Miś, zdj. Natalia John



  www.wloszakowice.pl                                                      URZĄD GMINY                                                          Nasze Jutro str. 5

 kolejny awans gminy Włoszakowice 
w rankingu zamożności samorządów

Spotkanie wójta z sołtysami
W piątek 6 sierpnia we włoszakowickiej sali 
widowiskowej GOK odbyło się spotkanie 
sołtysów okolicznych wsi z wójtem gminy 
Włoszakowice Robertem Kasperczakiem. 
Uczestniczyły w nim również sekretarz 
gminy Karolina Chlebowska oraz skarbnik 
gminy Monika Ławecka.
Tematem spotkania były sprawy dotyczą-
ce zarówno poszczególnych sołectw, jak i 
całej gminy Włoszakowice. Na początku 
zebrania wójt Robert Kasperczak omówił 
trwające lub zaplanowane inwestycje w 
wybranych wsiach. Następnie podinspek-
tor ds. wspólnej obsługi i pozyskiwania 
środków Anna Roszak przedstawiła moż-
liwość przystąpienia sołectw do programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” pro-
wadzonego przez Departament Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. W ramach 
niego można ubiegać się o dofinansowa-
nie m.in. w ramach corocznego konkursu 
„Pięknieje Polska Wieś”.

Podczas spotkania sołtysi mogli zgłaszać uwagi i wnioski związane z aktualnymi 
problemami w sołectwach. Poruszono również bieżące tematy dotyczące m.in.: or-
ganizacji mobilnych punktów spisowych w gminie Włoszakowice, utworzenia tym-
czasowego punktu szczepień masowych w Charbielinie, gospodarki odpadami oraz 
stanu i utrzymania dróg gminnych i powiatowych.

Natalia John

Druga połowa roku to czas, w któ-
rym Pismo Samorządu Terytorialne-
go „Wspólnota” publikuje ranking 
zamożności samorządów za rok po-
przedni. Gmina Włoszakowice po raz 
kolejny awansowała, zajmując w nim 
173. miejsce na 1.533 sklasyfikowane 
samorządy w kategorii gminy wiej-
skie. To o 7 miejsc wyżej niż w ubie-
głym roku i aż o 33 miejsca wyżej niż 
w roku 2018. Tym samym spośród 
gmin wiejskich powiatu leszczyńskie-
go nasza gmina osiągnęła najlepszy 
wynik, ze wskaźnikiem zamożności 
na osobę w wysokości 4.017,90 zł.
Poziom zamożności samorządów 
„Wspólnota” niezmiennie określa 
na podstawie dochodów własnych 
i otrzymywanych subwencji, podzie-
lonych przez liczbę ludności każdej 
jednostki. Nie wlicza się w to pozy-
skanych dotacji, gdyż jak tłumaczą 
autorzy rankingu, mają one tylko 
chwilowy (incydentalny) wpływ 
na wielkość dochodów, niemający 
związku z trwałym wzrostem zamoż-
ności budżetu.
Wysokie miejsce w opublikowanym 

zestawieniu potwierdza, że gmina Włosza-
kowice prowadzi zrównoważoną i aktywną 
działalność inwestycyjną, a środki publiczne 
wydawane są racjonalnie, oszczędnie i ce-
lowo. Uzyskany wynik to również zasługa 
tutejszych mieszkańców oraz przedsiębior-

ców, którzy poprzez swój udział 
w podatku dochodowym zasilają 
budżet samorządu, jednocześnie 
przyczyniając się do rozwoju gminy 
i naszego wspólnego majątku. Dzięki 
temu gmina intensywnie się rozwija, 
odpowiada na potrzeby mieszkań-
ców wobec powstawania udogodnień 
infrastrukturalnych oraz wykorzystu-
je z dużą skutecznością możliwości 
uzyskania różnego rodzaju dofinanso-
wań na realizowane przedsięwzięcia. 
Odnoszone sukcesy w tym zakresie 
to motywacja do dalszej wytężonej 
pracy na rzecz lokalnej społeczności 
oraz kontynuacji obranego kierunku 
rozwoju gminy.
Wszystkim mieszkańcom gminy 
Włoszakowice i tutejszym przedsię-
biorcom dziękujemy za aktywność 
i konsekwentną pracę na rzecz miej-
scowej gospodarki oraz naszej małej 
ojczyzny.
Pełny ranking zamożności samo-
rządów dostępny jest na stronie in-
ternetowej www.wloszakowice.pl.

Karolina Chlebowska, 
sekretarz gminy Włoszakowice
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30 sierpnia w Poznaniu podpisana została umowa na dofinan-
sowanie projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych 
w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice”. W imieniu bene-
ficjentów umowę z marszałkiem województwa wielkopolskie-
go Markiem Woźniakiem podpisała burmistrz Miasta Luboń 
Małgorzata Machalska.
W gminie Włoszakowice projekt zakłada m.in.:
l wdrożenie systemu do elektronicznego obiegu dokumenta-
mi, co stanowi przygotowanie gminy do przejścia na elektro-
niczny obieg dokumentów,
l wdrożenie elektronicznego biura obsługi interesanta wraz 
z modułem płatności – moduł ten wesprze płatności dla wszyst-
kich rodzajów należności obsługiwanych w modułach dziedzi-
nowych oraz pozwoli zarejestrowanym użytkownikom portalu 
na weryfikację aktualnych zobowiązań wobec urzędu, a także 
na ich uregulowanie poprzez wykonanie płatności on-line,
l wdrożenie systemu do obsługi Rady Gminy wraz z zesta-
wem do transmisji obrad, który wesprze organizację pracy rad-
nych i biura rady oraz umożliwi skoordynowanie i zarządzanie 
ich pracą,
l budowę Biuletynu Informacji Publicznej – integracja z EOD 
w zakresie publikacji informacji oraz rejestrów publicznych,

l wdrożenie systemów: podatków i opłat lokalnych, odpadów, 
kasy, księgowości, obsługi środków trwałych, systemu koncesji 
alkoholowych oraz systemu zarządzania danymi przestrzennymi,
l integrację systemów dziedzinowych umożliwiających obsłu-
gę systemów e-usług,
l wdrożenie aplikacji mobilnej dla klientów,
l wdrożenie formularzy elektronicznych e-usług,
l zakup nowej infrastruktury sprzętowej (wyposażenie serwe-
rowni i biura podawczego).
Realizacja projektu zapewni mieszkańcom gminy Włoszakowi-
ce lepszy dostęp do szerokiego zakresu usług publicznych dro-
gą elektroniczną, wpłynie też na poprawę sprawności działania 
urzędu, jakości obsługi obywateli oraz dostępu do informacji 
publicznej.
Planowana kwota realizacji projektu dla naszej gminy wyno-
si 871.824,15 zł, z czego suma dofinansowania to 741.050,53 zł. 
Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 
2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Termin ukoń-
czenia zadania ustalono na czerwiec 2022 roku.

Karolina Chlebowska, sekretarz gminy Włoszakowice

Dofinansowanie dla gminy Włoszakowice 
z WRPO 2014+ na e-administrację

Pod koniec sierpnia zakończyły się prace związane z realizacją 
zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana pokrycia wraz z docie-
pleniem dachu oraz termomodernizacja budynku przedszkola 
w Bukówcu Górnym”.
Zadanie obejmowało: docieplenie budynku płytami styropiano-
wymi wraz z ułożeniem tynku elewacyjnego, wymianę parape-
tów, wymianę całości poszycia dachowego (na blachodachówkę 
z membraną dachową) wraz z rynnami i spustami oraz wymianę 
płytek ceramicznych na schodach zewnętrznych. Ponadto wy-
mieniono też okna na poddaszu, a sufit poddasza został docie-
plony i podwieszony.
Prace przeprowadziła firma Malarstwo-Tapeciarstwo Jerzy Kulas 
z Bukówca Górnego, wyłoniona w postępowaniu zamówień pu-
blicznych w trybie zapytania ofertowego. Koszt remontu wyniósł 
153.504 zł brutto.                                        Arkadiusz Szymczak

 Termomodernizacja budynku przedszkola 
w Bukówcu Górnym
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Sprzęt ułatwiający utrzymanie 
porządku na terenie gminy

W lipcu Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach zaku-
pił dwa rowery z zestawami sprzątającymi. Sprzęt jest lekki, 
estetyczny i praktyczny, a do jego zadań należy ułatwianie 
pracy osobom dbającym o estetykę i porządek na terenie na-
szej gminy.

Natalia John

Wraz z końcem lipca zakończyła się przebudowa ulicy Zale-
sie we Włoszakowicach. Oficjalnego otwarcia drogi dokona-
no 5 sierpnia.
Przybyłych gości powitał kierownik Zarządu Dróg Gminnych 
Radosław Sieracki, który jednocześnie przedstawił najważ-
niejsze informacje dotyczące inwestycji. Tradycyjnego prze-
cięcia wstęgi dokonali wójt gminy Włoszakowice Robert Ka-
sperczak, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurpisz i 
wiceprezes konsorcjum firmy wykonujących zadanie Adam 
Masłowski. W uroczystości uczestniczyli również radni gmi-
ny, sekretarz gminy Karolina Chlebowska oraz skarbnik gmi-
ny Monika Ławecka.
Przypomnijmy, że przeprowadzona inwestycja obejmowała 
budowę kanalizacji deszczowej, nawierzchni asfaltowych 
oraz nawierzchni, chodników i miejsc postojowych z kostki 
brukowej, a także ustawienie oznakowania pionowego wraz z 
urządzeniem bezpieczeństwa ruchu. Całkowita wartość prac 
wyniosła 773.681,07 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane 
ze środków finansowych gminy Włoszakowice.

Natalia John

Ulica Zalesie 
oficjalnie otwarta piknik Strażacki w Boguszynie 

W sobotę 10 lipca Ochotnicza Straż Pożarna z Boguszyna zor-
ganizowała Piknik Strażacki. Impreza ta była doskonałą okazją 
do sprawdzenia się w konkurencjach pożarniczych dla członków 
miejscowej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Podczas sześciogodzinnego wydarzenia jego uczestnicy i zapro-
szeni goście, wśród których znaleźli się m.in. dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Krzycku Wielkim Leszek Barszcz oraz podinspektor 
Urzędu Gminy Włoszakowice ds. bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego Piotr Wiązania, mogli obejrzeć zainscenizowany 
wyjazd alarmowy zabytkowej sikawki konnej i kolejne etapy ak-
cji ratowniczej mającej na celu ugaszenie pożaru. Pokaz przygo-
towali oczywiście strażacy z boguszyńskiej jednostki OSP. Z du-
żym zainteresowaniem spotkało się również wykonanie znanego 
z zawodów pożarniczych ćwiczenia bojowego. W tym wypadku 
zaprezentowali się członkowie grupy „Oldboy”, którzy przepro-
wadzili zadanie w zabytkowym umundurowaniu strażackim.
Najważniejszym elementem pikniku było jednak wspomniane 
już sprawdzenie się członków MDP Boguszyn w ćwiczeniach na 
przygotowanym torze przeszkód oraz ćwiczeniu bojowym z uży-
ciem motopompy. Stanowiło to niejako ostatnie „przetarcie” 
przed wyjazdem młodych adeptów pożarnictwa na dwutygodnio-
wy obóz strażacki w Brennie.
Dla dzieci uczestniczących w pikniku przygotowano atrakcje ta-
neczne, wspólną gimnastykę w formie musztry strażackiej, gry 
i zabawy sportowe, zmagania w formie zawodów grupowych 
oraz dmuchańce. Każde dziecko zostało także obdarowane drob-
nym upominkiem, słodyczami i napojami. Ponadto na wszystkich 
uczestników imprezy czekał bufet z kawą, ciastem i grillem.

Arkadiusz Szymczak, zdj. M. Habernik-Tomowiak
***

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas finanso-
wo i rzeczowo, a byli to: Pan Jan Marcinkowski, Państwo Nę-
dzowie, Państwo Linkowie, Państwo Spławscy, Pan Paweł Ko-
ściański, wspaniałe dziewczyny pracujące w markecie Dino w 
Krzycku Wielkim, Firma Werner Kenkel, Drukarnia Włoszako-
wice, Firma John Grotniki, Spółdzielnia Produkcyjno-Handlo-
wo-Usługowa „Wiatrak” Włoszakowice, Zarząd OSP Boguszyn, 
Pan Marcin Adamczak – Firma Electric, Firma Wodstal Włosza-
kowice, KGW Boguszyn oraz Rada Sołecka z Boguszyna.
Dziękujemy również wójtowi gminy Włoszakowice Robertowi 
Kasperczakowi za dofinansowanie wyjazdu naszych dzieci na 
obóz strażacki oraz komendantowi Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej we Włoszako-
wicach Arkadiuszowi Pawlakowi za okazaną pomoc w sprawach 
dotyczących obozu.

Magdalena Habernik-Tomowiak
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Obóz Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych w Brennie

18 lipca wójt gminy Włoszakowice 
Robert Kasperczak uczestniczył w uro-
czystości pasowania i złożenia ślubo-
wania przez członków Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. Ceremonia od-
była się w połowie dwutygodniowego 
obozu strażackiego w Brennie, w któ-
rym uczestniczyli także młodzi straża-
cy z naszej gminy.
Międzypowiatowy Obóz Szkoleniowo-
Wypoczynkowy Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych odbywa się w Bren-
nie już od kilkunastu lat. Członkowie 
MDP Ochotniczych Straży Pożarnych 
z ternu naszej gminy biorą w nim udział 
od paru edycji. W tegorocznym obozie 
uczestniczyło 33 strażaków z jednostek 
OSP w Boguszynie, Jezierzycach Ko-
ścielnych i Zbarzewie.

Obóz rozpoczął się 11, a zakończył 24 lipca. Uczestnictwo w nim młodych strażaków 
ze wspomnianych jednostek było dofinansowane m.in. z budżetu gminy Włoszakowice 
(w kwocie 690 zł za osobę, łącznie 22.770 zł).

Arkadiusz Szymczak

Trudno wyobrazić 
sobie inne rozpoczę-
cie odpustu Wniebo-
wzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Char-
bielinie niż tradycyjną 
mszą świętą polową w 
intencji okolicznych 
strażaków. Dlatego 
też tegoroczne uro-
czystości odpustowe 
na tamtejszym wzgó-
rzu kościelnym zo-
stały zainagurowane 
właśnie w ten sposób 
już po raz piętnasty.
W czwartkowym na-
bożeństwie uczestniczyło kilkudziesięciu 
podopiecznych świętego Floriana repre-
zentujących aż 23 jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z pobliskich miejscowo-
ści. Wśród nich znaleźli się druhowie z te-
renu gmin: Włoszakowice (OSP Boguszyn, 
OSP Bukówiec Górny, OSP Dłużyna, OSP 
Dominice, OSP Grotniki, OSP Jezierzyce 
Kościelne, OSP Krzycko Wielkie, OSP Są-
dzia, OSP Włoszakowice, OSP Zbarzewo), 
Przemęt (OSP Błotnica, OSP Kaszczor, 
OSP Kluczewo, OSP Nowa Wieś, OSP 
Przemęt, OSP Sączkowo, OSP Starkowo), 
Śmigiel (OSP Bronikowo, OSP Machcin, 
OSP Nietążkowo, OSP Robaczyn) i Wije-

Strażacki początek odpustu

wo (OSP Brenno, OSP Wijewo).
Strażacką mszę świętą, którą poprze-
dził uroczysty przemarsz przez wieś 
poprowadzony przez Młodzieżową 
Orkiestrę Dętą „Blue Brass Band” z 
Włoszakowice, koncelebrowało aż 
pięciu duchownych, z proboszczem 
dłużyńskiej parafii księdzem Lesz-
kiem Grzelakiem na czele (pełniącym 
jednocześnie funkcję kustosza miej-
scowego sanktuarium maryjnego). 
Poza licznie zgromadzonymi wierny-
mi i pocztami sztandarowymi na char-
bielińskim wzgórzu obecni byli rów-
nież goście honorowi, w tym m.in.: 

wójt gminy Wło-
szakowice Robert 
Kasperczak, prze-
wodniczący Rady 
Gminy Włosza-
kowice Kazimierz 
Kurpisz, prze-
wodniczący Rady 
Miejskiej Śmigla 
Wiesław Kasperski, 
prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego 
ZOSP RP w Lesznie 
dh Stanisław Wol-
niczak, komendant 
gminny ZOSP RP 
we Włoszakowi-

cach dh Arkadiusz Pawlak oraz komendant 
gminny ZOSP RP w Przemęcie dh Marian 
Skibiński.
-Dziękuję strażakom i członkom rodzin 
strażackich za cały rok trudnej, ciężkiej 
pracy. Pracy, którą można nazwać służ-
bą. To jest służba w myśl hasła: „Bogu na 
chwałę, ludziom na ratunek, bliźniemu na 
pomoc” – powiedział w trakcie okoliczno-
ściowego przemówienie wójt Robert Kase-
prczak. Wcześniej głos zabrała też prezes 
OSP Dłużyna Bernadeta Szalewska-Ko-
nieczna – jedna z organizatorek mszy, wi-
tając wszystkich zabranych.

A.A.
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     Z ŻAŁOBNEJ KARTY

NIE ŻYJE 
LESZEK WODZYńSKI

3 sierpnia br. zmarł znany 
okoliczny żeglarz Leszek Wo-
dzyński z Boszkowa-Letni-
ska, większości mieszkańców 
naszej gminy znany głównie 
z pełnienia funkcji inkasenta, 
którą sprawował przez 15 lat.
Leszek Wodzyński urodził się  
4 września 1938 roku w Łę-
czycy k. Łodzi. W młodości 
związał się z łódzkim oddzia-
łem Ligi Ochrony Kraju, gdzie 
otrzymał swoją pierwszą łódkę 
i został instruktorem żeglar-
stwa. Pływał również regatowo 

w Lidze Morskiej i Rzecznej w Gliwicach. Do Boszkowa trafił 
w 1958 roku, początkowo jako turysta, następnie został kierow-
nikiem miejscowego Ośrodka Wypoczynkowego Metalplast, a w 
1971 roku kupił działkę przy ulicy Żeglarskiej i wraz z żoną wy-
budował dom nad samym brzegiem Jeziora Dominickiego.
Przez większość swojego życia był zawziętym regatowcem i miał 
na tym polu liczne sukcesy. W trakcie swojej długoletniej kariery 
wywalczył m.in. Mistrzostwo Polski i Mistrzostwo Polski Połu-
dniowej w klasie Omega. Dzięki temu wielokrotnie znajdował się 
w czołówce plebiscytu na sportowca roku, organizowanego daw-
niej przez redakcję naszego miesięcznika. Ponadto jeszcze do nie-
dawna sędziował zawody o randze ogólnopolskiej oraz obwoził 
gości hotelu Sułkowski po największym akwenie w okolicy.
Udało mu się też doświadczyć żeglarstwa morskiego. Podczas 
licznych rejsów po Morzu Bałtyckim zwiedził niemal całe jego 
wybrzeże. Od Bałtyku wolał jednak Morze Śródziemne, które do 
końca darzył bezwzględną miłością.
Cześć Jego pamięci!

A.A.

ZMARŁA 
GENOWEfA LANGNER 

Z wielkim smutkiem 
informujemy, że 15 
sierpnia br. zmarła 
Genowefa Langner  
z Włoszakowic – dłu-
goletnia przewodni-
cząca miejscowego 
KGW i kierownik jed-
nego z tutejszych ze-
społów śpiewaczych. 
Miała 87 lat.
Genowefa Langner  
(z d. Tomińska) uro-
dziła się 23 paździer-
nika 1933 roku we 

Włoszakowicach, gdzie mieszkała przez całe swoje 
życie. Tutaj też, w latach 1983-2012, była przewod-
niczącą Koła Gospodyń Wiejskich, z którym orga-
nizowała liczne szkolenia, imprezy i wyjazdy. Przy 
okazji współpracowała również z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury, częstokroć przygotowując wraz z nim 
włoszakowickie dożynki. Ponadto od samego po-
czątku, czyli od 2005 roku, aż do roku 2016 pełniła 
funkcję kierownika Zespołu Śpiewaczego „Srebrny 
włos” z Włoszakowic.
Uroczystość pogrzebowa śp. Genowefy Langner,  
z udziałem licznych delegacji, odbyła się w czwar-
tek 19 sierpnia w kościele pw. Świętej Trójcy i na 
cmentarzu parafialnym we Włoszakowicach.
Cześć jej pamięci!

A.A.

W imieniu całej rodziny składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, 
którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach po śmierci

 naszej ukochanej mamy, babci i prababci

 śp. Genowefy Langner
Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność księdzu Dominikowi Dutkiewiczowi, delegacjom, 

pocztom sztandarowym, rodzinie, znajomym, sąsiadom, pani Wiesławie i paniom z chóru 
za modlitwę, intencje mszalne oraz złożone wieńce i kwiaty.

                                                                                                            Córki z rodzinami
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15 lipca we włoszakowickim parku odbył się 
piknik dobroczynny. Impreza, której głów-
nym organizatorem była Fundacja Edukacyj-
na Szkoły Języków Obcych ADJ z Leszna, 
miała na celu zbiórkę pieniędzy dla chorującej 
na rdzeniowy zanik mięśni Marysi z Brenna.
Bogactwo festynowych propozycji, znako-
mita słoneczna pogoda oraz pragnienie bycia 
razem i zrobienia czegoś dla innych przycią-
gnęły – mimo dnia powszedniego – wielu 
mieszkańców naszej miejscowości.
Na pikniku nie brakowało oczywiście licz-
nych atrakcji dla dzieci. Były dmuchańce i 
baloniki w najróżniejszych kształtach, a każ-
dy chętny mógł sobie zrobić tatuaż lub warko-
czyki. Były też liczne konkurencje sprawno-
ściowe, kącik artystyczny dla najmłodszych 
i malowanie na folii, a na końcu losowanie 
nagród na podstawie talonów zdobytych za 
uczestnictwo w przeróżnych festynowych 
działaniach. Ponadto śpiewali młodzi soliści 
ze Studia Muzyki Szymona Gądy, występo-
wały Mażoretki „Twins” oraz tańczyła para z 
leszczyńskiej Szkoły Tańca Margo.

W trakcie trwania całego festynu działał targ rozmaitości, na którym znajdowały 
się artykuły od darczyńców. Dodatkowo można było również spróbować pysznych 
wypieków i słodkości, waty cukrowej oraz kiełbasek z grilla.
Licznymi współorganizatorami i instytucjonalnymi dobroczyńcami pikniku byli: 
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, Piekarnia Wawrzyniak Święciechowa, 
Firma Słomiński z Kaszczoru, Drukarnia Leszno, Instalacje Marciniak – Źródła Energii 
Odnawialnej, Funtastic Dmuchańce Leszno, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 
Dominik Zając oraz Koło Gospodyń Wiejskich we Włoszakowicach. Patronat medial-
ny sprawowali Radio Elka, Gazeta ABC, TV Leszno i portal internetowy Wlopi.

Natalia Malanowska

W sobotnie popołudnie 24 lipca w Krzycku Wielkim odbył się II Piknik 
Rodzinny zorganizowany przez sołtys wsi i Radę Sołecką. Impreza zo-
stała przeprowadzona w sportowo-zabawowej atmosferze, dzięki czemu 
każdy mógł na niej znaleźć coś dla siebie.
Organizatorzy i współorganizatorzy pikniku zadbali o liczne atrakcje dla 
dzieci i dorosłych. Wśród najmłodszych największym zainteresowaniem 
cieszyły się tradycyjnie dmuchane zamki i animacje prowadzone przez 
animatorki. Ciekawą niespodziankę dla maluchów w postaci konkursu 
rzucania rzutkami przygotowała też miejscowa drużyna Szoguny Krzyc-
ko Wielkie. Rodzinną konkurencją dla dzieci i rodziców był rzut balonem 
z wodą na odległość. Z kolei sami dorośli chętnie brali udział w turnieju 
strzeleckim.
Także jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzycka Wielkiego przy-
gotowała kilka atrakcji. Dzieci z ochotą korzystały z możliwości łowienia 
wędką drewnianych rybek oraz łowienia magnesem pluszowych zaba-
wek. Uczestnicy pikniku mogli również spróbować swoich sił w zaba-

wie z hydronetką oraz prądownicą strażacką, przy czym 
musieli wykazać się nie lada celnością i cierpliwością. 
Dużym zainteresowaniem, w tym zwłaszcza najmłod-
szych, cieszyły się też wozy strażackie.
Podczas imprezy swoje umiejętności wokalne zaprezen-
towała dziewięcioletnia Klaudia Józefczak z Krzycka 
Wielkiego, która wykonała trzy utwory. Z kolei ratow-
nik medyczny Adam Lemański w bardzo wyczerpujący 
i jasny sposób przedstawił najważniejsze informacje do-
tyczące udzielania pierwszej pomocy, skupiając się na 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej i zadławieniach. 
Ciekawym punktem programu był ponadto mecz piłki 
nożnej pomiędzy kawalerami a żonatymi mieszkańcami 
Krzycka, wygrany przez tych pierwszych.
Pod koniec pikniku wójt gminy Włoszakowice Robert 
Kasperczak, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz 
Kurpisz oraz sołtys Krzycka Wielkiego Natalia Wal-
kowiak wręczyli zwycięzcom poszczególnych konku-
rencji pamiątkowe medale i gadżety ufundowane przez 
GOSiR, a Kamil Szymczak przekazał puchary i nagro-
dy (ufundowane przez Szoguny) triumfatorom klasyfi-
kacji open w rzutkach. Na tym zakończyła się pierwsza 
część imprezy.
Druga część pikniku, z uwagi na długo świecące słońce, 
rozpoczęła się z prawie godzinnym opóźnieniem. Ple-
nerowy seans filmu animowanego „Madagaskar” przy-
ciągnął pod krzycką salę wiejską kilkadziesiąt osób, w 
tym głównie rodziny z dziećmi.
Impreza została wsparta finansowo i organizacyjnie 
przez gminę Włoszakowice, Gminny Ośrodek Kultury 
oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Arkadiusz Szymczak, zdj. N. John

Piknik dobroczynny we Włoszakowicach

II Piknik Rodzinny w Krzycku Wielkim
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W niedzielę 25 lipca na boisku sporto-
wym w Grotnikach zorganizowany zo-
stał festyn charytatywny. Cały dochód 
z imprezy przekazano na leczenie Ma-
rii Drożdżyńskiej z Brenna, która zma-
ga się z ciężką chorobą SMA 1.
Zbiórka dla Marysi rozpoczęła się już w 
sobotę, kiedy to strażacy z miejscowej 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
zbierali złom wystawiony przez miesz-
kańców Grotnik i Ujazdowa. Mieszkańcy 
tych dwóch miejscowości licznie zjawili 
się też na niedzielnym festynie, gdzie 
przygotowano dla nich wiele atrakcji. 
Zorganizowana została między innymi 
loteria fantowa, która cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Na uczestni-
ków imprezy czekało również stoisko 
gastronomiczne z pysznym bigosem, 
„pajdą” chleba z ogórkiem i pomidorem, 
różnego rodzaju słodkimi wypiekami, 
kawą i herbatą oraz słodką lemoniadą.
Dla najmłodszych przygotowano dmu-
chane zamki, stoisko z watą cukrową 
i popcornem, malowanie twarzy oraz 
zaplatanie kolorowych warkoczyków. 

Nawet chwilowe opady 
deszczu nie były w stanie 
przeszkodzić w przepro-
wadzeniu trzeciego z cy-
klu dobroczynnych festy-
nów organizowanych w 
ostatnim czasie we Wło-
szakowicach. Festyn Sma-
ków dla Marysi z Brenna, 
bo o nim mowa, odbył się 
pierwszego dnia sierpnia 
na boisku bocznym w 
miejscowym parku.
Jak sama nazwa wskazu-
je, głównym „bohaterem” 
niedzielnego festynu było 
jedzenie. Serwowały je 
przede wszystkim cztery 
okoliczne restauracje, w tym Riposta, Toscania, Widzimiesie i 
Stodoła. Do rywalizacji o miano najlepszej potrawy stanęli też 
sołtysi oraz Koła Gospodyń Wiejskich z pobliskich miejscowo-
ści. Jakby tego było mało, różne pyszności oferowały dodatko-
wo stoiska z grillem, popcornem, watą cukrową, domowym cia-
stem i przetworami, goframi oraz wiejskimi przysmakami.
Festyn nie byłby festynem gdyby zabrakło na nim licznych atrak-
cji dla najmłodszych. Dzieci mogły skorzystać z dmuchańców, 
malowania twarzy i stylizowania fryzur, sesji fotograficznych, 
zabaw z animatorami i ogromnymi maskotkami, przejażdżek 
na kucyku i karmienia kóz oraz budowania wieży ze skrzynek. 
Sporym zainteresowaniem maluchów cieszyły się ponadto nie-
spodzianki przygotowane przez Nadleśnictwo Włoszakowice i 
12. Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej.

Grotniki zbierały pieniądze na szczytny cel

Na boisku dzieci mogły także spotkać klauna, 
który obdarowywał wszystkich upominkami. 

Na nieco starszych 
uczestników festynu 
czekały licytacje przed-
miotów przekazanych 
przez darczyńców oraz 
tradycyjna loteria fan-
towa. Bez względu na 
wiek można było z kolei 
obejrzeć wystawę qu-
adów, motocykli i samo-
chodów, przejechać się 
bryczką, wziąć udział 
w festiwalu kolorów, 
podziwiać zawody pił-
karskie i turniej gigan-
tycznych piłkarzyków, 
spróbować wywiesić 
pranie w tzw. alkogo-

glach czy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z uczestnikiem pro-
gramu „Love Island” Mikołajem Cieślą – gościem specjalnym 
imprezy. Możliwości spędzenia wolnego czasu było tak wiele, 
że każdy z pewnością znalazł coś dla siebie. I to wszystko w 
szczytnym celu.
Głównym organizatorem festynu, który został wsparty m.in. 
przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, była Mar-
ta Paczkowska-Szymanek. Imprezę poprowadził Grzegorz Ster-
na z Radia Elka, a o oprawę muzyczną zadbał didżej Marcin 
Kenkel. Dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu osób, firm i 
instytucji konto chorującej na rdzeniowy zanik mięśni kil-
kunastomiesięcznej Marysi z Brenna wzbogaciło się o rekor-
dową kwotę 71.265,57 zł i 81 euro.

A.A.

Włoszakowicki Festyn Smaków

Dla nieco starszych przeprowadzono 
turniej w strzelaniu z wiatrówki oraz 
kilka konkurencji strażackich. Również 
fani motoryzacji mogli znaleźć tutaj 
coś dla siebie za sprawą miniwystawy 
motocykli, samochodów i traktorów. 
Wśród atrakcji nie zabrakło też przejaż-
dżek wozem strażackim oraz bryczką z 
zaprzęgiem konnym. Ponadto strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bu-
kówcu Górnym zademonstrowali swój 
pojazd pożarniczy z całym dostępnym 
w nim sprzętem. Z kolei soliści Studia 
Muzyki Szymona Gądy zaprezentowali 
swoje umiejętności wokalne, wykonu-
jąc kilka znanych i lubianych utworów. 
Doskonałym zwieńczeniem imprezy 
była zabawa taneczna.
W trakcie całego weekendu grotni-
czanom udało się zebrać 19.019,19 
zł. Organizatorzy składają wielkie po-
dziękowania wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do przygotowania im-
prezy, jak i wszystkim jej uczestnikom, 
którzy pokazali, że mają wielkie serca.

Arkadiusz Szymczak, zdj. K. Chałupka
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Po rocznej przerwie spowodowanej pande-
mią w naszej gminie znów mogły odbywać 
się tradycyjne uroczystości dożynkowe. W 
sobotę 21 sierpnia z okazji tej skorzystali 
mieszkańcy Boguszyna, Jezierzyc Kościel-
nych i Charbielina, którzy uroczyście dzię-
kowali za zebrane plony.
Świętowanie zakończenia żniw rozpoczę-
li w tym roku boguszynianie. Ich dożynki 
otworzył korowód przez wieś, w którym 
uczestniczyły powozy konne, maszyny rol-
nicze i inne pojazdy mechaniczne. Głów-
nym celem przejazdu było boisko przy sali 
wiejskiej, gdzie odbyła się polowa msza 
święta w intencji producentów żywno-
ści, celebrowana przez proboszcza parafii 
Bronikowo księdza Józefa Rydlewskiego. 
W czasie eucharystii poświęcono wieniec 
dożynkowy i chleb wypieczony z tego-
rocznej mąki, które następnie starostowie 
uroczystości złożyli na ręce sekretarz gmi-
ny Włoszakowice Karoliny Chlebowskiej 
(reprezentującej wójta Roberta Kasper-
czaka) i sołtys wsi Grażyny Tomowiak. 
Bezpośrednio po nabożeństwie ofiarowany 
bochenek został rozkrojony i rozdzielony 
wśród wszystkich zgromadzonych.
W części rozrywkowej święta plonów wy-
stąpiły panie z miejscowego Zespołu Śpie-
waczego „Relaks” pod dyrekcją Rafała 
Grygiela, które uświetniły również wcze-
śniejszą mszę świętą. Na boguszyńskiej 
scenie można było ponadto zobaczyć Ze-
spół Regionalny „Nowe Lotko” z Bukówca 
Górnego kierowany przez Zofię Dragan, z 
bogatym repertuarem tańców, przyśpiewek 
i tekstów gwarowych. Poza tym na uczest-
ników imprezy czekały też inne atrakcje, 
takie jak loteria fantowa, dmuchańce czy 
stoiska gastronomiczne. Całość zwieńczy-
ła całonocna zabawa taneczna z didżejem 
Leszkiem Dudkiem.
Dla odmiany dożynki w Jezierzycach Ko-
ścielnych rozpoczęły się od mszy świętej 
dziękczynnej za plony, którą odprawił pro-
boszcz parafii Gołanice i Jezierzyce ksiądz 
Andrzej Pajzderski. Podobnie jak w Bogu-
szynie w trakcie nabożeństwa poświęco-
no wieniec dożynkowy, chleb i inne dary 
ziemi. Świeżo wypieczony bochenek zo-
stał później wręczony przewodniczącemu 
Rady Gminy Włoszakowice Kazimierzo-
wi Kurpiszowi (reprezentującemu wójta), 
po czym również rozdzielono go wśród 
mieszkańców.
Zarówno eucharystię, jak i część rozryw-
kową imprezy, uświetnił Zespół Śpiewaczy 
„Jezioranki”, którym także od niedawna 

kieruje Rafał Grygiel. Nie zabrakło 
też innych występów artystycznych 
przygotowanych przez mieszkań-
ców, z sołtys wsi Agnieszką Prze-
woźną i radną gminy Włoszakowice 
Hanną Michalską na czele. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyły się 
oczywiście skecze kabaretowe tema-
tycznie powiązane z obchodzonym 
świętem, które jak zawsze rozbawiły 
wszystkich do łez. Do dodatkowych 
atrakcji dożynek należały zabawy dla 
dzieci przygotowane przez animato-
rów z firmy Anima Kids, dmuchane 

zamki oraz stosika gastronomiczne. W Je-
zierzycach również bawiono się do późnych 
godzin nocnych, przy muzyce puszczanej 
przez didżeja Adriana Ławeckiego.
Z okazji dożynek mieszkańcy obu powyż-
szych miejscowości przygotowali przy 
swoich domach okazałe ozdoby dożyn-
kowe, które można podziwiać na stronie 
internetowej www.gok.wloszakowice.pl. 
Warto jeszcze wspomnieć, że tego samego 
dnia zakończenie żniw świętowano też w 
Charbielinie, gdzie obyło się spotkanie po-
żniwne dla okolicznych rolników.

A.A.
***

Składam serdeczne podziękowania wszyst-
kim zaangażowanym w przygotowanie do-
żynek wiejskich w Jezierzycach Kościel-
nych. Szczególne dziękuję rolnikom i ich 
rodzinom za ciężką pracę i troskę o nasz 
chleb codzienny. Pragnę ponadto podzię-
kować członkom Rady Sołeckiej, radnej 
gminy Hannie Michalskiej, wszystkim ar-
tystom występującym podczas imprezy, pa-
niom z Koła Gospodyń Wiejskich i panom z 
Kółka Rolniczego, strażakom, księdzu pro-
boszczowi Andrzejowi Pajzderskiemu oraz 
członkiniom Zespołu Śpiewaczego „Jezio-
ranki” z dyrygentem Rafałem Grygielem. 
Dziękuję też gościom za przybycie oraz 
mieszkańcom Jezierzyc za udział w obcho-
dach, wszelką pomoc oraz przygotowanie 
pomysłowych dekoracji dożynkowych.

Sołtys Jezierzyc Kościelnych 
Agnieszka Przewoźna

Bukówieckie święto plonów
Kolejna weekendowa uroczystość dożynkowa na terenie naszej gminy odbyła się w 
niedzielę 22 sierpnia, kiedy to oficjalne zakończenia żniw świętowali mieszkańcy 
Bukówca Górnego. Obchody święta plonów w tej wsi były tradycyjnie podzielone na 
dwie główne części i jak zawsze przybrały niezwykle huczny charakter.
Pierwsza część dożynek odbyła się już wczesnym rankiem w miejscowym kościele 
parafialnym, gdzie mszę świętą dziękczynną za plony odprawił ksiądz proboszcz Ma-
rek Kantecki. Uczestniczyły w niej delegacje reprezentujące okolicznych rolników, 
ogrodników, warzywników i pszczelarzy, a także poczty sztandarowe tutejszych or-
ganizacji społecznych. Podczas nabożeństwa dokonano poświęcenia wieńca dożyn-
kowego, chleba upieczonego z tegorocznej mąki, koszów z owocami i warzywami 
oraz kwiatów i miodu, a następnie wszystkie przyniesione dary zostały z wdzięczno-
ścią złożone na ołtarzu.
Na drugą część obchodów trzeba było poczekać do godzin popołudniowych. Wtedy 
też ulicami Bukówca przejechał wyjątkowo okazał korowód dożynkowy. Poza za-
przęgami konnymi i maszynami rolniczymi uczestniczyły w nim również motocykle 
oraz kultowe samochody, takie jak np. popularne „maluchy” należące do członków 
grupy „126p Leszno”. Na końcowym odcinku do korowodu dołączyły także Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta „Blue Brass Band” (dyr. Remigiusz Kuropka) oraz Mażoretki 

Początek dożynek 
w gminie włoszakowice
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„Twins” (instr. Karolina Prałat i Małgo-
rzata Kujawa). Po dotarciu na boisko przy 
bukówieckiej sali wiejskiej obie formacje 
dały dalszy pokaz swych umiejętności.
Tuż po występie orkiestry i mażoretek 
głos zabrał sołtys Bukówca Tadeusz Ma-
lepszy, który dokonał oficjalnego otwar-
cia dożynek i powitania zasiadających za 
stołem prezydialnym gości honorowych. 
Wśród nich obecni byli m.in: wójt gmi-
ny Włoszakowice Robert Kasperczak, 
przewodniczący Rady Gminy Kazimierz 
Kurpisz, starosta leszczyński Jarosław 
Wawrzyniak, ksiądz proboszcz Marek 
Kantecki, prezes miejscowego Kółka 
Rolniczego Edward Fligier oraz prze-
wodnicząca bukówieckiego KGW Kami-
la Gnacińska.
-W imieniu swoim i wszystkich mieszkań-
ców gminy Włoszakowice dziękuję Wam 
za ciężką pracę w polu. W szczególności 
chciałbym podziękować rolnikom senio-
rom, którzy mimo niedoboru sprzętu prze-
cierali szlaki dzisiejszym producentom 
żywności – powiedział w swoim przemó-
wieniu wójt Robert Kasperczak.
Kolejnym punktem imprezy był występ 
doskonale wszystkim znanego Zespołu 
Regionalnego im. Anny Markiewicz pod 
kierownictwem Małgorzaty Woźnej. W 
czasie pokazu obfitującego w ludowe tań-
ce i przyśpiewki miało miejsce tradycyjne 
przekazanie chleba oraz wieńca dożynko-

wego na ręce wójta i sołtysa. Następnie scenę przejęli nieco młodsi bukówczanie, czyli 
członkowie Zespołu Regionalnego „Nowe Lotko” prowadzonego przez Zofię Dragan, 
którzy również zaprezentowali przed publicznością elementy bogatego bukówieckiego 
folkloru. Pod koniec części artystycznej małą próbkę swych umiejętności dała jeszcze 
mieszkanka Bukówca Agata Szulc, wykonując akrobatyczny taniec pole dance.
Przed tradycyjną zabawą taneczną z didżejem Dariuszem Wandolskim nastąpiło jesz-
cze rozdanie głównych nagród w loterii fantowej oraz wręczenie pucharów i upomin-
ków dla zwycięzców rozgrywanych na dożynkach konkurencji sportowych (strzelanie 
z wiatrówki i rzuty lotkami). W trakcie trwania całej imprezy można było również 
skorzystać z takich dodatkowych atrakcji jak dmuchańce, kącik fotograficzny, gry i 
zabawy dla dzieci z animatorkami z firmy Anima Kids czy stoiska gastronomiczne.

A.A.
***

Dziękuję sponsorom i wszystkim zaangażowanym osobom za pomoc w organizacji 
dożynek wiejskich w Bukówcu Górnym.

Sołtys Bukówca Górnego Tadeusz Malepszy

ZaBaWa dożyNkoWa W dłUżyNIE
W tym roku miesz-
kańcy Dłużyny z 
pewnością nie mogą 
narzekać na brak im-
prez rekreacyjno-ro-
zrywkowych w ich 
miejscowości. Po 
zorganizowanych w 
lipcu II Pikniku ro-
dzinnym oraz jubi-
leuszowym Turnieju 
Fair Play przyszedł 
czas na tradycyjną 
zabawę dożynko-
wą, która odbyła się 
przy miejscowej sali 
wiejskiej w ostatnią 
sobotę wakacji.
Sobotnia impreza 
przeznaczona była 
zarówno dla najmłodszych dłużynian, jak i dla tych nieco star-
szych. Specjalnie z myślą o dzieciach przygotowano liczne 
konkurencje sprawnościowo-zręcznościowe, z kolei na doro-
słych czekała całonocna zabawa taneczna poprowadzona przez 
didżeja Mariana Furmana. Ponadto każdy, niezależnie od wie-
ku, mógł przejechać się bryczką, spróbować swoich sił w kon-
kursach strzelania z wiatrówki lub rzucania lotkami oraz skosz-

tować grillowanej 
kiełbasy i domowego 
ciasta. Przy okazji 
przeprowadzono też 
zbiórkę pieniędzy dla 
czteroletniej Emilki 
Pochanke z Włosza-
kowic, która od uro-
dzenia zmaga się z 
wieloma poważnymi 
chorobami.
Organizatorami dłu-
żyńskich dożynek byli 
sołtys wsi Aniela Po-
loszyk wraz z Radą 
Sołecką, tutejsze Koło 
Gospodyń Wiejskich 
oraz miejscowi spor-
towcy. Imprezę wspie-
rał również Gminny 

Ośrodek Kultury we Włoszakowicach.
Warto jeszcze wspomnieć, że następnego dnia w pobliskim 
sanktuarium maryjnym w Charbielinie została odprawiona co-
roczna msza święta dziękczynna za plony dla wszystkich wsi 
dawnej parafii charbielińskiej, w której skład wchodziła także 
Dłużyna.

A.A.
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Niedziela 29 sierpnia była ostatnim weekendowym dniem te-
gorocznych wakacji. Dlatego też Gminny Ośrodek Kultury 
przygotował dla mieszkańców Włoszakowic kilka ciekawych 
propozycji jej spędzenia.
W związku z niedawnym zakończeniem żniw, dzień rozpoczął się 
od uroczystej mszy świętej dziękczynnej za plony w miejscowym 
kościele parafialnym, którą koncelebrowali nowy proboszcz wło-
szakowickiej parafii ksiądz Zbigniew Dobroń oraz jego poprzednik 
– ksiądz Andrzej Szulc. Oprócz wiernych w nabożeństwie uczest-
niczyły również delegacje reprezentujące okolicznych rolników, 
ogrodników, sadowników, producentów pieczarek i pszczelarzy, a 
także poczty sztandarowe tutejszego Kółka Rolniczego i Włosza-
kowickiego Bractwa Kurkowego (które tego dnia organizowało 

coroczne strzelanie żniwne). Nie zabrakło też przedstawicieli 
władz samorządowych w osobach wójta gminy Włoszakowi-
ce Roberta Kasperczaka oraz przewodniczącego Rady Gminy 
Kazimierza Kurpisza. Najważniejszym elementem eucharystii 
było poświęcenie przyniesionych darów ziemi, w tym wieńca 
dożynkowego, które następnie zostały złożone na ręce gospoda-
rzy uroczystości – księdza proboszcza i włodarza naszej gminy. 
W świątyni nastąpiło ponadto rozdzielenie chleba upieczonego 
z tegorocznej mąki wśród wszystkich zgromadzonych.
Po południu w sali widowiskowej GOK miało miejsce ponowne 
wystawienie przedstawienia dla dzieci pt. „Pożegnanie Karolka” 
według oryginalnego scenariusza Haliny Gizińskiej, w którym 15-
letni Karol Kurpiński opuszcza na zawsze swoją rodzinną miejsco-
wość. W role tytułowego bohatera oraz jego rodziców, krewnych 
i przyjaciół wcielili się oczywiście członkowie włoszakowic-
kiej grupy literacko-teatralnej „Tajemnica słowa”. Gościnnie na 
skrzypcach zagrała uczennica Samorządowego Ogniska Muzycz-
nego we Włoszakowicach Klaudia Obiora. Za reżyserię spektaklu 
odpowiadała instruktorka grupy Kinga Kaźmierczak, a nad wła-
ściwym nagłośnieniem wydarzenia czuwał Leszek Dudek.
Ostatnia niedziela wakacji, ze względu na zbliżającą się 82. rocz-
nicę wybuchu II wojny światowej, miała zakończyć się publicz-
nym pokazem filmu „Orzeł” (1958) w reżyserii Leonarda Bucz-
kowskiego. Niestety, z przyczyn niezależnych od organizatora, 
ten punkt programu nie został zrealizowany.

A.A.

Ostatnia niedziela wakacji we Włoszakowicach

obchody wybuchy II wojny światowej w krzycku

1 września o godzinie 4.40 mieszkańcy Krzycka Wielkiego zebrali się przy 
tamtejszym pomniku „Poległym za Naszą i Waszą Wolność”, by uczcić 82. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Uroczystość rozpoczęła się od dźwięku syreny strażackiej oraz odtworzenia 
komunikatu nadanego na antenie Polskiego Radia 82 lata temu. Następnie 
odegrano i odśpiewano hymn państwowy. W dalszej części wydarzenia jego 
inicjatorzy, a więc dyrektor krzyckiej Szkoły Podstawowej Leszek Barszcz i 
miejscowa nauczycielka Barbara Leszkowicz-Barszcz, przytoczyli wspomnie-
nia Genowefy Niedźwiedzińskiej i księdza Mariana Balcerka (dawnych miesz-
kańców wsi) z pierwszych dni wojny. Wspomniano także inne osoby, takie jak 
chociażby Józef Przeracki (przedwojenny sołtys Krzycka Wielkiego i powsta-
niec wielkopolski, rozstrzelany we Włoszakowicach 21 października 1939 
r.), Franciszek Jeśkowiak czy ksiądz Ignacy Węcławski (ówczesny proboszcz 
parafii Krzycko Małe, który zginął w obronie ojczyzny). Całość uzupełniły 
utwory wielkich polskich artystów – Władysława Broniewskiego, Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego, Jacka Kaczmarskiego i Henryka Mikołaja Góreckiego.
W uroczystości uczestniczyli m.in. przewodniczący Rady Gminy Włoszakowi-
ce Kazimierz Kurpisz, radna gminy Dorota Langner, proboszcz parafii Krzycko 
Małe ksiądz Marek Denisiuk oraz członkowie tutejszej jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej z prezesem Henrykiem Simonem i naczelnikiem Maciejem 
Płócieniczakiem na czele. Było to już czwarte tego typu spotkanie zorganizo-
wane w Krzycku Wielkim.                                           Arkadiusz Szymczak

Szkolenia komputerowe w GCF
Czy Gminne Centrum Folkloru może mieć coś wspól-
nego z nowoczesnością? Jak najbardziej! Udowadnili 
to bukówieccy seniorzy, którzy począwszy od 23 lipca 
brali udział w zorganizowanych tam szkoleniach kom-
puterowych.
Szkolenia odbywały się w ramach projektu „Cyfrowy 
mieszkaniec – kompleksowy projekt wsparcia naucza-
nia TIK wielkopolskiej lokalnej grupy działania Kraina 
Lasów i Jezior” (organizowanego w ramach Działania 
8.2. Uczenie się przez całe życie, Osi Priorytetowej 8: 
Edukacja, Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020). Kurs obejmował pięć 
głównych modułów, takich jak: informacja, komunika-
cja, bezpieczeństwo, tworzenie treści i rozwiązywanie 
problemów. Zajęcia, w których uczestniczyło kilkuna-
stu seniorów, prowadził instruktor Antoni Raburski.
Bukówieckie szkolenia trwały do 1 września i zosta-
ły zwieńczone egzaminem zewnętrznym. Co ciekawe, 
taki sam kurs równolegle odbywał się też we Włosza-
kowicach, gdzie na zajęcia uczęszczały panie z miej-
scowego Koła Gospodyń Wiejskich.

A.A.
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Zmian w przepisach ruchu drogowego 
ciąg dalszy

W jednym z wcześniejszych numerów „Naszego Jutra” moż-
na było przeczytać o zmianach w przepisach ruchu drogo-
wego, dotyczących bezwzględnego pierwszeństwa pieszych 
na przejściach. Jednak to nie jedyne zmiany, które ostatnio 
zaszły w kodeksie drogowym. Pozostałe przedstawiamy w 
niniejszym artykule.
Najważniejsza wprowadzona zmiana dotyczy ujednolicenia 
prędkości w terenie zabudowanym. Dotychczas w godzi-
nach od 23.00 do 5.00 mogliśmy poruszać się przez miej-
scowości z maksymalną prędkością 60 km/h, podczas gdy 
od 5.00 do 23.00 obowiązywało ograniczenie do 50 km/h. 
Obecnie przez całą dobę prędkość w obszarze zabudowa-
nym jest ograniczona do 50 km/h.
Kolejna zmiana mówi o zachowywaniu odległości między 
pojazdami. Koniec z „jazdą na zderzaku”, która bardzo czę-
sto stanowiła przyczynę niebezpiecznych wypadków. Na 
autostradach i drogach ekspresowych trzeba aktualnie za-
chowywać odległość od poprzedzającego pojazdu wynoszą-
cą przynajmniej połowę naszej aktualnej prędkości (np. przy 
prędkości 100 km/h jest to min. 50 m). Co ważne, przepis 
ten nie obowiązuje przy manewrze wyprzedzania.
Poza tym wprowadzono również nowe przepisy dotyczące 
coraz popularniejszych w ostatnim czasie hulajnóg elek-
trycznych. Obecnie traktuje się je jak pojazdy, więc poru-
szające się nimi osoby niepełnoletnie muszą posiadać kar-
tę rowerową albo prawo jazdy (kategorii AM, A1, B1 lub 
T), a dzieci poniżej 10 lat mogą nimi jeździć tylko w strefie 
zamieszkania i jedynie pod okiem rodziców. Nie wolno też 
jeździć hulajnogą po spożyciu alkoholu, w dwie osoby i 
szybciej niż 20 km/h oraz holować nią innego pojazdu bądź 
przewozić ładunku.
Przepisy uregulowały też poruszanie się na rolkach, wrotkach 

i deskorolkach (nazywanych urządzeniami wspomagającymi 
ruch). Na tych typach urządzeń można już legalnie jeździć 
po ścieżkach rowerowych, nie wolno natomiast poruszać się 
po jezdni, a na chodniku należy ustępować pierwszeństwa 
pieszym. Podobnie jak w przypadku hulajnóg zabronione 
jest poruszanie się w stanie nietrzeźwości, przewożenie dru-
giej osoby, zwierzęcia lub ładunku oraz holowanie, a także 
czepianie się innych pojazdów czy jazda tyłem.
Choć wprowadzonych zmian w kodeksie drogowym jest 
wiele, to na tym nie koniec. Jeszcze w tym roku, prawdo-
podobnie 1 grudnia, ma wejść w życie kolejna nowelizacja. 
Grudniowe zmiany mają dotyczyć m.in. zaostrzenia kar za 
łamanie przepisów. Mandat w wysokości 1,5 tys. zł otrzy-
ma kierowca, który przekroczy prędkość o co najmniej 30 
km/h. Bez znaczenia będzie w tym przypadku, czy stanie 
się to w terenie zabudowanym, czy poza nim. Maksymal-
na grzywna, którą będzie można nałożyć za wykroczenie 
drogowe wzrośnie z 5 tys. do 30 tys. zł. Przewidziane jest 
także zaostrzenie kar dla pijanych kierowców, obejmujące 
m.in. obowiązek wypłaty renty przez sprawcę przestępstwa 
umyślnego ze skutkiem śmiertelnym, orzekany bezpośred-
nio w postępowaniu karnym (przyznanie renty przez sąd 
będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wnio-
sku osoby uprawnionej lub prokuratora). Zmiany dotkną 
również systemu punktów karnych. Punkty za wykrocze-
nie będą kasowane po upływie dwóch lat (a nie po roku jak 
obecnie) i będą miały wpływ na wysokość polisy OC. Ma 
to być nagroda dla bezpiecznych kierowców, którzy dzię-
ki temu zapłacą mniej. Niezaprzeczalnie szykuje się więc 
prawdziwa rewolucja w kodeksie drogowym.

Natalia Malanowska
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Od redakcji. Kolejnym ołtarzem znajdującym się w kościele pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach, którego historię przedstawiamy 
w „Naszym Jutrze”, jest ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej.

Ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej
Kult, jakim ludzie otaczają Maryję w 
naszym regionie, jak i w całej Polsce, 
jest bardzo silny. Świadczy o tym cho-
ciażby ołtarz Matki Bożej Częstochow-
skiej, który przed trzema wiekami po-
wstał we włoszakowickiej świątyni.
Ołtarz pochodzi z lat 20. XVIII wie-
ku i został wybudowany z fundacji 
księdza Kazimierza Płaczkowskiego 
(siostrzeńca ówczesnego proboszcza 
Włoszakowic ks. Marcina Lubońskie-
go). Informacja ta pochodzi z 1727 
roku, kiedy wspomina się o Płacz-
kowskim, że jest to „promotor ołtarza 
Różańca Św.”. Natomiast w roku 1733 
mówi się o nim, iż jest „Proboszczem 
w Ruchocicach” oraz „kolatorem ołt. 
Różańca”. Użyte słowa wskazują na 
to, że jako promotor, czyli inicjator 
i opiekun, oraz jako kolator, czyli 
ofiarodawca, był on fundatorem tego 
ołtarza. Ponadto o ołtarzu wzmianko-
wano już w 1725 roku, a więc musiał 
powstać około tegoż roku.
Drewniany ołtarz został wybudowany 
w stylu barokowym. Podobnie jak po-
zostałe kościelne ołtarze na przestrze-
ni wieków zmieniał on swoją kolory-
stykę. Spod odprysków obecnej farby 
wyłania się kolor błękitny. Główne 
pole ołtarza zostało ujęte kolumna-
mi korynckimi po obu stronach. Za 
kolumnami znajdują się pilastry (po 
wewnętrznych i zewnętrznych stro-
nach) z głowicami rzeźbionymi w 
liście akantu, które dźwigają gzyms. 
Na nim umiejscowiono dwa anioły ze 
złożonymi rękami (dziś pozostał tylko 
jeden, gdyż drugi uległ zniszczeniu). 
Ponad gzymsem widoczna jest prosta 
nastawa z występującymi trójkątnie 
końcami, zdobiona elementami sny-
cerskimi oraz w formie festonów na 
bokach. Półkoliście wieńczy ją de-
likatny gzyms, na którego końcach 
umieszczono putta (małe aniołki) 
wskazujące na ozdobną glorię (któ-
ra została zdjęta). Gloria składa się z 
koła, oplecionego wieńcem z posre-
brzanych chmur z wychodzącymi pro-
mieniami. We wnętrzu widnieje sym-
bol Maryi z namalowanych na sobie 
liter M, A, R, I, A.
W głównym polu ołtarza znajduje się 
obraz Matki Bożej Częstochowskiej. 
Jest to kopia słynnej ikony wykonana 

na płótnie, która jednak różni się od oryginału. 
Rok jej powstania nie jest znany. Najprawdo-
podobniej pochodzi z końca XVI lub początku 
XVII wieku. Można też wysunąć hipotezę, że 
sam obraz powstał około 200 lat przed ofiaro-
waniem zdobiącej go srebrnej sukni, czyli około 
roku 1510, i pochodzić z drugiego kościoła, któ-
ry został wtedy wybudowany. Potwierdza to fakt, 
że kościół z 1510 roku rozebrano, a w momencie 
spłonięcia kolejnego był już nieużytkowany.
Obraz nosi znamiona swojej wielowiekowej hi-
storii. Kilka miejsc w jego górnych partiach uzu-
pełniono w trakcie renowacji za czasów księdza 
proboszcza Andrzeja Błaszaka. Dół natomiast 
spłonął albo został dotkliwie zniszczony w czasie 
wielkiej grabieży kościoła 13 lipca 1700 roku. Są 
to jednak tylko domysły, ponieważ nie zachowa-
ły się żadne precyzyjne informacje na ten temat 
(potwierdzić mogą to jedynie badania naukowe).
Do niedawna obraz przykryty był suknią, ofia-
rowaną w 1695 roku przez księdza Marcina 
Lubońskiego (M. L.) Została ona wykonana z 
trybowanej srebrnej blachy, na której wybito 
symbole roślinne. Poniżej sukni wybity jest na-
pis w języku łacińskim, zakończony literami M, 
L, P, W i datą 1695. Głowy Maryi i Jezusa zdo-
bią korony wysadzane szlachetnymi kamienia-
mi. Nad obrazem znajduje się również drewnia-
na korona, która dawniej była podtrzymywana 

przez dwa putta (obecnie już ich nie 
ma). Przy obrazie umieszczono wiele 
wotów ofiarowanych Matce Bożej. 
Cudowny obraz kiedyś chowany był 
za zasuwą, którą odsłaniano jedynie 
na nabożeństwa. Właśnie to prawdo-
podobnie uratowało srebrną suknię 
przed grabieżą przez okupanta w trak-
cie II wojny światowej. W swoich za-
piskach z okresu zamknięcia kościoła 
Anna Grycz napisała: Dnia 22 czerw-
ca 1941 r., a była to niedziela zebra-
liśmy się w naszej świątyni dla wspól-
nych modlitw. Odmówiliśmy właśnie 
różaniec, by odśpiewać „Pod twoją 
obronę”, aż tu nagle zjawiają się hi-
tlerowcy z batami i nakazują nam z 
kościoła wychodzić. Serce bólem się 
ścisnęło! Ze łzą w oku spojrzeliśmy 
raz jeszcze na obraz Matki Boskiej i 
przysięgliśmy, że będziemy codziennie 
w domu różaniec odmawiać i prosić 
Ją o opiekę nad całą parafią. I stała 
się rzecz dziwna. Kiedy kościół obró-
cono na składnice zboża, wykradzio-
no wszystkie szaty liturgiczne, mon-
strancje i naczynia święte, pozostał 
tylko obraz M. Boskiej nienaruszony, 
a wiadomo przecież że cała suknia M. 
Boskiej wybita jest ze srebrnej blachy. 
Łakomy wzrok hitlerowski jej nie do-
strzegł. Na samej zasuwie znajdował 
się obraz Matki Bożej Różańcowej, 
ten sam, który wisi obecnie nad wej-
ściem do zakrystii. Namalowany zo-
stał na desce farbą olejną i pochodzi z 
tych samych lat co ołtarz. Po jego obu 
stronach była dekoracja snycerska. Z 
kolei malowidło znajdujące się w na-
stawie to obraz Świętej Barbary. Jego 
pochodzenie pozostaje nieznane.
Sam ołtarz nie jest tak cenny, jak 
obraz Madonny, będący bezcennym 
skarbem tej ziemi. Przez lata Wło-
szakowice i tutejszy kościół były 
rabowane, a on wciąż trwa, do dziś 
otoczony żywym kultem wiernych. 
Świadczą o tym pozostawione Maryi 
wota, w tym złote i srebrne korony 
i serca, srebrna suknia, perły, korale, 
diamenty i bursztyny, które od pra-
wie 300 lat zdobią jej podobiznę. 
Lecz nie one są wartościowe. Naj-
większym naszym skarbem i klejno-
tem jest Ona sama.

Rafał Grygiel
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Od redakcji. Niezmiennie publikujemy dwa kolejne artykuły leszczyńskiego historyka Damiana Szymczaka. Jako że jest już po wa-
kacjach, to dotyczą one spraw szkolnych i tych związanych z pracą (lub jej brakiem).

Znad Morza Czarnego do Włoszakowic
Niemieckie władze kolonizacyjne wła-
śnie z tamtych okolic ściągnęły do Wło-
szakowic dużą rodzinę. Jako ciekawost-
kę warto podać, że dzieci miały się tu 
uczyć i to dość długo, bo aż do… siedem-
nastego roku życia.
Założona w 1886 roku niemiecka Komisja 
Kolonizacyjna, najkrócej mówiąc, miała 
germanizować ziemie polskie znajdujące 
się pod zaborem niemieckim. Przy czym z 
reguły podaje się tutaj złą czy raczej nie-
pełną informację, że zajmowała się wy-
kupem majątków ziemskich i polskich 
gospodarstw, by oddać je osadnikom spro-
wadzonym z głębi Niemiec. Oczywiście tak 
było, ale działała też szerzej – wykupywała 
kamienice w miastach oraz sprowadzała 
najrozmaitszych majstrów typu szewcy czy 
dekarze, a nawet policjantów.
Działała rzecz jasna także na terenie tutej-
szej gminy. Jak się okazuje, sprowadzała 
tu osadników nie tylko z Niemiec, ale i z 

zagranicy. W lipcu 1905 roku sprowa-
dzono do Włoszakowic i oddano miej-
scowe gospodarstwo rolne dziesięcio-
osobowej rodzinie niemieckiej z Rosji, 
a konkretnie z guberni taurydzkiej 
położonej na południowej Ukrainie, 
nad Morzem Czarnym. Jak można się 
domyślić jej członkowie byli z pocho-
dzenia Niemcami, których przodkowie 
emigrowali w tamte strony. Niestety 
nie wiemy dokładnie, kto wchodził 
w skład tej rodziny. Zapewne ojciec, 
matka i ośmioro dzieci – taka liczba 
potomstwa nie była w tamtych cza-
sach niczym niezwykłym. Wiemy na-
tomiast, że dzieci nie miały w dawnym 
miejscu zamieszkania żadnej możli-
wości nauki, ówczesna Rosja była bo-
wiem bardzo zacofana pod względem 
edukacji. W przeciwieństwie do Nie-
miec, gdzie system szkolny obejmował 
już wówczas wszystkich. Ustalono za-

tem, że z powodu ogromnych braków dzieci 
uczyć się będą długo, bo właśnie do siedem-
nastego roku życia. Co już było nietypowe, 
gdyż na początku XX wieku nawet w tak 
rozwiniętym kraju jak Niemcy przytłacza-
jąca większość osób kończyła edukację na 
szkole powszechnej, która wtedy składała 
się z siedmiu klas. A później po prostu szło 
się do pracy lub do majstrów na naukę za-
wodu. Jak widać nowi, młodzi mieszkańcy 
Włoszakowic pracę zarobkową mieli podjąć 
nieco później.
Dodam, iż to nie pierwszy taki przypadek. 
W artykule „Z niemieckich czasów” pi-
sałem, że rok wcześniej do Włoszakowic 
znad Morza Czarnego trafił wraz z rodziną 
pan Kirsch. On również dostał od Komisji 
Kolonizacyjnej ziemię. We Włoszakowi-
cach powstała zatem mała kolonia „czar-
nomorska”.

Damian Szymczak,
źródło: Orędownik, nr 163 z 1905 r.

Ponoć brak wiadomości to też wiado-
mość. W każdym razie dowiadujemy się, 
że zaraz po I wojnie światowej burmistrz 
Leszna planował współpracę ze staro-
stwem przy budowie dróg w powiecie. 
Z kolei starostwo zamierzało wykonać 
drogę na odcinku Krzycko Wielkie – Bu-
kówiec Górny. Chodziło nie tylko o same 
inwestycje, ale i o walkę z bezrobociem. 
Leszno do ojczyzny wróciło 17 stycznia 
1920 roku. Jego pierwszym burmistrzem 
został Paweł Dombek (burmistrzem komi-
sarycznym, to znaczy wyznaczonym przez 
rząd), który pełnił jednocześnie funkcję 
posła. Był więc odpowiedzialny za cały 
okręg wyborczy, w skład którego wchodził 
również powiat leszczyński. A w nim nie 
działo się dobrze.
25 października 1921 roku Dombek wysłał 
wręcz dramatyczne pismo do Wydziału Po-
wiatowego, czyli Zarządu Starostwa Lesz-
czyńskiego. Przypomniał, że bezrobotnych 
w Lesznie było wówczas 521. Na domiar 
złego wyczerpały się środki na zapomogi 
dla nich i ich rodzin. Podobnie miało być 
w powiecie, tu jednak nie podał ile osób 
nie miało szans na zatrudnienie. Niemniej 
jednak sytuacja wydawała się bardzo trud-

Bezrobocie w odrodzonej Polsce
na. Co ważne podkreślał też, że zapo-
mogi to ostateczność, a ludzie muszą 
mieć możliwość pracy.
W tej sytuacji proponował władzom 
powiatu, by wspólnie starać się o 
środki na roboty drogowe, a konkret-
nie na zatrudnienie robotników przy 
naprawach starych i budowie nowych 
dróg wokół Leszna, co dałoby pracę 
mężczyznom z powiatu i miasta. Takie 
rozwiązanie z powodzeniem wdrożo-
no choćby w powiecie śremskim 
Ze Starostwa Powiatowego odpisano 
już dwa dni później. Informowano, że 
zatrudniają 150 robotników przy dro-
gach powiatowych. Tymczasem do wy-
konania wszystkich prac potrzebnych 
było aż 500 pracowników. Niestety na 
zatrudnienie aż tylu budżet powiatu 
nie mógł sobie pozwolić. I chyba nic z 
tej współpracy pomiędzy samorządem 
miejskim i powiatowym nie wyszło.
Co nie znaczy, że nic w tym kierunku 
nie robiono. Świadczy o tym pismo, 
które 10 listopada przesłano do Wy-
działu Powiatowego w Lesznie z Urzę-
du Wojewódzkiego w Poznaniu. Była 
to odpowiedź na wcześniejsze pytanie, 

czy powiat może liczyć na dofinansowanie 
inwestycji drogowych na swoim terenie? 
Z Poznania napisano, że tak, kazano nawet 
przygotować stosowne wnioski, z wyszcze-
gólnieniem dróg do naprawy lub budowy.
Leszczyńskie starostwo przygotowało to 
12 grudnia. Wśród planowanych inwesty-
cji była budowa szosy Krzycko Wielkie 
– Sądzia (Neuguthel) – Bukówiec Górny. 
Wówczas znajdowała się tam droga grun-
towa, którą zamierzano wybrukować. Wło-
darze powiatu chcieli rozpocząć prace wio-
sną 1921 roku, deklarowali przy tym, że 
na własny koszt dokonają zakupu i zwózki 
kamieni na drogę. 
I jeszcze jedna informacja. Odcinek z 
Krzycka Wielkiego do Boguszyna został 
wybrukowany już za czasów niemieckich. 
To niestety wszystko. Nie znamy odpowie-
dzi na najważniejsze pytanie – czy wów-
czas pieniądze znaleziono i marzenia o bru-
kowanej drodze zrealizowano? 

Damian Szymczak, 
źródło: Archiwum Państwowe w Lesznie, 
Wydział Powiatowy w Lesznie, Sprawy 
ogólno-szosowe [szosy gminne i powiato-
we, uregulowanie rowów przydrożnych i 
mostów], sygnatura 383
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20 maja 2014 r. pojechaliśmy na kolejną 
jednodniową wycieczkę do Niemiec, tym 
razem odwiedzając miasta Drezno i Miśnia. 
Pierwsze z nich, zwane miastem baroku, liczy 
540 tys. mieszkańców i stanowi stolicę kraju 
związkowego Saksonia (graniczącego z Pol-
ską). Z kolei drugie, położone nieopodal, jest 
znacznie mniejsze, bo zamieszkuje je jedynie 
27 tys. osób. Oba leżą nad rzeką Łabą.
Drezno
Na granicy polsko-niemieckiej w Zgorzelcu 
spotkaliśmy się z naszym przewodnikiem, 
który w trakcie dalszej drogi wstępnie za-
poznał nas z historią początkowego celu na-
szej podróży, czyli Drezna. Po dotarciu na 
miejsce zwiedziliśmy osiemnastowieczne 
centrum miasta, gdzie wszystkie okazałe bu-
dowle wykonane są z piaskowca. Najważ-
niejszy tutejszy zabytek to Pałac Zwinger, 
rozbudowany w latach 1703-1733 na zlece-
nie elektora Saksonii i późniejszego elekcyj-
nego króla Polski (1697-1706 i 1709-1733) 
Augusta II Mocnego. Obecnie mieści się w 
nim muzeum i Galeria Obrazów Starych Mi-
strzów, takich jak Tycjan, Rembrandt, Ru-
bens czy Santi. Jest tu też pawilon z kolekcją 
kosztownej porcelany chińskiej, japońskiej 
i niemieckiej oraz Salon Matematyczno-Fi-
zyczny ze słynnymi historycznymi zegarami 
i przyrządami naukowymi.
Zwiedzając potężny kompleks pałacowy 
zobaczyliśmy też inne ciekawe obiekty 
wchodzące w jego skład, takie jak: Opera 
Sempera, Pawilony Francuski, Miejski i 
Wałowy (ostatni z herbem Rzeczpospolitej 
w fasadzie oraz polską koroną na jej szczy-
cie), Długa Galeria z Bramą Koronną (z ko-
roną królewską z herbem Rzeczpospolitej 
podtrzymywaną przez cztery polskie orły) 
czy fontanna Nymphenbad.
Nieopodal Zwingera wznosi się potężny 

renesansowy Zamek Rezydencyjny, 
zwany również Rezydencją Wettynów, 
od XV w. pełniący funkcję siedziby 
książąt i królów Saksonii. Przebudo-
wano go w latach 1889-1901, a nastę-
pie odbudowano po II wojnie świato-
wej. Obecnie stanowi on kulturowe 
centrum miasta, z Państwowymi Zbio-
rami Sztuki (jedna z największych ko-
lekcji sztuki w Europie).
Obok pałacu i zamku stoi ponadto ka-
tolicka świątynia – katedra Świętej 
Trójcy. Wyróżniają ją figury świętych 
naturalnych rozmiarów zdobiące dach 
(do dzisiaj przetrwało 78 rzeźb, w tym 
kilka przedstawiających polskich mę-
czenników) oraz wysoka wieża. Wnę-
trze składa się z trzech naw i ołtarza 
głównego z zielonego marmur, zdobio-
nego złocieniami i barokowym obrazem 
przedstawiającym „Wniebowstąpienie 
Jezusa”. Są tu też zabytkowe organy 
Silbermanna i barokowa ambona.
Innym ważnym obiektem sakralnym 
Drezna jest Frauen Kirche, czyli ko-
ściół Marii Panny (mariacki) wy-
znania luterańskiego, uznawany za 
największą na świecie budowlę wy-
konaną z piaskowca. Został wzniesio-
ny w latach 1726-1743, oczywiście w 
stylu barokowym. Posiada imponu-
jącą kopułę, nazywaną „kamiennym 
dzwonem”, na której szczycie znajdu-
je się platforma widokowa.
Spacerując dalej po mieście doszli-
śmy do malowidła ściennego „Orszak 
książęcy” na fasadzie gmachu Langer 
Gang. To imponujące dzieło, wykonane 
z kilku tysięcy płytek z porcelany mi-
śnieńskiej, ma 101 m długości i 10,5 m 
wysokości. Przedstawia ono 35 wład-

ców z dynastii 
Wettynów, po-
nad 50 znanych 
n a u k o w c ó w, 
artystów i rze-
m i e ś l n i k ó w 
oraz konie i 
psy.
Pod koniec po-
bytu w Dreźnie 
obejrzel iśmy 
jeszcze Alberti-
num – muzeum 
Państwowych 
Zbiorów Sztu-
ki z Galerią 
Nowych Mi-
strzów, które 

Wspomnienia z wycieczek zorganizowanych przez 
koło Gospodyń z Bukówca Górnego cz. X – drezno i Miśnia

znajduje się na wschodnim końcu Tarasu 
Brühla, zwanego „Balkonem Europy”. Na 
pobliskim Rynku Nowomiejskim zauwa-
żyliśmy ponadto pozłacany pomnik konny 
wspomnianego już króla Augusta II Moc-
nego (tzw. Złoty Jeździec, cokół ozdobiony 
herbem Polski z okresu panowania Wetty-
nów), odsłonięty 26 listopada 1736 r .
Drezno najlepiej prezentuje się z Mostu 
Augusta II, wybudowanego z piaskowca w 
latach 1727-1751. Podczas wojny przepra-
wa ta została zniszczona, ale odbudowano 
ją w 1990 r., jednocześnie przywracając jej 
historyczną nazwę.
Jadąc do Miśni, oddalonej o ok. 30 km, 
zauważyliśmy jeszcze Zamek Moritzburg 
– pałac na wodzie, położony na obrzeżach 
Drezna. Swój dzisiejszy wygląd ta majesta-
tyczna budowla zawdzięcza przebudowie z 
XVIII w., którą również zlecił i sfinanso-
wał August II.
Miśnia
Po dojechaniu do Miśni w pierwszej ko-
lejności udaliśmy się na skaliste wzgórze 
górujące nad miastem, na którym wznosi 
się Zamek Albrechtsburg. Obok znajdu-
je się też katedra świętych Jana i Donata 
założona w 968 r. przez cesarza Ottona I. 
Dziś jest to kościół luterański z dwoma po-
tężnymi wieżami.
Jednak Miśnia znana jest przede wszyst-
kim jako europejska stolica porcelany. 
Na mocy dekretu Augusta II Mocnego w 
1710 r. założono tutaj pierwszą na Starym 
Kontynencie manufakturę białego złota, 
jak niegdyś określano ten rodzaj ceramiki. 
Od ponad 300 lat nieprzerwanie produkuje 
się w niej porcelanę słynną na cały świat, 
której znakiem rozpoznawczym są dwa 
błękitne skrzyżowane miecze (fragment 
herbu Wettynów). My zwiedziliśmy tam-
tejszą galerię i sklep firmowy, gdzie można 
podziwiać oraz zakupić różnego rodzaju 
porcelanowe naczynia i figurki.
Następnie przeszliśmy spacerem na sta-
rówkę, gdzie zaprowadziły nas wąskie 
brukowane uliczki poprzecinane licznymi 
placami z restauracjami, kawiarniami i skle-
pikami dla turystów. Przy niewielkim rynku 
w centrum miasta stoi gotycki kościół NMP, 
obok którego zatrzymaliśmy się na chwilę, 
by wysłuchać bicia porcelanowych dzwon-
ków zawieszonych w oknie wieży.
Warto wspomnieć, że poza porcelaną, Mi-
śnia słynie również z uprawy winorośli i 
produkcji wina. Leży nawet na szlaku win-
nym i co roku odbywa się w niej święto 
winobrania.

Janina GrzesieckaPrzykład figurki porcelanowej z Miśni, źródło: www.weselakowa-
ispolka.pl
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Kurs Wokalny Włoszakowice 2021

Tegoroczny Kurs Wokalny zwieńczyły dwa koncerty. Pierwszy z nich (Musica Sacra) odbył się w sobotę 21 sierpnia 
w charbielińskim sanktuarium maryjnym i składał się z arcydzieł wokalnej muzyki religijnej

Z kolei drugi koncert (Finałowy) miał miejsce następnego dnia w Sali Trójkątnej włoszakowickiego Pałacu Sułkowskich, 
gdzie rozbrzmiały pieśni, arie i duety, w większości pochodzące z klasycznych oper
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     Z ŻYCIA ŚDS

„Ja, żołnierz, poeta, czasu 
kurz…” – tak o sobie w wier-
szu „Rodzicom” pisał Krzysz-
tof Kamil Baczyński, kolejny 
przedstawiany przez nas Lite-
racki Patron Roku 2021. 
Krzysztof Kamil Baczyński 
urodził się 22 stycznia 1921 
roku w Warszawie, jako syn 
znanego krytyka literackie-
go Stanisława Baczyńskiego 
oraz nauczycielki pochodzącej 
z zasymilowanej rodziny ży-
dowskiej Stefanii z d. Zieleń-
czyk. Był bardzo chorowitym 
dzieckiem – cierpiał m.in. na 
astmę, miał też słabe serce. 
Uczęszczał do warszawskiego 
Państwowego Gimnazjum im. 
Stefana Batorego i już wtedy 
zainteresował się pisaniem wier-
szy. Posiadał wiele talentów artystycznych, w przyszłości chciał 
zostać grafikiem oraz ilustratorem, planował także studia we Fran-
cji. Wszystkie jego plany pokrzyżował jednak wybuch II wojny 
światowej. Studiując literaturę polską na tajnych kompletach Uni-
wersytetu Warszawskiego, poznał swoją przyszłą żonę – Barbarę 
Drapczyńską. Podczas okupacji współredagował pismo „Płomie-
nie”, był też związany z miesięcznikiem „Droga”. W 1943 roku 
podjął decyzję o przystąpieniu do Grup Szturmowych Szarych Sze-
regów. Od lipca tegoż roku pełnił funkcję sekcyjnego w II plutonie 
„Alek” 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka” AK w stopniu star-
szego strzelca. Tuż przed wybuchem powstania warszawskiego, w 
lipcu 1944 roku, został przeniesiony do batalionu „Parasol”. Zginął 
w czwartym dniu powstania, przy Placu Teatralnym w Pałacu Blan-

Literaccy Patroni Roku 2021 cz. III 
– Krzysztof Kamil Baczyński

ka. Jego ciało odnalezio-
no w styczniu 1947 roku w 
ruinach Ratusza, gdzie jego 
matka rozpoznała go po zło-
tym łańcuszku na szyi. W 
powstaniu zginęła również 
jego żona.
Baczyński zostawił po so-
bie ponad 500 utworów. 
Uznawany jest za jednego 
z najwybitniejszych po-
etów czasów okupacji. Jego 
twórczość bardzo wyraźnie 
wyraża cechy pokolenia Ko-
lumbów (obejmującego pi-
sarzy polskich urodzonych 
około roku 1920), gdyż to 
właśnie wojna była przeży-
ciem, które w największym 
stopniu ukształtowało jego 

sposób pisania. Pisał wiersze 
katastroficzne w konwencji apokaliptycznej i onirycznej, poru-
szając także tematy ponadczasowe, związane z psychiką i duszą 
człowieka. Obok wstrząsających wierszy opisujących życie w 
okupowanej Polsce tworzył również erotyki i utwory pełne na-
dziei, nastrojowości, składające się z rozbudowanych metafor, 
a nawet elementów świata baśniowego. Jego utwory śpiewane 
były m.in. przez Ewę Demarczyk, Michała Bajora, Grzegorza 
Turnaua czy Jacka Kaczmarskiego. Do najpopularniejszych 
dzieł Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zaliczają się następujące 
tytuły: „Elegia o... [chłopcu polskim]”,, „Historia”, „Spojrze-
nie”, „Pragnienia”, „Ten czas”, „Pokolenie”, „Biała magia” oraz 
„Gdy broń dymiącą z dłoni wyjmę...”.

Ewelina Skopińska

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy dzielili z nami smutek i żal 

oraz wzięli udział w ostatnim pożegnaniu

śp. 
Stanisława fórmanowskiego

księdzu Markowi Denisiukowi, 
organiście, pocztom sztandarowym, 
delegacjom, krewnym i sąsiadom.

Serdeczne Bóg zapłać 
składa rodzina

Wakacje w ŚDS 

Wakacje we włoszakowickim Środowiskowym Domu Samopomo-
cy minęły stanowczo za szybko! Czas ten jednak wykorzystaliśmy 
bardzo intensywnie. Nasze terapeutki zapewniły nam wiele różnych 
atrakcji. Uczestniczyliśmy w licznych zajęciach edukacyjnych, ta-
kich jak np. „Letnie owoce i warzywa”, „Bezpieczne wakacje” czy 
„Podróż po polskich miastach”, oraz muzyczno-tanecznych (m.in. 
karaoke) i potańcówkach. Nie zabrakło też zajęć rękodzielniczych i 
sportowych, prac i odpoczynku w ogrodzie, biblioterapii oraz kina 
ŚDS. To były dobrze spędzone dwa miesiące. 

Rada Domu
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11 lipca w bukówieckiej sali wiejskiej odbyło się przedstawie-
nie teatralne dla dzieci w wykonaniu grupy „Tajemnica słowa”, 
przygotowane w ramach „Wesołych wakacji 2021” z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury we Włoszakowicach. Mimo pięknej słonecz-
nej pogody i obaw, że większość osób wypoczywa tego dnia na 
plaży, frekwencja – jak na trwający czas epidemii – dopisała.
Włoszakowicka grupa literacko-teatralna (działająca przy GOK 
Włoszakowice od blisko 10 lat) już po raz drugi wystawiła 
„Czerwonego Kapturka”, jako widowisko skierowane głów-
nie do młodszej części publiczności, choć i starsi widzowie nie 
mogli narzekać na nudę. W niedzielnym spektaklu można było 
zobaczyć Amelię Golińską, która wystąpiła w roli narratorki, 
Agnieszkę Nowicką, która wcieliła się w wilka, Aleksego Urba-
niaka jako gajowego i kapitana Ruszta, Marię Smolarek, która 
zagrała matkę i babcię Kapturka, a także Blankę Mierzyńską 
i Matyldę Smolarek, które zaprezentowały się jako tytułowy 
Czerwony Kapturek. Za scenariusz i reżyserię odpowiadała 
niezastąpiona instruktorka i opiekunka grupy Kinga Kaźmier-
czak. Scenografię stworzyła Anna Wróblewska, a charaktery-

zacja leżała po stronie wspomnianej wcześniej Marii Smola-
rek (będącej również aktorką). Dźwiękiem zajęli się Dariusz 
Wandolski i Wojciech Białasik z firmy Soundproduction. Na 
zakończenie przedstawienia wszystkie wymienione osoby 
otrzymały gromkie brawa.

Natalia Malanowska

W niedzielę 18 lipca we włoszakowickim parku i w pobliskiej 
sali widowiskowej GOK naprawdę dużo się działo. Po połu-
dniu miały tam miejsce aż dwa wydarzenia kulturalne z różnych 
dziedzin sztuki – teatru i malarstwa.
Jako główne wydarzenie, przygotowane w ramach trwającego 
cyklu „Wesołe wakacje 2021” z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
we Włoszakowicach, odbył się kolejny spektakl grupy literacko-
teatralnej „Tajemnica słowa”. Tym razem było to przedstawienie 
pt. „Pożegnanie Karolka” według oryginalnego scenariusza Hali-
ny Gizińskiej. Widowisko dotyczyło prawdziwego wydarzenia z 
historii naszej miejscowości sprzed 221 lat, a mianowicie wyjaz-
du dwunastoletniego Karola Kurpińskiego z domu rodzinnego. 
Młodzi aktorzy zaprezentowali swego rodzaju wyobrażenie, jak 
mogło wyglądać pożegnanie młodego Karola z rodziną, przyja-
ciółmi i Włoszakowicami (które opuszczał już na zawsze).

W przedstawieniu wystąpili: Agnieszka Nowicka (matka Fran-
ciszka), Aleksy Urbaniak (ojciec Marcin), Maria Smolarek (wuj 
Roch Wański i wuj ksiądz proboszcz Karol Wański), Zuzanna 
Przydróżna (koleżanka Karolka), Blanka Mierzyńska (kolega 
Karolka Franek), Matylda Smolarek (brat Karolka Waluś) oraz 
Amelia Golińska (Karolek). Za reżyserię odpowiedzialna była 

„Czerwony Kapturek” raz jeszcze

instruktorka i opiekunka grupy Kinga Kaźmierczak, scenografię 
przygotowała Anna Wróblewska, charakteryzacją zajęła się Ma-
ria Smolarek, a za dźwięk i nagłośnienie odpowiadali Dariusz 
Wandolski i Wojciech Białasik z firmy Soundproduction. 

Równolegle członkinie szkolnego kółka plastycznego prowa-
dzonego przez nauczycielkę Bożenę Nowak odbywały zajęcia 
plenerowe w parku, których tematyką było malowanie włosza-
kowickiego platana. W trakcie malowania pani Bożena służyła 
uczestniczkom pleneru pomocną ręką (czy może bardziej okiem) 
i udzielała im cennych wskazówek. Młodszym dziewczynkom 
dzielnie sekundowały też ich mamy. W zajęciach uczestniczyły: 
Oliwia Langner, Marcelina Szyszka, Michalina Tajchert, Maja 
Szczepaniak, Sonia Riedel, Zuzanna Parchimowicz oraz gość 
specjalny – pani Joanna Sobierajska, która maluje ustami. Na-
leży podkreślić, że kółko plastyczne działa również w obecnym 
roku szkolnym i wszyscy chętni młodzi adepci malarstwa są w 
nim mile widziani. 
Dodajmy jeszcze, że „Pożegnanie Karolka” zostało ponownie 
wystawione w sierpniu, także we włoszakowickiej sali widowi-
skowej GOK.

Natalia Malanowska

Niedziela pełna sztuki



  www.wloszakowice.pl                                             KRONIKA KULTURALNA                                               Nasze Jutro str. 25

„poznańskie Słowiki” gościły w naszej gminie

kurs Wokalny Włoszakowice 2021
Od 16 do 23 sierpnia 
we Włoszakowicach 
gościł czternasty let-
ni, a siedemnasty w 
ogóle, Kurs Wokalny. 
Zwieńczyły go dwa 
weekendowe koncerty 
– Musica Sacra i Fina-
łowy.
Pierwszy ze wspo-
mnianych koncertów 
został zorganizowany 
w sobotę 21 sierpnia w 
charbielińskim sank-
tuarium maryjnym i 
składał się z arcydzieł 
wokalnej muzyki reli-
gijnej. Z kolei drugi miał miejsce następnego dnia w Sali Trój-
kątnej włoszakowickiego Pałacu Sułkowskich (początkowo pla-
nowany w plenerze, lecz z powodu niepogody przeniesiony do 
budynku), gdzie rozbrzmiały pieśni, arie i duety, w większości 
pochodzące z klasycznych oper (skomponowane m.in. przez Ka-
rola Kurpińskiego). Oba koncerty przygotowali uczestnicy kursu, 
będący studentami lub absolwentami różnych polskich akademii 
muzycznych, w tym: Sara Allouche (mezzosopran), Aleksander 
Pluta (tenor), Weronika Prościńska (mezzosopran), Anna Raieva 
(sopran), Agata Rawska (mezzosopran), Karen Siewierska (so-
pran), Maksymilian Skiba (baryton), Zuzanna Szary (sopran) oraz 
Xiaoyan Jin (tenor). Akompaniowały im pianistki Małgorzata 

Rusak i Alicja Tarczy-
kowska, a słowo wstęp-
ne o muzyce wygłosił 
Wojciech Maciejow-
ski – pomysłodawca 
i inicjator tutejszych 
kursów, od samego po-
czątku (czyli od 2008 
r.) sprawujący nad nimi 
kierownictwo pedago-
giczne i artystyczne.
Na zakończenie obu kon-
certów artyści otrzymali 
kwiaty oraz owacje na 
stojąco od licznie zgro-
madzonej publiczności. 
We Włoszakowicach nie 

obyło się nawet bez bisu.
Warto wspomnieć, że w trakcie tygodniowego pobytu we Wło-
szakowicach uczestnicy kursu nie tylko szlifowali swe umiejęt-
ności wokalne, ale też mieli okazję poznać wybrane atrakcje tury-
styczne naszego regionu. Podczas wycieczki po okolicy zwiedzili 
Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie i klasztor pocysterski w 
Obrze, podziwiali widoki z wieży widokowej w Świętnie oraz 
pływali łodzią po Jeziorze Dominickim.
Organizatorem kursu był Gminny Ośrodek Kultury we Włoszako-
wicach. Opiekę merytoryczną nad warsztatami sprawowała trady-
cyjnie Katedra Wokalistyki Akademii Muzycznej w Poznaniu.

A.A.

Można powiedzieć, że Chór Chłopięcy i 
Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznań-
skie Słowiki” zakochał się w gminie Wło-
szakowice. Jego członkowie już bowiem po 
raz czwarty odbywali tutaj swoje warsztaty 
muzyczne, w trakcie których przygotowy-
wali się do nowego sezonu artystycznego.
Chórzyści tradycyjnie zatrzymali się w 
gościnnych progach ośrodka wypoczyn-
kowego Sadyba w Boszkowie-Letnisku. 
Tam też odbywały się zajęcia prowadzone 
przez dyrektora artystycznego Chóru Ma-
cieja Wielocha oraz jego asystenta Marci-
na Gałęskiego. Uczestniczyło w nich 39 
śpiewaków, którzy ćwiczyli wykonywanie 
utworów Haendla, Vivaldiego, Mireckiego, 
Stolpego czy Gomółki. W czasie wolnym 
poznaniacy poznawali piękno naszego re-
gionu, odwiedzając leśniczówkę Koczury, 
spotykając się z Mażoretkami „Twins” i 
żużlowcami Unii Leszno oraz biorąc udział 
w rejsie po Jeziorze Dominickim.
Trzeba podkreślić, że tegoroczne warsztaty 
muzyczne przebiegały nieco inaczej niż te 
dotychczasowe, gdyż Fundacja Chór Stuli-
grosza – Poznańskie Słowiki (organizator 
warsztatów) zaprosiła do udziału w zaję-

ciach uczniów z Włoszakowic (człon-
ków chóru szkolnego „Musicarolla” 
prowadzonego przez Katarzynę Kacz-
marek). Wraz ze „Słowikami” przygo-
towywali oni trzy chóralne utwory z 
muzyki dawnej, które następnie zosta-
ły wspólnie wykonane podczas kon-
certu wieńczącego tygodniowy obóz 
przygotowawczy. Koncert ten odbył 
w sobotę 21 sierpnia we włoszako-
wickim kościele, a chór z Poznania 
zapewnił też oprawę muzyczną odpra-
wionej wcześniej mszy świętej.
Cały projekt warsztatów był współfi-

nansowany przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego. Pomocy organizatorom 
udzielili również m.in.: gmina Włoszako-
wice z wójtem Robertem Kasperczakiem 
na czele, Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we 
Włoszakowicach, włoszakowicka parafia 
pw. Świętej Trójcy reprezentowana przez 
księdza proboszcza Zbigniewa Dobronia, 
Nadleśnictwo Włoszakowice, miejscowa 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych, zarząd 
firmy Hermes z Włoszakowic oraz firma 
DE-MO z Lipna.

Marek Pawlak, A.A.
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W tym numerze „Naszego Jutra” przed-
stawiamy nie jednego, a aż trzech patro-
nów ulic znajdujących na terenie naszej 
gminy, a konkretnie Włoszakowic. Łączy 
ich jedno – wszyscy są bohaterami po-
wstania wielkopolskiego.
Pierwszą bohaterką jest Apolonia Prałat, 
przy której ulicy mieści się włoszakowic-
ka poczta. Urodziła się 27 stycznia 1888 
roku w Błotnicy. Należała do utworzone-
go przez jej brata pod koniec 1918 roku 
błotnickiego oddziału powstańczego. 
Podczas powstania wykazała się niezwy-
kłą odwagą. Do jej zadań należało m.in. 
przewiezienie wozu z bronią dla dopiero 
co utworzonego włoszakowickiego od-
działu powstańczego pod dowództwem 
Jana Otty i Jana Grycza. Jako powstaniec 
wielkopolski już przed wybuchem II woj-
ny światowej figurowała w niemieckiej 
„czarnej księdze” Polaków, którzy mieli 
być aresztowani i zamordowani w pierw-
szej kolejności. Dlatego też zanim doszło 
do konfliktu ewakuowała się do Lwowa. 
W grudniu 1939 roku przybyła do Gdy-
ni, gdzie mieszkali jej syn Henryk i córka 
Aniela (oboje czynnie zaangażowani w 
konspirację). W lutym 1940 roku, wsku-
tek denuncjacji (poufne lub tajne pismo 
oskarżające daną osobę), Apolonia Prałat 
wraz z dziećmi została aresztowana przez 
Niemców. Po trwających wiele miesięcy 
okrutnych przesłuchaniach przez gesta-
po w maju 1940 roku kobiety zwolnio-
no, natomiast Henryka wywieziono do 
obozu koncentracyjnego w Neuengam-
me, a następnie do Dachau, skąd już nie 

Patroni naszych ulic 
– Apolonia Prałat, Szczepan Nowak i Jan Otto

powrócił. Jak się miało okazać, to 
zwolnienie było jedynie podstępem. 
Niemcy liczyli, że w ten sposób uda 
im się wyłapać jeszcze innych pol-
skich patriotów. Jednak Apolonia 
Prałat nie pozwoliła się podejść i do-
szło do kolejnego aresztowania oraz 
wywózki, podczas której kobiecie 
udało się uciec. Początkowo schroni-
ła się u sióstr urszulanek w Lublinie, 
a w 1941 roku, przedostawszy się 
przez „zieloną granicę”, przyjechała 
do córki Anieli do Nowego Miasta 
Lubawskiego. Tam spędziła resztę 
wojny, bardzo angażując się w pomoc 
przy organizacji żywności i wysyłce 
paczek dla więźniów obozów kon-
centracyjnych oraz jenieckich. Po 

wojnie zamieszkała wraz z najbliższymi 
w Gdyni, gdzie zmarła 28 listopada 1956 
roku. Została pochowana na tamtejszym 
Cmentarzu Witomińskim.
Kolejnym mieszkańcem naszej gminy, 
który brał czynny udział w powstaniu 
wielkopolskim i doczekał się swojej uli-
cy (odchodzącej od ulicy Wolności) jest 
Szczepan Nowak. Ciężko ranny jako 
żołnierz I wojny światowej, chodził o ku-
lach. W czasie jedynego w historii nasze-
go narodu zwycięskiego zrywu niepod-
ległościowego pełnił rolę zbrojmistrza i 
magazyniera broni. Był także sygnalistą-
trębaczem.
Na zakończenie przedstawimy jeszcze 
postać wspomnianego już wcześniej Jana 
Otty, którego ulica łączy się z ulicami 
Karola Kurpińskiego i Spokojną. Urodził 
się 29 listopada 1869 roku w Jeleńczewie 
(pow. śremski). Podczas powstania objął 
dowództwo nad oddziałem powstańczym 
we Włoszakowicach. 11 stycznia 1919 
roku brał udział w potyczce pod Zbarze-
wem, w trakcie której stracił syna, noszą-
cego to samo imię. Mimo tego nie załamał 
się i nadal zbierał chętnych do walki o nie-
podległość. Jak podaje Czesław Otto: Dla 
zebranych była to wzruszająca chwila, 
gdy kazał za sobą przysięgać, że tylko po 
ich trupach zdobędzie Niemiec Włoszako-
wice. Za swoje zasługi dla ojczyzny zo-
stał odznaczony Krzyżem Niepodległości 
i Krzyżem Zasług. Zmarł 22 października 
1944 roku we Włoszakowicach, gdzie po-
chowano go na tutejszym cmentarzu.

Natalia Malanowska

Apolonia Prałat

Jan Otto (w środku) z rodziną

Tablica pamiątkowa na budynku dawnej szkoły przy 
ulicy Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach, gdzie 
mieściła się placówka powstańcza
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Jednym z najgłośniejszych i 
najpopularniejszych seriali 
ostatnich miesięcy, wyprodu-
kowanych przez amerykańską 
platformę „Netflix”, jest bez 
wątpienia „Gambit królowej”. 
Opowiada on o losach z pozo-
ru zwykłej dziewczyny, która 
niespodziewanie podbija świat 
wielkich szachów. Wydawałoby 
się, że takie historie zdarzają się 
jedynie w książkach czy filmach, 
lecz nasz lokalny przypadek po-
twierdza, że niekoniecznie. O 
czym mowa? Nie o czym, a o 
kim – o jedenastoletniej Blance 
Mierzyńskiej z Włoszakowic.
Można powiedzieć, że Blanka 
wyssała miłość do szachów z 
mlekiem matki. Byłoby to jed-
nak pewne niedomówienie, po-
nieważ pasją tą zaraził ją głów-
nie jej tata – Jarosław, z zawodu 
elektromechanik, a prywatnie za-
palony szachista, który od wielu 
lat zajmuje czołowe miejsca na 
zawodach rangi ogólnopolskiej. 
To on, niemal odkąd dziewczyn-
ka przyszła na świat, oswajał ją 
z szachownicą i tłumaczył jej 
zasady królewskiej gry, choć w 
pierwszych latach życia w ogóle 
ich nie rozumiała. Figury trak-
towała początkowo jak zabaw-
ki. -Brałam wszystkie skoczki z 
szachownicy i się nimi bawiłam. 
Później tata szukał ich po całym 
domu, lecz nie mógł ich znaleźć, 

bo się pogubiły – wspomina. 
Wszystko zmieniło się, gdy 
ukończyła 4 lata. Wtedy też 
zaczęła pojmować reguły rzą-
dzące na czarno-białych polach 
i wzięła udział w swoim pierw-
szym turnieju szachowym.
Jej kariera szachistki znacznie 
przyspieszyła w szkole podsta-
wowej. Uczęszczając na zaję-
cia prowadzone przez nauczy-
cielkę Wiesławę Walkowską 
w ramach projektu „Edukacja 
przez Szachy w Szkole” oraz 
zapisując się do miejscowego 
klubu szachowego UKS ZSO 
Włoszakowice rozwinęła swe 
umiejętności oraz zdobyła 
cenne doświadczenie rozgry-
wając partie z innymi gracza-
mi. Później przyszedł czas na 
turnieje szkolne, powiatowe i 
wojewódzkie, z których zaczę-
ła przywozić medale i puchary. 
Jak dotąd największe sukcesy 
młodej szachistki z Włoszako-
wic to 5. miejsce na Mistrzo-
stwach Polski wywalczone w 
wieku 8 lat oraz dwukrotne 
zwycięstwo w turnieju finało-
wym wspomnianego projektu 
EpSwS.
Jednak szachy to niejedyne 
hobby obecnej uczennicy kla-
sy siódmej (dwujęzycznej). Jak 
sama mówi: -Interesuję się wie-
loma rzeczami, między innymi 
jazdą konną, plastyką, grą na 
pianinie i gitarze, teatrem, ję-
zykiem polskim, matematyką i 
historią. Pierwsza z wymienio-
nych pasji wzięła się zapewne 
od szachów i jej wczesnej fa-
scynacji skoczkami, z wyglą-
du przypominającymi właśnie 
konie. Z kolei zamiłowanie do 
malowania i rysowania Blanka 
zaczerpnęła od swojej mamy – 
Barbary, która z wykształcenia 
jest artystą-plastykiem i za-
wodowo zajmuje się wykony-
waniem dzieł plastycznych na 
zamówienie. -Rysuję ołówkiem, 
farbami, kredkami i wszystkim 
czym tylko się da. Lubię malo-
wać krajobrazy, konie i ogólnie 
zwierzęta. Obecnie ćwiczę por-
trety ludzi – dodaje dziewczyn-
ka, która swoje prace wysyła na 
liczne konkursy.

Praca „Szachy – to kosmos w mojej głowie”, która znalazła się 
wśród 23 wyróżnionych prac na II Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym „Królewska gra – szachy”

„Gambit królowej” po włoszakowicku, 
czyli szachy i inne pasje Blanki Mierzyńskiej

Talentem, który Blanka za-
wdzięcza obojgu rodziców, 
a nawet całej swojej rodzi-
nie, jest bez wątpienia talent 
muzyczny. Dwa lata temu 
zapisała się na zajęcia we 
włoszakowickim Samorzą-
dowym Ognisku Muzycz-
nym, gdzie rozpoczęła naukę 
gry na pianinie. Po roku do 
pianina dołączyła gitara, a 
obecnie dziewczynka myśli 
również o grze na skrzyp-
cach. Poza tym pobiera na-
ukę śpiewu w Studiu Muzyki 
Szymona Gądy oraz uczęsz-
cza na zajęcia w grupie lite-
racko-teatralnej „Tajemnica 
słowa” prowadzonej przez 
Kingę Kaźmierczak. Jakby 
tego było mało, od wczesne-
go dzieciństwa lubi też pisać 
wiersze i opowiadania, które 
także trafiają na różne kon-
kursy.
-Jak córka cokolwiek two-
rzy, to razem z mężem jeste-
śmy zaskoczeni, wzruszeni, a 
czasami nawet oszołomieni. 
Po prostu za nią nie nadąża-

my, tak jak za jej pomysłami. 
Nierzadko bywamy też prze-
ciwni jakiejś kolejnej pasji, bo 
stwierdzamy, że jest ich trochę 
za dużo. Można powiedzieć, że 
w Blance skumulowały się na-
sze wszystkie rodzinne talenty. 
Na szczęście nie przeszkadza 
jej to w nauce w szkole, gdzie 
również jest prymuską – pod-
kreśla z dumą mama dziew-
czynki.
Zapytana o to, która pasja jest 
dla niej najważniejsza, Blan-
ka nie potrafi udzielić jedno-
znacznej odpowiedzi. Bez 
zastanowienia odpowiada 
jednak na pytanie dotyczące 
jej planów na dalszą przy-
szłość. -Chciałbym zostać 
architektem, weterynarzem 
lub lekarzem. Poza tym nadal 
będę rozwijać wszystkie moje 
hobby. W dorosłym życiu 
chciałaby też założyć własną 
stadninę i spełnić jak dotąd 
niespełnione marzenie o po-
siadaniu konia, czego oczywi-
ście serdecznie jej życzymy!

Amadeusz Apolinarski

Jeden 

z wierszy 

napisanych 

przez 

Blankę
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Gratuluję Redakcji podjęcia tematu i po-
zwolę sobie na kilka refleksji przyrodnika 
wychowanego na wsi, a następnie przeflan-
cowanego do miasta, który jednak z racji 
swojej pasji nie utracił kontaktu z naturą. 
Dodam, że od 37 lat jestem myśliwym, 
który drogę obserwatora, a później bada-
cza dzikich zwierząt rozpoczynał na ziemi 
włoszakowickiej. Najpierw towarzyszyłem 
tacie Jerzemu – miejscowemu nauczycie-
lowi i nemrodowi, a potem odbyłem staż 
łowiecki i przez 15 lat polowałem w Kole 
Łowieckim „Jeleń” we Włoszakowicach.
Problem niedoborów wiedzy przyrodniczej 
obserwuję od lat i jestem tym przygnębiony, 
zwłaszcza ostatnio, gdyż niewiedza coraz 
częściej idzie w parze z agresją. Mieszkam 
obecnie w stolicy Wielkopolski i stykam się 
z tym problemem na co dzień, na szczęście 
głównie z niewiedzą. Co ranek podziwiam 
ekologiczne podejście moich sąsiadów w 
ramach segregacji śmieci. Zwłaszcza w 
poniedziałki, kiedy żółte kubły pękają w 
szwach, choć nie muszą. Wystarczyłoby 
zgnieść butelkę zamiast wrzucać do zbior-
nika butelkowane powietrze – większość 
bowiem jest zakręcona. Na szczęście parę 
metrów dalej spotykam namiastkę dzikiej 
przyrody – grzywacze – dzikie gołębie, 
których w mieście jest coraz więcej, a cza-
sem także kaczki krzyżówki.

Miejskie grzywacze – dzikie gołębie

Niestety za kolejnym blokiem pojawia się 
pani podrzucająca karmę miejskim gołę-
biom. Chyba nie nauczyła się czytać, bo 
przecież nie brakuje tablic zakazujących 
tego szkodliwego zwyczaju. Co gorsze ucie-
ka z miejsca zdarzenia, a więc wie, że robi 
źle… Idę dalej i o mały włos wdepnąłbym 
w kupę – kochanego pieska mojej sąsiadki. 
Szkoda, że jej miłość do szeroko rozumia-

nej przyrody kończy się na piesku. Kupy 
mnie wkurzają, więc zwróciłem jej uwa-
gę. Nie sprzątnęła, za to przez 5 lat pa-
trzyła na mnie wilkiem.
Szczególnie lubię wieczorne spacery. 
Ostatnio na świeżo uformowanej skar-
pie nowej trasy tramwaju na Naramo-
wice spotkałem watahę 7 przelatków. 
Stały pod koparką i obserwowały postę-
py na budowie… Gdy spytałem czego 
tu szukają, to po prostu odwróciły się 
zadkami i bez pośpiechu udały się do 
ogrodu pobliskiego przedszkola. Kolej-
nego ranka spotkałem ponownie tę samą 
grupę – żerowała między blokami pod 
czujnym okiem miejskiej pani strażnik 
– strzeżonego Pan Bóg strzeże.
Problem dzików w Poznaniu zaczął się 
kilkanaście lat temu i był okazją do obser-
wacji jednego z pierwszych przejawów 
bambinizmu w Wielkopolsce. Pracowa-
łem wtedy w Stacji Badawczej PZŁ w 
Czempiniu. Koło Łowieckie „Ratusz” z 
Poznania pożyczyło od nas specjalistycz-
ne sieci i złapało kilka saren na Cmenta-
rzu Miłostowskim, które zjadały kwiatki 
niekoniecznie dla nich przyniesione lub 
posadzone. W tym samym czasie na Wi-
nogradach pojawiły się pierwsze miej-
skie dziki. Poproszono więc myśliwych o 
pomoc i przyjechali. Odłów lochy w war-
chlakami to nie lada wyzwanie, ale cze-
go nie robi się dla lokalnej społeczności. 
Niestety tym razem nie wszystko poszło 
jak po maśle i locha się skaleczyła. To 
wystarczyło by myśliwych sponiewierać 
– na szczęście tylko słownie. Przeprosili, 
zwinęli sieci i przywieźli do Czempinia 
z komentarzem – nie będą już potrzebne, 
miastu więcej nie pomożemy. 
Po latach zmienili jednak zdanie, gdyż 
niedawno spotkałem ich na pierwszym 
zebraniu zespołu ds. profilaktyki w roz-
wiązywaniu problemu dzików w mie-
ście. Gdyby kilkanaście lat temu nie było 
agresji ze strony mieszkańców, ci praw-
dopodobnie nie musieliby dzisiaj uciekać 
przed dzikami, a prezydent nie tworzyłby 
specjalistycznego zespołu. Obecnie dzi-
ki gonią nie tylko psy i spacerujących z 
nimi właścicieli, ale i panie z torbami za-
kupów, bowiem dobywają się z nich ku-
szące zapachy. Szkoda tylko, że zwierzęta 
koncentrują się na starszych paniach – ale 

Od redakcji. W odpowiedzi na artykuł o bambinizmie z poprzedniego numeru „Naszego Jutra” otrzymaliśmy dość obszerny ko-
mentarz pochodzącego z Włoszakowic Roberta Kamieniarza – przyrodnika i profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
Publikujemy go poniżej.

Człowiek człowiekowi wilkiem, 
a wilkowi człowiekiem. o bambinizmie słów kilka 

– komentarz Roberta kamieniarza
pewnie dlatego, że chodzą pieszo. Lepiej 
byłoby, gdyby taki atak otrzeźwił niektó-
re młodsze niewiasty, celowo zamykające 
odłownie, aby dziki się nie złapały. Rów-
nocześnie nie pozwalają swoim dzieciom 
pójść do szkoły, bo jest niebezpiecznie – z 
powodu dzików. Obłęd… Na szczęście 
dla tych dzieci mogły się one ostatnio 
uczyć online, ale to się skończyło.
Najwyższy czas na szeroko zakrojoną 
edukację przyrodniczą dzieci – zwłaszcza 
w miastach, ale także żyjących tam doro-
słych. Dlatego ucieszył mnie artykuł w 
„Naszym Jutrze”. Jest potrzebny, bowiem 
w urokliwych Włoszakowicach, położo-
nych w sąsiedztwie lasu, mieszka coraz 
więcej osób wychowanych w miastach, 
które dopiero tutaj mogą poznać z bliska 
knieję i jej mieszkańców. Wszystkim ży-
czę miłych spacerów, ciekawych spotkań, 
ale także proszę: pamiętajcie drodzy Czy-
telnicy, że idąc do lasu udajecie się w go-
ścinę. Do masztowych sosen, okazałych 
dębów i wielu istot żywych, których nie 
widzicie. Często są w stresie – tym więk-
szym, im głośniej się zachowujecie. 
Bądźcie Państwo cicho, a na pewno las 
odkryje przed wami niejedną tajemnicę, 
zobaczycie zwinną kunę lub rączego jele-
nia, a może także wąsatego dzika (czyli z 
okazałymi kłami, które myśliwi nazywają 
szablami). Dzik w lesie szybko się wy-

Koźlę sarny



  www.wloszakowice.pl                                                LIST DO REDAKCJI                                                     Nasze Jutro str. 29

Ostatnim leśnictwem 
Nadleśnictwa Włosza-
kowice, położonym na 
terenie naszej gminy, 
jest Krzycko, jak sama 
nazwa wskazuje obej-
mujące lasy w pobli-
żu Krzycka Wielkiego 
(północno-wschodnia 
część Nadleśnictwa). 
Podobnie jak trzy po-
zostałe opisane przez 
nas leśnictwa może się 
ono pochwalić niezwy-
kle ciekawą historią, a 
także bogactwem wa-
lorów przyrodniczych.

historia
Leśniczówka Krzycko 
stoi przy ulicy Szkolnej w Krzycku Wiel-
kim, nie stanowi więc odrębnej osady (w 
przeciwieństwie do pozostałych leśniczó-
wek). Dlatego też historię wsi i leśnictwa 
należy traktować wspólnie.
Pierwsza wzmianka o Krzycku miała rze-
komo pojawić się w dokumencie z 1294 
roku, ten jednak okazał się falsyfikatem. 
Historia wsi faktycznie rozpoczyna się 
zatem w XIV wieku. Jej pierwszym wła-
ścicielem był Zewrzyd Kotwicz, który w 
1406 roku został posądzony o sfałszowa-
nie dokumentu odnoszącego się do kwestii 
własności tych terenów. Finał sprawy oka-
zał się jednak dla niego pozytywny.
Około 1410 roku rozpoczęto karczowanie 
tutejszej puszczy, a na powstałym karczo-
wisku leśnym założono wieś. Składała się 
ona z 16 łanów kmiecych, 2 łanów sołtysa 
i karczmy. W 1418 roku ziemie te odzie-
dziczył Henryk Krzycki. Jego siedzibą był 
prawdopodobnie dwór obronny powstały 
na tzw. Ostrowie. 7 lipca 1482 roku naro-
dził się tam późniejszy prymas Polski i re-
nesansowy humanista Andrzej Krzycki.
W 1591 roku, na skutek pożaru, odnotowano 
spadek ludności wsi. Na szczęście już w 1594 

roku, kiedy to Zygmunt Krzycki prze-
kazał Ostrów Mikołajowi Krzyckiemu, 
liczba mieszkańców niemal wróciła do 
wcześniejszego stanu. Wkrótce nastał 
jednak czas potopu szwedzkiego, w 
wyniku którego Krzycko po raz kolej-
ny znacząco ucierpiało. 
W 1781 roku Stanisław Krzycki, jako 
ostatni z rodu, wydał przywilej na 
karczmę w Krzycku. W latach 1787-
1789 wystąpili przeciwko niemu w 
sądzie Jan i Andrzej Bronikowscy, 
którzy oskarżyli go o oszustwo pod-
czas wydzierżawiania folwarku.
Na początku XIX wieku doszło do 
zmiany właścicieli Krzycka. Zosta-
li nimi Skórzewscy, Rzyszczewscy 
i Adam Jarzębowski. Ostatni z nich 
przeprowadził regulację uwłaszczenia 
chłopów i to właśnie od jego imienia 
nazwano folwark Adamowo.
W latach 80. XIX wieku doszło do 
parcelacji majątku. Doprowadziło to 
do powstania nowych gospodarstw i 
dwóch tzw. „resztówek” – Adamowo 
i Krzycko. Po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości większość miesz-

cofa. Nie ruszajcie jednak jego dzieci, bo 
locha może zaatakować. Proszę też nie za-
bierać rzekomo osieroconych sarenek lub 
zajączków, co nadal ma miejsce. Ich matki 
są zwykle w pobliżu, ale w odróżnieniu 
od dzika, nie odważą się zaatakować czło-
wieka. Zróbmy zdjęcie i oddalmy się. Nie 
dotykajmy zwierzęcia, aby nie zostawić 
naszego, niepokojącego dla nich, zapachu. 
Nawet jeśli porwanego malucha – trzeba 

to nazwać po imieniu, uda się odcho-
wać (co nie jest łatwe), to niestety 
oswoi się z człowiekiem. W konse-
kwencji będzie musiał żyć w niewoli 
do końca swoich dni. Natomiast jeśli 
z koźlaka wyrośnie rogacz – tak zwie 
się samiec sarny, to pożyje niezbyt 
długo. W okresie godowym stanie się 
agresywny i dla bezpieczeństwa ludzi 
zostanie uśpiony…

Na zakończenie fragment bajki Adama 
Mickiewicza „Pies i wilk”, a konkretnie 
puenta dialogu wygłoszona przez wilka: 
„Lepszy na wolności kąsek lada jaki, 
niźli w niewoli przysmaki”. Nie zapo-
minajmy o tym, bo m.in. na tym polega 
miłość do zwierząt. W naturze będzie im 
najlepiej – o ile ograniczymy jej dewa-
stację.

Robert Kamieniarz
           

                                                                                                                                                                                                   WIEŚCI Z NADLEŚNICTWA

Leśnictwa Nadleśnictwa Włoszakowice 
cz. IV – Krzycko

kających tutaj Niemców 
sprzedała swoje gospo-
darstwa Polakom i wyje-
chała. W 1925 roku część 
tych ziem wykupił lesz-
czyński stomatolog dr 
Ciążyński, który następ-
nie wybudował letnisko 
przy miejscowym dworcu 
kolejowym. Mogli w nim 
wypoczywać przyjeżdża-
jący do wsi goście. 
Jednocześnie na Adamo-
wie pozostał Niemiec 
Piotr Gante, który organi-
zował potajemne spotka-
nia dla zwolenników III 
Rzeszy. Grupa ta ujaw-
niła swoją działalność po 
wybuchu II wojny świa-

towej, prześladując tutejszych Polaków. 
Dopiero w styczniu 1945 roku Niemcy cał-
kowicie opuścili Krzycko, wycofując się 
przed frontem wschodnim.
Jeśli chodzi o samo leśnictwo Krzycko, 
to zostało ono włączone do Nadleśnictwa 
Włoszakowice 1 października 1961 roku 
(z Nadleśnictwa Żegrowo). Początkowo 
tutejsi leśniczowie mieszkali w starej leśni-
czówce, która również znajdowała się przy 
ulicy Szkolnej. Nową leśniczówkę wybu-
dowano w 2005 roku.
Leśniczowie
Od czerwca 1948 roku do 1 października 
1964 roku leśniczym w Krzycku był Sta-
nisław Stryjak. Od 1 listopada 1964 roku 
do 30 listopada 1993 roku funkcję tę pełnił 
Józef Stryjak, a od 1 grudnia 1993 roku do 
lipca 2020 roku Stanisław Bartosz. Obec-
nie tutejszym leśniczym jest Andrzej Kle-
menski.
Walory przyrodnicze
Leśnictwo Krzycko to właściwie jeden 
zwarty kompleks leśny, bardzo urozmaico-
ny zarówno pod względem gatunkowym, 
jak i krajobrazowym. Gatunkiem dominu-
jącym jest tutaj oczywiście sosna, lecz pod-

Nowa leśniczówka Krzycko położona na obrzeżach Krzycka Wielkiego
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Kontynuując cykl o przedstawicielach 
różnych zawodów, postanowiłam poroz-
mawiać z Eweliną Skopińską, która od 
września 2019 roku pełni funkcję dyrektora 
Gminnej Biblioteki Publicznej we Włosza-
kowicach. W poniższym wywiadzie Ewe-
lina opowiada o specyfice pracy bibliote-
karza, a także o pożądanych cechach osób 
wykonujących ten zawód.
Z jakimi obowiązkami mierzy się bibliote-
karz w swojej pracy?
Ja, jako dyrektor, powierzam pewne obo-
wiązki moim pracownikom, ale też sama 
występuję w roli bibliotekarza. Ludziom 
często wydaje się, że nasza praca polega 
jedynie na obsłudze czytelników, a w prze-
rwach popijaniu sobie kawki i czytaniu 
książek. Tymczasem to naprawdę trudne 
i wymagające zajęcie. Przyznam szczerze, 
że sama nie byłam do końca świadoma 
tego, z jakimi zadaniami borykają się bi-
bliotekarze. Albo ile pracy muszą włożyć 
w to, żeby książka ostatecznie trafiła do 
czytelnika. Może pokrótce przedstawię ten 
proces, aby lepiej zobrazować to, o czym 
mówię. Otóż w pierwszej kolejności po 
zakupie, książka musi zostać wpisana do 
księgi inwentarzowej. Tam należy podać 
między innymi jej tytuł, autora, wydaw-
nictwo, datę wydania oraz cenę. Wtedy 
też książka otrzymuje swój indywidual-
ny numer. Kolejno wprowadza się ją do 
katalogu, w którym również znajdują się 
różne informacje na jwj temat. Trzeba ją 
też opieczętować w trzech miejscach. Od 
listopada 2020 roku proces wprowadzania 
książek do księgozbioru jest trochę mniej 
skomplikowany, gdyż korzystamy z syste-
mu bibliotecznego „SOWA”, który zdecy-
dowanie ułatwia nam pracę.
Z pewnością tych książek stale przyby-

wa… Co w takim razie robicie z tymi 
starszymi lub rzadko wypożyczanymi?
Ubytkujemy je. To kolejne, odrębne 
zajęcie bibliotekarza. Bardzo stare 
książki, po które nikt nie sięga, nale-
ży usunąć z księgozbioru. Nie można 
tego jednak robić na chybił trafił. Duże 
znaczenie ma tutaj data ostatniego wy-
pożyczenia. Jeśli trafi się książka nie-
wypożyczana od 10 lat, to najczęściej 
zostaje przeznaczona do ubytkowania. 
Podobnie dzieje się z książkami znisz-
czonymi, zaczytanymi oraz tymi, któ-
rych treść jest zdezaktualizowana. Aby 
ubytkować książki powołuje się komi-
sję, która dokonuje selekcji. Z wybra-
nych książek należy wyciągnąć kartę, 
a później sporządzić protokół ubyt-
ków. Następnie książka jest wykreśla-
na z księgi inwentarzowej, musimy też 

czas spaceru doliną przepływającej tędy rzeki Samicy można 
również spotkać wiekowe dęby czy graby.
Poza tym leśnictwo Krzycko to ostoja jelenia szlachetnego, a 
widywane tutaj chmary (stada) liczą nawet kilkadziesiąt osob-
ników. Od kilku lat mówi się też, że jest to teren występowania 
wilczej watahy. Rzeczywiście, wilki są często obserwowane w 
tym miejscu. Wpływa na to bezpośrednie połączenie z lasami 
Nadleśnictwa Kościan (leśnictwo Smyczyna), dzięki któremu 
drapieżniki mają do dyspozycji bardzo duży obszar leśny.
Dolina Samicy
Najbardziej charakterystycznym miejscem w leśnictwie 
Krzycko jest bez wątpienia wspomniana już Dolina Samicy. 
Na pewnym odcinku rzeka ta tworzy tzw. Mórkowski Jar, cha-
rakteryzujący się stromymi zboczami. Można go podziwiać ze 
specjalnej platformy widokowej, a nawet zejść na sam dół przy 

pomocy niedawno wybudowanych schodów. 
Z walorami Doliny Samicy można też zapoznać się dzięki utwo-
rzonej tutaj ścieżce edukacyjno- sportowej z czterema trasami o 
różnej długości. Najdłuższa z nich – czerwona liczy 13 km, a kolej-
ne mają odpowiednio 6,7 km (zielona), 5,9 km (brązowa) i 5,1 km 
(żółta). Na trasie, poza Mórkowskim Jarem, znajdują się również 
inne ciekawe atrakcje, takie jak pasieka z tradycyjnymi barciami i 
współczesnymi ulami, śródleśne stawy czy pomnikowe dęby.
Co ciekawe, ta część leśnictwa Krzycko została zakwalifikowana 
do programu „Zanocuj w lesie”. Dzięki temu można tutaj, całko-
wicie legalnie, przenocować na dziko, zostawiając samochód na 
jednym z kilku wyznaczonych parkingów.

Małgorzata Adamczewska,
 źródło: „Dzieje Nadleśnictwa Włoszakowice. 90 lat historii”, 

zdj. www.wloszakowice.poznan.lasy.gov.pl
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„Najważniejsze w pracy jest to, żeby robić to, co się lubi…” 
– wywiad z dyrektor Gminnej Biblioteki publicznej Eweliną Skopińską

wyciągnąć jej kartę z katalogu kartkowego. 
Jeśli dany egzemplarz ma iść na makulatu-
rę, to należy też powyrywać z niego strony 
z pieczątkami.
Niestety obecnie coraz rzadziej chcą przyj-
mować książki na makulaturę… 
To prawda. Jeśli książki nie idą na maku-
laturę, to możemy je przekazać komuś, kto 
akurat je potrzebuje. Niedawno przezna-
czyliśmy niepotrzebne książki na zbiórkę 
dla Marysi z Brenna, która choruje na rdze-
niowy zanik mięśni. Możemy też oddawać 
książki do antykwariatów czy szpitali albo 
wystawiać je na bookcrossing. Akcja ta po-
lega na tym, że ubytkowane lub otrzymane 
książki wystawiamy na stoliczek w bibliote-
ce i każdy może sobie z niego zabrać to, co 
go interesuje. Chciałabym również żeby w 
przyszłości w naszej gminie stanęły specjal-
ne budki z książkami, które będą działały na 
podobnej zasadzie.
Czym kierujecie się podczas zakupu nowych 
książek do biblioteki?
Tworzenie księgozbioru opiera się na tym, że 
zwracamy uwagę na to, co ludzie czytają i co 
jest aktualnie popularne. Często jest też tak, 
że ktoś przychodzi do nas i pyta o konkretną 
książkę, a my jej nie mamy. Wtedy odnoto-
wujemy jej tytuł i autora, składamy zamówie-
nie w hurtowni, robimy rezerwację dla danej 
osoby i informujemy ją o tym, że wybrana 
książka znajduje się już na stanie. Niedawno 
w bibliotece we Włoszakowicach ustawiłam 
nawet specjalną tablicę, na której każdy może 
zapisać tytuł interesującej go książki. Ponad-
to często pytamy naszych fanów na Facebo-
oku o to, jakich książek brakuje.
Wielu macie czytelników?
W wyniku pandemii wizyty w bibliotece zo-
stały ograniczone. Niestety trzeba też przy-
znać, że liczba użytkowników bibliotek w 
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kolejna edycja turnieju siatkówki plażowej 
w krzycku Wielkim 

Piłka siatkowa plażowa królowała w 
niedzielę 11 lipca nad Jeziorem Krzyc-
kim w Krzycku Wielkim. Wszystko 
za sprawą III edycji Turnieju Siatka-
rzy na Krzyckiej Plaży organizowanej 
przez sołtys wsi Natalię Walkowiak 
oraz tamtejsza Radę Sołecką.
Turniej rozpoczął się od komunikatu 
technicznego sędziego zawodów oraz 
rozlosowania kolejności spotkań. W 
zmaganiach wzięło udział pięć drużyn, 
rywalizujących ze sobą w systemie 
„każdy z każdym”. Zgodnie z tradycją 
wszystkie zespoły liczyły po trzech za-
wodników, z których przynajmniej ka-
pitan musiał być mieszkańcem Krzyc-
ka Wielkiego. Mecze rozgrywane były 
w bardzo przyjaznej atmosferze, z za-
chowaniem zasad fair play.

Polsce z roku na rok spada. Jest to spowo-
dowane między innymi tym, że w dzisiej-
szych czasach wypożyczanie książek uzna-
je się za niehigieniczne. Na szczęście samo 
czytelnictwo z każdym rokiem wzrasta, na 
co również wpłynęła epidemia.
Jak zatem docieracie do czytelników ze 
swoimi nowościami?
W tym kontekście dużą rolę odgrywa Face-
book. Obecnie jest to jeden z najlepszych 
środków przekazu. Można dzięki niemu 
dotrzeć głównie do młodszej grupy czytel-
ników, choć i ci starsi z niego korzystają. 
Poza tym myślę także o założeniu w przy-
szłości konta biblioteki na Tik-Toku, który 
jest całkowitym hitem wśród młodzieży. 
Będzie to z pewnością innowacyjne podej-
ście i pozwoli nam na dotarcie nie tylko do 
lokalnej społeczności, ale do znacznie szer-
szej rzeszy odbiorców.
Co najbardziej cenisz sobie w byciu biblio-
tekarzem?
Chyba głównie to, że jako pierwsza mogę 
przeczytać daną, nową książkę. Czytanie 
książek od zawsze było moją pasją, zaraz 
obok pracy z dziećmi. Świetne jest to, że tu-
taj mogę poniekąd łączyć ze sobą te dwie pa-
sje. Wydaję mi się, że najważniejsze w pracy 
jest to, żeby robić to, co się lubi i przebywać 
z osobami o podobnych zainteresowaniach. 
W bibliotece zawsze znajdzie się ktoś, z kim 
mogę porozmawiać o książkach.
Jakimi cechami Twoim zdaniem powinien 
charakteryzować się bibliotekarz?
Bibliotekarz musi być z pewnością oczyta-
ny. Powinien też kojarzyć chociaż podsta-
wowych autorów z każdego gatunku. Jasne, 
nie jest możliwe, żeby wszystkich znać i 
wszystko wiedzieć, ale trzeba umieć do-
radzić innym, bo czytelnicy często proszą 
nas o pomoc w wyborze książek. W takim 
przypadku z reguły zerka się na to, co dana 
osoba oddaje lub pyta się ją o to, co prze-
ważnie czyta. Trzeba przy tym wykorzystać 
swoją kreatywność.
W jaki sposób ta praca na Ciebie wpłynęła?
Jestem młodym dyrektorem i biblioteka-
rzem. Pracuję w tym zawodzie dopiero od 
września 2019 roku. Na początku wszystko 
było dla mnie nowe, zresztą do dzisiaj co 
chwilę poznaję coś nowego. Początkowo 
też miałam wiele obaw, gdyż prowadzenie 
jednostki kultury to ogromna odpowiedzial-
ność. Ale trzeba próbować, otwierać się na 
nowości i stale się doszkalać. Tym bardziej, 
że obecnie jest tyle różnych możliwości. 
Wiele rzeczy można znaleźć w internecie, 
a w pozostałych sprawach pomagają mi 
bardziej doświadczone bibliotekarki pracu-
jące w naszej bibliotece, inni dyrektorowie 
czy pracownicy Urzędu Gminy. Poza tym 
utrzymuję dobry kontakt z Biblioteką Wo-
jewódzką. Nie zostałam z tym wszystkim 
sama, wręcz przeciwnie – mam wsparcie, 
za które bardzo dziękuję.

Rozmawiała Małgorzata Adamczewska

Ostatecznie zawody wygrała drużyna Ste-
fana Budzińskiego, wyprzedzając zespoły 
Emila Lorenza i Mariusza Jędryki wyłącz-
nie lepszym stosunkiem setów. Czwarte 
miejsce zdobyła ekipa Grzegorza Łeszyka, 
w składzie której zagrał najmłodszy za-
wodnik turnieju Piotr Łeszyk (za co zresztą 
odebrał z rąk sołtys ufundowany przez nią 
upominek). Ostatnia pozycja przypadła w 
tym roku drużynie Artura Walkowiaka.
Organizatorzy turnieju zadbali nie tylko o 
sportowe emocje, ale także o podniebienia 
zawodników, przygotowując ministoisko 
gastronomiczne z grillowanymi kiełbaska-
mi, napojami, ciastem i kawą. Współorga-
nizatorem imprezy był Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, który ufundował pucha-
ry i drobne gadżety dla zwycięzców.

Arkadiusz Szymczak, zdj. N. Walkowiak

Ostatniego dnia lipca, po rocznej prze-
rwie spowodowanej pandemią, na dłu-
żyński stadion sportowy powrócił Tur-
niej Fair Play. Organizatorzy imprezy, 
czyli piłkarze miejscowej drużyny 
Orzeł Dłużyna, przygotowali rozgryw-
ki na boisku o wymiarach orlikowych.
W turnieju wzięło udział pięć zespo-
łów, które rywalizowały ze sobą w sys-
temie „każdy z każdym”. Ostatecznie 
piątą edycję zawodów wygrała druży-
na z Bukówca Górnego (z kompletem 
zwycięstw), drugie miejsce zajął Orzeł 
Dłużyna I (3 zwycięstwa), a najniższy 

Jubileuszowy Turniej Fair play w dłużynie 

stopień podium przypadł w udziale ekipie 
Grotniki Team (2 zwycięstwa). Na kolej-
nych pozycjach uplasowały się odpowiednio 
zespoły Orzeł Dłużyna II i Bad Oldboy. Naj-
lepszym strzelcem rozgrywek został Bartek 
Pukacki, natomiast tytuł najlepszego bram-
karza wywalczył Grzegorz Szkudlarczyk.
Puchary zwycięzcom turnieju wręczył wójt 
gminy Włoszakowice Robert Kasperczak. 
Współorganizatorem imprezy był Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, który ufundował 
puchary i poczęstunek dla uczestników oraz 
opłacił sędziów prowadzących rozgrywki.

Natalia John
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W okresie od 12 lipca do 6 sierpnia, w ramach dzia-
łalności włoszakowickiego kompleksu sportowe-
go, odbywały się letnie półkolonie sportowe „Lato 
2021”, których organizatorem był Gminny Zakład 
Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach.
Tegoroczna edycja sportowych zajęć wakacyjnych, 
w których wzięło udział ponad 120 dzieci z terenu 
gminy Włoszakowice w wieku do 6 do 13 lat, prze-
prowadzona została w czterech pięciodniowych tur-
nusach. Program półkolonii był różnorodny i bogaty, 
zawierał bowiem zarówno zajęcia plastyczno-mu-
zyczne, zabawy ruchowe, taneczne i integracyjne oraz 
rozgrywki gier planszowych, jak i zajęcia sportowe i 
żeglarskie oraz doświadczenie naukowe z Klubem 
Młodego Odkrywcy. Dodatkowo organizator wzbo-
gacił go o wycieczki, m.in. do parku trampolin Euro 
Jump oraz kina Cinema 3D w Lesznie.
Udział dzieci w półkoloniach był dofinansowany ze 
środków budżetowych gminy Włoszakowice w ra-
mach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych.

GZK

Jubileuszowy turniej piłkarski w Boguszynie
7 sierpnia na boguszyńskim stadionie piłkarskim odbyła się 
jubileuszowa, XX już edycja turnieju sponsorów miejscowego 
Klubu Sportowego „Dąb” Boguszyn.
Turniej rozpoczął się od przywitania wszystkich uczestniczą-
cych w nim drużyn przez prezesa „Dębu” Marka Kota. Jako 
pierwsi na murawę wybiegli najmłodsi zawodnicy klubu, którzy 
jak co roku rozegrali mecz z zespołem złożonym z rodziców. 
Tuż po nich na boisku pojawili się starsi piłkarze, by rywalizo-
wać o zwycięstwo w głównej części zawodów. Drużyny zostały 
podzielone na dwie czterozespołowe grupy: A – Migdałek-Ka-
litka, Fotowoltaika, ProArtBud Kubiak, Nędza; B – Kulas Jerzy, 

Team Frankowski, GROM Tyczyński, MASZ-BUD.
Ostatecznie zwycięzcą turnieju okazał się Team Frankowski, 
drugie miejsce zajęła drużyna Nędza, a na najniższym stopniu 
podium uplasowała się ekipa MASZ-BUD. Na zakończenie 
rozgrywek pamiątkowe puchary kapitanom wszystkich zespo-
łów wręczył wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak.
Współorganizatorem zawodów był Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Warto również wspomnieć, że podczas imprezy 
przeprowadzono zbiórkę pieniędzy dla chorej na SMA Marysi 
z Brenna.

Natalia John

W ostatni weekend sierpnia gmina Włoszakowice gościła około 60 pasjo-
natów turystyki kolarskiej z całej Polski – uczestników Ogólnopolskiego 
Zlotu Kolarskiego „W Krainie Lasów i Jezior”. Była to już XI edycja tej 
imprezy, a jej baza znajdowała się tradycyjnie w Boszkowie-Letnisku.
Oficjalne otwarcie zlotu, którego dokonał prezes MKKT-PTTK „Łaziki” Kazi-
mierz Jankowiak, miało miejsce już w czwartek 26 sierpnia. Poza licznie zgro-
madzonymi cyklistami uczestniczyli w nim również m.in. starosta leszczyński 
Jarosław Wawrzyniak, prezes oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego w Kościanie Tadeusz Krzyżanowski oraz kierownik Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach Arkadiusz Szymczak.
W następnych dniach zlotu jego uczestnicy pokonali łącznie około 130 km, 
zwiedzając przede wszystkim te miejscowości w naszej gminy, w których 
znajdują się rzeźby Jerzego Sowijaka. Sam rzeźbiarz ludowy z Bukówca 
Górnego również brał udział w wycieczce, po drodze przedstawiając histo-
rię powstawania swoich dzieł oraz opowiadając o przedstawionych przy 
ich pomocy postaciach.
Głównym organizatorem imprezy był MKKT-PTTK „Łaziki” we Włosza-
kowicach (oddział PTTK w Kościnie), przy udziale Starostwa Powiatowe-
go w Lesznie, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji we Włoszakowicach.                                Arkadiusz Szymczak

półkolonie z GZk ogólnopolski Zlot kolarski „W krainie Lasów i Jezior”
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Brązowy medal Mistrzostw Polski 
dla Szymona Johna

Znani, nieznani – Hanna Michalska

Hanna Michalska
– radna Rady Gminy Włoszakowice 

w obecnej kadencji

Z domu nie wyjdę bez... telefonu i wypicia czegoś ciepłego 
Mój sposób na dobry humor... być wypoczętą
Ulubione powiedzenia... „Raz się żyje” i „Zdążę”
Ulubione potrawy... domowy rosół oraz potrawka
Gdy byłam mała chciałam zostać... pielęgniarką
Książka, którą ostatnio przeczytałam to... „Kwiat Pustyni” Waris Dirie
Moim autorytetem jest... moja mama
Zawsze znajdę czas na... może nie na, ale dla innych
Nie potrafię zrozumieć... ludzkiej zawiści i znieczulicy
Najbardziej cieszę się gdy... wszystko idzie po mojej myśli
Chciałabym w sobie zmienić... nauczyć się punktualności 
Lubię wracać do... domu i wspomnień
Moje ulubione święto to... Boże Narodzenie
Ulubiony film... „Jak rozpętałem drugą wojnę światową”
Miejsce, w którym chciałabym się znaleźć... koncert noworoczny filharmoników 
Wiedeńskich
Ulubione imprezy w gminie Włoszakowice... przejazd kawalerii i postaci historycznych 
w Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada oraz Dzień Kobiet 
Najciekawsza tradycja wywodząca się z gminy Włoszakowice... koncerty z muzyką 
Karola Kurpińskiego
Najbardziej magiczne miejsce w gminie Włoszakowice... Kajakowy Szlak Konwaliowy

A.A.

W dniach 5-8 sierpnia na 
terenie Ośrodka Jeździec-
kiego LANDO w Pta-
kowicach (woj. śląskie) 
odbywały się XXXVII 
Mistrzostwa Polski w Po-
wożeniu Zaprzęgami Pa-
rokonnymi, zawody kra-
jowe w powożeniu oraz 
międzynarodowe zawody 
w powożeniu zaprzęga-
mi jednokonnymi, paro-
konnymi i czwórkami. W 
Mistrzostwach Polski brał 
udział mieszkaniec Grot-
nik Szymon John, który 
wywalczył brązowy medal i został tym samym II Wicemistrzem 
Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi.
Poza udziałem w mistrzostwach reprezentant Klubu Jeździec-
kiego „Kalumet” Boszkowo uczestniczył także w zawodach 
międzynarodowych CAIO4* (po raz pierwszy organizowanych 
w Polsce). O tytuł Mistrza Polski oraz zwycięstwo w zawodach 
międzynarodowych CAIO4* H2 rywalizowało łącznie 29 za-
wodników, z czego 14 z zagranicy.
Zawody w powożeniu składają się z trzech dni rywalizacji:
l I dzień – ujeżdżenie, gdzie sędziowie oceniają poziom wy-
szkolenia koni na czworoboku,
l II dzień – maraton, czyli próba, która jest najbardziej widowi-

skowa i polega na bezbłęd-
nym pokonaniu przeszkód 
maratonowych w jak 
najkrótszym czasie oraz 
sprawdzeniu kondycyjne-
go przygotowania koni,
l III dzień – próba 
zręczności polegająca na 
bezbłędnym pokonaniu 
trasy ustawionej przez go-
spodarza toru w jak naj-
krótszym czasie. Wbrew 
pozorom często jest to 
próba, która przesądza o 
ostatecznym zwycięstwie 
w całych zawodach.

Warto wspomnieć, że Szymon John już od dawna uczestniczy 
w zawodach rangi krajowej i międzynarodowej. W kręgu powo-
żeniowców znany jest ze swojej szybkiej jazdy podczas próby 
maratonu. 6 lat temu reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach 
Świata w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi, które odbywa-
ły się w Fábiánsebestyén na Węgrzech. Również w tym roku, w 
dniach 8-12 września, brał udział Mistrzostwach Świata organi-
zowanych w Kronenberg w Holandii.
Szymonowi Johnowi gratulujemy udanego występu i życzymy 
dalszych sukcesów! Komplet wyników z zawodów można 
znaleźć pod adresem www.gosir.wloszakowice.pl.

Natalia John, zdj. K. Kopera

     RÓŻNOŚCI
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Dzisiaj przedstawimy ziele, które wy-
stępuje na terenie całej Polski i towa-
rzyszy nam przez praktycznie całe lato 
(kwitnie od lipca do października). 
Znane było już w starożytności i zna je 
każdy nas. Często jednak zapominamy, 
że ma jakieś prozdrowotne właściwo-
ści, a wręcz traktujemy je jak chwast. 
Mowa o krwawniku pospolitym.
Ta niepozorna roślina wykazuje wła-
ściwości przeciwzapalne i przeciw-
bakteryjne. Działa też przeciwkrwo-
tocznie, zmniejszając krwawienia 
zewnętrzne i wewnętrzne, oraz łagodzi 
dolegliwości związane z miesiączką i 
reguluje cykl menstruacyjny. Ponadto 
napary z krwawnika stymulują pracę 
przewodu pokarmowego. Stosowany 
zewnętrznie łagodzi również zapale-
nia skóry oraz przyśpiesza gojenie się 
ran i oparzeń.
Kiedy zatem powinniśmy sięgać po 
ziele krwawnika? Stosujemy je głównie przy różnego rodzaju 
chorobach układu pokarmowego – nieżytach i stanach zapalnych, 
wrzodach żołądka, niestrawnościach, przewlekłych zaparciach, 
wzdęciach czy nudnościach. Można je też używać w celu po-
budzenia apetytu u osób z zaburzeniami łaknienia, polecane jest 
także kobietom z bolesnymi i nieregularnymi miesiączkami. Jeśli 
chodzi o zastosowanie zewnętrzne, to zaleca się je przy stanach 

zapalnych i w przypadku trudno goją-
cych się ran. Doskonale sprawdza się 
również w formie płukanek na zapale-
nie jamy ustnej i gardła. Poza tym ziele 
krwawnika często stanowi składnik ko-
smetyków, gdyż poprawia wygląd skóry 
– zmniejsza pory i zmarszczki, a dzięki 
właściwościom przeciwzapalnym świet-
nie sprawdza się przy cerze trądzikowej.
Z krwawnika najczęściej robi się napary. 
Wystarczy jedna łyżka suszonego ziela 
zalana szklanką wrzątku i odstawiona 
na 20 minut. Następnie ziele trzeba od-
cedzić i wypić napar w ciągu jednego 
dnia. Na problemy skórne można z kolei 
przygotować kąpiel albo maseczkę. Do 
kąpieli potrzeba ok. 100 g suszonego 
krwawnika, które zalewa się 3 szklanka-
mi zimnej wody i odstawia na 12 godzin. 
Po tym czasie płyn należy wlać do wody 
w wannie (nie może być gorąca) i kąpać 
się w niej przez 20 minut. Żeby zrobić 

maseczkę na twarz lub pojedyncze problemy skórne wystarczą 2 
łyżeczki krwawnika zalane wodą (aż napęcznieje). Do tak przy-
gotowanego ziela dodaje się łyżkę miodu. Maseczkę można na-
kładać na wybrane miejsca lub całą twarz, szyję i dekolt. Po 20 
minutach wystarczy ją zmyć wodą i cieszyć się oczyszczoną oraz 
zdrową cerą.

Natalia Malanowska

       KĄCIK URODY

Można powiedzieć, że latem słońce staje się naszym fryzjerem. 
Pod wpływem jego promieni włosy potrafią bowiem zmienić 
swój naturalny kolor i nabrać niecodziennego wyglądu. Niestety 
jest to dla nich bardzo szkodliwe, gdyż powoduje ich odwodnie-
nie, suchość i łamliwość. Podpowiadamy jak sobie z tym radzić.
Aby przywrócić zdrowy wygląd odwodnionym włosom warto 
skupić się na odbudowie ich warstwy ochronnej. W tym celu na-
leży stosować maseczki na bazie protein, zwłaszcza hydrolizo-
wanych (np. keratyna czy jedwab), których cząsteczki są mniej-
sze i znacznie lepiej wnikają w strukturę włosa. Innym bardzo 
ważnym składnikiem masek są humektanty – odpowiedzialne 
za nawilżenie (występują m.in. w miodzie, aloesie i szamponie 
z pantenolem). Nie można też zapomnieć o emolientach, czyli 
różnego rodzaju olejkach i woskach (np. olejach kokosowych czy 
argonowych, a także tych zawartych w pestkach winogron), które 
tworzą na naszej głowie swego rodzaju pancerz.
Stosowanie maseczek z wymienionymi wyżej składnikami to bez 
wątpienia dobry początek regeneracji włosów po lecie. Trzeba jed-

Regeneracja włosów 
po lecie

       KĄCIK ZDROWIA

Krwawnik pospolity - znany, nieznany

nak pamiętać, żeby używać produktów o odpowiednich wła-
ściwościach nawilżających. W ten sposób unikniemy koniecz-
ności skracania włosów, a one same staną się zdrowsze.

MA, zdj. www.kobieco.pl
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Poziomo:  3) jest nią Marzanna, 7) wielka rzeka w Ameryce 
Południowej albo tytuł książki Arkadego Fiedlera, 8) część 
organizmu ludzkiego lub zwierzęcego albo urząd lub instytu-
cja, 9) niewielka miejscowość gminna w Dolinie Warty w woj. 
lubuskim, przylegająca do Parku Narodowego „Ujście Warty”, 
11) osoba, która dokonuje przekładu z jednego języka na drugi, 
12) opracowuje nową wersję piosenki, projektuje wygląd i styl 
jakiejś przestrzeni, 13) ...chlewna w gospodarstwie rolnym,  
16) wiaderko z drewnianych klepek przeznaczone do udoju 
krów, 20) stoi na czele oddziału stuosobowego, 21) śmieszek, 
22) rękojmia, gwarancja, zabezpieczenie, 23) tkanina artystycz-
na przypominająca płaskorzeźbę (ułóż z liter: a, a, a, b, k, n), 
27) gruba nić, szpagat, 31) coroczne targi rolno-spożywcze w 
Poznaniu, 32) inaczej stonka topolowa (ułóż z liter: a, i, y, c, 
n, n, r), 33) nonsens, 34) władca należący do panującego rodu, 
36) miłośnik piękna, 37) Mark, autor książek „Książę i żebrak”, 
i „Przygody Tomka Sawyera”.
Pionowo: 1) przyjaciel Atosa i Aramisa, 2) dawniej praco-

wali w kuźni, 3) cena, 4) osłania żarówkę w lampie, 5) jeśli nie 
blondynka, ani szatynka to..., 6) występuje w balecie, tancerka, 
9a) pełen owocowych drzew, 10) ładny, barwny ptak o koloro-
wym upierzeniu, 14) wielkie państwo leżące w Europie i Azji,  
15) ...zwierzyny w celu przesiedlenia jej na inny teren, 17) drapież-
ny gad np. nilowy, aligator, 18) część stopy, 19) jeden z czworo-
kątów, 24) wygnaniec, 25) w wazonie na stole, 26) zatrudniona do 
opieki nad małymi dziećmi, 28) upust ceny, 29) wędrowny, uliczny 
zespół teatralny lub cyrkowy, 30) zimnokrwisty koń wywodzący 
się z górzystego rejonu Ardenów, 35) część hektara.
Litery zaznaczone w prawym dolnym rogu kratek uszeregowane 
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie. Rozwiązanie prosimy nadesłać do 
Redakcji w ciągu dwóch tygodni od ukazania się miesięcznika. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 308 brzmi: „LATO W BOSZKO-
WIE”. Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie wylosował Szymon 
Mikołajewicz z Bukówca Górnego. GRATULUJEMY!
Po odbiór nagrody zapraszamy do Redakcji. 
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USŁUGI PARKIECIARSKIE
              =  montaż wszelkiego 
               rodzaju podłóg 
                         = montaż tarasów
            = cyklinowanie 
        = lakierowanie, olejowanie

Andrzej Grzesiecki
Włoszakowice, ul. 11 Listopada 34

tel. 601 063 388

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”

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
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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

* terapie 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
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

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

* * * * *

Pranie i czyszczenie tapicerki me-
blowej (kanap, wersalek, krzeseł, 
narożników pokojowych, tapcza-
nów, sof, puf, foteli, materacy, kom-
pletów wypoczynkowych) oraz sa-
mochodowej (osobowe, dostawcze, 
ciężarowe). 
Kontakt: tel. 605 269 848.

* * * * *





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 


