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Wizyta magika w naszym domu 

20 września do naszego Domu przybył iluzjonista „Tristo”, 
czyli Janusz Popiel z Zielonej Góry, który pokazał nam 
liczne sztuczki. Za pomocą różdżki i wypowiadanych ra-
zem z nami zaklęć „wyczarowywał” różne przedmioty, i 
nie tylko. Ciekawe było też liczenie pieniędzy, których za 
każdym razem przybywało, albo połączenie czterech ma-
łych serwetek w jedną dużą. Nie spodziewaliśmy się, że 
zmieniając kolor damskich szalików na końcu „wyczaru-
je” gołębia. Wiele emocji wywołał ponadto nasz udział w 
sztuczkach, kiedy to wraz z magikiem zabawialiśmy publi-
kę. Dziękujemy naszej pani kierownik Agnieszce Maternej 
za niesamowitą niespodziankę!

Piotr S.

XVi przegląd artystyczny 
Osób Niepełnosprawnych w kościanie

Pracownia muzyczno-teatralna wzięła udział w XVI Prze-
glądzie Artystycznym Osób Niepełnosprawnych w Kościa-
nie. Naszą grupę przygotowywała oczywiście terapeutka 
Aleksandra Zając, która świetnie dobiera repertuar i uczy 
nas właściwie posługiwać się głosem. Z uwagi na to, że 
przegląd odbywał się w formie online, nasz udział w nim 
polegał na nagraniu i wysłaniu piosenki. Zaprezentowaliśmy 
się w utworze „Bądź blisko mnie”. Teraz czekamy na wyni-
ki. Trzymajcie kciuki!

Patrycja G. 

dzień Chłopaka 

30 września w naszym ośrodku odbyła się dyskoteka z okazji Dnia 
Chłopaka, na której wszyscy świetnie się bawiliśmy. Na początku 
nastąpiło uroczyste przywitanie uczestników oraz złożenie życzeń 
wszystkim świętującym panom. Później przyszedł czas na zabawę ta-
neczną, w trakcie której pani Monika Jędrzejczak przeprowadziła kilka 
konkurencji z balonem w roli głównej. Śmiechu było co niemiara. Dla 
każdego została również przygotowana przekąska w postaci popcornu 
i chrupek. Na zakończenie wręczyliśmy naszym chłopakom upominki 
– zdjęcia wykonane podczas sesji w fotobudce oraz słodkości.

Patrycja G.

Udział w akcji #sadziMY 
We wrześniu delegacja ŚDS, 
a więc Agnieszka, Piotr i 
Bartosz wraz z terapeutką 
Joanną Gorwą, udała się do 
siedziby Nadleśnictwa Wło-
szakowice, by wziąć udział 
w ogólnopolskiej akcji 
#sadziMY, promującej sa-
dzenie drzew. Spotkaliśmy 
tam naszego dobrego zna-
jomego – starszego specja-
listę Służby Leśnej Marka 
Wąsowicza, który wybrał 
dla nas sadzonki idealnie 

nadające się na naszą działkę ogrodniczo-rekreacyjną. Pamiętajmy, że 
drzewa dają nam świeże powietrze, więc jeśli ktoś ma taką możliwość, to 
zachęcamy do ich sadzenia.                                           Mirosława M.

W niedzielę 29 sierpnia członkowie Włoszakowickiego Bractwa 
Kurkowego obchodzili uroczystość strzelania o tytuł Króla Żniw-
nego. W godzinach porannych ustępujący Król brat Marian Kulczy-
kowski ugościł przybyłych braci i siostry poczęstunkiem. Następnie 
wszyscy udali się na dożynkową mszę świętą, po której odbyło się 
strzelanie do Kura i Tarczy Królewskiej (ufundowanej przez ustę-
pującego Króla). Zwyciężył brat Łukasz Kiciński, zostając Królem 
Żniwnym A. D. 2021, a jego Rycerzami byli: I – Piotr Riedel, II – 
Hanna Wypych. Jednocześnie toczył się turniej o tytuł mistrza pisto-
letu bractwa. Została nim siostra Hanna Wypych, a wicemistrzami 
okazali się bracia Ryszard Dudek i Ireneusz Dwornik.

Ryszard Bura, 
starszy Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego

11 września w Poniecu odbył się Turniej o tytuł Króla Żniwne-
go Okręgu Leszczyńskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. 
Królem Żniwnym Okręgu został brat Mateusz Głowacz z Rydzy-
ny. W turnieju wzięli też udział bracia i siostry z Włoszakowic. 
Siostra Dorota Samol zdobyła trzecie miejsce w Turnieju Kró-
lewskim, uzyskując tytuł II Rycerza Żniwnego Okręgu Leszczyń-
skiego KBS RP. Siostra Dorota została również Wicemistrzem 
Okręgu w strzelaniu z pistoletu. Ponadto brat Jerzy Mierzyński 
wywalczył drugie miejsce w strzelaniu do Tarczy Młodej Pary, 
Ryszard Dudek zajął drugie miejsce w strzelaniu do Kura, a Ry-
szard Bura zwyciężył w strzelaniu do Tarczy Brackiej.

Ryszard Bura, 
starszy Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego

Turniej królewski ŻniwnyStrzelanie królewskie Żniwne
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21 września w naszej gminie 
gościli partnerzy projektu pn. 
„Rozwój elektronicznych usług 
publicznych w Gminach Lu-
boń, Mosina i Włoszakowice”. 
W spotkaniu uczestniczyli sa-
morządowcy z Miasta Luboń – 
burmistrz Małgorzata Machal-
ska, zastępca burmistrza Dorota 
Franek i sekretarz Janusz Pia-
secki oraz przedstawiciele gmi-
ny Mosina – burmistrz Prze-
mysław Mieloch i inspektor ds. 
zarządzania projektami i fundu-
szami zewnętrznymi Katarzyna 
Suchocka.

Głównym celem spotka-
nia było omówienie spraw 
z zakresu partnerstwa, 
a w szczególności najbliż-
szych działań wdrożenio-
wych realizowanego przed-
sięwzięcia. Była to również 
dobra okazja do prezentacji 
naszej gminy pod wzglę-
dem gospodarczym, tury-
stycznym, kulturalnym, 
sportowym i oświatowym. 
Goście zwiedzili Pałac Suł-
kowskich, poznając jego 
historię przedstawioną 
przez dyrektora Gminne-

go Ośrodka Kultury Pawła 
Borowca oraz wysłuchując 
krótkiego koncertu forte-
pianowego w wykonaniu 
pracownika Urzędu Gminy 
Marka Wodawskiego. Na-
stępnie wizytowali Gminne 
Centrum Folkloru w Bu-
kówcu Górnym oraz Zespół 
Szkół Ogólnokształcących 
we Włoszakowicach, gdzie 
dyrektor Jarosław Zielonka 
zaprezentował wyposaże-
nie pracowni komputero-
wej i sal lekcyjnych oraz 
omówił działania podej-

mowane na rzecz rozwoju pla-
cówki. Ostatni punkt stanowiła 
wizytacja włoszakowickiej hali 
sportowo-środowiskowej i po-
wstałego przy niej stadionu lek-
koatletycznego.
Przypomnijmy, że projekt „Roz-
wój elektronicznych usług pu-
blicznych w Gminach Luboń, 
Mosina i Włoszakowice” nr 
RPWP.02.01.01-30-0045/20-
00 realizowany jest w ramach 
Osi Projektowej 2 „Społeczeń-
stwo informacyjne”, działanie 
2.1. „Rozwój elektronicznych 
usług publicznych”, poddziała-
nie 2.1. „Rozwój elektronicz-
nych usług publicznych” Wiel-
kopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020. Wszystkich 
jego partnerów łączą wspólny 
cel i kierunek – zapewnienie 
mieszkańcom lepszego dostępu 
do szerokiego zakresu usług pu-
blicznych drogą elektroniczną 
oraz poprawa sprawności dzia-
łania urzędu i jakości obsługi 
obywateli.
Sekretarz gminy Włoszakowice 

Karolina Chlebowska, 
zdj. Natalia John

Spotkanie partnerów projektu realizowanego 
przez gminy Luboń, Mosina i Włoszakowice

Po zakończeniu uroczystości nadania Branżowej Szko-
le I Stopnia we Włoszakowicach imienia „Weteranów 
Działań Poza Granicami Państwa”, na specjalne zapro-
szenie wójta Roberta Kasperczaka, w siedzibie włosza-
kowickiego Urzędu Gminy gościli wojewoda wielko-
polski Michał Zieliński, dowódca wojsk amerykańskich 
pułkownik Brian McCarthy oraz żołnierze amerykańscy 
stacjonujący w Żaganiu. Goście zwiedzili Pałac Suł-
kowskich, zapoznali się z jego historią i funkcjonowa-
niem samorządu gminnego oraz wysłuchali krótkiego 
recitalu fortepianowego w wykonaniu pracownika UG 
Marka Wodawskiego.

Sekretarz gminy Włoszakowice 
Karolina Chlebowska, zdj. Piotr Wiązania

Wizyta wojewody wielkopolskiego oraz 
żołnierzy wojsk amerykańskich w Urzędzie Gminy
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Nowy chodnik na ulicy 
Jezierzyckiej w Bukówcu Górnym

Na przełomie września i październi-
ka pracownicy Zarządu Dróg Gmin-
nych realizowali kolejną tegoroczną 
inwestycję na terenie naszej gminy. 
Była to budowa nowego ciągu pie-
szego wzdłuż ulicy Jezierzyckiej 
w Bukówcu Górnym.
Długość wybudowanego chodnika 
wynosi 130 m. Koszt inwestycji to 
ok. 39 tys. zł. Ciąg powstał przy 
niedawno przebudowanej drodze 
asfaltowej, która została wykonana 

z programu „Budowa 
nawierzchni asfalto-
wych na drogach do-
jazdowych do grun-
tów rolnych”.
Dla przypomnienia 
w ramach powyższe-
go programu w bie-
żącym roku przebu-
dowano następujące 
odcinki dróg: ulice 
Krańcową i ks. A. 
Błaszaka we Włosza-

kowicach, ulice Drzymały i Jezierzyc-
ką w Bukówcu Górnym, ulicę Leśną 
w Krzycku Wielkim, ulicę Powstań-
ców Wielkopolskich w Jezierzycach 
Kościelnych oraz ulicę Leśną w Dłu-
żynie. Całkowita wartość inwestycji 
wyniosła 613.770 zł brutto, a łączna 
długość przebudowanych odcinków 
to 1.980 m. Zadanie zostało współfi-
nansowane ze środków województwa 
wielkopolskiego.

Natalia John

Z początkiem września oddano do użytku nową 
wiatę przystankową w Boguszynie. Nowocze-
sna, przeszklona i wyposażona w ławkę wiata 
zabezpiecza przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi uczniów oczekujących na 
przewóz w ramach szkolnych dowozów auto-
busowych. Koszt inwestycji wyniósł 4.240 zł. 
Zadanie zostało zrealizowane ze środków fi-
nansowych Zarządu Dróg Gminnych we Wło-
szakowicach.

Natalia John

Realizowane od lipca 2020 roku 
zadanie pn.: „Modernizacja 
systemu zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców gminy Włoszako-
wice”, którego zleceniodawcą 
jest Gminny Zakład Komunalny 
Sp. z o.o., już niebawem docze-
ka się finalnego podsumowania, 
odbioru i zakończenia.
Generalny wykonawca robót – 
firma Instalcompact z Tarnowa 
Podgórnego, po zakończeniu 
budowy sieci wodociągowej ze 
stacji uzdatniania wody w Domi-
nicach do Włoszakowic, skoncen-
trował się na robotach budowla-
nych na terenie stacji uzdatniania 
wody w Ujazdowie. Wśród wy-
konanych robót dokonano m.in.: 
budowy nowego zbiornika reten-
cyjnego wody uzdatnionej, prze-
budowy i rozbudowy budynku 
stacji uzdatniania wody zwiększa-
jąc jego powierzchnię o dodatko-
we pomieszczenia sanitarno-tech-
nologiczne, remontu istniejącego 

zbiornika wód popłucznych, 
montażu nowych rurocią-
gów technologicznych i 
zbiornika bezodpływowego 
na ścieki socjalno-bytowe, 
wymiany stacji transfor-
matorowej, wymiany ogro-
dzenia, budowy ciągów ko-
munikacyjnych na terenie 
obiektu, renowacji studni 
głębinowej, wymiany pomp 
głębinowych i pionów tech-

nologicznych, wymiany 
zewnętrznych obudów stud-
ni głębinowych, dostawy 
i montażu urządzeń tech-
nologicznych uzdatniania 
wody, dostawy i montażu 
bloku przygotowania po-
wietrza technologicznego, 
dostawy i montażu zestawu 
sieciowych pomp II stopnia, 
dostawy i montażu lam-
py UV, dostawy i montażu 

szaf sterowniczych oraz agregatu 
prądotwórczego zapewniającego 
nieprzerwalną dostawę wody dla 
odbiorców usług w przypadku 
braku zasilania obiektu z sieci 
energetycznej.
Aktualnie na stacji uzdatniania 
wody w Ujazdowie prowadzone 
są czynności związane z rozru-
chem technologicznym oraz do-
konywane są odbiory przez pań-
stwowe organy nadzorcze (PSP, 
PSSE, PINB).
Równolegle z pracami realizowa-
nymi na stacji uzdatniania wody 
dokonano przebudowy i wymia-
ny sieci wodociągowej z Ujaz-
dowa do Grotnik, polegającej 
na budowie nowego rurociągu 
o zwiększonej średnicy.
Przypominamy, że całkowity 
koszt przedsięwzięcia opiewa na 
kwotę 4.292.700 zł brutto, a ter-
min jego zakończenia zaplano-
wano na dzień 30 listopada br.

Bartosz Adamczewski

Modernizacja systemu zaopatrzenia 
w wodę dobiega końca

Nowa wiata przystankowa 
w Boguszynie
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W piątek 10 września w Sali Trójkątnej Pała-
cu Sułkowskich odbył się XII Zjazd Oddziału 
Gminnego ZOSP RP we Włoszakowicach.
Zjazd Gminny odbywa się co pięć lat, po 
przeprowadzeniu wszystkich zebrań spra-
wozdawczo-wyborczych w gminnych jed-
nostkach OSP. W jego trakcie prezentowane 
są sprawozdanie z wykonania Uchwały Pro-
gramowej oraz sprawozdanie Komisji Rewi-
zyjnej, a także wybierani są nowi członko-
wie Komisji Rewizyjnej i Zarządu, delegaci 
na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Lesznie oraz członkowie do Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w Lesznie.
W Zjeździe uczestniczyli delegaci (z głosem 
decydującym) oraz członkowie ustępującego 
Zarządu (z głosem doradczym). Nie zabrakło 
też zaproszonych gości, którymi byli: wójt 
gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, ko-
mendant Miejski Państwowej Straży Pożar-
nej w Lesznie mł. bryg. Sebastian Kozłowski, 
członek Zarządu Oddziału Powiatowego druh 
Grzegorz Mały (reprezentujący nieobecne-
go prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego 
druha Stanisława Wolniczaka) oraz dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Wło-
szakowicach Jarosław Zielonka.
Po otwarciu Zjazdu nastąpił wybór prze-
wodniczącego i sekretarza obrad. Wszyst-
kie przeprowadzone głosowania były jawne 
i odbywały się poprzez podniesienie karty 

(mandatu do głosowania). W każdym 
z głosowań druhowie byli jednomyślni. 
Przewodniczący zaproponował skład 
Prezydium Zjazdu, a delegaci go zaak-
ceptowali. Następnie przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej przedstawił spra-
wozdanie z jej działalności. Komisja 
postawiła też wniosek o udzielenie ab-
solutorium Zarządowi za pięcioletni 
okres działania, przyjęty przez delega-
tów podczas głosowania.
Komisja wyborcza na postawie sprawoz-
dań z zebrań sprawozdawczo-wybor-
czych, które odbyły się na terenie naszej 
gminy, podała listę przedstawicieli do 
Zarządu. Zaproponowała także członków 
nowej Komisji Rewizyjnej. Wszystkie 
kandydatury zostały zatwierdzone przez 
delegatów, podobnie jak projekty Uchwał 
przedstawione przez Komisję Uchwał 
i Wniosków.
Nieco później przewodniczący Zjazdu 
ogłosił przerwę na ukonstytuowanie się 
nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
Po niej odczytał następujący skład Zarzą-
du: prezes – dh Przemysław Konieczny, 
wiceprezesi – dh Tomasz Skorupiński i 
dh Henryk Simon, skarbnik – dh Bartosz 
Zając, sekretarz – dh Bernadeta Szalew-
ska-Konieczna, komendant gminny – dh 
Arkadiusz Pawlak, członkowie Prezy-

dium – dh Dawid Kuśnierek i dh Rafał 
Wypych, członkowie Zarządu – dh Woj-
ciech Tomkowiak, dh Paweł Kościański, 
dh Janusz Błajet, dh Marek Pioszyk, dh 
Jacek Marcinek, dh Jakub Hanusek, dh 
Paweł Zając, dh Damian Łabędzki, dh 
Konrad Chałupka, dh Jan Przydrożny, dh 
Sebastian Przewoźny, dh Maciej Płócie-
niczak, dh Grzegorz Białasik, dh Marek 
Skorupiński i dh Wojciech Dworczak.
W dalszej części Zjazdu głos zabrali 
zaproszeni goście. Wójt Robert Ka-
sperczak podziękował ustępującemu 
Zarządowi za pracę w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej oraz życzył nowe-
mu Zarządowi sukcesów w pięciolet-
niej kadencji. Na zakończenie swojego 
przemówienia wręczył zasłużonym 
osobom grawertony za wieloletnią 
działalność na rzecz bezpieczeństwa 
pożarowego gminy Włoszakowice. 
Wystąpili również Sebastian Kozłow-
ski i Grzegorz Mały, którzy także po-
dziękowali ustępującemu Zarządowi 
i złożyli gratulacje nowemu.
Pod koniec nowo wybrany prezes druh 
Przemysław Konieczny podziękował 
wszystkim za obecność i oficjalnie za-
mknął XII Zjazd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP we Włoszakowicach.

Natalia John

XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP 
we Włoszakowicach
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Msza dożynkowa w Zbarzewie

Ciąg dalszy uroczystości dożynkowych
4 września oficjalne zakoń-
czenie żniw świętowali wierni 
z krzyckiej parafii pw. NMP 
Śnieżnej. W tym roku zaszczyt 
organizacji dożynek dla miesz-
kańców Krzycka Wielkiego, 
Sądzi i Krzycka Małego przy-
padł w udziale pierwszej z wy-
mienionych miejscowości.
Uroczystości dożynkowe rozpo-
częły się oczywiście od trady-
cyjnej mszy świętej w intencji 
okolicznych rolników i pozosta-
łych producentów żywności. Ta, 
nie odbyła się jednak jak zawsze 
w kościele, lecz w plenerze – 
przy sali wiejskiej w Krzycku 
Wielkim. Pierwsze od dawna 
polowe nabożeństwo w tej wsi celebrował 
ksiądz proboszcz Marek Denisiuk. W eu-
charystii uczestniczyli przede wszystkim 
przedstawiciele trzech miejscowości wcho-
dzących w skład parafii, którzy złożyli na 
ołtarzu przyniesione ze sobą dary ziemi, w 
tym wieńce dożynkowe, chleb upieczony z 
tegorocznej mąki oraz owoce i warzywa.
Tuż po mszy poświęcone plony zostały 
złożone na ręce gospodarzy uroczystości. 
Jako że parafia Krzycko Małe obejmuje 
miejscowości położone na terenie dwóch 
gmin (Święciechowa i Włoszakowice) w 
tej roli wystąpili: wójt gminy Święcie-
chowa Marek Lorych i przewodniczący 
Rady Gminy Włoszakowice Kazimierz 
Kurpisz (reprezentujący wójta Roberta 
Kasperczaka), którzy podczas obchodów 
wygłosili okolicznościowe przemówienia 

i rozdzielili chleb wśród wszystkich 
zgromadzonych. Poza nimi za sto-
łem prezydialnym zasiadli również 
m.in.: przewodniczący Rady Gminy 
Święciechowa Jerzy Machowiak, 
radny z Krzycka Małego Jerzy Koło-
dziej oraz sołtys Krzycka Wielkiego 
Natalia Walkowiak (główna organi-
zatorka imprezy).
Jak przystało na dożynki z prawdziwe-
go zdarzenia nie mogło też zabraknąć 
części artystycznej. Na jej początku 
swe umiejętności taneczne zaprezen-
towały dziewczynki ze Szkolnego 
Kółka Tanecznego działającego przy 
Szkole Podstawowej w Krzycku Wiel-
kim (prowadzonego przez nauczyciel-
kę Izabelę Górną). Następnie wystąpił 
miejscowy Kabaret „Cokolwiek”, 

który przedstawił trzy zabawne 
skecze o tematyce wakacyjnej. 
Korzystając z okazji lider gru-
py kabaretowej Kamil Łuka-
szewski dał także niesamowity 
pokaz układania kostki Rubi-
ka, układając ją z zasłoniętymi 
oczami. Na zakończenie na 
scenie pojawiły się jeszcze trzy 
pary z leszczyńskiej Szkoły 
Tańca „Margo”, w tym Damian 
Obiora i Maja Mocek, Maks 
Apolinarski i Dagmara Obio-
ra oraz Eryk Bocian i Jessica 
Ławniczak, które oczarowały 
publiczność pokazem tańca to-
warzyskiego.
Organizatorzy dożynek nie za-

pomnieli również o dodatkowych atrakcjach 
dla uczestników imprezy. Na najmłodszych 
czekały dmuchańce, bańki mydlane i stra-
żackie konkurencje zręcznościowe, z kolei 
dla nieco starszych przygotowano konkurs 
strzelania z wiatrówki i loterię fantową. Każ-
dy, bez względu na wiek, mógł też przejechać 
się bryczką, skorzystać z bogatej oferty stoisk 
gastronomicznych oraz skosztować pysznych 
domowych wypieków. Całość zwieńczyła 
zabawa taneczna z didżejem Leszkiem Dud-
kiem trwająca do późnych godzin nocnych.
Przy okazji krzyckiego święta plonów w 
miejscowej remizie OSP zorganizowano mo-
bilny punkt szczepień. Ponadto prowadzono 
też zbiórkę pieniędzy dla chorującej na rdze-
niowy zanik mięśni kilkumiesięcznej Marysi 
z Brenna.

A.A.

Ostatni akt tegorocznych uroczysto-
ści dożynkowych w gminie Włosza-
kowice miał miejsce 12 września w 
Zbarzewie. Ze względu na realizowa-
ny akurat remont tamtejszej sali wiej-
skiej obchody święta plonów w tej wsi 
ograniczyły się do mszy świętej dzięk-
czynnej za żniwa.
Dożynkowe nabożeństwo odbyło się 
w miejscowym kościele parafialnym i 
celebrował je ksiądz proboszcz Robert 
Bach. Poza mieszkańcami Zbarzewa 
uczestniczyli w nim również przedsta-
wiciele władz samorządowych, w tym 
wójt gminy Włoszakowice Robert Ka-
sperczak oraz radna gminy Hanna Mi-

chalska. Podczas mszy delegacja oko-
licznych rolników złożyła na ołtarzu 
wieniec dożynkowy, chleb upieczony 
z tegorocznej mąki i kosz wypełniony 
owocami, które uprzednio zostały po-
święcone przez kapłana. W świątyni 
nastąpiło także uroczyste rozkroje-
nie i rozdzielenie wśród wszystkich 
zgromadzonych złożonego w ofierze 
bochenka.
Mimo skromnego przebiegu zbarzew-
skiego święta plonów mieszkańcy tej 
wsi licznie przyozdobili swoje obej-
ścia pomysłowymi dekoracjami do-
żynkowymi.

A.A., zdj. H. Łaszczyńska
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Pierwsze spotkanie z podróżnikami

pokaz filmu „Orzeł”

Dwa tygodnie później niż pierwotnie planowano odbyła 
się publiczna projekcja filmu „Orzeł” (1958) w reżyserii 
Leonarda Buczkowskiego, przygotowana przez Gminny 
Ośrodek Kultury. 14 września filmową historię słynnego 
okrętu podwodnego z czasów II wojny światowej mieli 
okazję poznać uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia oraz 
Liceum Ogólnokształcącego we Włoszakowicach.
W szkolnej auli, gdzie zorganizowano pokaz, licznie zgro-
madzonych uczniów powitała wicedyrektor ZSO Włosza-
kowice Hanna Grycz. Następnie słowo wstępne o filmie 
wygłosił dyrektor GOK Włoszakowice Paweł Borowiec, 
szczególnie podkreślając jego wierne oddanie prawdziwej 
historii. Przy okazji okazało się, że dokładnie 82 lata temu 
(14 września 1939 r.) okręt „Orzeł” wpłynął do portu w 
Tallinie, co zapoczątkowało wydarzenia przedstawione w 
produkcji Buczkowskiego. To dodatkowo pobudziło cieka-
wość uczestniczącej w projekcji młodzieży.
Ekran i nagłośnienie na potrzeby pokazu dostarczyła firma 
Scenika Pro Event Karol Michalewicz. Warto wspomnieć, 
że wydarzenie to niejako zapoczątkowało uroczystości 
nadania Branżowej Szkole I Stopnia we Włoszakowicach 
imienia „Weteranów działań poza granicami Państwa”.

A.A.

15 września w bukówieckim Gminnym 
Centrum Folkloru po raz kolejny przełamy-
wano schematy. Choć miejsce to kojarzy się 
przede wszystkim z promowaniem naszego 
regionu i jego bogatych tradycji ludowych, 
to odbyło się w nim spotkanie z podróżni-
kami, którzy opowiadali głównie o swojej 
wielomiesięcznej wędrówce po bezdrożach 
Ameryki Środkowej i Północnej.
Bohaterami środowego spotkania byli Ola 
Synowiec i Arek Winiatorski. On przeszedł 
pieszo z Panamy do Kanady (wcześniej 
przejeżdżając autostopem przez Amerykę 
Południową), a ona dołączyła do niego w 
Meksyku. Mimo że poznali się zupełnie 
przypadkowo, to od razu przypadli sobie 
do gustu i zostali parą. Ich wspólną podróż 
można więc określić mianem swego rodza-
ju „love story” z całą masą niesamowitych 

piknik „pożegnajmy lato” 
w dłużynie 

Opady deszczu nie przeszkodziły w przeprowadzeniu Pikniku ro-
dzinnego „Pożegnajmy lato”, podczas którego w sobotę 18 wrze-
śnia mieszkańcy Dłużyny oficjalnie żegnali najcieplejszą porę 
roku. Była to już czwarta impreza plenerowa zorganizowana w tej 
miejscowości w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Na piknik składały się: II zlot dla zmotoryzowanych, atrakcje dla 
małych (m.in. dmuchańce, malowanie twarzy, stoisko z akcesoria-
mi dziecięcymi i przejażdżki kucykiem) i dużych (m.in. strzelanie z 
wiatrówki i przejażdżki bryczką), turniej rodzinny z nagrodami, wy-
stępy artystyczne solistów, szwedzki stół (grill, grochówka, sałatki, 
kawa i słodkości) oraz zabawa taneczna z zespołem Havana Bend. 
Wszystko to było możliwe dzięki dofinasowaniu z programu #Szcze-
pimySię z KGW, w ramach którego każdy chętny mógł skorzystać 
z mobilnego punktu szczepień i zaszczepić się przeciwko chorobie 
covid-19 jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson.
Organizatorami pikniku byli dłużyńskie Koło Gospodyń Wiejskich „Od-
nowa”, sołtys wsi Aniela Poloszyk, miejscowa jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz sportowcy z tutejszej drużyny „Orzeł” Dłużyna, 
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury we Włoszakowicach.

A.A., zdj. A. Poloszyk

przygód, które chętnie wspominali.
Podczas wyprawy dzielnie towarzyszył im dziecięcy wózek, w którym jednak nie 
przewozili dziecka, tylko prowiant i niezbędne rzeczy codziennego użytku. Przemie-
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W piątek 24 września wójt gminy Włosza-
kowice Robert Kasperczak uczestniczył 
w uroczystości nadania włoszakowickiej 
Branżowej Szkole I Stopnia imienia „We-
teranów Działań Poza Granicami Pań-
stwa”. Wśród zaproszonych gości obecni 
byli również m.in.: Dowódca Generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosław 
Mika, Dowódca Gwardii Narodowej stanu 
Illinois w Stanach Zjednoczonych Richard 
Neely, sekretarz stanu, pełnomocnik Rzą-
du do spraw Polonii i Polaków za Granicą 
poseł Jan Dziedziczak, parlamentarzyści 
z naszego regionu Wojciech Ziemniak 
i Grzegorz Rusiecki oraz wojewoda wiel-
kopolski Michał Zieliński.
Uroczystość zainaugurowała msza świę-
ta polowa na boisku szkolnym. Następ-
nie odbył się apel z udziałem kompanii 
reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz 
orkiestry wojskowej. -W akcie nadania 
imienia widzę przejaw ciągłego rozwoju 
Szkoły i budowania jej tradycji, oby za-
wsze zobowiązującej dla kolejnych poko-
leń uczniowskich. Wyrażam nadzieję, że 
dzięki temu jeszcze bardziej zacieśnią się 
już teraz dobre relacje pomiędzy Szkołą 
i gminą Włoszakowice a Wojskiem Polskim 
– powiedział w swoim przemówieniu wójt 
Robert Kasperczak.
Podczas uroczystości włodarz naszej gmi-
ny wraz z generałem Jarosławem Miką, po-
słem Janem Dziedziczakiem, dyrektorem 
ZSO Włoszakowice Jarosławem Zielonką 
i przedstawicielem Samorządu Uczniow-
skiego dokonali odsłonięcia pamiątkowej 
tablicy z imieniem na budynku szkoły oraz 
muralu „Mur,ale historia Wojska Polskie-
go” na budynku przy rondzie Jana Pawła 
II (tego ostatniego z udziałem przedstawi-
ciela Rady Rodziców).
Wydarzeniu towarzyszył przelot samolo-
tów myśliwskich F-16 z bazy w Krzesi-
nach, który podkreślił podniosły charak-
ter uroczystości oraz wzbudził podziw 
i zachwyt obecnych, a w szczególności 

rzając wraz z nim tysiące kilometrów starali się jak najlepiej 
poznać odwiedzane miejsca i lokalną ludność. Za główny cel 
swojej wędrówki obrali bowiem nie tyle konkretny punkt na 
mapie, co właśnie dogłębne poznawanie, doświadczanie i prze-
żywanie. To co mogli uwiecznili na zdjęciach, przy pomocy 
których zobrazowali swoją opowieść.
Choć spotkanie odbyło się w kameralnym gronie, to jego 
uczestnicy stworzyli wyjątkową atmosferę, z wielką ciekawo-
ścią słuchając podróżników i zadając im liczne pytania. Wśród 

Uroczystość nadania imienia Branżowej 
Szkole I Stopnia we Włoszakowicach

całej społeczności uczniowskiej. Dodatkowo imprezę uświetnił występ Mażoretek 
„Twins” z Włoszakowic oraz grupy rekonstrukcyjnej, zorganizowano także piknik 
militarny przygotowany m.in. przez żołnierzy z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej.
Patronat nad uroczystością objęli minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz 
wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Sekretarz gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska, zdj. Dominika Jerzyk

publiczności obecni byli m.in. przedstawiciele instytucji organi-
zujących wydarzenie – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
Ewelina Skopińska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Paweł 
Borowiec oraz prezes wschowskiego Stowarzyszenia „Twórcze 
Horyzonty” Tomasz Szwarc.
Kilka dni temu w tym samym miejscu odbyło się również kolejne 
podobne spotkanie, lecz tym razem z jednym podróżnikiem. Oba spo-
tkania zostały dofinansowane ze środków powiatu leszczyńskiego. 

A.A.

Serdeczne podziękowania 
ks. Zbigniewowi Dobroniowi, 

pani Danucie Kaminiarz (za wieloletnią opiekę), 
delegacjom oraz wszystkim tym, którzy wzięli udział 

w ostatnim pożegnaniu 
naszego ojca, teścia, dziadka i pradziadka

śp. Józefa stanka

                                                składa rodzina
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Święta Anna, matka Marii z Nazaretu i babka 
Jezusa Chrystusa, od zawsze otaczana była w 
kościele wielkim kultem. We włoszakowickiej 
świątyni też znajdowało się miejsce jej szczegól-
nej czci.
Historia ołtarza Świętej Anny sięga początków 
istnienia miejscowej świątyni. Został on konse-
krowanym razem z ołtarzem głównym i ołtarzem 
Świętego Krzyża 6 listopada 1661 roku. Nie wie-
my jednak jak wyglądał na samym początku. Z 
dokumentów wizytacji z 1725 roku wiadomo 
tylko, że był podobny do ołtarza Świętego Krzy-
ża, lecz trudno określić w jakim stopniu. Można 
sądzić, że przeniesiono go ze starego kościoła do 
nowego, co także wynika z zapisu z wizytacji 
parafii. Ołtarz już wtedy był stary i nie zachował 
się długo. Zagadkowa pozostaje nie tylko kwe-
stia jego pierwotnego wyglądu, ale również ma-
teriału, z którego został wykonany. W dokumen-
tach wizytacji (z 15 lipca 1725 r. i 13 września 
1777 r.) można zauważyć, że w opisie ołtarza 
pominięto sformułowanie Altaris Lignea – ołtarz 
drewniany, co zaznaczono przy opisie np. ołtarza 
głównego. Z kolei w pierwszym opisie kościoła 
w języku polskim z 1830 roku podano wprost, że 
znajdują się w nim 4 drewniane ołtarze.
Ołtarz Świętej Anny jest jednym z najbardziej 
tajemniczych w naszym kościele. Co ciekawe, 
nie był dedykowany tylko Świętej Annie, jak 
początkowo sądziliśmy. Jego cały tytuł zapisany 
w księdze czynności biskupich pod dniem kon-
sekracji naszej świątyni to: „Najświętszej Maryi 
Panny i jej Oblubieńca Świętego Józefa, następ-
nie też Jej matki Świętej Anny”. Zagadkowy jest 
też wygląd obrazu umieszczonego wewnątrz oł-
tarza. Sądząc po tytule zapewne znajdowały się 
na nim 3 lub 4 postacie — Święta Anna, Święty 
Józef, Maryja i prawdopodobnie dzieciątko Je-
zus. Na tej podstawie można również twierdzić, 
że postacie Matki Bożej i Świętego Józef otrzy-
mały swoje ołtarze później, a sama Święta Anna 
trwała do roku 1954. Ołtarz w obecnej formie z 
obrazem Serca Jezusowego został bowiem prze-
mianowany właśnie w tymże roku (kiedy to do 
starego ołtarz zawieszono nowy obraz). 
Obraz Serca Pana Jezusa został namalowany 
na płótnie przez artystkę Eugenię Gorgolewską 
i osadzono go w rzeźbionej ramie autorstwa 
rzeźbiarza Józefa Berdyszka. Za nim widocz-
na jest wnęka, będąca pozostałością po obrazie 
Świętej Anny, który zachował się do naszych 
czasów. Dawniej obraz ten zdobiły srebrne koro-
ny, w późniejszym czasie zawieszone na ołtarzu 
Świętego Krzyża. Aktualnie umieszczono je na-

Od redakcji. W kolejnym swoim artykule dotyczącym włoszakowickiej parafii Rafał Grygiel opisuje jeszcze jeden ołtarz znajdujący 
się w miejscowym kościele.

Ołtarz Serca Jezusowego (Najświętszej 
Maryi Panny i jej Oblubieńca Świętego Józefa, 

następnie też Jej matki Świętej Anny) 
przeciw ołtarza Serca Jezusowego w 
sukience Matki Bożej (wiszącej teraz 
na ścianie).

Ołtarz Serca Pana Jezusa obecnie jest 
już niestety tylko pamiątką po dawniej 
Straży Honorowej Serca Pana Jezu-
sa, która działała w naszej parafii od 
1928 roku. To Arcybractwo przycią-
gnęło do Boga wiele dusz, co szcze-
gółowo opisała wspomniana w po-
przednim artykule Anna Grycz. Przy 
tej okazji warto przytoczyć opis mło-
dej kobiety Agnieszki Bortlisz, która 
należała do włoszakowickiej straży 
honorowej i była jej swoistą prekur-
sorką: Pierwszą gorliwą zelatorką 
naszego bractwa była śp. Agnieszka 
Bortliszówna. [...] Pod jej wpływem 
pozyskani członkowie zaciągają się w 
szeregi Straży i coraz liczniej przystę-
pują do stołu Bożego. Pełna radości 
pracuje z poświęceniem, ale choroba 
płuc daje jej poznać, że Boski Oblu-
bieniec wzywa ją do siebie. [...] Nie 
lęka się śmierci! [...] Ostatniej nocy, 
a będąc zupełnie przytomna, gorąco 
się modliła i cierpiała wiele, [...], wy-
rzekła słowa ,,Jakże szczęśliwi są ci, 
co kochają Serce Jezusa! Nazajutrz o 
godz. 15-tej rozpromieniona i jakby 
zachwycona oddała swą duszę temu, 

Którego tak gorąco kochała. W chwili 
śmierci liczyła 29 lat. Pogrzeb był praw-
dziwym triumfem. Wzięła w nim udział 
cała parafia. Ten wspaniały opis poka-
zuje, jak gorliwie ludzie czcili dawniej 
Serce Jezusa. Nie dziwi więc fakt, że 
ołtarz został przemianowany.
Sam ołtarz Serca Jezusowego jest prosty 
i trudno jednoznacznie określić styl jego 
wykonania (najbardziej zbliżony jest do 
wczesnego baroku). Z oryginalnego 
wyglądu utracił jedynie krzyż, który go 
wieńczył. Inne elementy dodano do nie-
go później. Mensa ołtarzowa zawiera w 
sobie relikwie Świętej Pelagii oraz 11 
Dziewic męczennic, które zostały tam 
złożone 6 listopada 1661 roku (kiedy to 
biskup Tolibowski konsekrował ołtarz). 
Jeszcze do niedawna ołtarz zawierał 
również relikwie świętej siostry Fausty-
ny Kowalskiej.
Przypomnieliśmy sobie historię ołtarza, 
który jest raczej pomijany ze względu 
na swój skromny wygląd. Ale może 
właśnie w tym tkwi cała wielkość tego 
ołtarza, który niczym Chrystus z obrazu 
w nim umieszczonego ma nas ubogacać 
swym ubóstwem.

Rafał Grygiel

Obraz Świętej Anny

Oryginalny dyplom Anny Grycz wydany 
24 listopada 1930 roku
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W Urzędzie Gminy we Włoszakowicach 
zatrudniony był woźny. Pewnego dnia wójt 
wysłał go po swoją pensję. On ją odebrał, a 
później uciekł i prawie w całości przehulał 
pobrane pieniądze. Jak się okazało, na su-
mieniu miał również inne występki.
Nie wiemy ile lat miał pan Hoffmann, nie 
znamy też jego imienia. Zapewne był mło-
dym człowiekiem. Pracował jako woźny w 
komisariacie obwodowym (jak wówczas na-
zywano gminy) we Włoszakowicach.
Jednym z jego obowiązków było przywożenie 
pensji komisarzowi obwodowemu (czyli wój-
towi). A że Włoszakowice wchodziły w skład 
powiatu wschowskiego, to też do tego miasta 
pojechał 1 października 1904 roku, by ode-
brać wynagrodzenie swojego szefa – ten dał 
mu odpowiednie upoważnienie. Pensja wło-
darza gminy wynosiła 965 marek. Odebrał ją, 
a później ruszył do najbliższej knajpy, gdzie 
za te pieniądze wypił sporo wina. Następnie 
na piechotę ruszył w stronę Włoszakowic (nie 
do tej wsi, lecz właśnie w jej stronę). Spotka-
nemu po drodze znajomemu przekazał 60 ma-
rek z wójtowskiego wynagrodzenia. Poprosił, 
by ten wręczył je jego żonie, a później poszedł 
w inną stronę i ślad po nim zaginął.

Nie na długo. Pod koniec października 
sam zgłosił się do prokuratury w Bo-
chum, bo tam udało mu się dotrzeć. 
Jak się okazało, na początku swej 
ucieczki pojechał do Wrocławia, stam-
tąd do Berlina i wreszcie do Bochum. 
Przed oddaniem się w ręce wymiaru 
sprawiedliwości wysłał do włoszako-
wickiego komisarza obwodowego 100 
marek, tyle mu zostało z całej pensji. 
Napisał też do swojego ojca, który 
mieszkał we Włoszakowicach, z proś-
bą o pomoc w spłacie długu. Zamierzał 
go bowiem spłacić, dlatego też popro-
sił tatę, by ten wystawił rewers w jego 
imieniu na brakujące 865 marek.
Warto zadać sobie pytanie, dlaczego w 
ogóle woźny zrobił coś tak głupiego? 
Otóż zaraz po tym wyszło na jaw, że 
w dziewięciu przypadkach ściągnięte 
przez niego podatki nie trafiły do powia-
towej kasy. W zakres jego obowiązków 
wchodziło bowiem także egzekwowa-
nie lokalnych podatków, czy też kar fi-
nansowych. Przy ówczesnych środkach 
technicznych, a raczej ich braku, przez 
jakiś czas mógł ukryć te przypadki de-

fraudacji. Oczywiście wszystko do pewnego 
momentu. Krótko mówiąc uznał, że skoro i tak 
będzie mieć poważne kłopoty, to pójdzie na ca-
łość i zgarnie jeszcze pensję szefa.
Z Bochum pana Hoffmanna przewieziono do 
Leszna, gdzie 30 grudnia 1904 roku stanął 
przed sądem. Ten skazał go na dwa lat wię-
zienia i trzy lata pozbawienia praw honoro-
wych. Tu nasuwa się smutna refleksja. Od 
chwili, gdy były już woźny zgłosił się do pro-
kuratury w Bochum minęły dwa miesiące. W 
tym czasie przygotowano wszystkie proceso-
we dokumenty (łącznie z aktem oskarżenia), 
przewieziono go do Leszna i tam przeprowa-
dzono rozprawę sądową. To była wówczas 
norma – tak szybko i sprawnie działały sądy. 
I to nie tylko niemieckie. Kilkanaście lat póź-
niej nasze sądownictwo w odrodzonej Polsce 
było równie sprawne i szybkie. 
Warto też wiedzieć ile realnie wynosiła pen-
sja wójta. Była bez wątpienia wysoka. Koń 
roboczy kosztował 300-400 marek, dojna 
krowa około 200, a za 50 marek można było 
kupić przyzwoite ubranie.

Damian Szymczak, 
źródło: Orędownik, numery: 228, 248 

z 1904 r., nr 3 z 1905 r.

Od redakcji. Dwa kolejne publikowane przez nas artykuły leszczyńskiego historyka Damiana Szymczaka dotyczą utraty własności 
– w pierwszym przypadku w wyniku kradzieży, a w drugim na skutek fatalnej pomyłki. Zapraszamy do lektury. 

Okradł wójta i z jego pensją ruszył w świat

To była kosztowna pomyłka
Mieszkanka Boszkowa zrobi-
ła spore zakupy, które później 
powkładała na wóz sąsiada. 
Przynajmniej tak jej się wyda-
wało. Problem jednak w tym, 
że pomyliła pojazdy, co jak 
można się domyślić, oznaczało 
dla niej spore kłopoty. 
Dawna prasa czasami przecho-
wuje dla nas ciekawostki z co-
dziennego życia naszych przod-
ków. Tak jak w tym przypadku. 
Pod koniec października 1905 
roku mieszkanka Boszkowa Ka-
tarzyna Polak była na targu w 
Śmiglu. Dodajmy, że podobnie 
jak i w dzisiejszych czasach, tak 
i wówczas bardzo popularnym 
miejscu zakupowym, i to w dość 
odległych stronach. W jaki spo-
sób tam dotarła, tego nie wiemy. 
Najprawdopodobniej na piecho-
tę, dawniej bowiem wiele osób 
właśnie tak pokonywało całkiem 
długie trasy. 
Na targu kupiła trzy prosięta i 
trzy kury. Włożyła je na wóz 
swojego sąsiada, z którym już 

wcześniej umówiła się, że za-
wiezie jej wszystko do Boszko-
wa. Uściślając – myślała, iż jest 
to jego pojazd. Tak jednak nie 
było, a kobieta odeszła na dłuż-
szą chwilę, by jeszcze trochę 
pochodzić po targowisku. Gdy 
wróciła, wozu już nie było. Do-
piero wtedy zorientowała się, że 
był to niewłaściwy pojazd, a ten 
prawidłowy stoi kawałek dalej. 
Jak czytamy, ten który odjechał 
była to hela zaprzężona w dwa 
konie, gniadego i kasztanka.
Teraz pytanie, czy właściciel heli 
odjeżdżając mógł nie zauważyć, 
a tym bardziej nie usłyszeć, pro-
siąt i kur? Ówczesny dziennikarz 
jednoznacznie ocenił, że mo-
gło tak być. Absolutnie bowiem 
nie oskarżał tamtego woźnicy 
o kradzież. Nie miał przy tym 
wątpliwości, że jeśli ów gospo-
darz okaże się uczciwym czło-
wiekiem, to odda zabrane przez 
pomyłkę zwierzęta. 

Damian Szymczak,
źródło: Orędownik, nr 224 z 1905 r.

Sierpniowy maraton szachowy 

Od 23 do 29 sierpnia w salach włoszakowickiego Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących odbywały się zawody szachowe 
połączone ze szkoleniem szachowym dla najmłodszych.
W ramach maratonu rozegrano turnieje szachów szybkich i 
bieganych oraz pięć turniejów klasyfikacyjnych na różnym 
poziomie gry. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji, 
sędziując poszczególne partie, czuwały panie Małgorzata 
Napierała, Karolina Janiszewska i Wiktoria Wolniczak. Za-
wody mogły odbyć się dzięki wsparciu Banku Spółdzielcze-
go we Włoszakowicach, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji oraz dyrektora ZSO Włoszakowice Jarosława Zielonki, 
który użyczył szkolne pomieszczenia na potrzeby zmagań.
szczegółowe wyniki rywalizacji dostępne są na stro-
nie www.chessarbiter.com.

Wiesława Walkowska
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-O tym, że będę płynął kajakiem, wiedziałem 
już rok temu. Czułem, że będzie to dla mnie 
coś fajnego. Rozważałem różne warianty 
trasy, ale w końcu wybrałem ten najdłuższy, 
by przepłynąć całą Polskę na ukos – tak roz-
poczyna opowieść o swojej tegorocznej wy-
prawie Przemysław Knop z Włoszakowic. 
W minione wakacje nasz bohater przepłynął 
kajakiem z Bieszczad do Bałtyku. 
Postacie z kreskówek
Zanim wyruszył w swoją kolejną podróż, 
Przemek musiał podreperować kajak, któ-
rym kilka lat wcześniej przepłynął z Bosz-
kowa do Morza Bałtyckiego. Przemalował 
go na czerwono, choć początkowo chciał 
go zakamuflować, by za bardzo nie rzucał 
się w oczy. -Gdy tak przy nim pracowałem, 
to pomyślałem sobie, że poza całościowym 
przemalowaniem można by go było ozdobić 
jakimiś dodatkowymi elementami. Pobudzi-
łem swoją kreatywność i finalnie kajak został 
udekorowany postaciami z kreskówek. Dzięki 
temu też wzbudzał dodatkowe zainteresowa-
nie – opowiada Przemek.
Faktem jest, że kajak nie należy do najbez-
pieczniejszych i najpraktyczniejszych form 
transportu. Włoszakowiczanin się jednak 
tym nie przejmował. Wybrał taki środek lo-
komocji, gdyż ten dawał mu pewną swobo-
dę, a przy okazji gwarantował ciszę i spokój. 
-Nie chciałem się ścigać sam ze sobą, dlatego 
też nie przygotowywałem się do tej wyprawy 
w jakiś szczególny sposób. Od początku sam 
narzuciłem sobie tempo, nie zrywałem się o 
świcie i nie płynąłem całymi dniami. Lubię 
spać, więc i na trasie pozwalałem sobie na 
dłuższy odpoczynek – dodaje.
Jedyną rzeczą, jaką z góry założył sobie mój 
rozmówca było to, że będzie płynął każdego 
dnia, oczywiście wykluczając dni z chwilo-
wym załamaniem pogody. -Pokonywałem 
dziennie tyle kilometrów, ile byłem w stanie. 
Nie dawałem sobie jakiegoś konkretnego ter-
minu na realizację tej trasy. Po prostu pły-
nąłem z dnia na dzień i nie miało dla mnie 
znaczenia, czy dotrę do celu po 30 czy 40 
dobach – podkreśla. 
Co się w kajaku kryło?
Przed wyruszeniem w drogę Przemek musiał 
w jakiś sposób obliczyć ilość niezbędnego 
asortymentu. W dniu rozpoczęcia wyprawy 
miał zapas jedzenia i picia na około 15 dni. 
-Po 18 dniach odwiedziła mnie moja dziew-
czyna Ewelina. Jej wizytę też sobie mniej 
więcej obliczyłem, po to, żeby wystarczyło 
mi wszystkiego do jej przyjazdu. Zgodnie z 
planem miała mi dowieźć trochę zapasów – 
wyjaśnia włoszakowiczanin.
W tych pierwszych 18 dniach nasz bohater 
tylko raz musiał dokupić sobie wodę. Jednak 

gdyby nie życzliwi ludzie, których 
spotkał na swojej drodze, byłoby to 
konieczne częściej. Jedną z takich 
osób był misjonarz z Paragwaju. -Spo-
tkaliśmy się kilka razy na wodzie. Tro-
chę porozmawialiśmy, a on podrzucił 
mi wodę pitną i jabłka. To było bardzo 
miłe – wspomina.
Oprócz prowiantu Przemek miał w 
swoim kajaku hamak i płachtę biwa-
kową chroniącą przed deszczem. Nie-
stety zdarzały się wieczory, kiedy był 
problem ze znalezieniem odpowied-
niego miejsce na rozwieszenia posła-
nia. -W związku z tym Ewelina dowio-
zła mi także namiot. Było to dla mnie 
pewne ułatwienie, bo z miejscem noc-
legowym bywało różnie. Zdarzało się, 
że płynąłem po ciemku dwie lub trzy 
godziny, gdyż wszędzie dookoła wi-
działem tylko trzcinę. Wtedy pojawiał 
się lekki stres, lecz zazwyczaj udawało 
się szczęśliwie dobić do brzegu – kon-
tynuuje opowiadanie Przemek.
Kolejni ciekawi ludzie na horyzoncie  
Na swojej drodze Przemek spotkał 
również Beatę i Tomasza, którzy bez 
wątpienia na długo pozostaną w jego 
pamięci. A wszystko to z jednej pro-
stej przyczyny – zbudowali swój ka-
tamaran i podobnie jak włoszakowi-
czanin wyruszyli nim na wyprawę. 
-Nie pamiętam dokładnie skąd wypły-
wali, ale wiem, że chcieli dopłynąć do 
Gdańska. W ramach wzajemnej po-
mocy wymieniliśmy się numerami te-
lefonów. Wiedzieli, kiedy Ewelina ma 
być w Bydgoszczy i zadeklarowali, że 
jakbym nie zdążył na czas, to mogą mi 

pomóc i mnie podholować. Jednak udało mi 
się dopłynąć o własnych siłach – mówi boha-
ter niniejszego reportażu. 
Na etapie planowania wyprawy Przemek 
obliczał ile powinna mu zająć cała podróż. 
Zakładał, że będzie to około 30 dni. Jednak 
początki były trudne ze względu na płytkość 
trasy, pojawiające się dziury w kajaku oraz 
chwilowe załamania pogody. W ostatecznym 
rozrachunku na wodzie spędził 40 dni.
-Cała trasa miała 1.313 km długości. Najwię-
cej jednego dnia pokonałem 61 km. O dziwo nie 
czułem po tym jakiegoś wielkiego zmęczenia, bo 
naprawdę obrałem spokojne tempo. Jeśli cho-
dzi o prędkość, to średnio wynosiła ona mniej 
więcej 8 km/h, w zależności od prądu – dodaje.
składak czy kajak?
Pewnie wielu z naszych Czytelników wie, że 
przed rokiem Przemek odbył jeszcze jedną 
szaloną podróż – przejechał dookoła Polski 
na składaku. -Jakbym miał porównać te swoje 
dwie wyprawy, to myślę, że podróż składakiem 
była dla mnie bardziej atrakcyjna, ale tylko ze 
względu na ludzi. Miałem z nimi wtedy o wiele 
większy kontakt. W tym roku doskwierała mi 
samotność, lecz wiedziałem na co się piszę. To 
także miało swój urok – opisuje.
Podczas takiej wyprawy ważną rolę odgrywa 
nie tylko kontakt z bliskimi, ale też bieżące 
śledzenie trasy. Dlatego Przemek wyposażo-
ny był w ten sam zestaw ładowania telefonu, 
co w trakcie wycieczki składakiem. -Wziąłem 
ze sobą minipanel słoneczny, który naprawdę 
świetnie się spisuje. Poza tym korzystałem też 
z powerbanków, dzięki którym miałem zapas 
energii na jakieś 15 dni – tłumaczy. 
Wyprawa ta składała się z kilku naprawdę trud-
nych fragmentów do przebycia. Dla Przemka 
najtrudniejszy był odcinek od Soliny do Sano-
ka. To właśnie tam było bardzo płytko, przez 
co kajak co chwilę osiadał na mieliźnie, a nasz 
bohater musiał go przeciągać. W dalszej części 
trasy poziom wody był już w miarę stabilny. 
Jednak do największych wyzwań należało po-
konanie Zalewu Szczecińskiego. Zamiast opły-
nąć go dookoła, włoszakowiczanin postanowił 
przepłynąć przez sam jego środek. Odcinek ten 
liczył około 20 km, a woda była na tyle zimna, 
że wpadnięcie do niej groziło wyziębieniem 
organizmu. Jak sam podkreśla, samo w sobie 
było to naprawdę silne przeżycie. 
-Ta podróż była dla mnie czymś nowym, zresz-
tą jak wszystkie poprzednie. W mojej głowie 
pojawiło się sporo ciekawych myśli, nasunęły 
się pewne wnioski i narodziły się nowe pomy-
sły. Co prawda jeszcze dokładnie nie wiem, 
jak i gdzie udam się następnym razem, ale na 
pewno coś zbuduję... I z pewnością będzie to 
powolna podróż – kończy Przemek.

Małgorzata Konieczna

40 dni na wodzie 
– najnowsza wyprawa kajakowa Przemysława Knopa
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Kolekcjonowanie starych samochodów to 
pasja nietania i niełatwa, lecz jednocześnie 
piękna i fascynująca. Zaczyna się od jedne-
go wymarzonego klasyka, któremu oddaje 
się całe serce i ogrom pracy, a później po-
jawia się myśl o kolejnym. W ten sposób 
wsiąka się do motoryzacyjnego świata na 
całego. Tak też było w przypadku mieszka-
jącego we Włoszakowicach Łukasza Kalit-
ki, który obecnie jest posiadaczem dwóch 
zabytkowych aut. -Zawsze chciałem posia-
dać jakiegoś klasyka, ale można powiedzieć, 
że pierwszy z nich był nieplanowanym zaku-
pem. Po prostu nadarzyła się okazja, z której 
musiałem skorzystać – mówi bohater niniej-
szego reportażu.
Pierwsze zabytkowe auto w małej kolekcji 
Łukasza to Ford Galaxie 500 z 1964 roku, 
który spokojnie mógłby być „dziadkiem” 
niejednego z dzisiejszych samochodów. Jako 
fan motoryzacji, włoszakowiczanin nie tylko 
go zakupił, ale też postanowił sam przystą-

pić do jego renowacji. Ta wiązała się 
z całkowitym rozłożeniem pojazdu 
na części, odrdzewieniem karoserii, 
dospawaniem ubytków i wieloma in-
nymi zabiegami, które trwają do dnia 
dzisiejszego. Dopiero gdy wszystkie 
prace zostaną zakończone klasyk 
będzie mógł ponownie wyjechać na 
drogę. Zapytany o to, co do tej pory 
sprawiło mu największe trudności w 
całym tym przedsięwzięciu, Łukasz 
odpowiada: -Póki co jeszcze nie trafi-
łem na problem, którego nie udałoby 
się rozwiązać. Cały czas tylko zasta-
nawiam się, czy dam radę złożyć auto 
z powrotem, tak, żeby wyglądało i 
działało jak wcześniej – dodaje żar-
tobliwie. 
Kolejne auto, które trafiło do gara-
żu Łukasza to Mercedes SLC 450 z 
1977 roku. Czy w tym przypadku za-
kup był planowany? -I tak i nie - od-

powiada właściciel, dodając od razu: -My-
ślałem nad następnym autem, ale szukałem 
kolejnego amerykańskiego egzemplarza. Już 
byłem na jedno zdecydowany, ale nie zdąży-
łem go kupić. Wtedy trafiłem na Mercedesa i 
moja miłość do klasyków rozszerzyła się też 
o europejskie marki. Mercedes był w dużo 
lepszym stanie niż Ford, dlatego wymagał 
jedynie prac kosmetycznych.
Właściciel zabytków przewiduje też moż-
liwość ich wynajmu na wesela. Mercedes 
miał już nawet okazję wieźć pary młode do 
ołtarza. Łukasz postanowił również założyć 
profil na Instagramie poświęcony swoim 
klasykom (retro_garagee_), gdzie można 
m.in. śledzić proces renowacji Forda. 
Aktualnie mój rozmówca nie przewiduje 
kolejnego zakupu, ale nie ukrywa, że jego 
największym motoryzacyjnym marzeniem 
jest Ford Mustang, którego chciałby mieć 
kiedyś w swojej kolekcji.

Natalia Malanowska

W kompleksie włoszakowickich lasów, niemal w centrum obec-
nego Przemęckiego Parku Krajobrazowego, a dokładnie pół 
kilometra na północ od leśniczówki Papiernia (nad Jeziorem 
Maszynek) była zagroda, w której mieszkał Jan Kowalewicz – 
zwany przez okolicznych mieszkańców Bartkiem z Piekła. 
Większość z nas zna historię Jana Kowalewicza głównie ze 
względu na powstałą na jego cześć ścieżkę edukacyjno-przy-
rodniczą „Śladami Bartka z Piekła” (zaczynającą się w Bosz-
kowie-Letnisku), ale też z opowiadań naszych rodziców czy 
dziadków. Jednak skąd taki mroczny pseudonim? Już na ojca 
Jana – Ignacego dzieci wołały „Bartek z Piekła” i przezwisko 
to, prawem dziedziczenia, przeszło z ojca na syna. Jednak to Jan 
jest z nim najbardziej kojarzony. O ile drugi człon tego pseu-
donimu można w miarę łatwo wyjaśnić – „Piekło” od miejsca 
odosobnionego, trudno dostępnego, położonego z dala od osad, 
czyli od pustkowia, gdzie mieszkała rodzina Kowalewiczów, to 
z „Bartkiem” jest już większy problem. Prawdopodobnie wziął 
się on od święta św. Bartłomieja, obchodzonego w drugiej poło-
wie sierpnia, jednak dlaczego – tego już nie wiadomo.
Wracając do naszej historii, z czasem poszczególni członkowie 
rodziny Jana Kowalewicza umierają, dom popada w ruinę, a ży-

cie „Bartka” coraz bardziej przypomina żywot pustelnika. Żył 
na przełomie XIX i XX wieku, w czasach kiedy tereny naszej 
gminy należały do Prus i kiedy Polska dążyła do niepodle-
głości. Zasłynął głównie tym, że przez ponad dwadzieścia lat 
własnymi rękami budował w lesie kopiec ku czci prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Thomasa W. Wilsona, który stał się bo-
haterem dla Polaków za sprawą planu uporządkowania świata 
po zakończeniu I wojny światowej (jeden z jego punków mó-

Z pasji do motoryzacji i klasyki

Ford Galaxie 500 z 1964 roku Mercedes SLC 450 z 1977 roku w weselnym wydaniu

Bartek z Piekła – historia opowiadana na nowo

Bartek z Piekła – Jan Kowalewicz
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wił o odbudowie niepodległego państwa 
polskiego). Poza tym „Bartek” znany był 
też z pisania pamiętników opisujących 
bieżące wydarzenia. Zmarł w 1945 roku i 
do końca życia nie opuścił swojej pustel-
ni. Chociaż raz było bardzo blisko, kiedy 
podczas II wojny światowej miał zostać 
wysiedlony, ale wówczas stanął w jego 
obronie niemiecki leśniczy.
Historia leśnego człowieka z naszej gmi-
ny zainspirowała muzyka – Bartka Zie-
lińskiego, który postanowił, że jego mu-
zyczny pseudonim będzie brzmiał właśnie 
„Bartek z Piekła”. Kiedy biegałem jako 
dziecko po mieszkaniu dziadka, który był 
artystą malarzem, jeden obraz przykuwał 
moją uwagę szczególnie. Był to portret 
staruszka podpartego laską, stojącego 
przed starą chatą. Był to portret Bartka, 
Bartka z Piekła. Dziadek namalował go ze 
starych zdjęć. Jego legendę opowiedział 
mi ojciec, a nawet zabrał kiedyś i pokazał 
słynny, usypany przezeń kopiec, jako że w 
okolicznych włoszakowicko-boszkowskich 
terenach spędzałem kolejno kilkanaście 
lat najważniejszych dla mnie wakacji – 
taki opis znajdziemy na stronie artysty. 
Jednak co sprawiło, że postanowił przy-
jąć taki pseudonim? -Mam na imię Bar-
tek – odpowiada muzyk. -Jestem typem 
samotnika, kocham wszelką przyrodę i jak 

już coś sobie postanowię, to staram się 
doprowadzić to do końca. Właśnie tym 
przede wszystkim zaimponował mi i tego 
nauczył pustelnik z włoszakowickich la-
sów. Pamiętam, gdy jako dziecko usłysza-
łem opowieść o człowieku, który usypywał 
górę, najpierw przy pomocy narzędzi, a 
następnie własnymi rękami. Zrobiło to na 
mnie piorunujące wrażenie – dodaje.
Bartek wykonuje alternatywny pop 
z wpływami folku. W jego muzyce znaj-
dziemy również inspiracje włoszakowic-
kim pustelnikiem, na przykład w piosence 
„Stroiciel”, której można posłuchać na 
YouTube znajdując live session zrealizo-
wane przez From The Playwood. -Pamię-
tam, gdy pisałem jej tekst i uśmiechałem 
się do siebie, że jest tu sporo „Bartka” 
– wspomina mój rozmówca. W piosence 
artysta śpiewa bowiem o wytrwałości i 
uporze w dążeniu do celu, czego zdecy-
dowanie nie brakowało Janowi Kowale-
wiczowi.
Bartek z Piekła przemierzający okoliczne 
lasy na przełomie XIX i XX wieku pozo-
stawił po sobie usypany kopiec, a współ-
czesny nam Bartek z Piekła zostawi po 
sobie słowa, co zresztą jak sam mówi jest 
dla niego największą inspiracją do two-
rzenia muzyki.

Natalia Malanowska
Bartek z Piekła – Bartek Zieliński, zdj. 
Greg Nelec

We Włoszakowicach 
znajduje się ulica Ludwi-
ka Benyskiewicza. Jest to 
stosunkowo krótka ulicz-
ka łącząca się z ulicami 
Karola Szymanowskiego 
i Wojciecha Bogusław-
skiego. Jednak jej długość 
wcale nie znaczy o mniej-
szym znaczeniu jej patro-
na. Wręcz przeciwnie, bo 
Ludwik Benyskiewicz to 
bardzo zasłużona postać 
dla naszego regionu, i nie 
tylko.
Ludwik Benyskiewicz 
urodził się 21 sierpnia 

1908 roku w Śmiglu. Skończył Seminarium Nauczycielskie 
w Lesznie, a następnie nauczał w szkołach podstawowych w 
Kaczkowie, Belęcinie, Pawłowicach i Łoniewie. Był również 
dyrygentem kół śpiewaczych w Pawłowicach i Osiecznej. W 
czasie wojny służył w Wojsku Polskim, biorąc m.in. udział w 
kampanii wrześniowej 1939 roku jako dowódca I plutonu strze-
leckiego III kompanii „Krzywiń”. 1 października 1939 roku 
trafił do niemieckiego obozu jenieckiego Oflag VII A Murnau, 
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Patroni naszych ulic – Ludwik Benyskiewicz
a po oswobodzeniu został dowódcą plutonu w kompaniach 
wartowniczych przy armii amerykańskiej, gdzie uczył rów-
nież pisania, czytania i arytmetyki (analfabetów). Do kraju 
powrócił w listopadzie 1947 roku. 
W okresie powojennym wrócił do wykonywania zawodu 
nauczyciela muzyki w Szkole Podstawowej w Łoniewie, 
prowadził też punkt biblioteczny. Ponownie działał również 
jako dyrygent. W 1951 roku został nauczycielem w szkole 
we Włoszakowicach. Nigdy nie zaprzestał ponadto swojej 
dodatkowej działalności kulturalnej i muzycznej. Był m.in. 
założycielem Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego we 
Włoszakowicach, dyrygentem Koła Śpiewu w Bukówcu Gór-
nym (1956), Chóru Nauczycielskiego w Lesznie (1954-1965) 
i Orkiestry Dętej (1959-1969), a także kierownikiem włosza-
kowickiego Ogniska Muzycznego (1952-1969). Zmarł 26 
września 1969 roku i został pochowany na tutejszym cmen-
tarzu parafialnym.
Za swoją pracę na rzecz kultury Ludwik Benyskiewicz otrzymał 
wiele odznaczeń: Odznakę honorową „Za Zasługi w Rozwoju 
Województwa Poznańskiego” (1963), Odznakę Tysiąclecia za 
działalność społeczną w obchodach Tysiąclecia Państwa Pol-
skiego (1966) oraz odznaczenia resortowe za bezinteresowną 
działalność w upowszechnianie śpiewu i muzyki oraz udział w 
uroczystościach państwowych, lokalnych i szkolnych.

Natalia Malanowska

Ludwik Benyskiewicz



XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP 
we Włoszakowicach
Włoszakowice, 10 września 2021 r.

Podczas Zjazdu zaprezentowano sprawozdanie z wykonania Uchwały Programowej oraz sprawozdanie Komisji Rewizyj-
nej, a także wybrano nowych członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu, delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Lesznie oraz członków do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie



Uroczystości nadania imienia 
Branżowej Szkole I Stopnia we Włoszakowicach

Włoszakowice, 23-24 września 2021 r.



Jubileuszu 50-lecia zespołu Regionalnego 
„Nowe Lotko” z Bukówca Górnego

Bukówiec Górny, 11 września 2021 r.



ii Rockowe Granie przy platanie
Włoszakowice, 17 września 2021 r.
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Roczek gabinetu fizjoterapeutycznego FizJO-Med 

Ogólnopolski dzień 
Głośnego Czytania

29 września w całej Polsce obcho-
dzone było bardzo ważne, a zara-
zem przyjemne i pożyteczne święto 
– Dzień Głośnego Czytania. Jego 
celem jest promocja czytelnictwa 
wśród dzieci. 
W naszej bibliotece również o nim nie 
zapomnieliśmy. Z tej okazji odwie-
dziliśmy oddziały przedszkolne we 
Włoszakowicach i Bukówcu Górnym. 
Bibliotekarki spotkały się z dziećmi, 
aby opowiedzieć im o bibliotece, 
oraz, co najważniejsze, przeczytać 
na głos fragmenty książek pt. „Bajki 
mają moc” i „Trzy życzenia”. Przed-
szkolaki z uwagą i skupieniem wysłu-
chały opowieści, zadawały też wiele 
pytań dotyczących funkcjonowania 
biblioteki. Bibliotekarki opowiedzia-
ły ponadto o akcji „Mała książka – 
wielki człowiek” przeznaczonej dla 
dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
zachęcały do wzięcia w niej udziału. 
Na zakończenie maluchy otrzymały 
słodkie upominki i kolorowe zakładki 
do książek.
Głośne czytanie dzieciom odgrywa 
ogromną rolę w ich rozwoju emo-
cjonalnym, rozwija słownictwo i wy-
obraźnię, uczy myślenia abstrakcyj-
nego, poprawia koncentrację i ćwiczy 
pamięć oraz buduje więź pomiędzy 
podopiecznym a rodzicem. Kilkana-
ście minut dziennie spędzonych na 
wspólnej lekturze to najpiękniejszy 
czas, jaki możemy zaoferować swo-
jemu dziecku!

Ewelina Skopińska

Dwa tygodnie później niż w pozostałej czę-
ści kraju odbyła się włoszakowicka odsłona 
Narodowego Czytania 2021, czyli ogólno-
polskiego wydarzenia objętego honorowym 
patronatem pary prezydenckiej. Ze względu 
na opady deszczu impreza została przenie-
siona z miejscowego parku, gdzie pierwot-
nie planowano ją zorganizować, do pobli-
skiej sali widowiskowej GOK.
Głównym bohaterem jubileuszowej, X 
edycji Narodowego Czytania (i zarazem 
II włoszakowickiej) był dramat pt. „Mo-
ralność pani Dulskiej” autorstwa Gabrie-
li Zapolskiej. W role nietuzinkowych 
bohaterów tej niegdyś kontrowersyjnej 
sztuki wcielili się: dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej we Włoszakowicach 
Ewelina Skopińska (lokatorka), dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury we Włosza-
kowicach Paweł Borowiec (Zbyszek), 
zastępca naczelnika Wydziału Organiza-
cyjnego, Oświaty i Spraw Społecznych 
w Starostwie Powiatowym w Lesznie Iza-
bela Nowak (pani Dulska), miejscowe bi-
bliotekarki Bożena Marcinkowska (pani 
Dulska) i Natalia Malanowska (Hanka), 

Dokładnie przed rokiem w Krzycku Wielkim 
zaczął funkcjonować gabinet fizjoterapeutycz-
ny FIZJO-MED. Znajduje się on w krzyckim 
Ośrodku Zdrowia (ul. Szkolna 10), w miejscu, 
w którym dawnej przyjmował dentysta.
Gabinet prowadzi Beata Jacobson-Mocek, ma-
jąca już dwudziestoletnie doświadczenie w za-
wodzie fizjoterapeuty. Pani Beata podchodzi z 
wielką pasją do swojej pracy oraz nieprzerwa-
nie stawia na własny rozwój i rozwój swoje-
go gabinetu. Jak sama mówi: -Każda osoba to 
inny przypadek, inna historia. Dlatego tak dużą 
wagę przykładam do diagnostyki i pozyskiwania 
jak najnowocześniejszego sprzętu medycznego, 
który pozwala mi szybciej zrozumieć co dolega 
pacjentowi i podpowiada jak mu pomóc. 
W FIZJO-MED wykonywane są m.in. zabiegi elek-

troterapii i laseroterapii oraz zabiegi ultradźwięka-
mi. Na początku przyszłego roku ofertę gabinetu 
ma również wzbogacić krioterapia, która polega na 
schładzaniu powierzchni ciała przy pomocy zimne-
go powietrza (dochodzi wtedy do przyspieszenia 
krążenia krwi, co pomaga uporać się z wieloma 
przypadłościami). Pani Beata specjalizuje się głów-
nie w leczeniu osób po udarze, rehabilitacji w cho-
robie Parkinsona, bólach kręgosłupa oraz wadach 
postawy. Poza pracą w gabinecie udziela także wi-
zyt domowych wymagającym tego pacjentom.
Godziny otwarcia gabinetu FIZJO-MEd są 
bardzo elastyczne i dostosowane do pacjen-
tów. Aby zapisać się na fizjoterapię wystarczy 
zadzwonić pod numer telefonu 608 843 884 i 
umówić na dogodny dla siebie termin. 

Natalia Malanowska

pracownik GOK Włoszakowice Amadeusz Apo-
linarski (Zbyszek) oraz członkowie tutejszej gru-
py literacko-teatralnej „Tajemnica słowa” – Ma-
ria Smolarek (pani Dulska i Juliasiewiczowa), 
Agnieszka Nowicka (Hesia) i Blanka Mierzyńska 
(Mela). Odczytane przez nich fragmenty dzieła, 
choć napisane ponad sto lat wcześniej, okazały 
się nadzwyczaj aktualne nawet współcześnie.
Sobotnie spotkanie z literaturą uświetniła do-
datkowo niespodzianka muzyczna przygotowa-
na przez Katarzynę Józefczak (śpiew) i Mariu-
sza Kowalczyka (fortepian). Muzycy wykonali 
wspólnie dwa utwory szerzej nieznanego, pocho-
dzącego z Włoszakowic kompozytora Mariana 
Skorupińskiego (syna Stefana Skorupińskiego) – 
„Czy to jest szczęście” i „Gdzie jest szczęście”.
W zamian za promowanie czytelnictwa i pod-
trzymywanie pamięci o lokalnych twórcach 
wszyscy wykonawcy tegorocznego Narodowego 
Czytania otrzymali podziękowania i kwiaty od 
przedstawicieli instytucji organizujących impre-
zę, czyli wspomnianych już dyrektorów GBP i 
GOK Włoszakowice. Nad odpowiednim nagło-
śnieniem wydarzenia czuwali Dariusz Wandolski 
i Wojciech Białasik w firmy Soundproduction.

A.A.

Narodowe Czytanie 2021
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Jednym z najbardziej kontrowersyjnych te-
matów minionych miesięcy, wokół którego 
narosło mnóstwo nieprawdziwych informacji, 
jest bezsprzecznie temat wycinek w polskich 
lasach. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości w 
tej kwestii postanowiliśmy porozmawiać z 
nadleśniczym Nadleśnictwa Włoszakowice 
Tomaszem Furmańczakiem. Niejako konty-
nuujemy w ten sposób minicykl artykułów 
związanych z szeroko pojętym środowiskiem 
naturalnym, publikowanych w kilku ostat-
nich numerach „Naszego Jutra”.
W ostatnim czasie głośno było o mapie wyci-
nek w polskich lasach przygotowanej przez 
inicjatywę Lasy i Obywatele. Czy uważa 
Pan, że została ona rzetelnie opracowana i 
przedstawia faktyczną skalę zjawiska?
Mapa wycinek w polskich lasach przygoto-
wana przez inicjatywę Las i Obywatele jest 
delikatnie mówiąc tendencyjna, stworzo-
na w taki sposób, aby przejaskrawić skalę 
zabiegów z zakresu pozyskiwania drewna. 
Nawet autorzy mapy są świadomi jej nie-
dociągnięć. Powszechna krytyka interne-
towa spowodowała, że poprosili o uwagi i 
deklarują wolę korekty. Niestety czynią to 
w sytuacji, gdy mapa wyrządziła już spory 
chaos informacyjny. Czerwonym kolorem 
zaznaczono na niej całe fragmenty drzewo-
stanów, w których będą prowadzone prace, 
lecz w rzeczywistości powierzchnie tych 
prac są o wiele mniejsze. Dodatkowo mapa 
sugeruje, że cięcia te będą wykonywane 
jednocześnie, gdy faktycznie jest to obraz 
zabiegów wykonanych lub planowanych do 
wykonania w latach 2011-2029.
Dlaczego w ogóle przeprowadza się rębnie 
i trzebieże w lasach? Czym te dwa zabiegi 
różnią się od siebie?
Lasy podczas wzrostu mają swoją dynami-
kę, a leśnik jako znawca sztuki leśnej wy-
korzystuje swoją wiedzę i doświadczenie w 
celu uzyskania jak najlepszego celu hodow-
lanego. Zacznijmy jednak od początku. Na 
powierzchni po wykonanym zrębie sadzone 
jest nowe pokolenie lasu, czyli uprawa leśna. 
Bardzo upraszczając na 1 ha uprawy sadzi-
my ok. 10 tys. sadzonek, w tym przypadku 
sosny. Drzewka rosną szybko, a uprawa 
zmienia się w młodnik. Wtedy wykonujemy 
zabiegi pielęgnacyjne, usuwając osobniki 
wadliwe i zbyt bujne. Gdy młodnik prze-
kracza wiek 20 lat leśniczy planuje pierw-
szą trzebież. Zabieg ten polega na usunięciu 
sztuk wadliwych, zamierających, chorych, 
przygłuszonych itp. Dzięki temu drzewostan 
ulega rozluźnieniu, nabiera tempa we wzro-
ście i zaczyna grubieć. Od tego momentu le-
śniczy planuje zabiegi trzebieżowe co około 

10 lat. Zasada ich wykonywania jest 
zawsze podobna, chodzi bowiem o 
to, by pozostawiać na powierzchni 
najładniejsze drzewa, które dożyją 
starości. W wieku 80-100 lat po-
zostaje ich mniej więcej 450 sztuk 
na 1 ha. Wówczas ich przyrost na 
wysokość zupełnie ustaje i zaczyna 
się powolny rozpad drzewostanu – 
drzewa zaczynają chorować, ataku-
ją je grzyby, szkodniki owadzie itp. 
Jest to czas na zaplanowanie i wy-
konanie zrębu, czyli wycięcie drzew 
pieczołowicie pielęgnowanych pod-
czas wcześniejszych zabiegów. Na 
powstałej przestrzeni ponownie sa-
dzimy nowe pokolenie drzew i cały 
proces zaczyna się od nowa.
Dlaczego takie prace prowadzone 
są również na terenach chronio-
nych, czyli na przykład w parkach 
narodowych czy krajobrazowych? 
Prace z zakresu pozyskiwania 
drewna mogą być prowadzone w 
wielu formach ochrony, również w 
parkach narodowych i krajobrazo-
wych. Wszystko zależy od zadań, 
jakie należy wykonać na konkret-
nych powierzchniach.
Jak na przestrzeni ostatnich kil-
kudziesięciu lat zmieniała się po-
wierzchnia lasów w Polsce? Z cze-
go to wynika?
Lesistość naszego kraju zwiększyła 
się w ostatnich 75 latach z 20,8% do 
29,6%. Tylko w ostatnim dziesięcio-
leciu powierzchnia lasów wzrosła o 
188,5 tys. ha. Wzrost udziału lasów 
w ogólnej powierzchni Polski wy-
nika głównie z odnowień i zalesień 
powojennych oraz z realizacji przez 
Lasy Państwowe krajowego progra-

mu zwiększania lesistości, zaakceptowanego 
do realizacji przez Radę Ministrów w 1995 
roku. Założeniem tego programu jest zwięk-
szenie lesistości do 33% w 2050 roku.
Proszę o komentarz do stwierdzenia, że w 
ogólnym rozrachunku powierzchnia lasów 
w Polsce co prawda się zwiększa, ale są to 
lasy mniej wartościowe – młodsze i bar-
dziej przerzedzone. 
W tej kwestii odsyłam do danych GUS. 
Udział drzewostanów w wieku powyżej 81 
lat w 1945 roku wynosił 14,3%, natomiast 
w 2019 roku już 23,6%. Z kolei w prze-
dziale wiekowym 61-80 lat udział wynosił 
odpowiednio 13,1% w 1945 roku i 20,4% 
w 2019 roku. Jak wynika z przytoczonych 
danych średni wiek lasów w Polsce nie ma-
leje, lecz znacząco wzrasta.
Jeśli chodzi o przerzedzenie lasu, to zmienia 
się ono z wiekiem. Młodniki są gęste, tak jak 
już wspomniałem ilość drzew wynosi w nich 
około 10 tys. sztuk na ha. Jednak z wiekiem 
las ulega rozluźnieniu, gdyż starsze drze-
wa potrzebują odpowiedniej przestrzeni do 
właściwego wzrostu. Las zbyt gęsty lub zbyt 
rzadki nie rośnie właściwie, tylko choruje.
Czy to prawda, że większość lasów w Pol-
sce to lasy gospodarcze, przeznaczone 
główne do produkcji drewna? Powinniśmy 
się obawiać, że prędzej czy później znikną 
one z powierzchni ziemi?
Większość naszych lasów to lasy gospo-
darcze, to fakt, lecz udział drzewostanów 
ochronnych w ogólnej powierzchni lasów 
kraju wynosi 42,3%. Zarówno w drzewo-
stanach gospodarczych, jaki i ochronnych, 
prowadzi się gospodarkę zgodnie z zasada-
mi przyjętymi w Planie Urządzania Lasu. 
Podstawową ustawową zasadą prowadzenia 
gospodarki leśnej jest ochrona, utrzymanie 
trwałości lasu, ciągłe i zrównoważone wy-
korzystania wszystkich funkcji lasu oraz po-
większanie jego zasobów. Lasy gospodarcze 
są przeznaczone do produkcji drewna, ale 
produkcja ta odbywa się w taki sposób, by 
zachować ich trwałość i wielofunkcyjność.
Jak my, mieszkańcy gminy Włoszakowice, 
możemy wpływać na to, w jaki sposób wy-
korzystywane są okoliczne lasy? Czy mamy 
coś do powiedzenia w tej kwestii?
Jak najbardziej, nadleśnictwo prowadzi 
swoją gospodarkę w oparciu o dokument 
nazywany Planem Urządzania Lasu. Jest on 
sporządzany raz na 10 lat przez Biuro Urzą-
dzania Lasu i Geodezji Leśnej, a następnie 
podlega zatwierdzeniu decyzją ministra 
właściwego ds. środowiska. W dokumencie 
tym zawarte są wszystkie zadania z zakresu 
gospodarki leśnej, które nadleśnictwo ma do 

Wycinki w polskich lasach – fakty i mity. 
Rozmowa z nadleśniczym Nadleśnictwa Włoszakowice 

Tomaszem Furmańczakiem 
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wykonania w okresie jego obowiązywania.
Okres potrzebny na sporządzenie wspo-
mnianego planu to około 3 lata. W tym cza-
sie za pośrednictwem prasy lokalnej oraz 
strony BIP zapraszamy społeczeństwo, sa-
morządy, przedsiębiorców leśnych i zain-
teresowane organizacje do wzięcia udzia-
łu w opracowywaniu założeń do planu, a 
później do składania uwag i wniosków do 
Projektu Planu Urządzania Lasu. 

W związku z artykułem „Leśnictwa 
Nadleśnictwa Włoszakowice cz. III – 
Krzyżowiec” opublikowanym w wa-
kacyjnym numerze Naszego Jutra (nr 
370 i 371, lipiec sierpień 2021 r.) pra-
gniemy sprostować i uzupełnić niektó-
re zawarte w nim informacje.
Po pierwsze leśniczy Eugeniusz Wy-
pych objął leśnictwo Krzyżowiec 1 
kwietnia 1985 roku (nie jak pierwotnie 
podano w 1995 r.) i prowadził je do 
końca marca 2017 roku. Od 1 kwietnia 
2017 roku do chwili obecnej leśniczym 
na Krzyżowcu jest Robert Wypych.
Po drugie arboretum na Krzyżowcu 
powstało w 1995 roku (a nie w 1996 r.) 
i osobiście zakładał je Eugeniusz Wy-
pych. Do najciekawszych rosnących 
tam gatunków drzew należą (poza 
wcześniej wymienionymi) cyprysik 
Lawsona (łac. Chamaecyparis lawso-
niana), metasekwoja chińska (łac. Me-
tasequoia glyptostroboides) oraz miło-
rząb japoński (łac. Ginkgo biloba).
Po trzecie jelonek rogacz nie występuje 
tylko w okolicy pomnikowych dębów 
(co więcej, istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, że w ogóle go tam nie spo-
tkamy), lecz w dużej części leśnictwa 
Krzyżowiec i w leśnictwie Papiernia. 
Biologia jelonka jest o tyle ciekawa, 
że samica składa jaja w karpach dę-
bowych (inaczej mówiąc starych pnia-
kach) lub w ziemi bezpośrednio przy 
tych karpach. Powstają z nich larwy, 
które są przysmakiem dla dzików.
Warto również wspomnieć, że w po-
mnikowych dębach na Krzyżowcu 
występowała niegdyś (według dendro-
logów) pachnica dębowa. To bardzo 
rzadki gatunek dużego chrząszcza, 
także znajdujący się pod ochroną.

Małgorzata Konieczna

Leśnictwa 
Nadleśnictwa 
Włoszakowice 

cz. III – Krzyżowiec 
– sprostowanie

Spotkałem się z opinią, że polska go-
spodarka leśna i w ogóle coś co moż-
na nazwać kulturą leśną należą do 
najlepszych na świecie. Czy potwier-
dza Pan tę opinię? Jakie są nasze 
mocne strony?
Twierdzę, że nasza gospodarka leśna, 
jej organizacja i sposób zarządzania 
zasobami przyrody wyróżniają nas 
w skali światowej. Lasy Państwowe 

prowadzą swoją działalność od blisko 100 
lat. Od 1991 roku mamy ustawę o lasach, 
która wyznacza leśnikom bardzo jasne i 
konkretne zadania. Wiem też, że wiedza i 
wieloletnie doświadczenie wielu pokoleń 
leśników dają pewność właściwego i mą-
drego podejścia do zagadnień leśno-przy-
rodniczych. Uważam to za niezwykle moc-
ną stronę polskiego leśnictwa.

Rozmawiał Amadeusz Apolinarski

Popularne polskie przysłowie mówi, że 
„co się odwlecze, to nie uciecze”. Tak 
właśnie było w przypadku jubileuszu 
50-lecia Zespołu Regionalnego „Nowe 
Lotko” z Bukówca Górnego (wcześniej 
Szkolnego Zespołu Regionalnego), który 
ze względu na pandemię nie mógł odbyć 
się przed rokiem. Dzięki determinacji i 
zaangażowaniu wielu osób odbył się za 
to w tym roku – dokładnie 11 września w 
sali Wiejskiego Domu Kultury. 
Odłożony w czasie jubileusz rozpoczął się 
od okolicznościowego koncertu Zespołu-
Jubilata. W jego trakcie obecni człon-
kowie „Nowego Lotka” zaprezentowali 
szeroki wachlarz tańców, przyśpiewek i 
zabaw ludowych, okraszony sporą daw-
ką gwary wielkopolskiej. Nie zabrakło 
też bardziej współczesnych elementów, 
zarówno tanecznych, jak i śpiewaczych, 
oraz występu dudziarzy współpracują-
cych z Zespołem. Podczas popisów na 
scenie niespodziewanie pojawił się wójt 
gminy Włoszakowice Robert Kasper-
czak, który również zademonstrował swe 
umiejętności gry na dudach.
W dalszej części wydarzenia instruktor 
„Nowego Lotka” Zofia Dragan przed-
stawiła pokrótce historię Zespołu (wraz 
z uczczeniem minutą ciszy nieżyjących 
członków), powitała blisko 140 obecnych 
w sali byłych tancerzy (na ok. 240 kie-

dykolwiek występujących w zespole) oraz 
podziękowała wszystkim osobom, które 
w jakikolwiek sposób wspierały lub na-
dal wspierają działalność grupy. Następnie 
odebrała z rąk licznie zgromadzonych go-
ści, w tym m.in. wójta Roberta Kaspercza-
ka, przewodniczącego Rady Gminy Wło-
szakowice Kazimierza Kurpisza, sołtysa 
Bukówca Górnego Tadeusza Malepszego, 
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
Pawła Borowca, nadleśniczego Nadleśnic-
twa Włoszakowice Tomasza Furmańczaka 
oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych ze-
społów, listy gratulacyjne, kwiaty i inne 
upominki. Za dotychczasowy wkład w 
rozwój kulturalny regionu oraz podtrzymy-
wanie wielowiekowych tradycji ludowych 
„Nowe Lotko” zostało też wyróżnione 
Odznaką Honorową „Za zasługi dla woje-
wództwa wielkopolskiego”.
Obchody okrągłego jubileuszu zwieńczy-
ła uroczysta kolacja, po której wspólnie 
bawiono się do późnych godzin nocnych. 
Każdy mógł także zwiedzić niedawno 
otwarte, pobliskie Gminne Centrum Folk-
loru, gdzie znajduje się m.in. pierwsza 
prawdziwa siedziba „Nowego Lotka”.
Z 50-letnią historią i największymi suk-
cesami Zespołu Regionalnego „Nowe 
lotko” można zapoznać się na stronie 
internetowej www.gok.wloszakowice.pl.

A.A.

           

                                                                                                                                                                                                   KRONIKA KUlTURAlNA

50-lecie „Nowego Lotka”
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Xiii Wieczór z andrzejem krzyckim Niedziela ze sztuką w Charbielinie

kolejny sukces „Cantileny”

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią do Krzycka Wiel-
kiego powrócił Wieczór z Prymasem Andrzejem Krzyckim. XIII 
edycja wydarzenia odbyła się w piątek 10 września, tradycyjnie w 
gościnnych progach miejscowego folwarku „Mila”.
Temat przewodni tegorocznego spotkania brzmiał: „Andrzej 
Krzycki, czyli nieznośne brzemię racji stanu”. Omawianie tego 
zagadnienia rozpoczął prezes Stowarzyszenia im. A. Krzyckiego 
dr Leszek Barszcz, który przypomniał działalność dyplomatyczną 
prymasa i jego wkład w zawarcie w 1533 roku pokoju z Turcją (wy-
darzenie to stało się punktem odniesienia do pytania o rację stanu). 
Następnie, za pomocą wideokonferencji, dytyramb na cześć racji 
stanu wygłosił prof. Arkadiusz Stempin, zwracając przede wszyst-
kim uwagę na szanse i zagrożenia związane ze stosowaniem tego 
pojęcia w praktyce politycznej. Dyskusję kontynuował prof. Waw-
rzyniec Konarski, który swoje wystąpienie zatytułował „Państwo 
polskie jako brzemię. Perspektywa historyczna”, ukazując kłopoty 
Polaków z budową, akceptacją i unowocześnianiem państwa.
Choć XIII Wieczór z Krzyckim nie zawierał odrębnej części ar-
tystycznej, to w przerwie pomiędzy głównymi wystąpieniami 
Agnieszka Rozwens-Bott (członkini Stowarzyszenia) przeczytała 
wydaną przez Criciusa w 1522 roku „Skargę Religii i Rzeczpospo-
litej”, która była pierwszą publiczną wypowiedzią dyplomaty na 
temat sytuacji w kraju oraz pierwszą satyrą na prywatę. Pod koniec 
bloku wykładowego rozgorzała też dyskusja na tematy związane 
np. z szeroko rozumianą polityką zagraniczną.
Poza członkami Stowarzyszenia Krzyckiego, miłośnikami twórczości pry-
masa oraz naukowcami z całej Polski, w Wieczorze uczestniczyli również go-
ście honorowi, w tym m.in.: sekretarz gminy Włoszakowice Karolina Chle-
bowska oraz przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurpisz. Na samym 
początku spotkania wszystkich zgromadzonych powitała właścicielka fol-
warku Maria Beczkiewicz.                                                           A.A.

26 września na wzgórzu kościelnym w Charbielinie i w po-
bliskiej sali wiejskiej, w ramach „Niedzieli ze sztuką” z GOK 
Włoszakowice, odbyły się dwa wydarzenia kulturalne – plener 
malarski oraz przedstawienie teatralne „Czerwony Kapturek”.
Włoszakowicka grupa literacko-teatralna „Tajemnica słowa” po 
raz trzeci w tym sezonie wystawiła „Czerwonego Kapturka”. W 
spektaklu można było zobaczyć gościa ze śmigielskiej grupy 
teatralnej Alicję Wawrzyniak (narracja), a także Agnieszkę No-
wicką jako wilka, Marię Smolarek jako matkę i babcię Kapturka 
oraz senną dziewczynę, Blankę Mierzyńską i Matyldę Smolarek 
w roli tytułowej oraz wyjątkowo opiekunkę grupy i reżyserkę 
Kingę Kaźmierczak, która zagrała gajową i panią kapitan.

W tym samym czasie na wzgórzu kościelnym trwał plener ma-
larski prowadzony przez nauczycielkę plastyki z ZSO Wło-
szakowice Bożenę Nowak, w którym brały głównie udział 
członkinie szkolnego kółka plastycznego. Były to: Natalia 
Sęk, Alicja Sęk, Milena Jankowiak, Julianna Kruk, Natalia 
Dziobak, Martyna Apolinarska, Anna Czajka, Rozalia Sta-
chowiak, Nina Patelka, Wiktoria Osowska i pani Wiesława 
Nawrot. Tym razem uczestniczki pleneru malowały piękny 
krajobraz wczesnojesienny roztaczający się ze wzgórza.
Późną jesienią tego roku planowane są kolejne malarskie za-
jęcia plenerowe, na które zapraszamy wszystkie osoby (rów-
nież dorosłe) potrafiące już choć trochę malować i mające 
własne sztalugi. O terminie zajęć będziemy informować na 
stronie internetowej GOK i naszym facebookowym profilu.
Oba wydarzenia zostały zorganizowane przez Gminny Ośro-
dek Kultury we Włoszakowicach we współpracy z sołtys 
Charbielina Joanną Mularczyk-Czajką.

Natalia Malanowska

W dniach 18-19 września Żeński Chór Kameralny „Cantilena” z Włoszakowic 
po raz kolejny uczestniczył w Lubuskim Święcie Pieśni – X Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Muzyki Chóralnej u św. Michała Archanioła w Sławie. I po raz kolejny 
przywiózł z niego nagrodę, a nawet dwie nagrody.

W jubileuszowej, X edycji sławskiego festiwalu 
wzięło udział sześć chórów, których zadaniem 
było wykonanie czterech różnych pieśni, w tym 
przynajmniej jednej o charakterze sakralnym, 
jednej o tematyce patriotycznej, jednej inspiro-
wanej folklorem i jednej dowolnej. Chór z Wło-
szakowic pod dyrekcją Katarzyny Kaczmarek 
zaśpiewał następujące utwory: „Kyrie” Piotra 
Jańczaka, „Moja piosenka” Józefa Świdra, „Ja-
rzębina” Aleksandra Brejzy i „Dwa serduszka” 
Tadeusza Sygietyńskiego. Występ przypadł do 
gustu konkursowemu jury pod przewodnictwem 
prof. dr hab. Iwony Wiśniewskiej-Salamon, któ-
re postanowiło przyznać „Cantilenie” Srebrne 
Pasmo oraz Nagrodę Specjalną za najlepiej wy-
konany utworu polskiego kompozytora (w tym 
wypadku wspomnianego J. Świdra).
Chórzystkom z Włoszakowic gratulujemy kolej-
nego sukcesu i życzymy wielu następnych!

A.A.
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Uczciwe rockowe granie – tak w skrócie można okre-
ślić to, co działo się w piątkowy wieczór 17 września 
we włoszakowickim parku. Mowa oczywiście o drugiej 
edycji koncertu II Rockowe Granie przy Platanie, która 
z powodu epidemii mogła odbyć się dopiero teraz. Choć 
mało brakowało, by jej organizację pokrzyżowała tym 
razem niepewna pogoda.
Podobnie jak w przypadku pierwszej edycji, koncert 
rozpoczął się od nieco lżejszego, bluesowego brzmienia 
w wykonaniu reaktywacji legendy leszczyńskiego blu-
esa – zespołu Berlin Blues. Kapela ta powstała w 1999 
roku we Włoszakowicach, a jej nazwa wbrew pozorom 
nie pochodzi od nazwy stolicy Niemiec, tylko tutejsze-
go osiedla „Berlinek”, gdzie zamieszkiwało większość 
tworzących ją muzyków. Choć w ciągu ponad 20 lat 
przez skład grupy przewinęło się około 35 instrumen-
talistów, to na koncercie wystąpiło tylko kilku z nich, w 
tym: Grzegorz Sterna (wokal i gitara), Jacek Tamborski 
(gitara solowa), Artur „Bibi” Konieczny (gitara solowa), 
Szymon Bartkowiak (bas) i Karol Łaszczyński (perku-
sja) oraz gościnnie – Marcin Szymankiewicz (gitara) i 
Bartosz Fogt (wokal). Wykonali oni nie tylko własne 
kompozycje zespołu, ale także światowe szlagiery mu-
zyki bluesowej.
Po krótkiej przerwie na scenie pojawiła się główna 
gwiazda wieczoru – najlepszy AC/DC Tribute Band w 
Europie, czyli zespół 4 Szmery z Bochni. Zgodnie z ocze-
kiwaniami muzycy zagrali największe przeboje słynne-
go australijskiego zespołu AC/DC, a więc m.in. „T.N.T”, 
„Highway To Hell” i „Thunderstruck”, oraz jeden własny 
utwór, również w klimatach hard-rockowych. Można po-
wiedzieć, że była to prawdziwa muzyczna bomba, którą 
„podłożyli”: Robert „Sierściu” Mastalerz (wokal), Jacek 
„Jack” Szwed (gitara), Arkadiusz Kluczewski (gitara), 
Grzegorz „Gabi” Gruca (gitara basowa) i Andrzej Tabor 
(perkusja). Publika dała się porwać w wir tego szaleń-
stwa, głośno śpiewając i naśladując gitarowe riffy, przez 
co nie mogło obyć się bez bisu. Na zakończenie miał tak-
że miejsce wspólny bis obu kapel, które wykonały razem 
jeszcze jeden hit z repertuaru AC/DC – „The Jack”.
Mimo deszczowej aury koncert zgromadził sporą rzeszę 
fanów muzyki rockowej z całej okolicy, o czym świad-
czyły nieodłączne atrybuty ich ubioru – koszulki z nazwa-
mi popularnych zespołów czy skórzane kurtki. W gronie 
miłośników mocnego brzmienia nie zabrakło też oczywi-
ście wójta gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka.
Organizatorami koncertu byli gmina Włoszakowice oraz 
Gminny Ośrodek Kultury, z dyrektorem Pawłem Bo-
rowcem na czele (prowadzącym koncert). O właściwe 
nagłośnienie wydarzenia zadbał firma P.K. Sounds Piotr 
Kubiak, a oświetlenie przygotowała firma Scenika Pro 
Event Karol Michalewicz.

A.A.

Wieczorną porą 23 września pod Pałacem Sułkowskich we Włoszako-
wicach odbył się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych 
z Poznania. Był to pierwszy akcent dwudniowych uroczystości z okazji 
nadania imienia „Weteranów działań poza granicami państwa” miejsco-
wej Branżowej Szkole I Stopnia. Mimo nie najlepszej pogody widownia 
wypełniła się po brzegi i nawet deszcz, który zaczął padać w końcowej 
części wydarzenia, nie odstraszył publiczności.
Czwartkowy koncert poprowadził dyrygent Orkiestry – porucznik Paweł 
Kreft. Pod jego dyrekcją Orkiestra wykonywała przede wszystkim repertu-
ar wojskowo-patriotyczny, w tym „Warszawiankę” Karola Kurpińskiego, 
ale na bis zaprezentowała się w bardziej międzynarodowych i swingujący 
rytmach. W trakcie widowiska wystąpił również uczeń piątej klasy Szko-
ły Podstawowej we Włoszakowicach Bartosz Głuszak, laureat szkolnego 
konkursu piosenki żołnierskiej. Ukłonem w stronę tradycji regionalnych 
był miniwystęp kaprala Adama Knowela na dudach.
Ponadto na początku koncertu wójt gminy Włoszakowice Robert Kasper-
czak oraz dyrektor włoszakowickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
Jarosław Zielonka uhonorowali kwiatami obecną wśród publiczności 
kombatantkę – major Joannę Kiącę-Fryczkowską, uczestniczkę powsta-
nia warszawskiego.
Warto zaznaczyć, że Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Po-
znania przygotowuje się do nadania imienia Karola Kurpińskiego, które 
nastąpi w maju 2022 roku z okazji 75-lecia istnienia Orkiestry.
Koncert zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury we Wło-
szakowicach we współpracy z ZSO Włoszakowice.

Natalia Malanowska

ii Rockowe Granie przy platanie 

i Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 
im. karola kurpińskiego

koncert ORSp we Włoszakowicach

W dniach 16-19 września w Warszawie odby-
wał się I Międzynarodowy Festiwal Muzycz-
ny im. Karola Kurpińskiego.
Na koncercie inauguracyjnym w Bazylice 
Święta Krzyża została wykonana niedawno 
odnaleziona msza Karola Kurpińskiego (tzw. 
msza Cramera). Usłyszeć można też było inne 
odszukane po latach dzieło Kurpińskiego pt. 
„Kozak”, nieujęte dotychczas w żadnym spi-
sie twórczości kompozytora, a odnalezione w 
zasobach Biblioteki Narodowej. Wykonaw-
cami byli: Płocka Orkiestra Symfoniczna pod 
dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego i Zespół 

Wokalny Warszawskiej Opery Kameralnej.
Z kolei w Pałacu Łazienkowskim na koncercie pieśni i arii operowych 
wystąpili laureaci włoszakowickich konkursów wokalnych: Eliza Szy-
mańska, Piotr Maciejowski i Michał Janicki, którym przy fortepianie to-
warzyszyła także dobrze znana we Włoszakowicach Laura Sobolewska. 
Warto zaznaczyć, że drugim obok Kurpińskiego kompozytorem, które-
go utwory wybrzmiewały na festiwalu, był Fryderyk Chopin. W ramach 
wydarzenia odbyła się też sesja naukowa muzykologów poświęcona 
Kurpińskiemu i Chopinowi z udziałem m.in. prof. Marcina Gmysa i dr 
Doroty Susuł. 
Organizatorem festiwalu była Fundacja Editions Spotkania przy wspar-
ciu finansowym m.in. PKN Orlen oraz pod honorowym patronatem 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Organizacja ta-
kiego festiwalu, odbywanego w prestiżowych miejscach Warszawy 
i z udziałem uznanych zespołów i solistów, jest jednym z budujących 
przykładów dającego się od kilku lat zauważyć wzrostu zainteresowa-
nia twórczością i dokonaniami Kurpińskiego, co nas, włoszakowiczan, 
może tylko cieszyć.

(pb)
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Małgorzata Kujawa i Ka-
rolina Prałat, trenerki Ma-
żoretek „Twins” z Włosza-
kowic, po długiej przerwie 
ponownie wystąpiły na 
scenie w duecie i zdoby-
ły tytuł Mistrzyń Świata 
World Association of Ma-
jorette-sport and Twirling.
Przez stale trwającą pan-
demię mistrzostwa zostały 

zorganizowane w formie online, a wszystkie nadesłane choreografie oce-
niało 11 sędziów z całego świata. Oto jak w krótkiej wypowiedzi trenerki 
włoszakowickich mażoretek podsumowały swój sukces: Jednego dnia 
stworzyłyśmy choreografię, w drugiego ją nagrałyśmy. Nie było łatwo, 
ponieważ nie miałyśmy zbyt wiele czasu, by odpowiednio wszystko do-
pracować. Zazwyczaj trenujemy nasze tancerki i nie mamy już czasu dla 
siebie, ale w tym roku w styczniu wszystkie prowadzone przez nas zespoły 
stanęły na podium Mistrzostw Świata, dlatego też mogłyśmy nieco bar-
dziej skupić się na sobie. Ze względu na doświadczenie i wiek musiały-
śmy startować w zupełnie innej kategorii – GrandSenior powyżej 27 lat. 
Cudownie było poczuć się jak za dawnych lat, założyć kostium i zatań-
czyć na scenie. Zawsze występujemy w roli choreografek i trenerek, więc 
możliwość ponownego wcielenia się w tancerki była dla nas ogromną 
przyjemnością. Uwielbiamy razem tańczyć i jesteśmy zgodnym duetem, 
lecz zgranie się wymagało od nas dużej koncentracji. Cieszymy się bardzo 
z tego tytułu, oznacza on bowiem, że jesteśmy w dobrej formie, a to wielka 
zaleta w pracy trenera, jaką wykonujemy na co dzień. Mistrzowie rodzą 
się z tego, co mają głęboko w sercu – z pragnień, marzeń i wizji.
Obu paniom gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w realizacji 
kolejnych wyzwań!

MTS Aktywne Włoszakowice

W sobotę 25 września odbył się 22 Rajd kolarsko-pie-
szy „Pożegnanie lata”. Był to pierwszy od ponad roku 
(ze względu na epidemię) rajd zorganizowany przez 
MKKT-PTTK „Łaziki” Włoszakowice.
W wydarzeniu wzięło udział 148 uczestników. Dzie-
ci ze szkół we Włoszakowicach i Bukówcu Górnym 
wyruszyły spod budynku ZSO Włoszakowice. Z ko-
lei aż 66 dorosłych osób uczestniczących w rajdzie (z 
Leszna, Kościana, Śmigla, Grodziska Wielkopolskie-
go, Kamieńca, Wilkowic, Skarżynia i Wijewa) indy-
widualnie dobrało sobie trasę do przebycia. Wszyscy 
rajdowicze spotykali się w miejscu docelowym, któ-
rym był ośrodek wypoczynkowy Karczemka w Bosz-
kowie-Letnisku.
Po przebytej drodze turyści mogli poczęstować się gro-
chówką oraz wziąć udział w kilku konkurencjach zręcz-
nościowych, takich jak rzut podkową, układanka czy ile 
wyrzucisz. Tradycyjnie przeprowadzono też konkurs 
krajoznawczy pod nazwą „Polska – moja ojczyzna”. 
Jego zwyciężczynią została Gabriela Dudziak, a drugie 
i trzecie miejsce zajęli kolejno Dawid Kiciński i Anna 
Chruścicka. Na najlepszych uczestników poszczegól-
nych konkurencji i konkursu czekały nagrody.
Za organizację rajdu odpowiadali jak zawsze państwo 
Irena i Kazimierz Jankowiakowie – legenda włoszako-
wickiej i leszczyńskiej turystyki. Współorganizatorami 
wydarzenia byli Gminny Ośrodek Kultury oraz Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach.
„Łaziki” planują w tym roku jeszcze dwa wydarze-
nia: Rajd Jesienny w listopadzie oraz Rajd Miko-
łajkowy w grudniu.

Natalia Malanowska

26 września zakończyły się rozgrywki w 
ramach Ligi Gminnej 2021 w piłce nożnej. 
Zmagania piłkarzy trwały od maja, z krót-
ką wakacyjną przerwą.
W tym sezonie walka o zwycięstwo trwała do 
ostatniej kolejki. Po niezwykle zaciętej koń-
cówce rywalizacji klasyfikacja ligi ukształto-
wała się następująco: 1. Bukówiec Górny, 2. 
Włoszakowice, 3. Szoguny Krzycko Wielkie, 
4. Grotniki Team, 5. Jezierzyce Kościelne, 6. 
Orzeł Dłużyna, 7. Zbarzewo, 8. FC Sądzia
Najskuteczniejszym strzelcem tegorocznej 
edycji ligi został Artur Musielak (Bukówiec 
Górny), który zdobył dla swojego zespołu 
aż 16 bramek. Tyle samo na koncie miał 
Oskar Grześkowiak (Grotniki Team), lecz 
w związku z tym, że w końcowej tabeli jego 
drużyna uplasowała się niżej, musiał za-
dowolić się drugą pozycją. Na najniższym 
stopniu podium w tej klasyfikacji stanął 
Przemysław Pawłowski (Włoszakowice).
W klasyfikacji Fair Play zwyciężyła drużyna 
Szoguny Krzycko Wielkie. Przez całe roz-
grywki zawodnicy tego zespołu ani razu nie 
otrzymali kary indywidualnej w postaci kartki.

Liga Gminna 2021 zakończona

22 Rajd kolarsko-pieszy 
„pożegnanie lata”

Trenerki Mażoretek  „Twins” 
Mistrzyniami Świata

Po ostatnim gwizdku nastąpiła cere-
monia zakończenia ligi, podczas której 
puchary i nagrody uczestnikom roz-
grywek wręczyli wójt gminy Włosza-
kowice Robert Kasperczak (honorowy 
patron ligi) oraz radny Rady Gminy 
Włoszakowice Marius Sujecki. Pa-
miątkowe medale z podziękowaniami 
otrzymały również wszystkie osoby 
zaangażowane w organizację zmagań.

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do organizacji ligi, tj. Grze-
gorzowi Trojanowskiemu, sędziom Grzego-
rzowi Powałowskiemu i Bronisławowi Tka-
czowi, ratownikowi medycznemu Adamowi 
Lemańskiemu, opiekunom Orlika Krzyszto-
fowi Kaczmarkowi i Bartoszowi Kubackiemu 
oraz fotografowi Adamowi Marciniakowi. 
Dziękuję także drużynom i ich kapitanom za 
dobry, pełen pozytywnych emocji sezon.
Arkadiusz Szymczak, zdj. Adam Marciniak
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znani, nieznani – Bartosz zając

Bartosz Zając
– radny Rady Gminy Włoszakowice 

w obecnej kadencji

Z domu nie wyjdę bez… ze względu na pracę i pełnione funkcje społeczne 
musi to być telefon
Mój sposób na dobry humor to… „spontany” ze znajomymi
Ulubione powiedzenie… „No i gitara”
Ulubiona potrawa… tatar
Gdy byłem mały chciałem zostać… weterynarzem  
Książka, którą ostatnio przeczytałem to… „Oczami Mężczyzny” Rafała 
Wicijowskiego
Moim autorytetem jest… Józef Piłsudski
Zawsze znajdę czas na… pomoc innym
Nie potrafię zrozumieć… ludzi bez zasad etycznych i moralnych
Najbardziej cieszę się, gdy… wszyscy wracamy z akcji cali i zdrowi
Chciałbym w sobie zmienić… znaleźć więcej spokoju
Lubię wracać do… Zakopanego
Moje ulubione święto to… Boże Narodzenie
Ulubione filmy… „Gladiator” i „300”
Miejsce, w którym chciałbym się znaleźć… stadion Camp Nou w Barcelonie
Ulubiona impreza w gminie Włoszakowice… zawody strażackie oraz Jarmark 
w Bukówcu Górnym
Najciekawsza tradycja wywodząca się z gminy Włoszakowice… bukówieckie 
klekoty
Najbardziej magiczne miejsce w gminie Włoszakowice… dominice 
i wzgórze charbielińskie

A.A.

19-letni Filip Kaminiarz wywalczył swoje 
pierwsze podium w Formule 3, kończąc na 
trzeciej pozycji niedzielny (26 września), 
drugi wyścig przedostatniej rundy serii Eu-
roformula Open na włoskim torze Autodro-
mo Nazionale Monza.
Debiutujący w tym roku w pełnym cyklu 
serii Euroformula Open kierowca z Wło-
szakowic udawał się do Włoch mając na 
swoim koncie m.in. dwa czwarte miejsca 
wywalczone na innym znanym z Formuły 1 
obiekcie, belgijskim Spa-Francorchamps. 
Po starcie z dwunastej pozycji do pierw-
szego wyścigu weekendu, jedyny Polak w 
stawce minął linię mety na świetnym, pią-
tym miejscu. Drugi wyścig odbył się w stru-
gach ulewnego deszczu, ale mimo trudnych 
warunków 19-latek zachował zimną krew i 
wpadł na linię mety na trzeciej pozycji, się-
gając po swoje pierwsze podium za kierow-
nicą 250-konnego bolidu Formuły 3. 
Wicemistrz bliskowschodniej Formuły 
Gulf, który przed awansem do Formuły 3 
ścigał się w mistrzostwach Hiszpanii For-
muły 4, weekend na torze Monza zakończył 
dziewiątym miejscem w trzecim, ostatnim 
wyścigu weekendu, przerwanym przed-
wcześnie z powodu ekstremalnie trudnych 
warunków pogodowych.
Dzięki punktom wywalczonym we Wło-
szech kierowca ekipy Crypto Tower Racing 
awansował na dziewiąte miejsce w klasy-
fikacji generalnej serii Euroformula Open, 

której ostatnia runda odbędzie się 
pod koniec października na kolejnym 
obiekcie znanym z Formuły 1, Circuit 
de Barcelona-Catalunya w Hiszpanii.
-To był bardzo trudny, ale też satysfak-
cjonujący weekend – powiedział Filip 
Kaminiarz. -Razem z zespołem wyko-
naliśmy świetną pracę. Mój samochód 
prowadził się bardzo dobrze, a ja byłem 
w stanie przebić się podczas pierwszego 
wyścigu z dwunastej na piątą pozycję. 
W niedzielę warunki były już zupełnie 
inne, ale w porannym wyścigu bardzo 
dobrze czułem się na mokrym torze i 
wywalczyłem swoje pierwsze w karie-
rze podium w Formule 3. Ostatni wy-
ścig upłynął pod znakiem ekstremalnie 
intensywnych opadów deszczu. Wody 
było tak dużo, że koła bolidów traciły 
przyczepność na prostej startowej przy 
ponad 200 km/h, dlatego przerwanie 
zawodów było jak najbardziej 
słuszną decyzją. Czuję spory 
niedosyt, bo jechałem po kolej-
ne podium, ale obróciłem się 
tuż przed przerwaniem wyścigu 
i spadłem na dziewiąte miejsce. 
Najważniejsze jest jednak to, że 
potwierdziliśmy nasze tegorocz-
ne postępy, a cały zespół jest 
zadowolony z mojej pracy. Dzię-
kuję ekipie, moim najbliższym, 
a także polskim kibicom, którzy 

mocno mnie dopingowali – dodał.
-Jesteśmy bardzo zadowoleni z pierwszego po-
dium Filipa w serii Euroformula Open – podsu-
mował rywalizację szef zespołu Timo Rumpf-
keil, który otworzył drzwi do Formuły 1 takim 
kierowcom jak Max Verstappen, Valtteri Bot-
tas czy Yuki Tsunoda. -Już podczas pierwszego 
wyścigu Filip wykonał kawał dobrej roboty, a w 
drugim pojechał rewelacyjnie i miał bardzo do-
bre tempo mimo ekstremalnie trudnych warun-
ków. Cieszę się, że wywalczył podium, na które 
bez wątpienia zasłużył w swoim debiutanckim 
sezonie za kierownicą bolidu Formuły 3. Mam 
nadzieję, że utrzymamy to tempo podczas ko-
lejnej rundy i w Barcelonie zakończymy sezon 
równie mocnym akcentem – zakończył.
Więcej informacji o Filipie Kaminiarzu 
można znaleźć na jego oficjalnym profilu 
na Facebooku pod adresem: www.facebo-
ok.com/FilipKracingdriver/.

Michał Fiałkowski, Media4Racing

Filip Kaminiarz na podium w Formule 3



str. 26  Nasze Jutro                                                                RÓŻNE                                                              www.wloszakowice.pl  

       KĄCIK UROdY

Nowy wymiar pielęgnacji 
– zabieg olejowania włosów Medavita 

Na rynku pojawia się coraz więcej prepara-
tów wpływających na wygląd naszych wło-
sów. Bo jeśli te są lśniące i pełne blasku, to 
skupiają na sobie uwagę innych ludzi i w pe-
wien sposób nas reprezentują. Ich witalność 
zależy w dużej mierze od odpowiedniej, sys-
tematycznej pielęgnacji. Często jednak nie 
mamy czasu, by należycie o nie zadbać. Wła-
śnie dlatego Medavita stworzyła komplek-
sowy zabieg olejowania, który dedykowany 
jest osobom o włosach słabych, łamliwych i 
pozbawionych blasku.
Wbrew pozorom olejowanie nie jest żadną 
nowością, gdyż już od wieków praktykują 
je Arabki czy Hinduski, dzięki czemu mogą 
cieszyć się pięknymi, lśniącymi i długimi 

       KĄCIK ZdROWIA

Dni stają się coraz zim-
niejsze, a przyroda poma-
łu przygotowuje się do 
zimowego snu. To jednak 
nie oznacza, że natura nie 
obdarowuje nas już swo-
imi cennymi darami. W 
październiku do swojej do-
mowej apteczki możemy 
dodać owoce głogu, któ-
ry owocuje zazwyczaj na 
przełomie lata i jesieni, a 
zawarte w nim witaminy i 
minerały zapobiegają prze-
ziębieniom i pomagają je 
zwalczać.
Głóg jest krzewem dorasta-
jącym do około 5 m wysokości. Najczę-
ściej można go spotkać na skrajach lasów, 
w zaroślach i na łąkach. Niegdyś był rów-
nież sadzony w ogrodach i przy polach, 
aby gospodarze mieli do niego łatwy do-
stęp. Wiosną głóg ma białe lub jasnoróżo-
we pięciopłatkowe kwiaty, które jesienią 
zamieniają się w czerwone owoce. Posia-
da też ostre kolce, trzeba więc zachować 
szczególną ostrożność podczas jego zbio-
ru.
Jakie głóg ma właściwości i dlaczego 
warto zrobić sobie jego zapasy? Owoce 
tej rośliny są doskonałym źródłem wita-

miny C, witamin z grupy B, soli mi-
neralnych oraz (podobnie jak kwiaty) 
flawonoidów, procyjanidynów, garb-
ników i fitosteroli. Zarówno owoce, 
jak i kwiaty wykazują szczególnie 
korzystny wpływ na układ krążenia, 
obniżając poziom cholesterolu i trój-
glicerydów, wspomagając obniżanie 
ciśnienia krwi i poprawiając jej prze-
pływ, rozszerzając naczynia krwio-
nośne oraz zwiększając dotlenienie 
tkanek. Głóg wykazuje również wła-
ściwości przeciwbakteryjnie (zwal-
czając m.in. gronkowce i paciorkow-

ce) oraz przeciwgrzybicze. Wiele 
badań wykazało ponadto działa-
nie przeciwzapalne i antyoksy-
dacyjne wyciągów z głogu, które 
znacznie zmniejszają ryzyko 
wystąpienia chorób układu krą-
żenia i chorób nowotworowych. 
Wyciągi te są także moczopędne 
i działają oczyszczająco, usuwa-
jąc szkodliwe metabolity i toksy-
ny z organizmu, a zawarta w nich 
witamina C wzmacnia dodatko-
wo układ odpornościowy. 
Owoce głogu zbiera się pod ko-
niec września i w październiku, 
gdy są już dojrzałe i odpowied-
nio wybarwione (w momencie 

zbioru powinny mieć kolor ciemnoczerwo-
ny). Suszymy je w całości, a później może-
my z nich przygotować lecznicze wyciągi, 
np. w postaci nalewki (zalewając całe lub 
rozgniecione owoce alkoholem). Można 
też przyrządzić napar z tej rośliny – w tym 
celu wystarczy zalać dwie łyżeczki owo-
ców szklanką wrzątku i pozostawić całość 
pod przykryciem na 20 minut (napar naj-
lepiej pić trzy razy dziennie). Z kolei do 
przygotowania herbaty z głogu wystarczy 
zalać ususzone owoce gorącą wodą. Susz 
kupimy również w aptece lub sklepie zie-
larskim.

Natalia Malanowska

Głóg i jego zdrowotne właściwości

włosami. Zabieg Medavita składa się z bo-
gatej mieszanki olejków świata: Sacha Inchi, 
Moringa, Cipero Dolce i lnianego. Olejki te 
nie tylko sprawiają, że włosy stają się wygła-
dzone, lśniące i miękkie, ale też znacząco uła-
twiają ich rozczesywanie. Ponadto Medavita 
intensywnie odżywia, odbudowuje i rewitali-
zuje włosy oraz chroni je przed puszeniem się 
podczas zwiększonej wilgotności powietrza. 
Jest to zabieg szczególnie polecany jesienią 
i zimą, kiedy włosy są przeciążone i podatne 
na zmienne warunki atmosferyczne.
Zabieg olejowania włosów Medavita można 
od niedawna wykonać m.in. w grotnickim sa-
lonie fryzjerskim Mileny Urbańczak.

MK
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Poziomo:  3) jest nim jadowita czarna wdowa, 7) miasto z 
grobem św. Wojciecha, 8) gryczana, 9) inaczej chaber, 11) potrą-
cenie w obrocie kredytowym, 12) zamieszkuje Amerykę Łaciń-
ską, 13) inaczej modrak, 16) wymarły gatunek dzikiego konia,  
20) duży nocny motyl, 21) nadmorska dzielnica Gdyni, histo-
rycznie związana z wojskiem, 22) uzyskasz go w schronisku,  
23) lament, szloch, płacz, 27) dawny instrument muzyczny 
podobny do skrzypiec, 31) może być stołowa, 32) był nim 
Horeszko (w Panu Tadeuszu), 33) możesz wziąć w banku,  
34) alkohol na wiśniach, 36) duże jezioro pod Szczecinem, 37) 
rynek w starożytnej Grecji.
Pionowo: 1) kłujący krzew w ogrodzie, 2) możliwość powo-
dzenia, 3) można jej komuś udzielić, 4) sekutnica, 5) chrze-
ścijańska wielonawowa świątynia, 6) budynki folwarczne  
o czterech mieszkaniach, 9a) mocne piwo angielskie, 10) liliput,  
14) używasz go w krzyżówkach, 15) harcerski z namiotami,  

17) przeciwieństwo homeopatii, 18) kieruje samolotem,  
19) część spodni, 24) do układania przez dzieci, 25) miasto  
w starożytnej Mezopotamii (ułóż z liter: a, i, i, n, n, w),  
26) ręczny karabin maszynowy, 28) waluta Niemiec przed 
euro, 29) znak używany przez Związek Polaków w Niemczech,  
30) przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych, 35) skrót 
na przykład.

Litery zaznaczone w prawym dolnym rogu kratek uszerego-
wane od 1 do 22 utworzą rozwiązanie. Rozwiązanie prosimy  
nadesłać do redakcji w ciągu dwóch tygodni od ukazania się 
miesięcznika. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 309 brzmi: „ZBlIŻA sIĘ JE-
sIEń”. Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie wylosował Bar-
tosz śledź z Bukówca Górnego. GRATUlUJEMY! 
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OGŁOsZENIA dROBNE
sprzedaż drewna kominkowego. 
Kontakt: tel. 603 138 048, 601 063 381.

* * * * *
Pranie i czyszczenie tapicerki meblowej  
(kanap, wersalek, krzeseł, narożników poko-
jowych, tapczanów, sof, puf, foteli, materacy, 
kompletów wypoczynkowych) oraz samocho-
dowej (osobowe, dostawcze, ciężarowe). 
Kontakt: tel. 605 269 848.

* * * * *
Zakład Ogólnobudowlany Piotr Fliger,  
Włoszakowice, ul. Kurkiewicza 5.
Kontakt: tel. 609 065 772.

* * * * *
sprzedam meblościankę - szafa, regał, 
witryna, barek. stan bardzo dobry.
Oddam za darmo biurko młodzieżowe - 
110x50 cm.
Kontakt: tel. 605 519 359.
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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”

                

pielęgnacja 
i wycinka drzew 
metodą alpinistyczną   
wraz z usługą rębaka. 
prace na 
wysokościach. 
Mycie dachów. 

Tel. 

722 227 597

Usługi stolarskie 
„sOl-dREW”

Artur Szczepaniak

ul. Wolsztyńska 8A, Włoszakowice

tel. 605 295 882
Przyjmę pracownika i ucznia 

w zawodzie stolarz
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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





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 


