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Wesołych Świąt

Życzymy Mieszkańcom Gminy Włoszakowice 
radosnych, pełnych ciepła i nadziei 

Świąt Bożego Narodzenia, upływających w atmosferze 
spokoju oraz wzajemnej  życzliwości.  

Życzymy również dużo zdrowia, wielu budujących myśli, energii 
i wiary potrzebnych do osiągnięcia wszystkich 

zamierzonych celów oraz marzeń w nadchodzącym 2022 roku. 
Oby Nowy Rok spełnił pokładane w nim nadzieje 

i przyniósł sukcesy w realizacji osobistych planów.

Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice                 Wójt Gminy Włoszakowice
                   Kazimierz Kurpisz                                                         Robert Kasperczak

                                         wraz z Radnymi

Boże Narodzenie 2021
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PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowanie 

instytucjom i osobom prywatnym 

zaangażowanym w pomoc przy organizacji 

jubileuszu 45. lecia  Klubu Seniora 

w Jezierzycach Kościelnych. 

Dzięki Państwa ofiarności, pomocy

 i życzliwości nasza impreza stała się 

wyjątkową uroczystością. 

Wszystkim za wszystko dziękujemy 

oraz przesyłamy najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, szczęścia, pomyślności 

na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 

i nadchodzący Nowy 2022 Rok.

                                    Klub Seniora 

                                  w Jezierzycach Kościelnych

Wszystkim mieszkańcom 
Boguszyna z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia 
zdrowia, szczęścia, pomyślności 

oraz wszystkiego najlepszego 
w nadchodzącym 

Nowym Roku 2022 
życzy 

sołtys Grażyna Tomowiak

Członkiniom 
Koła Gospodyń Wiejskich 

we Włoszakowicach 
serdeczne życzenia zdrowia, 

radości i pomyślności z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszystkiego najlepszego 
w  Nowym 2022 Roku

                    składa 
                       w imieniu Zarządu KGW 

                      we Włoszakowicach
                       Przewodnicząca 

                       Danuta Walkowiak 
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Rosnąca odporność 
w gminie Włoszakowice 

Gmina Włoszakowice zajęła pierwsze miejsce wśród gmin 
powiatu leszczyńskiego w konkursie „Rosnąca odporność”.
Konkurs kierowany był do wszystkich gmin w Polsce. Za 
osiągnięcie najwyższego wzrostu poziomu zaszczepienia 
mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko Covid-
19 (liczonego od 1 sierpnia do 31 października 2021 r.) prze-
widziano nagrody w jednej z trzech kategorii konkursowych:
l powiaty składające się z trzech gmin, w której nie więcej 
niż jeden laureat otrzyma nagrodę w wysokości 1 mln zł, 
l powiaty składające się z czterech gmin, w której nie więcej 
niż dwóch laureatów otrzyma nagrody w wysokości kolejno 1 
mln zł i 500 tys. zł, 
l powiaty składające się z co najmniej pięciu gmin, w której 
nie więcej niż trzech laureatów otrzyma nagrody w wysokości 
kolejno 1 mln zł, 500 tys. zł i 250 tys. zł.
Gmina Włoszakowice osiągnęła wynik wyszczepienia na po-
ziomie 10,303, stanowiący najwyższy przyrost w powiecie 
leszczyńskim, i tym samym znalazła się w gronie laureatów 
konkursu do otrzymania nagrody w wysokości 1 mln zł.
Zgodnie z regulaminem konkursu nagrodę można przeznaczyć 
na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. 
Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19 mogą być to wszel-
kie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobie-
ganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem 
skutków (w tym społeczno-gospodarczych) COVID-19.

Sekretarz gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska

Nowe dowody osobiste

Począwszy od 8 listopada w urzędach w całej Polsce, w tym rów-
nież w Urzędzie Gminy we Włoszakowicach, można składać wnio-
ski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną. Do warstwy 
graficznej dowodu powrócił podpis posiadacza, natomiast w war-
stwie elektronicznej zamieszczane są odciski palców. Rozwiązania 
dotyczące nowych dowodów wynikają z dostosowania prawa pol-
skiego do wymogów prawa unijnego. Pozwalają one odpowiednio 
zabezpieczyć dowody przed sfałszowaniem.
W nowym dowodzie osobistym, poza odręcznym podpisem wła-
ściciela i odciskami palców, znalazło się też kilka innych dostrze-
galnych na pierwszy rzut oka zmian. Pojawiło się m.in. oznaczenie 
państwa członkowskiego (na tle flagi Unii Europejskiej).
Nowe dowody są wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku 
życia (od nich będą pobierane odciski palców). Natomiast dla osób 
do 12. roku życia dowód jest wydawany na 5 lat (bez pobierania 
odcisków palców).
Wejście w życie nowych przepisów oznacza również zmiany w sposo-
bie wnioskowania o dokument tożsamości przez internet. On-line będzie 
można wystąpić jedynie o dokumenty dla dzieci poniżej 12. roku życia. 
Pozostali – w związku z pojawieniem się podpisów i odcisków palców 
w dowodach – będą musieli osobiście złożyć wniosek w urzędzie.
WAŻNE! W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych do-
wodów NIE będzie konieczności obowiązkowej wymiany waż-
nych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu będzie można 
korzystać do czasu, aż minie jego ważność.

UG

17 listopada w siedzibie Urzę-
du Gminy Włoszakowice od-
było się wyjątkowe spotkanie. 
Uczestniczyli w nim wójt gmi-
ny Włoszakowice Robert Ka-
sperczak, sekretarz gminy Ka-
rolina Chlebowska, dyrektor 
miejscowego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Jarosław 
Zielonka, proboszcz parafii 
pw. Świętej Trójcy ksiądz Zbi-
gniew Dobroń i jego poprzed-
nik ksiądz kanonik Andrzej 
Szulc oraz przedstawiciele 
włoszakowickiego Koła Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – prezes 
Lucyna Wójcik i członkowie: Joanna Kiąca-Fryczkowska (wraz 
z córką Małgorzatą Morkowską), Kazimierz Bas i Franciszek 
Bartkowiak.
Okazją do spotkania były przyznane ostatnio odznaczenia. Pierw-
sze z nich – medal „Pro Patria”, przyznany przez szefa Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, otrzymał 

27 października ksiądz senior 
Andrzej Szulc, za głęboki 
patriotyzm i miłość do kraju 
ojczystego. Z kolei drugie – 
Kombatancki Krzyż Pamięci, 
wręczone przez przedstawi-
cieli Wielkopolskiego Zarzą-
du Wojewódzkiego Związku 
Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych, ode-
brał 4 listopada wójt Robert 
Kasperczak, jako wyróżnienie 
dla całego włoszakowickie-
go Urzędu w uznaniu Zasług 
w Krzewieniu Pamięci o Bo-

haterskich Czynach w walce o niepodległość naszej Ojczyzny.
W związku z powyższym nie zabrakło wzajemnych gratulacji i 
podziękowań. Uczestnicy spotkania mieli również okazję poroz-
mawiać o współczesnym patriotyzmie, co doskonale wpisało się 
konwencję niedawnych obchodów Narodowego Święta Niepod-
ległości 11 listopada.

A.A.

Spotkanie z kombatantami w Urzędzie Gminy
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Wsparcie finansowe inwestycji 
z zakresu kanalizacji 

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że jeszcze w tym 
roku 1.714 polskich gmin, w tym również gmina Włoszakowice, 
otrzyma środki finansowe na realizację inwestycji wodno-kanali-
zacyjnych (środki trafią tylko do gmin, gdyż to one bezpośrednio 
odpowiadają za zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odprowa-
dzanie ścieków).
Na realizację projektu z zakresu kanalizacji gmina Włoszakowice 
otrzyma dofinansowanie w wysokości 900 tys. zł. Przyznane środ-
ki będzie można przeznaczyć na inwestycje realizowane w latach 
2021-2024, co pozwoli racjonalnie je przygotować i przeprowa-
dzić w możliwie najdogodniejszym dla samorządu czasie.
Otrzymane środki znacząco wpłyną na poprawę jakości życia 
mieszkańców gminy Włoszakowice oraz na środowisko natural-
ne. Inwestycje wodno-kanalizacyjne bezpośrednio przekładają 
się bowiem na dostęp do bieżącej wody i oczyszczanie ścieków.
Środki zostały podzielone na poszczególne gminy wg opracowa-
nego wcześniej przez Ministerstwo Finansów algorytmu, w któ-
rym brano pod uwagę zamożność samorządów (określoną tzw. 
wskaźnikiem G w ustawie o finansowaniu JST), a także udział 
mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców danej gminy.

Sekretarz gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska

Nowe elementy małej architektury 
we Włoszakowicach 

Gmina Włoszakowice systematycznie poprawia infrastrukturę 
drogową, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort mieszkań-
ców oraz turystów podczas spacerów czy przejażdżek rowe-
rowych. W tym celu, wychodząc naprzeciw potrzebom i ocze-
kiwaniom, Zarząd Dróg Gminnych zakupił i zamontował trzy 
ławki wzdłuż fragmentu włoszakowickiej ulicy Karola Kurpiń-
skiego (od pałacu do skrzyżowania z ulicą Zachodnią). Takie 
elementy zagospodarowania terenu z pewnością umilą wszyst-
kim wypoczynek na świeżym powietrzu.
W przyszłym roku Zarząd Dróg Gminnych planuje kolejne za-
kupy połączone z wymianą ławek na terenie naszej gminy.

N.J.

Podpisana umowa na budowę oświetlenia 
ulicznego w Jezierzycach Kościelnych 

10 listopada w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice podpisa-
no umowę na budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Szkolnej 
w Jezierzycach Kościelnych. Wykonawcą inwestycji wyłonionym 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzo-
nego w trybie przetargu nieograniczonego została Firma Handlo-
wo Usługowa Marek Grzegorzewski z Tworzanic (gm. Rydzyna).
W obecności wójta gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka 
umowę ze strony Zarządu Dróg Gminnych podpisał kierownik 
jednostki Radosław Sieracki przy kontrasygnacie głównego księ-
gowego Szymona Marcinka. Natomiast ze strony wykonawcy sto-
sowny podpis złożył właściciel firmy Marek Grzegorzewski.
Termin realizacji inwestycji ustalono na 35 dni od daty podpisania 
umowy, a jej koszt wyniósł 218.887,02 zł brutto. Zadanie zostało 
zrealizowane ze środków finansowych gminy Włoszakowice.

N.J.

Zakończył się remont dachu 
na gminnym budynku mieszkalnym 
Rozpoczęte w październiku zadanie inwestycyjne pn. „Termomo-
dernizacja dachu z wymianą poszycia budynku gminnego w miej-
scowości Krzycko Wielkie, ul. Pr. A. Krzyckiego 49” zostało zakoń-
czone w pierwszej połowie listopada. Wykonawcą robót wybranym 
w trybie zapytania ofertowego było Przedsiębiorstwo Ogólnobu-
dowlane PAN-BUD Przemysław Panasewicz z Rydzyny.
Zakres prac obejmował wymianę całości pokrycia dachowego 
z dachówki ceramicznej (karpiówki) na pokrycie z blachoda-
chówki, montaż membrany dachowej paroprzepuszczalnej, wy-
mianę rynien i rur spustowych oraz przemurowanie kominów 
z cegły klinkierowej.
Prace zakończyły się przed terminem określonym w umowie, tj. 
przed 19 listopada br. Koszt inwestycji wyniósł 75.060 zł. Zadanie 
zostało zrealizowane ze środków finansowych budżetu gminy.

Natalia John, zdj. A. Szymczak
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Nowa wiata przystankowa 
w Charbielinie 

Z początkiem grudnia zamontowano nową wiatę przystankową 
w Charbielinie. Nowoczesna, przeszklona i wyposażona w ław-
kę wiata będzie zabezpieczać przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi uczniów oczekujących na przewóz w ramach 
szkolnych dowozów autobusowych. Koszt inwestycji wyniósł 
4.978 zł. Zadanie zostało realizowane ze środków finansowych 
Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach.

N.J.

Inwestycje drogowe 
na terenie gminy Włoszakowice

Pod koniec roku na terenie gminy Włoszakowice prowadzone 
były dwie duże inwestycje drogowe realizowane przez nasz 
samorząd.

W Krzycku Wielkim, gdzie przebudowywana była ulica Adamo-
wo, położona została nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 
6 m oraz wybudowano chodnik, wjazdy do posesji i odwodnienia. 
W ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym zamon-
towano również wyświetlacz prędkości. Końcowe prace polegały 
na przygotowaniu terenu pomiędzy chodnikiem a jezdnią pod na-
sadzenia roślin, które pojawią się wiosną przyszłego roku.
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowe Drog-
bud-Gostyń Sp. z o.o. Koszt zadania wyniósł 487.746,05 zł 
brutto. Na jego realizację gmina Włoszakowice otrzymała do-
finansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w wysokości 243.873 zł. 

***
Równolegle postępowały prace w ramach inwestycji drogowej 
pn. „Przebudowa dróg gminnych: ulica Krótka, Wiejska i Bosz-
kowska w Grotnikach”.
W części ulic Krótkiej i Wiejskiej zostały ułożone chodni-
ki z kostki brukowej. Roboty postępowały także wzdłuż ulicy 
Boszkowskiej (od skrzyżowania z ulicą Krótką w stronę mostu 
kolejowego), gdzie trwały prace ziemne polegające na przygo-
towaniu terenu pod ułożenie ciągu pieszego. Zadanie obejmuje 
również zamontowanie barier ochronnych oraz wykonanie ozna-
kowania (poziomego i pionowego) i dwóch aktywnych przejść 
dla pieszych z panelem fotowoltaicznym. Ponadto wybudowany 
zostanie parking dla 40 rowerów z wiatą parkingową typu park 
and ride oraz będzie wyznaczony parking dla 27 samochodów (w 
tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych).
Wykonawcą inwestycji jest firma Nodo Sp. z o.o. z Leszna. Cał-
kowita wartość zadania wyniesie 877.924,80 zł brutto. Gmina 
Włoszakowice otrzymała na ten cel dofinansowanie z Rządowe-
go Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 mln zł. 

N.J.

Otwarcie ulic Sandaczowej 
i Modrzewiowej w Dominicach 

12 listopada wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, w obec-
ności wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa 
Grabowskiego, dokonał oficjalnego otwarcia ulic Sandaczowej i 
Modrzewiowej w Dominicach przebudowanych w ramach progra-
mu „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.
Przybyłych gości, wśród których obecni byli również: sekretarz 
gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska, skarbnik gminy Mo-
nika Ławecka oraz radni gminy, przywitał kierownik Zarządu 
Dróg Gminnych Radosław Sieracki, przedstawiając jednocześnie 
informację na temat inwestycji. Następnie przystąpiono do tra-
dycyjnego przecięcia wstęgi, w którym wzięli także udział prze-
wodniczący Rady Gminy Włoszakowice Kazimierz Kurpisz oraz 
członek zarządu komplementariusza firmy Infrakon Sp. z.o.o. z 
Kościana (wykonawcy inwestycji) Krzysztof Kluczyk.
Zakres wykonanych robót obejmował poszerzenie dróg do szero-
kości 4 m oraz położenie masy asfaltowej na odcinkach o długości 
310 m (ulica Modrzewiowa) i 215 m (ulica Sandaczowa). Koszt 
inwestycji wyniósł 339.799,80 zł brutto. Gmina Włoszakowice 
otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 113.500 zł ze 
środków Województwa Wielkopolskiego jako zadanie jednorocz-
ne pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

N.J.
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Radarowe wyświetlacze prędkości 
w gminie Włoszakowice 

W celu poprawy bezpieczeństwa 
powiat leszczyński zamontował 
na terenie gminy Włoszakowice 
kolejne urządzenie do pomiaru 
prędkości ruchu pojazdów.
Najnowszy radarowy wyświetlacz 
prędkości został zamontowany 
w Bukówcu Górnym. Urządzenie 
to ma sprzyjać poprawie bezpie-
czeństwa zarówno kierowców, 
jak i rowerzystów oraz pieszych. 

Lokalizację tego i pozostałych 
urządzeń wskazała gmina Włoszakowice.
W chwili obecnej na terenie naszej gminy radary informujące o pręd-
kości ruchu pojazdów znajdują się w następujących miejscach:
l we Włoszakowicach – na ulicy Powstańców Wielkopolskich 
(wjazd od strony Boszkowa-Letniska), na ulicy Leszczyńskiej 
(wjazd od strony Leszna) oraz na ulicy Karola Kurpińskiego (wjazd 
od strony Bukówca Górnego),
l w Bukówcu Górnym – na ulicy Powstańców Wielkopolskich 
(wjazd od strony Boguszyna),
l w Jezierzycach Kościelnych – na ulicy Leszczyńskiej (wjazd od 
strony Święciechowy).
Radary prędkości rzeczywistej to bardzo skuteczne prewencyjne 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż pełnią funkcję 
nie tylko informacyjną, ale też ostrzegawczą i edukacyjną.

N.J.

Nowe nasadzenia na ulicy 

Kurpińskiego we Włoszakowicach 

Szpaler 28 nowych drzew z gatunku Prunus x eminens 
„Umbraculifera” wiśnia osobliwa został nasadzony pod 
koniec listopada na ulicy Karola Kurpińskiego we Włosza-
kowicach. Zamontowano również stalowe obejmy mające 
na celu ustabilizowanie roślin, a także ich skuteczną osłonę 
od wiatru i ochronę przed uderzeniami. Prace przeprowadził 
Zarząd Dróg Gminnych. 
Sadzenie drzew w przestrzeni publicznej jest niezwykle 
ważne. Zieleń wpływa nie tylko na nasze zdrowie, poprzez 
tworzenie specyficznego mikroklimatu, ale też na nasze sa-
mopoczucie. Obecnie drzewa na terenach zurbanizowanych 
to także najskuteczniejsza i najtańsza strategia w walce ze 
zmianami klimatu.
Bogata i bujna roślinność gminy Włoszakowice stała się już 
jej znakiem rozpoznawczym i częścią naszego wizerunku. 
Prosimy więc wszystkich mieszkańców o szczególną dbałość 
o wszystkie nowe nasadzenia. Szanujmy zieleń wokół nas!

J.W., zdj. N.J.

Modernizacja terenu 
przy sali wiejskiej w Sądzi 

Z końcem listopada pracownicy Zarządu Dróg Gminnych 
rozpoczęli prace związane z zagospodarowaniem terenu 
przy sali wiejskiej w Sądzi. Zakres robót obejmuje usunię-
cie warstwy gruntu, wykonanie podbudowy oraz ułożenie 
obrzeży chodnikowych i nowej nawierzchni z kostki bru-
kowej. Wiosną przyszłego roku zostaną nasadzone w tym 
miejscu dodatkowe rośliny.

N.J.

Rozpoczęto rozbudowę sieci 
wodociągowej w Zbarzewie 

8 listopada Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowi-
cach przystąpił do rozbudowy sieci wodociągowej w Zbarzewie.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej 
o łącznej długości 1.159 m, z czego 150 m w technologii bezwy-
kopowej (przewiertem sterowanym), a pozostałej części wykopem 
otwartym z wykorzystaniem brygady budowlanej i sprzętu tech-
nicznego spółki komunalnej. 
Zaprojektowana sieć po-
wstanie z rur PE o średnicy 
110 mm (odcinek 150 m) i 
rur PVC o średnicy 110 mm 
(odcinek 1.009 m). Wzdłuż 
rurociągu zamontowanych 
zostanie 9 hydrantów prze-
ciwpożarowych.
Dzięki nowej sieci wodo-
ciągowej dotychczas nieza-
mieszkałe części Zbarzewa 
będą mogły być udostępnio-
ne pod zabudowę jednoro-
dzinną. Zadanie sfinansowa-
ne zostanie m.in. ze środków 
budżetowych gminy Włosza-
kowice w kwocie 110 tys. zł.

GZK
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okazuje się, że obchody 
Święta Niepodległości w pa-
rafii pw. św. Jakuba Większe-
go Apostoła w Dłużynie mają 
długą i piękną tradycję. Dla-
tego też przedstawiamy ich 
tegoroczny przebieg.
Obchody 103. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepod-
ległości w dłużyńskiej parafii 
rozpoczęły się już wczesnym 
rankiem. Wtedy też delegacje 
okolicznych wsi (wchodzą-
cych w skład parafii) z poczta-
mi sztandarowymi zebrały się 
na dziedzińcu przy probostwie 
i domu katolickim, skąd wyru-
szyły w przemarszu do kościoła. W świątyni 
ksiądz proboszcz Leszek Grzelak odprawił 
mszę świętą w intencji Ojczyzny, w trakcie 
której przypomniał tradycję parafialnych ob-
chodów Święta Niepodległości*.
Bezpośrednio po nabożeństwie uformowano 
pochód i wyruszono w kierunku pobliskiego 
cmentarza. Po drodze ksiądz Leszek Grze-
lak złożył wieniec przy tablicy wmurowanej 
w ścianę kościoła, upamiętniającej byłego 
proboszcza parafii Dłużyna (w latach 1921-
1940) księdza Juliana Dembińskiego (aresz-
towanego przez Niemców 15 marca 1940 r. i 
przewiezionego do obozu koncentracyjnego 
KL Dachau, gdzie zginął 13 marca 1941 r.). 
Wieniec symbolizował hołd oddany wszyst-
kim ofiarom obozów koncentracyjnych.
Uroczystość na cmentarzu przy wspólnej 
mogile poległych w walkach o niepodległość 
rozpoczęła się od odśpiewania hymnu pań-
stwowego. Następnie odczytano „Modlitwę 
za Ojczyznę” bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
W dalszej części wieńce, kwiaty i znicze na 
mogile złożyły delegacje: Rady Parafialnej 
i Parafialnego Zespołu Caritas, Szkoły Pod-
stawowej w Dłużynie, Rady Powiatu Lesz-
czyńskiego, Zespołu Śpiewaczego „Sami 
swoi” z Grotnik, wsi Poświętno (złożona z 
przedstawicieli Rady Sołeckiej i matek ró-
żańcowych), wsi Machcin (złożona z przed-
stawicieli Rady Sołeckiej, koła różańcowe-
go i OSP Machcin), wsi Dłużyna (złożona 
z przedstawicieli Rady Sołeckiej, Koła Go-
spodyń Wiejskich w Dłużynie i OSP Dłuży-
na), wsi Grotniki (złożona z przedstawicieli 
Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich 
w Grotnikach i OSP Grotniki), wsi Biskupi-
ce, wsi Nowe Szczepankowo, Stare Szcze-
pankowo i Sikorzyn, wsi Skarżyń (złożona 
z przedstawicieli Rady Sołeckiej i Koła 
Gospodyń Wiejskich w Skarżyniu) oraz wsi 
Charbielin i Trzebidza.
Po wspólnym odśpiewaniu „Roty” ksiądz 
Leszek Grzelak podziękował wszystkim 
przybyłym za udział w obchodach i modli-

twę w intencji Ojczyzny. Uroczystość 
zakończyła się odśpiewaniem pieśni 
„Boże coś Polskę” i wymarszem pocz-
tów sztandarowych.

B. Szalewska-Konieczna
* Obchody Święta Niepodległości 
w parafii pw. św. Jakuba Większego 
Apostoła. w Dłużynie odbywają się 
(z przerwami wprawdzie) od 1918 
roku. 21 grudnia 1918 roku ówczesny 
proboszcz ksiądz Rybicki zaprosił do 
salki domu katolickiego parafian, z 
którymi później przeszedł do kościo-
ła. Po wspólnej modlitwie w świątyni 
uczestnicy uroczystości udali się na 
cmentarz, by oddać cześć wszystkim 
walczącym i poległym w wojnie.

Święto Niepodległości w Dłużynie
Następnie, w latach 20. XX 
wieku, w parafii organizo-
wano wspólne modlitwy w 
intencji Ojczyzny, których 
zaprzestano w czasie II woj-
ny światowej i w okresie po-
wojennym. Dopiero w 1989 
roku, po transformacji ustro-
jowej, tradycja ta została 
przywrócona. Na początku 
lat 90. XX wieku w dniu 11 
listopada odprawiano nabo-
żeństwa w intencji Ojczyzny 
(po mszy świętej). Przez kil-
ka lat również społeczność 
Szkoły Podstawowej w Dłu-
żynie przygotowywała na 

ten dzień okolicznościowe przedstawienia, 
które prezentowano zarówno w szkole, jak 
i w kościele. Od 1996 roku nabożeństwo 
11-listopadowe celebrowane jest jako msza 
święta w intencji Ojczyzny. Począwszy od 
2002 roku uczestniczą w niej strażacy z 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Dłużynie, Machcinie i Grotnikach (po-
czątkowo w mundurach, a w późniejszych 
latach również ze sztandarami), dzięki cze-
mu jej oprawa nabrała bardziej podniosłe-
go charakteru. Tradycja udziału w liturgii 
pocztów sztandarów, chorągwi i sztandarów 
kościelnych oraz delegacji różnych instytu-
cji i organizacji z terenów okolicznych wsi 
jest żywa i kultywowana do dziś.

oprac. ks. L. Grzelak

Honorowe odznaczenie 
od kombatantów 

4 listopada w siedzibie 
Koła Związku Kom-
batantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych 
w Lesznie gościł wójt 
gminy Włoszakowice Ro-
bert Kasperczak. Podczas 
spotkania przedstawiciele 
Wielkopolskiego Zarządu 
Wojewódzkiego ZKR-
PiBW złożyli na jego ręce 
honorowe wyróżnienie 
za kultywowanie pamięci 
i wspieranie kombatantów 
nadane dla Urzędu Gmi-
ny Włoszakowice. Wy-
różnienie Kombatanckim 
Krzyżem Pamięci zostało 
przyznane na wniosek 
Gminnego Koła ZKR-
PiBW, w uznaniu Zasług 
w Krzewieniu Pamięci 
o Bohaterskich Czynach 

w walce o niepodległość naszej Ojczyzny.
-Jako społeczeństwo wiele zawdzięczamy kombatan-
tom i dlatego zasługują oni na nasz szacunek. Otrzy-
mane wyróżnienie to dla mnie ogromny zaszczyt, 
jest też uhonorowaniem działań całego samorządu – 
podkreślił wójt Robert Kasperczak.

UG
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Koncert „Jezioranek” 
w Święto Niepodległości 

11 listopada w jezierzyckim kościele pw. św. Michała Ar-
chanioła odbył się koncert z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości w wykonaniu miejscowego Zespołu Śpie-
waczego „Jezioranki” pod dyrekcją Rafała Grygiela. 
Podczas koncertu zespół wykonał m.in. takie pieśni jak: 
„Rota”, „Bogurodzica”, „Boże coś Polskę”, „Taki kraj”, 
„Sen o Poznaniu”, „Gaude Mater” i „Uwielbiaj Polsko 
dobroć Boga”. Przy okazji mieszkanki Jezierzyc – Kon-
stancja Michalska i Maria Przydrożna – wyrecytowały też 
wiersze „Do kraju tego” oraz „Elegia o chłopcu polskim”. 
Na zakończenie wybrzmiała piosenka „Modlitwa o wscho-
dzie słońca”, a jej ostatnie słowa (Ale zbaw mnie od niena-
wiści i ocal mnie od pogardy Panie) były przesłaniem dla 
wszystkich obecnych, mówiącym, że nienawiść i pogarda 
są źródłem wszelkiego zła. Cały koncert miał na celu przy-
bliżenie słuchaczom wartość, jaką jest wolność.
Koncert „Jezioranek” został powtórzony w niedzielę 21 li-
stopada w kościele w Gołanicach.

Rafał Grygiel

Pieczona gęsina 
na Świętego Marcina 

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich we Włoszakowicach starają się 
podtrzymywać dawne wielkopolskie tradycje. Dlatego też w sobotnie 
popołudnie 13 listopada już po raz dziewiąty spotkały się we wło-
szakowickiej sali widowiskowej GOK, by wziąć udział w biesiadzie 
przy pieczonej gęsi z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Oficjalnego otwarcia biesiady i przywitania zaproszonych gości, do 
których oprócz członkiń koła należeli również: wójt gminy Włosza-
kowice Robert Kasperczak, sekretarz gminy Karolina Chlebowska 
oraz organizatorki Kongresu Kobiet we Wschowie Urszula Chudak 
i Hanna Walkowiak, dokonała przewodnicząca KGW Włoszakowi-
ce Danuta Walkowiak. Następnie uczestnicy spotkania przystąpili do 
uroczystego obiadu, przygotowanego oczywiście przez miejscowe 
gospodynie. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku w postaci tra-
dycyjnych rogali marcińskich.
W dalszej części spotkania głos zabrał wójt Robert Kasperczak, dzię-
kując paniom za zaproszenie i życząc im udanego świętowania. Wy-
stąpiła również radna gminy Irena Przezbór z autorskim wierszem 
napisanym gwarą. Korzystając z okazji wręczono też kwiaty jednej z 
członkiń Koła – Lucynie Wójcik, która obchodziła niedawno osiem-
dziesiąte urodziny.
Jednym z punktów imprezy był ponadto minikoncert w wykonaniu 
Katarzyny Józefczak (śpiew) i Mariusza Kowalczyka (fortepian), 
którzy wykonali największe przeboje pochodzącego z Włoszakowic 
Mariana Skorupińskiego. Na zakończenie części artystycznej wszyscy 
uczestnicy biesiady zaśpiewali wspólnie kilka pieśni patriotycznych.

Natalia Malanowska

Trzeci plener malarski 

Chłód i wiatr nie przeszkodziły w organizacji trzeciego i 
zarazem ostatniego tegorocznego pleneru malarskiego, 
przygotowanego we współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury we Włoszakowicach. Tym razem, w pierwszą nie-
dzielę listopada, jego uczestniczki malowały jedną z alejek 
włoszakowickiego parku, przybraną w prawdziwie jesien-
ne barwy.
Trzeci plener malarski odbył się w bardzo kameralnym 
gronie. Poza nauczycielką plastyki z miejscowego Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Bożeną Nowak (instruktorką) 
uczestniczyły w nim również dwie uczennice placówki 
– Martyna Apolinarska i Natalia Dziubak (z klasy ósmej 
SP). Ich prace, mimo nieciekawej pogody, były chętnie po-
dziwianie przez osoby spacerujące akurat po parku.

                                                               A.A.

MIGAWKA Z GMINY 
Na ogródku pana Edwarda 
Michalaka z Włoszakowic 
wyrosła rekordowych
rozmiarów rzodkiewka. 
Okaz liczył kilkanaście 
centymetrów, a wraz z liśćmi 
nawet kilkadziesiąt. 
Można przypuszczać, 
że do jej wyrwania potrzebna 
była cała rodzina, tak jak 
w słynnym wierszu „Rzepka” 
Julina Tuwima.
Gratulujemy Panu 
Michalakowi obfitych zbiorów 
i życzymy jeszcze większych 
w przyszłym roku!

A.A., zdj. E. Radke
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Ponowne otwarcie sali wiejskiej w Zbarzewie

18 listopada we wło-
szakowickiej restaura-
cji Toscania odbyła się 
uroczystość z okazji 
50-lecia i 60-lecia po-
życia małżeńskiego par 
z terenu gminy Włosza-
kowice.
Słowa uznania w stronę 
dostojnych Jubilatów 
skierował wójt gminy 
Włoszakowice Robert 
Kasperczak, który doko-
nał jednocześnie dekora-
cji małżeństw medalami 
przyznanymi przez Pre-
zydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudę. W spotkaniu 
uczestniczyli również: przewodniczący Rady 
Gminy Włoszakowice Kazimierz Kurpisz, 
sekretarz gminy Karolina Chlebowska oraz 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Doro-
ta Mierzyńska-Patrzała. Szanowni Jubilaci, 
poza medalami, otrzymali też listy gratula-
cyjne, kwiaty oraz drobne upominki. Uro-
czystość uświetnił występ solistów Studia 
Piosnki Szymona Gądy.
Z okazji jubileuszu 50. rocznicy ślubu 
uhonorowani zostali: Krystyna i Mateusz 

Foterkowie z Włoszakowic, Maria 
i Norbert Grzesieccy z Bukówca 
Górnego, Zofia i Antoni Hałupkowie 
z Grotnik, Kazimiera i Stanisław 
Makałowscy z Włoszakowic, Aniela 
i Władysław Mierzyńscy z Dłużyny, 
Krystyna i Jan Pawlikiewiczowie 
z Bukówca Górnego, Janina i An-
drzej Pitrowscy z Włoszakowic, 
Danuta i Krzysztof Plutowie z Wło-
szakowic, Jolanta i Feliks Polocho-
wie z Bukówca Górnego, Walentyna 

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
i Józef Sajburowie 
z Włoszakowic, Jo-
lanta i Roman Sma-
giełowie z Krzycka 
Wielkiego, Janina 
i Mieczysław Sobec-
cy z Bukówca Gór-
nego, Zofia i Leszek 
Stępczakowie z Bu-
kówca Górnego, 
Regina i Jerzy Szul-
cowie z Bukówca 
Górnego, Wiesława 
i Paweł Urbańcza-
kowie z Krzycka 
Wielkiego, Krysty-
na i Wacław Wilcz-

kowiakowie z Włoszakowic oraz Maria 
i Alojzy Zającowie z Bukówca Górnego. 
Z kolei pary, które zostały uhonorowane 
za 60-lecie pożycia małżeńskiego to: Zo-
fia i Eligiusz Burowie z Bukówca Górnego, 
Helena i Marian Grygielowie z Włoszako-
wic, Helena i Edward Ratajscy z Krzycka 
Wielkiego oraz Danuta i Stanisław Walko-
wiakowie z Włoszakowic.
Szanownym Jubilatom życzymy kolejnych 
jubileuszy w szczęściu i zdrowiu!

N.J.

W sobotę 27 listopada odbyło się oficjalne otwarcie sali wiej-
skiej w Zbarzewie po remoncie. Uroczystość zgromadziła 
mieszkańców wsi oraz zaproszonych gości.
Na samym początku głos zabrała sołtys Zbarzewa Halina Łasz-
czyńska, która m.in. podziękowała wszystkim osobom zaanga-
żowanym w przygotowanie tego spotkania. Następnie, wraz z 
wójtem gminy Włoszakowice Robertem Kasperczakiem, preze-
sem OSP Zbarzewo Wojciechem Dworczakiem oraz głównym 
wykonawcą inwestycji Jerzym Kulasem, dokonała uroczystego 
przecięcia wstęgi. Kolejnym punktem wydarzenia było poświę-
cenie sali przez proboszcza miejscowej parafii księdza Roberta 
Bacha. Poświęcona została również przylegająca do sali i roz-
budowana przy okazji jej remontu remiza strażacka (której ofi-
cjalne otwarcie nastąpi dopiero w najbliższym czasie). Podczas 
uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił również 
włodarz naszej gminy.

Na zakończenie części oficjalnej zagrano na bis koncert piose-
nek Mariana Skorupińskiego pt. „Gdzie jest szczęście?”. Po-
dobnie jak miesiąc wcześniej we Włoszakowicach niezwykle 
melodyjne utwory zapomnianego włoszakowickiego kompo-
zytora wykonali: Katarzyna Kaczmarek (śpiew, melodyka), 
Anna Sobol (śpiew), Katarzyna Józefczak (śpiew), Martyna 
Bajon (saksofon sopranowy) oraz Mariusz Kowalczyk (pia-
nino cyfrowe, aranżacje, kierownictwo artystyczne). Słowo 
wstępne o muzyce wygłosił dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury we Włoszakowicach Paweł Borowiec.
Za nagłośnienie wydarzenia odpowiadali Dariusz Wandolski i 
Wojciech Białasik z firmy Soundproduction.

Natalia Malanowska

***
Rozpoczęty na początku lipca br. remont sali wiejskiej w Zba-
rzewie realizowała firma Malarstwo-Tapeciarstwo Jerzy Kulas 
z Bukówca Górnego. Wewnątrz zakres robót obejmował m.in. 
demontaż podłogi drewnianej na legarach i sceny wraz ze ścian-
kami działowymi, wykonanie warstwy podposadzkowej i uło-
żenie nowej podłogi oraz malowanie i gipsowanie ścian. Z 
kolei na zewnątrz prace skupiły się na wymianie orynnowania 
i opierzeń dachowych, wykonaniu docieplenia budynku płyta-
mi styropianowymi, wykonaniu przestrzeni z kostki brukowej 
na froncie budynku, montażu oświetlenia oraz dobudowaniu 
fragmentu budynku garażowego dla samochodu OSP.

Oprac. A.A.
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45-lecie jezierzyckiego Klubu Seniora 

     Z ŻYCIA WBK

Tegoroczny Dzień Se-
niora w Jezierzycach 
Kościelnych, który odbył 
się w piątkowe popołu-
dnie 26 listopada, został 
połączony z wyjątkową 
uroczystością. Był nią 
zaległy jubileusz 45-lecia 
istnienia tamtejszego 
Klubu Seniora, zrzesza-
jącego najstarszą grupę 
mieszkańców wsi.
Obchody jubileuszu 
rozpoczęły się od mszy 
świętej w intencji senio-
rów, którą w miejscowym 
kościele pw. św. Michała Archanioła oprawił ksiądz proboszcz An-
drzej Pajzderski. Następnie uroczystość przeniosła się do pobliskiej 
sali wiejskiej, gdzie licznie zgromadzonych jubilatów i zaproszo-
nych gości powitała Marzena Przewoźna – od niedawna pełniąca 
rolę prezesa jezierzyckiego Klubu Seniora. Następnie tutejszy Ze-
spół Śpiewaczy „Jezioranki” pod dyrekcją Rafała Grygiela wykonał 
hymn seniora, czyli znaną i lubianą piosenkę „Jak szybko mijają 
chwile”, a pozostali uczestnicy imprezy odwdzięczyli się hucznym 
odśpiewaniem „Sto lat”.

Po przerwie przyszedł 
czas na główną część 
jubileuszu. Życzenia 
świętującym seniorom 
złożyli m.in.: wójt gmi-
ny Włoszakowice Ro-
bert Kasperczak, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka 
Kultury Paweł Boro-
wiec, sołtys Jezierzyc 
Agnieszka Przewoźna, 
radna gminy Hanna Mi-
chalska oraz przedstawi-
ciele zaprzyjaźnionych 
instytucji, organizacji, 

klubów i stowarzyszeń. 
Nie zabrakło też dyplomów dla zasłużonych i długoletnich człon-
ków Klubu oraz podziękowań dla osób wspierających jego działal-
ność. Później na scenie ponownie zaprezentowały się „Jezioranki”, 
tym razem wykonując kilka utworów o charakterze biesiadnym.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości wystąpił kabaret zło-
żony z mieszkańców wsi, który zaprezentował skecze tematycznie 
powiązane z obchodzonym świętem. Całość zwieńczyła zabawa 
taneczna poprowadzona przez didżeja Mariana Furmana.

A.A.

***
Klub Seniora w Jezierzycach Kościelnych 
został założony w 1975 roku przez ówcze-
sną miejscową nauczycielkę Halinę Frach. 
Początkowo liczył 86 członków, a obecnie 
jest ich 56. Pierwszym prezesem Klubu była 
Emilia Małecka, która pełniła tę funkcję 
przez 28 lat (do śmierci w 2003 r.). Sche-
dę po niej objęła Stefania Kiąca, kierując 
Klubem przez kolejnych 18 lat (do śmierci 
w 2021 r.). Obecnie rolę prezesa pełni Ma-

rzena Przewoźna. Ważną postacią dla 
jezierzyckich seniorów jest również 
Bronisława Hałupka, która przez 40 
lat była skarbnikiem Klubu.
Przez 45 lat działalności członkowie 
Klubu rokrocznie spotykali się z oka-
zji Dnia Seniora oraz na spotkaniach 
opłatkowych i noworocznych. Klub 
organizował też bale karnawałowe, 
zabawy taneczne, spotkania z zaprzy-
jaźnionymi klubami seniora i zespoła-

mi śpiewaczymi, uroczystości z okazji Dnia 
Babci i Dziadka oraz Dnia Matki, a także 
pogadanki, odczyty i spotkania z lekarzami. 
Celebrowane są również urodziny członków 
(od 75 lat wzwyż) oraz jubileusze małżeń-
skie. Od 23 lat Klub organizuje ponadto piel-
grzymki autokarowe do Górki Duchownej.
W 1998 roku przy Klubie powstał Zespół 
Śpiewaczy „Śpiewaj z nami” (obecnie „Je-
zioranki”), który również działa do dnia 
dzisiejszego.

Jak co roku 11 listopada siostry i bracia z Włoszakowickiego 
Bractwa Kurkowego uczcili Święto Niepodległości. Na strzelni-
cy brackiej odbył się turniej strzelecki, podczas którego strzela-
no do tarczy na odległość 50 m. 
W strzelaniu do Tarczy Niepodległościowej z karabinu czarno-
prochowego zwyciężył brat Ryszard Bura, drugie miejsce wywal-
czyła siostra Hanna Wypych, a trzeci był brat Leon Bejmowicz. 
Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe medale. Na zakończenie 
strzelano również o tytuł Mistrza Włoszakowickiego Bractwa 
Kurkowego z broni małokalibrowej, oddając 10 strzałów na od-
ległość 50 m. Najlepszy okazał się brat Ireneusz Dwornik, a wi-
cemistrzami zostali bracia Ryszard Bura i Marian Ratajczak. 
Przedstawicieli bractwa nie zabrakło także w przejeździe kawa-
lerii i bryczek – siostra Beata Zamelska i brat Ryszard Dudek 

oddawali salwy honorowe.
Starszy Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego Ryszard Bura

Strzelanie Niepodległościowe WBK
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ZMARŁA 
ZOFIA RYCHTER 

Z przykrością informujemy, że 6 listopada br. zmarła Zo-
fia Rychter – była kierownik Urzędu Stanu Cywilnego we 
Włoszakowicach. Miała 86 lat.
Zofia Rychter urodziła się 8 maja 1935 roku w Grotnikach. 
Od 1 lipca 1951 roku pracowała w Gminnej Spółdzielni Sa-
mopomoc Chłopska we Włoszakowicach, a od 1 sierpnia 
1953 roku do 30 września 1990 roku (do czasu przejścia na 
emeryturę) w Gminnej Radzie Narodowej we Włoszako-
wicach (odpowiednik dzisiejszego Urzędu Gminy), gdzie 
prowadziła sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencję 
ludności, sprawy wojskowe i straży pożarnej, a także pełniła 
funkcje zastępcy kierownika i kierownika USC (od 1 stycz-
nia 1973 r.). Przez dwie kadencje była też członkiem związ-
ków zawodowych przy Powiatowej Radzie Narodowej, jako 
reprezentant pracowników Gminnej Rady Narodowej.

Zofia Rychter (przy maszynie) na początku swej pracy w 
Gminnej Radzie Narodowej we Włoszakowicach
W międzyczasie ukończyła wiele kursów z zakresu admini-
stracji państwowej, organizowanych przez Międzywojewódzki 
Ośrodek Doskonalenia Kadr i Administracji w Poznaniu. Ukoń-
czyła też Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu (1975 r.).
Za długoletnią wzorową pracę otrzymała wiele nagród i wy-
różnień, w tym: odznakę honorową „Za zasługi w Rozwoju 
Województwa Poznańskiego”, odznakę honorową „Za Za-
sługi dla Województwa Leszczyńskiego”, Brązowy Krzyż 
Zasługi oraz Krzyż Kawalerski.
Na emeryturze przez 10 lat była sekretarzem Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, za co Zarząd 
Główny PZERiI nagrodził ją Złotą Odznaką Honorową 
(2002 r.). Należała także do Stowarzyszenia – Koło Gminne 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach.
Poza tym udzielała się również kulturalnie. W latach 1951-
1958 i 1990-2006 była członkinią chóru kościelnego przy 
włoszakowickiej parafii pw. Świętej Trójcy, a później Ze-
społu Śpiewaczego „Srebrny włos” z Włoszakowic (do 
2016 r.). Współpracowała też z redakcją „Naszego Jutra” 
pisząc artykuły.
Msza święta i ceremonia pogrzebowa śp. Zofii Rychter 
odbyły się 9 listopada w kościele pw. Świętej Trójcy i na 
cmentarzu parafialnym we Włoszakowicach.
Cześć Jej pamięci!

N. John, A.A.. 

ZMARŁA 
KRYSTYNA WOJTKOWIAK 

Z przykrością informujemy, że 19 listopada br. zmarła Krysty-
na Wojtkowiak z Włoszakowic – wieloletnia nauczycielka i 
zaangażowana działaczka społeczno-kulturalna. Miała 90 lat.
Krystyna Wojtkowiak urodziła się 22 lipca 1931 roku w 
Mosinie. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Wągrowcu 
oraz trzyletnie Wyższe Studium Zawodowe w Instytucie 
Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Poznaniu. 
Z nauczycielstwem związana była od późnych lat 40. XX 
wieku, początkowo w Pilskiem, a od lat. 60. na terenie gmi-
ny Włoszakowice.
Od zawsze zaangażowana w życie społeczno-kulturalne, 
prowadziła koła plastyczne, przyrodnicze i taneczne, była 
radną Gromadzkiej Rady Narodowej we Włoszakowicach i 
Rady Sołeckiej we Włoszakowicach oraz prezesem włosza-
kowickiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów.
W latach 90. odtworzyła przy Gminnym Ośrodku Kultury 
Izbę Regionalną i Izbę Pamięci Karola Kurpińskiego, powo-
łane do życia jeszcze w latach 70. z inicjatywy Stefana Sko-
rupińskiego. Zajmowała się także oprowadzaniem wycieczek 
po tych obiektach oraz po pobliskim Pałacu Sułkowskich.
W 1995 roku we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry zainicjowała powstanie Zespołu Śpiewaczego „Śpiewaj z 
nami” we Włoszakowicach, który stał się wzorem dla kolej-
nych zespołów śpiewaczych powstałych z czasem w innych 
miejscowościach naszej gminy. Jej spojrzenie na zespół śpie-
waczy jako przede wszystkim środek służący przeciwdziała-
niu samotności i izolacji osób w starszym wieku, wyniesione 
z wieloletniej pracy na rzecz seniorów, zyskało wkrótce po-
wszechne uznanie.

Krystyna Wojtkowiak (pierwsza z lewej) jako kierowniczka 
Zespołu Śpiewaczego „Śpiewaj z nami” we Włoszakowicach 
w czasie jubileuszu 15-lecia istnienia zespołu w 2010 r.
W 2001 roku powołała do życia i była długoletnią prezes stowa-
rzyszenia „Izba Życia-Nadzieja”, które do dziś pomaga w reha-
bilitacji osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.
Msza święta i ceremonia pogrzebowa śp. Krystyny Wojtko-
wiak odbyły się 24 listopada w kościele pw. Świętej Trójcy i 
na cmentarzu parafialnym we Włoszakowicach.
Cześć jej pamięci!

A.A.
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ODSZEDŁ 
EDMUND lIPOWY 

Z wielkim smutkiem informujemy, że 19 listopada br. 
na wieczny spoczynek odszedł Edmund Lipowy z Bu-
kówca Górnego – wieloletni członek bukówieckiego 
Zespołu Regionalnego im. Anny Markiewicz. Miał 61 
lat.
Edmund Lipowy urodził się 7 listopada 1960 roku w 
Lesznie. Do Zespołu Regionalnego wstąpił w 1992 
roku. Był bardzo dobrym tancerzem i śpiewakiem, 
dzięki czemu niejednokrotnie reprezentował naszą 
gminę na różnych dużych imprezach, zarówno wraz 
z zespołem (np. na Ogólnopolskich Konkursach Tra-
dycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie i Ogólno-
polskich Sejmikach Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogro-
dzie), jak i indywidualnie (np. na Przeglądzie Małych 
Form Teatralnych w Kazimierzu Biskupim, gdzie w 
2010 r. otrzymał indywidualną nagrodę za grę ak-
torską). Potrafił również wcielić się w niemal każdą 
rolę, co pozwoliło mu występować w przedstawieniu 
„Wesele bukówieckie” (w którym odgrywał rolę druż-
by) czy widowiskach historycznych organizowanych 
przez m.in. Stowarzyszenie Bukówczan MANU. Poza 
tym wystąpił też w nagraniu dla Polskiego Radia Lu-
blin. Swoje zamiłowanie do tańca i śpiewu chętnie 
przekazywał młodszym pokoleniom, prowadzące lek-
cje dla uczniów i studentów.

W tym roku, mimo choroby, uczestniczył we wszyst-
kich pięciu występach Zespołu Regionalnego. Ostatni 
raz zaprezentował się w stroju bukówieckim 29 sierp-
nia na dożynkach w Garbach (pow. średzki).
Wielu mieszkańcom naszej gminy znany był także z 
prowadzenia lokalnej firmy kurierskiej (do 2020 r.). 
Prywatnie interesował się karcianą grą „w kopa”, 
często organizując jej turnieje w rodzimym Bukówcu 
Górnym.
Pogrzeb śp. Edmunda Lipowego odbył się 23 listopa-
da w kościele pw. św. Marcina Biskupa i na cmenta-
rzu w Bukówcu Górnym.
Cześć Jego Pamięci!

A.A.

Edmund Lipowy 
podczas występu z 
Zespołem Regionalnym 
im. Anny Markiewicz 
na dożynkach wiejskich 
w Bukówcu Górnym, 
2016 r.

NIE ŻYJE 
JERZY RESlER 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 li-
stopada br. zmarł Jerzy Resler z Grotnik – 
radny Rady Gminy Włoszakowice w obec-
nej kadencji. Miał 42 lata.
Jerzy Resler urodził się 30 października 
1979 roku. W listopadzie 2018 roku został 
radnym Rady Gminy Włoszakowice (dla 
okręgu wyborczego nr 7 – Boszkowo-Let-
nisko, Grotniki, Ujazdowo) jako przedsta-
wiciel KWW „Dla dobra gminy Włoszako-
wice”. Podczas swojej niepełnej kadencji 

radnego pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Był zaangażo-
wany w życie społeczne oraz aktywnie wspierał działania służące 
rozwojowi gminy Włoszakowice. Szczególnie zabiegał o powsta-
nie placu zabaw w Grotnikach, odnowienie grotnickiego zbiornika 
przeciwpożarowego oraz remont drogi Dłużyna-Skarżyń. Zawodo-
wo był blacharzem samochodowym, a hobbystycznie zajmował się 
renowacją starych maszyn.
Msza święta pogrzebowa śp. Jerzego Reslera odprawiona została 24 
listopada w kościele parafialnym pw. Świętego Jakuba Większego 
Apostoła w Dłużynie.
Cześć jego pamięci!

A.A.

Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić 
   łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać 
   żadnego kształtu, osiada ciasno na dnie serca jak śnieg podczas 
   bezwietrznej nocy.

W imieniu całej rodziny składamy serdeczne Bóg  
zapłać wszystkim, którzy byli z nami w najtrudniej-
szych chwilach po śmierci ukochanego męża, ojca,  
teścia i dziadka

śp. Edmunda lipowego
Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność księdzu pro-
boszczowi Markowi Kanteckiemu, organiście, pani 
Uli, pocztom sztandarowym, straży pożarnej i pozosta-
łym delegacjom, rodzinie, sąsiadom, znajomym oraz 
wszystkim uczestnikom mszy świętej i ceremonii po-
grzebowej za ofiarowane modlitwy, przyjęte komunie 
święte, zamówione intencje mszalne, złożone wieńce, 
kwiaty i znicze.

                            Serdeczne Bóg zapłać           
                            składa żona z rodziną
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Chodzi o Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Włoszako-
wicach, które uroczyście obchodziło dziesiątą rocznicę swego 
powstania.

Zdjęcie z wydawanego w Poznaniu w latach 1871-1939 dzienni-
ka „Orędownik” (nr 223 z 1936 r.). Podpis pod zdjęciem: Towa-
rzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Włoszakowicach urządziło 
ostatnio dożynki w majętności p. Klemensa Krzywosądzkiego. 
Na zdjęciu goście z p. Krzywosądzkim, jego siostrami i wójtem 
gminy Włoszakowice na czele, przypatrują się, po wręczeniu 
wieńców, regionalnemu „Wiwatowi”, odtańczonemu w strojach 
ludowych, źródło: Damian S., Nasza gmina, nasze sprawy. Życie 
codzienne w przedwojennej gminie Włoszakowice, s. 57
Uroczystości odbyły się w niedzielę 14 czerwca 1931 roku. Do-
dajmy, że był to piękny, słoneczny dzień. Na obchodach zjawiły 
się reprezentacje wszystkich sąsiednich gniazd, w tym liczna re-
prezentacja z Leszna, na czele z prezesem okręgu druhem Bro-
nisławem Kotlarskim. Nie zabrakło też miejscowych organiza-
cji. Ponadto licznie pojawili się przedstawiciele Obozu Wielkiej 
Polski, szczególnie z Wijewa, gdzie ta organizacja prężnie się 
rozwijała.
Najpierw rejestrowano uczestników uroczystości, po czym mo-
gli oni odpocząć w lokalu pana Matysiaka. Następnie odbyła się 
zbiórka, którą odebrał wspomniany prezes Bronisław Kotlarski. 
Po niej wszyscy przeszli do kościoła na mszę zwieńczoną pro-
cesją. 
Kolejnym punktem programu była defilada, w której uczestni-
czyły organizacje posiadające łącznie 14 sztandarów. Niestety 
nie wiemy, gdzie odbyła się uroczysta akademia. W każdym ra-
zie rozpoczął ją prezes miejscowego gniazda Jan Kędziora. Po 
krótkim wstępie oddał prowadzenie uroczystości Bronisławowi 
Kotlarskiemu. Ten, oprócz pięknych słów pod adresem włosza-
kowickich Sokołów, wspomniał także o smutnej pamięci wy-
darzeniu w Krzycku, gdzie Druhowie padli ofiarą nikczemnego 
napadu ze strony zwyrodniałego elementu. Dzięki sądowi napad 
nie uszedł bezkarnie i nie zniechęcił patriotycznego społeczeń-
stwa do garnięcia się pod sztandar Sokoła. Druh Kotlarski pod-
kreślił też, że mimo licznych problemów gniazdo „Sokoła” we 
Włoszakowicach cały czas się rozwijało.
Po nim głos zabrał sekretarz koła druh Jan Mleczak. Przypo-
mniał, że gniazdo założono 3 czerwca 1921 roku. Przechodziło 
one różne okresy – rozwoju, ale też i zastoju. W tamtym czasie 
znów rozwijało się prężnie. Druh Mleczak podkreślił również, 
że dobrą wróżbą na przyszłość jest ponowne przejęcie kierow-

nictwa gniazda przez Jana Kędziorę, który był jego inicjatorem, 
założycielem i pierwszym prezesem.
I znów mówił Bronisław Kotlarski. Zaapelował do druhów, aby 
jak najliczniej wzięli udział w zlocie dzielnicowym, zaplano-
wanym na 3 i 4 lipca w Poznaniu. Przyjechać miał tam wów-
czas sam Ignacy Jan Paderewski. Następnie życzenia swym 
włoszakowickim kolegom złożył prezes „Sokoła” w Lesznie 
Mieczysław Szurkowski. Po wysłuchaniu tych i innych życzeń 
odbyło się wręczenie pamiątkowych dyplomów. Otrzymali je 
druhowie: Tomasz Matysiak, Ignacy Wolkowiak, Kazimierz 
Wytych, Piotr Stachowski, Jakub Jędrzychowski oraz prezes 
Jan Kędziora. 
Na sam koniec jeszcze raz przemówił druh Kotlarski, apelując 
do całego społeczeństwa, aby bez względu na stan i przekonanie 
polityczne, skupiało się pod sztandarem Sokoła i popierało jego 
dążności. Gdy skończył, wszyscy trzykrotnie wznieśli okrzyk 
na cześć Polski oraz odśpiewali „Rotę”. Później przyszedł 
czas na wspólny obiad, spotkanie w parku oraz zabawę w sali 
pana Matysiaka (też członka Sokoła). Na zabawie tej zjawili 
się członkowie Koła Muzycznego z Bukówca Górnego, którzy 
dali koncert. W gazecie napisano, że ich występ przyczynił się 
wielce do ożywienia i uprzyjemnienia zabawy.

Damian Szymczak,
źródło: Głos Leszczyński, nr 136 z 1931 r.

Kradli drzewa 
czy nie kradli?

Taka ciekawostka sprzed lat, o tym, jak robotnicy w ramach 
robót interwencyjnych zbierali kamienie z pól majątku w 
Zbarzewie. Nie o to jednak chodzi, a o doniesienia, że wyci-
nali przy tym drzewa z okolicznych lasów, by się dzięki nim 
ogrzać. Koniec końców wszyscy prawdopodobnie odpuścili 
sobie tę sprawę.
Przed wojną w całym powiecie leszczyńskim nie było ani jed-
nego kilometra drogi asfaltowej. Mniej więcej połowa dróg 
była natomiast wyłożona kostką brukową. Tą, rzecz jasna, 
trzeba było „zbierać”. A gdzie? Naturalnie na polach, w posta-
ci kamieni polnych. Pod koniec 1936 roku Oddział Drogowy 
Wydziału Powiatowego w Lesznie podpisał umowę z mająt-
kiem państwowym w Zbarzewie, że kamienie zbierane będą z 
tamtejszych pól. Przez styczeń i część lutego 1937 roku mieli 
się tym zajmować miejscowi mężczyźni, zatrudnieni w ramach 
robót interwencyjnych. Szkoda tylko, że nie wiemy na jakich 
drogach miały być wykorzystane te kamienie. Zresztą, dla całej 
sprawy jest to nieistotne. 
W połowie lutego 1937 roku na komisariat w Zbarzewie zgłosił 
się Witold Kuczyński, czyli dzierżawca tamtejszego majątku 
państwowego. Zdenerwowany informował, że robotnicy za-
trudnieni przy zbieraniu kamieni wycinają drzewa z jego lasów 
i robią sobie z nich ogniska na polach, by się ogrzać. Dodał do 
tego, iż 11 lutego złapał ich m.in. na tym, jak wynosili z lasu 
dużą sosnę. Dokładnie wymierzył, że miała 8 m długości i 18,5 
cm grubości. Jego zeznanie spisał komendant posterunku star-

Od redakcji. Po raz kolejny publikujemy aż dwa artykuły leszczyńskiego historyka Damiana Szymczaka w jednym numerze. Pierw-
szy z nich dotyczy dziesięciolecia włoszakowickiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (to przy okazji niedawnego stulecia 
„Sokoła” w Bukówcu Górnym), a drugi domniemanej kradzieży drzew okolicznych lasów.

Jak Sokoły świętowały
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szy posterunkowy Joachim Sobek, który następnie wysłał je, 
wraz z informacją o tym, że rozpoczyna śledztwo, do Oddziału 
Drogowego w Lesznie.
Jak się okazało, podobną skargę złożyła również dyrekcja La-
sów Państwowych w Poznaniu. Stamtąd z datą 17 lutego 1937 
roku wysłano pismo bezpośrednio do Wydziału Powiatowego w 
Lesznie. Informowano, że robotnicy wycinają drzewa z lasów 
należących do dyrekcji, także przylegających do ziem majątku 
Zbarzewo. Następnie proszono władze powiatu o ustalenie, któ-
rzy robotnicy wycinali drzewa, by można ich było pociągnąć do 
odpowiedzialności karnej i materialnej. 
Starosta leszczyński Rudolf Świątkowski odpisał dyrekcji La-
sów Państwowych 24 lutego. Informował, że w czasie wielkich 
mrozów na przełomie stycznia i lutego robotnicy faktycznie 

rozpalali w przerwie śniadaniowej ogniska, by się ogrzać. Za-
znaczył jednak, iż używali do tego celu tzw. suszek, czyli po 
prostu leżących na ziemi gałęzi, i na pewno nic nie wycinali.
Na tym kończy się krótka korespondencja w tej sprawie. I chy-
ba z całkowitą pewnością można przyjąć, że nic więcej na ten 
temat nie pisano. Jestem pewien, iż koniec końców wszyscy 
machnęli na to ręką. Kamienie bowiem zebrano, z kolei drzew 
w lesie i tak nikt nie byłby w stanie policzyć. W związku z tym 
pewnie nikomu nie chciało się włóczyć po komisariatach poli-
cji, a z czasem może i po sądach z tak błahą sprawą. 

Damian Szymczak,
źródło: Archiwum Państwowe w Lesznie, Wydział Powiatowy w 
Lesznie, Sprawy Ogólno-szosowe [statystyka dróg, wykazy dróg 

pod nadzorem Dyrekcji Lasów Państwowych], sygnatura 384

Literaccy Patroni Roku 2021 cz. IV 
– Tadeusz Różewicz 

Poeta, dramatopisarz, prozaik, scenarzysta filmowy i satyryk. 
Wielokrotnie wymieniany jako kandydat do Narody Nobla w 
dziedzinie literatury. Tak w skrócie można opisać Tadeusza Ró-
żewicza – ostatniego z czterech Literacki Patronów Roku 2021. 
Tadeusz Różewicz urodził się 9 października 1921 roku w Ra-
domsku, jako czwarty z pięciorga dzieci Stanisława i Marii Ró-
żewiczów. Już od najmłodszych lat fascynował się literaturą, do 
której miłością zaraził go jego starszy barat Janusz (pierwszy 
literacki mentor Tadeusza). Edukację Tadeusza przerwała jednak 
wojna. Aby wspierać rodzinę od 1939 roku pracował kolejno jako 
goniec, magazynier, urzędnik kwaterunku oraz uczeń stolarski w 
fabryce mebli. W 1942 roku został zaprzysiężony w Armii Kra-
jowej. Walczył w oddziałach leśnych od czerwca 1943 roku do 
listopada 1944 roku. Jednocześnie pisał wiersze i redagował pi-
smo „Czyn Zbrojny”. W 1944 roku wraz z bratem Januszem wy-
dał tomik „Echa leśne” utrzymany w duchu patriotycznym. W 
1945 roku ujawnił się w Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Trzy 
lata później został odznaczony Medalem Wojska Polskiego, a w 
1974 roku londyńskim Krzyżem Armii Krajowej.
Po wojnie Tadeusz Różewicz rozpoczął studia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i wszedł do grupy młodej Neoawangrdy Krakow-
skiej. Należał do przedstawicieli tzw. Pokolenia Kolumbów. 
Jako ocalały z wojny stał się najwybitniejszym świadkiem jej 
okrucieństwa. Był jednym z pierwszych twórców, którzy za-
reagowali na ten upadek człowieczeństwa. Mimo że pisał już 
przed wojną, to za jego właściwy debiut uznaje się tom „Nie-
pokój” wydany w 1947 roku, z którego pochodzi m.in. naj-
słynniejszy wiersz autora pt. „Ocalony”. W swoich utworach 
koncentrował się na trzech tematach: pamięci, biografii i po-
ezji. Rozbił dotychczasowe poetyckie schematy i stworzył swój 
własny typ wiersza, nazwany później „wierszem różewiczow-
skim”. Wyróżnia się on przede wszystkim rezygnacją z kunsztu 
wersyfikacyjnego i ozdobnych środków stylistycznych. Zamiast 
tego jego budulcem stają się zwykłe, codzienne słowa, które 
wpływają na prozaizację stylu. 
Tadeusz Różewicz zmarł 24 kwietnia 2014 roku we Wrocławiu. 
Do jego najpopularniejszych dzieł należą tomy wierszy „Nie-
pokój”, „Czerwona rękawiczka”, „Nic w płaszczu Prospera”, 
„Twarz trzecia” i „Zawsze fragment” oraz dramaty „Białe mał-
żeństwo”, „Do piachu” i „Kartoteka”. Był również współauto-
rem scenariuszy do dziewięciu filmów, w tym m.in. „Echo”, 
„Świadectwo urodzenia” czy „Samotność we dwoje”. 

Natalia Malanowska

Spotkanie autorskie 
z Katarzyną Janus 

Wieczorem 24 listopada w bukówieckim Gminnym Centrum 
Folkloru odbyło się spotkanie autorskie z pochodzącą z Leszna 
pisarką Katarzyną Janus – autorką takich książek jak: „Nigdy 
nie jest za późno”, „Mam na imię Walentyna”, „Piękni ludzie” 
czy „Opowieści Zuzanny”.
Główna bohaterka spotkania zajmuje się pisaniem powieści 
obyczajowych. Na swoim koncie ma już dwanaście wydanych 
książek i nie zamierza na tym poprzestać – na początku przy-
szłego roku odbędzie się premiera jej następnego dzieła. Poza 
karierą pisarską wykonuje zawód lekarza, przez co można ją 
spotkać m.in. w jednej z leszczyńskich przychodni czy w Cen-
trum Rehabilitacji w Górznie. Lata spędzone w lekarskim far-
tuchu przebijają się w jej literaturze, w której często występują 
wątki medyczne, np. w postaci bohaterów-lekarzy. Bez wąt-
pienia w powieściach autorki widoczna jest także jej miłość do 
podróży, gdyż niejednokrotnie zabiera swoich czytelników w 
odległe zakątki Włoch czy Grecji. O tych i innych inspiracjach 
do pisania kolejnych książek Katarzyna Janus opowiedziała 
podczas spotkania w Bukówcu, przy okazji pokazując liczne 
fotografie ze swoich wypraw.
Okazało się, że pani Katarzyna ma wielu fanów w naszej oko-
licy, którzy licznie zjawili się na spotkaniu. Słuchacze mieli 
okazję zamienić kilka słów z autorką oraz kupić jej książkę z 
osobistą dedykacją. Odbył się także minikonkurs z możliwością 
wygrania jednej z pozycji pisarki.
Organizatorami spotkania byli Gminna Bibliotek Publiczna oraz 
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach.

Natalia Malanowska
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Od redakcji. Na ścianie frontowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłużynie znajduje się tablica upamiętniająca tragiczny 
pożar, do jakiego doszło w tej wsi 23 marca 1986 roku. Zginęło wówczas dwóch miejscowych strażaków – Stanisław Mrozkowiak 
i Marian Mielcarek. Choć od tamtych wydarzeń minęło zaledwie 35 lat, to nie wszyscy wiedzą lub pamiętają jak do tego doszło. 
Dlatego też przypominamy tę smutną historię.

Ostatni alarm – historia 
tragicznego pożaru w Dłużynie

Dłużyna, 23 marca 1986 roku, Niedziela 
Palmowa. Od samego rana było pochmur-
nie. Ot zwykły świąteczny poranek. Nic 
nie zapowiadało tragedii, która miała nie-
bawem wydarzyć się kilkaset metrów od 
tutejszego kościoła.
Było kilka minut przed godziną 9.00, gdy 
zauważono kłęby dymu wydostające się ze 
stodoły należącej do Władysławy Sobec-
kiej. Włączono syrenę strażacką. W ciągu 
kilku minut do remizy przybiegło kilkuna-
stu strażaków, wśród nich Stanisław Mroz-
kowiak (który przybiegł z domu) i Marian 
Mielcarek (który wyszedł ze mszy świętej). 
Dla wszystkich było jasne, że nie są to ćwi-
czenia, toteż sprawnie przygotowali się do 
akcji.
Z remizy do posesji pani Sobeckiej nie było 
daleko, więc już o 9.05 strażacy stawili się 
na miejscu. Pożar nie wydawał się duży. 
Stodoła, chociaż wypełniona ogniem, sta-
ła jeszcze cała – ani szczyty ani dach nie 
zostały naruszone. W pobliżu znajdowały 
się jednak budynek mieszkalny i obora, 
w związku z czym należało niezwłocznie 
podjąć działania. Kilku druhów podłączało 
węże do hydrantu, inni budowali linię ga-
śniczą. Węże rozciągano w odległości ok. 
10 m od szczytu, tak aby rozpocząć akcję 
gaśniczą od strony pola (z wiatrem). Wspo-
mniani druhowie Stanisław i Marian klę-

czeli nad rozdzielaczem, obaj tyłem 
do płonącej stodoły. Nie mogli więc 
widzieć, co dzieje się za nimi. Zanim 
zdążyli podłączyć węże doszło do nie-
spodziewanego wybuchu. Nikt nawet 
nie zauważył momentu przewracania 
się ściany szczytowej stodoły, nikt nie 
krzyknął. Spadające cegły zupełnie 
przysypały druha Mariana, a tułów 
druha Stanisława zniknął w gruzowi-
sku (jedynie jego głowa nie została 
przysypana). Pozostali strażacy bez 
zastanowienia, nie zważając na ból, 
natychmiast rzucili się do odrzucania 
rozgrzanych cegieł.
Była 9.15, a podwórko stopniowo 
zapełniało się strażakami z innych 
jednostek, w tym z Bukówca Górne-
go, Włoszakowic i Leszna. Wezwano 
karetkę pogotowia. Ówczesny ksiądz 
proboszcz Czesław Kochaniak prze-
rwał mszę świętą i pospieszył na miej-
sce tragedii, gdzie druhom Stanisławo-
wi i Marianowi mógł już tylko udzielić 
sakramentu namaszczenia chorych. 
Przybyli także najbliżsi poszkodowa-
nych strażaków, wszyscy odczuwali 
ból i niewyobrażalną rozpacz.
Marian Mielcarek zginął na miejscu. 
Miał 29 lat, pochodził z Nowej Wsi, 
a do Dłużyny przeprowadził się po 

ślubie, zaledwie pół roku wcześniej. Był 
kominiarzem i druhem w OSP. Z kolei 
Stanisław Mrozkowiak zmarł kilka godzin 
później w leszczyńskim szpitalu, nie od-
zyskawszy przytomności. Miał 36 lat, był 
rolnikiem i od urodzenia mieszkał w Dłu-
żynie, od lat też służył w OSP.
Uroczysty pogrzeb tragicznie zmarłych 
strażaków odbył się 26 marca 1986 roku. 
Spoczęli obok siebie. Pośmiertnie odzna-
czono ich złotymi medalami za zasługi dla 
pożarnictwa.
Dla druhów Stanisława i Mariana droga do 
pożaru okazała się ich ostatnią... Cześć Ich 
pamięci!
Po 20 latach od opisanych wydarzeń, 14 
maja 2006 roku, odsłonięto tablicę pamiąt-
kową na ścianie remizy OSP w Dłużynie, 
upamiętniającą druha Stanisława Mrozko-
wiaka i druha Mariana Mielcarka. Zjawiło 
się wielu uczestników tamtej akcji, chcą-
cych swą obecnością dać świadectwo pa-
mięci o ofierze złożonej przez strażaków z 
dłużyńskiej jednostki. Nie zabrakło też za-
proszonych gości, pocztów sztandarowych 
jednostek straży pożarnej z całej gminy, 
licznie zgromadzonych mieszkańców wsi 
i oczywiście rodzin zmarłych druhów. 
Mimo upływu czasu na nowo odżyły ob-
razy sprzed dwóch dekad, a wiele osób nie 
potrafiło powstrzymać łez...

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej na ścianie remizy OSP w Dłu-
żynie, 14 maja 2006 r.

Tablica pamiątkowa z nazwiskami tragicznie zmar-
łych strażaków

Dziś, po upływie kolejnych 15 lat, ponownie przypominamy tę historię, by uchronić ją od zapomnienia.
Bernadeta Szalewska-Konieczna
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Na początku sierpnia do włoszakowickiej 
parafii pw. Świętej Trójcy przybył nowy 
proboszcz – ksiądz Zbigniew Dobroń. Od 
tego czasu kapłan zdążył się już zadomowić 
w naszej okolicy, dlatego też postanowiłem 
zapytać go o jego odczucia oraz uzupełnić 
swoją wiedzę na temat jego osoby. Uzyska-
ne odpowiedzi zamieściłem w poniższym 
wywiadzie.

Jak czuje się ksiądz we Włoszakowicach? 
Czy podoba się księdzu w naszej parafii?
Od pierwszego sierpnia jest to mój dom, 
moja parafia i moja wspólnota, w której 
chcę jak najlepiej i jak najowocniej wypeł-
niać swoją kapłańską służbę oraz prowadzić 
wiernych do świętości. Dzięki życzliwości 
wielu osób poznałem już Urząd Gminy, 
przedszkole i Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących we Włoszakowicach. Cały czas 
odkrywam również i poznaję historię oraz 
dziedzictwo naszej parafii i całej okolicy.

To było zaskoczenie, że ksiądz biskup za-
proponował księdzu objęcie parafii we 
Włoszakowicach? Czy może spodziewał się 
ksiądz tego?
Nigdy nie miałem i nie mam oczekiwań co 
do parafii, wszędzie gdzie posyła mnie ko-
ściół, a w tym przypadku biskup, podejmuję 
pracę i zadania duszpasterskie. Wszędzie są 
bowiem wierni, którzy oczekują głoszenia 
Słowa Bożego i sakramentów świętych.
W dniu rocznicy swojego ingresu do naszej 
archidiecezji ksiądz arcybiskup odczytał mi 
dekret nominacyjny i zapytał, czy wyrażam 
zgodę na przenosiny do nowej parafii. Wie-
działem gdzie są Włoszakowice, bo wiele 
razy przez nie przejeżdżałem, więc się zgo-
dziłem. Po mojej pozytywnej decyzji dekret 
został podpisany i arcybiskup wręczył mi 
go gratulując nominacji.

Myślę, że nasi czytelnicy z pewnością są 
ciekawi osoby księdza proboszcza. Czy 
mógłby ksiądz opowiedzieć nam o sobie, o 
swoich zainteresowaniach?
Urodziłem się w Poznaniu, jednak moja 
rodzinna miejscowość to Stęszew z kościo-
łem parafialnym pw. Trójcy Świętej. Tam 
ukończyłem Szkołę Podstawową. Jestem 
również absolwentem Technikum Kolejo-
wego w Poznaniu. W 1992 roku rozpoczą-
łem formację w Arcybiskupim Seminarium 
Duchownym w Poznaniu. Studiowałem na 

poznańskim Papieskim Wydziale Teo-
logicznym, wieńcząc ten czas obroną 
magisterską w roku 1997. Święcenia 
kapłańskie przyjąłem 30 maja 1998 
roku. W 1999 roku uzyskałem tytuł 
licencjata teologii na Wydziale Teolo-
gicznym UAM w Poznaniu.
Po święceniach kapłańskich, w latach 
1998-2000, byłem wikariuszem w pa-
rafii pw. św. Kazimierza w Lesznie. 
W tym czasie katechizowałem też w 
leszczyńskim Zespole Szkół Technicz-
nych. Od 2000 roku, przez cztery lata, 
pełniłem posługę w parafii Nawiedze-
nia NMP w Poznaniu i uczyłem religii 
w poznańskim Zespole Szkół Samo-
chodowych. Rok 2004 przyniósł nowe 
wyzwania – przez kolejne cztery lata 
pracowałem w parafii Ducha Świę-
tego w Śremie i nauczałem religii w 
tamtejszym Zespole Szkół Politech-
nicznych. W 2008 roku zostałem wi-
kariuszem w parafii pw. Wszystkich 
Świętych w Kórniku, gdzie jednocze-
śnie katechizowałem w Liceum Ogól-
nokształcącym. Od roku 2012 byłem 
wikariuszem w parafii pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa i św. Floriana 
w Poznaniu, prowadząc katechezę w 

Zespole Szkół Zawodowych nr 1. W 2014 
roku zostałem mianowany proboszczem w 
parafii pw. Wszystkich Świętych w Mórko-
wie. Od tego momentu uczyłem także reli-
gii w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w 
Lipnie. W czasie swojej 7-letniej posługi 
proboszczowskiej przeżyłem piękne chwile 
poświęcenia ołtarza w kościele parafialnym 
oraz czas Nawiedzenia Matki Bożej w zna-
ku Ikony Jasnogórskiej.
Praca duszpasterska to głównie bycie księ-
dzem i proboszczem. Ale… lubię też posłu-
chać dobrej muzyki, przeczytać dobrą i pa-
sjonującą książkę, pojeździć po okolicy na 
rowerze szosowym czy spełniać marzenia 
kulinarne w mojej kuchni.

Z pewnością wielu parafian czeka na dalsze 
decyzje dotyczące remontu naszej świątyni. 
Czy ma ksiądz jakieś plany z tym związane?
Każdy kościół parafialny będący zabytkiem 
wymaga nieustannych prac renowacyjnych 
oraz ciągłego nakładu finansowego. Po-
nadto przy takich inwestycjach trzeba bar-
dzo przestrzegać wytycznych narzucanych 
przez konserwatora zabytków. To wiąże 
się z licznymi wnioskami, projektami, zgo-
dami, decyzjami i odbiorami. Zapoznaję 
się na bieżąco z wykonanymi już pracami 
oraz rozmawiam o dalszych pracach, więc 
myślę, że już od początku przyszłego roku 
kalendarzowego będziemy mogli rozpocząć 
renowację ołtarza Matki Bożej.

Jakie ma ksiądz inne pomysły? Co chciał-
by ksiądz zrobić w naszej parafii w najbliż-
szym czasie?
Myślę, że nie chodzi tu o pomysły i swego 
rodzaju „fajerwerki”, ale o wizję duszpa-
sterstwa w trakcie stale trwającej pandemii 
oraz w czasie braku zaufania do kościoła i 
osób duchownych. Aby cokolwiek zrobić, 
to musimy najpierw mieć głębokie zaufanie 
wobec siebie.
W pierwszej kolejności chciałbym, aby 
każdy sakrament był w naszym życiu spo-
tkaniem z żywym Chrystusem, a nie tylko 
wymogiem i znakiem świeckiej tradycji 
sakramentu chrztu, pierwszej komunii, 
bierzmowania czy małżeństwa. Jeżeli od-
powiedzialnie i wspólnie podejmiemy ten 
trud, to inne rzeczy będą przychodzić same 
i wplatać się w dalsze życie naszej wspólno-
ty parafialnej.

Rozmawiał Rafał Grygiel

Od redakcji. W cyklu poświęconym włoszakowickiej parafii robimy małą przerwę od historii na rzecz długo oczekiwanego wy-
wiadu z nowym proboszczem księdzem Zbigniewem Dobroniem. Krótką rozmowę z nim przeprowadził oczywiście autor rubryki 
Rafał Grygiel.

Wywiad z nowym proboszczem włoszakowickiej 
parafii księdzem Zbigniewem Dobroniem

Ksiądz proboszcz Zbigniew Dobroń 
odprawiający mszę świętą w 82. rocz-
nicę rozstrzelania patriotów na wło-
szakowickim rynku
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N i e d z i e l n e 
popołudnie 7 
listopada upły-
nęło we wło-
szakowick ie j 
hali sportowo-
środowiskowej 
pod znakiem ju-
bileuszu 5-lecia 
d z i a ł a l n o ś c i 
mie j scowych 
M a ż o r e t e k 
„Twins”. Była 
to pierwsza od 
dłuższego czasu 
impreza, która przyciągnęła na halę komplet publiczności.
Podczas jubileuszowego koncertu wszystkie cztery grupy wie-
kowe Mażoretek „Twins”, przygotowane przez instruktorki 
Karolinę Prałat i Małgorzatę Kujawę, zaprezentowały zarówno 
swoje popisowe numery, jak i kilka zupełnie nowych choreogra-
fii. Nie zabrakło więc występów z tzw. batonami (pałeczkami 
mażoretkowymi), buławami i flagami, tańców z pomponami i 
wachlarzami czy niezwykle widowiskowego kankana. Wszystko 
to oczywiście przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej „Blue Brass Band” pod dyrekcją Remigiusza Kuropki.
Integralną częścią imprezy, jak przystało na jubileusz, były 
oczywiście życzenia i gratulacje od zaproszonych gości. Te 
składali m.in.: wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, 
przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurpisz, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Paweł Borowiec, dyrektor włosza-
kowickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Jarosław Zie-
lonka, prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Ra-
fał Jagodzik, przedstawiciele Stowarzyszenia MTS „Aktywne 
Włoszakowice” – prezes Zarządu Aleksandra Nowak i członek 
Zarządu Wiesław Stachowiak oraz członkinie zaprzyjaźnionych 
zespołów. Były też podziękowania dla osób wspierających dzia-
łalność popularnych „Twinsów” (w tym przede wszystkim dla 
wyżej wymienionych) oraz pamiątkowe statuetki dla mażoretek 
występujących w zespole od samego początku jego istnienia.
-Chciałbym podziękować, że tak wspaniale promujecie gminę 
Włoszakowice, a przy okazji życzyć Wam, abyście pokazywały 
i prezentowały te niezwykle widowiskowe układy na wszystkich 
arenach, czy to krajowych, czy europejskich, czy też świato-
wych – powiedział w trakcie swojego przemówienia wójt Robert 
Kasperczak.
Na zakończenie licznie zgromadzona publiczność odśpiewała 
huczne „Sto lat”, wszystkie dziewczęta otrzymały po róży, a na 
halę „wjechał” urodzinowy tort.
Imprezę poprowadził spiker Radia Elka Grzegorz Sterna. Z ko-
lei o właściwe nagłośnienie i oświetlenie wydarzenia zadbała 
firma Scenika Pro Event Karol Michalewicz.

A.A.
***

Pierwsze spotkanie organizacyjne tworzącego się zespołu Mażore-
tek „Twins” odbyło 19 września 2015 roku w hali sportowo-śro-
dowiskowej we Włoszakowicach, z inicjatywy prezesa Gminnego 
Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Rafała Jagodzika. Do udziału w 
zajęciach zgłosiło się wstępnie 40 dziewcząt w wieku od 8 do 16 lat, 
a pod koniec miesiąca liczba tancerek wzrosła do ok. 60. Obecnie ze-
spół składa się z aż czterech grup wiekowych: najmłodszej „Baby”, 

starszych „Ka-
det” i „Junior” 
oraz najstarszej 
„Senior”. Od sa-
mego początku 
instruktorkami 
mażoretek i au-
torkami wszyst-
kich choreogra-
fii są Karolina 
Prałat i Małgo-
rzata Kujawa.
M a ż o r e t k i 
„Twins” wy-
stępują wraz z 
M ł o d z i e ż o w ą 

Orkiestrą Dętą „Blue Brass Band”, choć zdarzają się też wydarze-
nia, w których tancerki uczestniczą samodzielnie. Swą obecnością 
i prezentowanymi układami choreograficznymi uświetniają uro-
czystości zarówno na terenie gminy Włoszakowice, jak i poza nią. 
Debiutancki występ zespołu miał miejsce 6 stycznia 2016 roku, 
kiedy to podczas koncertu świąteczno-noworocznego we Włosza-
kowicach zaprezentowały się grupy Kadet, Junior i Senior. Należy 
zaznaczyć, że był to pierwszy pokaz dziewcząt po zaledwie 4 mie-
siącach ćwiczeń.
Na pierwsze sukcesy i wyróżnienia Mażoretek „Twins” nie trzeba 
było długo czekać, gdyż już 5 czerwca 2016 roku wraz z orkiestrą 
zdobyły puchar Burmistrza Miasta Gryfice za najbardziej efektow-
ny przemarsz przez miasto. Niezwykłym doświadczeniem w histo-
rii działalności zespołu był również wyjazd w lipcu 2017 roku na 
Mistrzostwa Europy Orkiestr i Zespołów Marszowych do Rastede 
w Niemczech, gdzie wspólnie włoszakowicka młodzież zdobyła 
srebrny medal za przemarsz i brązowy medal za koncert, a także 
wyróżnienie za musztrę paradną. Jednocześnie tancerki i muzycy 
dostali się do dziewiątki najlepszych grup marszowych w Europie 
(jako jedyna polska drużyna).
1 grudnia 2018 roku grupa Senior startowała w I Ogólnopolskim 
Konkursie Mażoretek w Czechowicach-Dziedzicach. Dziewczęta 
zdobyły tam zespołowo dwa złote medale, a jedna z tancerek – 
Julia Apolinarska – uzyskała tytuł II Wicemiss Polski Mażoretek. 
Przełomowy okazał się jednak rok 2019. Mażoretki „Twins” po raz 
pierwszy wystartowały wtedy w Mistrzostwach Polski Mażoretek, 
zdobywając 7 złotych medali i tytułów Mistrza Polski oraz 1 srebr-
ny medal i tytuł Wicemistrza Polski, otrzymując tym samym nomi-
nację na Mistrzostwa Europy.
W sierpniu 2019 roku dziewczęta wyruszyły na Mistrzostwa Europy 
rozgrywane na Węgrzech, zdobywając na nich złoty medal w kate-
gorii buława i brązowy medal w kategorii tradycyjny baton oraz uzy-
skując tytuł Mistrza i II Wicemistrza Europy Mażoretek. W grudniu 
tego samego roku mażoretki uzyskały również tytuł Drużyny Roku 
w Plebiscycie Głosu Wielkopolskiego „Mistrzowie Sportu 2019”.
Choć rok 2020 zatrzymał wszystkich w domach, to mażoretki startowa-
ły w Mistrzostwach Polski Online, zdobywając 13 medali oraz nagrodę 
Grand Prix za najlepszy zespół. Jednocześnie wywalczyły nominację 
na Mistrzostwa Świata, gdzie zdobyły 10 medali, w tym 5 złotych i 
tytuły Mistrza Świata oraz trzy srebrne i tytuły Wicemistrza Świata. 
Rok 2021 dziewczęta również rozpoczęły udziałem w Mistrzostwach 
Świata Online, zdobywając na nich 14 medali na 18 startów.
Jeśli tylko sytuacja na to pozwoli, to w 2022 roku grupa Senior 
zamierza bronić (już stacjonarnie) tytułów Mistrza Świata na Mi-
strzostwach Świata w Chorwacji.

Oprac. R. Jagodzik

5. urodziny Mażoretek „Twins”



45-lecie Klubu Seniora w Jezierzycach Kościelnych 

5-LEcIE MAżORETEK „TWINS”
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XXV Konkurs „Mówimy Gwarą”

Maraton Poetycki w Krzycku Wielkim
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45 lat spędzonych razem 

jest dla nas pięknym obrazem, 

jak przez problemy, trud codzienności 

pozostać nadal wiernym miłości.

Z Szafirowych Godów cieszymy się 

z Wami i wnet na Złote Gody czekamy.

Najserdeczniejsze życzenia 

składają:

córka Anna z mężem  oraz wnuczęta

Serdeczne podziękowania
ks. Zbigniewowi Dobroniowi, 

ks. Andrzejowi Szulcowi, delegacjom, 
pocztom sztandarowym, rodzinie, 

znajomym, sąsiadom, pani Wiesławie, 
organiście, chórowi pań oraz wszystkim 

tym, którzy wzięli udział w ostatnim 
pożegnaniu naszej kochanej mamy, 
siostry, teściowej, babci i prababci

śp. Zofii Rychter
składa 

córka z rodziną

Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach.

Dnia 22 listopada 2021 r. 
w wieku 99 lat zmarła 

śp. Stefania Hatka

Bardzo dziękujemy 

ks. leszkowi Grzelakowi, 

organiście, chórowi pań, 

paniom z Róży i wszystkim, 

którzy byli z nami 

w tych pełnych bólu chwilach.

                                         Rodzina

P O D Z I Ę K O W A N I E

Serdeczne  podziękowanie 
księdzu proboszczowi 

Zbigniewowi Dobroniowi, 
rodzinie, krewnym, sąsiadom, 

przyjaciołom i znajomym za tak 
licznie złożone nam życzenia, 

a także za pamięć, kwiaty, 
prezenty oraz wiele ciepłych słów, 

które otrzymaliśmy z okazji 
60. rocznicy naszego ślubu.

Dziękujemy Wam wszystkim, 
sprawiliście nam wiele 

niespodzianek i daliście ogromną 
radość oraz moc wzruszeń.

                     Danuta i Stanisław 
                      Walkowiakowie
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We Włoszakowicach pojawiły się ostatnio 
zwierzęta pochodzące z Ameryki Południo-
wej. Mowa o alpakach, które wykorzystuje 
się głównie do pozyskiwania wełny, przera-
bianej później na różne tkaniny. Mają one 
jednak jeszcze jedną ważną zaletę. Są nie-
zwykle łagodne i przyjazne, dzięki czemu 
doskonale nadają się do pracy terapeutycz-
nej z osobami niepełnosprawnymi (w tym 
dziećmi) czy ludźmi cierpiącymi na chro-
niczny stres. Z zalet tych korzysta od nie-
dawna włoszakowiczanka Renata Gąsiorek, 
która została szczęśliwą posiadaczką czte-
rech alpak.
Dlaczego alpaki?
-Wraz z mężem byliśmy w styczniu w Dę-
bowej Łęce, u dziewczyny, która ma alpaki. 
Poszliśmy z nimi na dwa spacery i przepa-
dłam, gdyż urzekły mnie od pierwszego spo-
tkania. Poczułam, że to coś wyjątkowego – 
odpowiada Renata Gąsiorek.
Po tej wizycie pani Renata zaczęła stopnio-
wo przymierzać się do pozyskania swoich 
alpak i hodowania ich na swojej posesji. 
Razem z mężem włożyli całe serce w pra-
ce nad przygotowaniem zagrody dla tych 
zwierząt. Powstał także niewielki „domek”, 
w którym alpaki mogłyby nocować.
W końcu przyszedł upragniony dzień. Czte-
ry alpaki państwa Gąsiorków, sześcioletnie 
samce z gatunku huacaya noszące imiona 
Betan, Bemol, Smok i Atila, przyjechały z 
istniejącej od 17 lat hodowli w Szyszyń-
skich Holendrach pod Koninem. We Wło-
szakowicach przebywają dopiero od trzech 
miesięcy, dlatego ich właściciele są na sa-
mym początku tej fascynującej przygody. 
-Przyznaję, że cały czas uczę się tych zwie-
rzątek – wyznaje pani Renata.
Alpaki i ich potrzeby
Alpaki mają pewne specyficzne potrzeby. 
Przede wszystkim muszą mieć swoje pa-
stwisko z trawą, która w okresie wegetacji 
stanowi główne źródło ich pożywienia (u 
państwa Gąsiarków są dwa takie pastwi-
ska). Zimą żywią się sianem (każda alpaka 
potrzebuje ok. 2 kg siana na dobę – waż-
ne żeby było dobrej jakości) oraz paszą i 
wysłodkami buraczanymi. Co jakiś czas 
powinny też przyjmować odpowiednie wi-
taminy, których nie dostarczą z pokarmem. 
Poza tym alpaki potrzebują również swojej 
stajni, w której będą mogły schować się w 
razie potrzeby lub przenocować.
Bardzo ważna jest także higiena. Alpaki nie 
lubią przesadnego ciepła, dlatego w naszym 
klimacie powinny być strzyżone raz w roku 
– na wiosnę (w cieplejszych częściach świa-
ta robi się do dwa razy do roku). Z kolei pa-
zury muszą być przycinane systematycznie, 
a zęby piłowane. W większości przypadków 

zabiegi te przeprowadzają wyspecjali-
zowani weterynarze. Jedynie w wielo-
letnich hodowlach właściciele mogą 
sami dbać o swoje zwierzęta. -Cie-
kawostką jest też toaleta alpak, które 
zawsze załatwiają się w tym samym, 
wcześniej wybranym miejscu. Dotyczy 
to całego stada. To naprawdę mądre 
i inteligentne zwierzęta – podkreśla 
włoszakowiczanka.
Alpaki najlepiej czują się w tempe-
raturze od -20 do 20°C. Nie lubią 
wilgoci, a ich żołądki są naprawdę 
wrażliwe. Dlatego też zajmowanie się 
nimi wymaga sporej wiedzy i dużej 
ilości czasu. -Oczywiście przyznaję, że 
jest to opieka całodobowa, ale każde 
przyjście do nich jest dla mnie budują-
ce. Lubię ich zapach. Codziennie rano 
karmię je smakołykami w postaci po-
krojonych marchewek, a wieczorami 
siadam z nimi w ich domku i obserwuję 
jak się zachowują. Cieszę się, że mam 
naturę na wyciągniecie ręki – dodaje z 
uśmiechem właścicielka alpak.
Aklimatyzacja alpak
Aklimatyzacja jest niezwykle ważnym 
etapem w hodowli tych uroczych zwie-
rząt. -Alpaki, w ramach wzajemnej ko-
munikacji, wydają charakterystyczne 
dźwięki, przypominające pomruki. 
Gdy się u nas pojawiły pomrukiwa-
ły niemal chórem, dając niesamowite 
koncerty. Trwało to kilka dni i było 
zapewne spowodowane rozłąką z po-
zostałymi członkami stada – wyjaśnia 
pani Renata. 
Żeby zdobyć pełne zaufanie alpak 
potrzeba około roku. Wcześniej stop-
niowo przyzwyczajają się one do 
swojego właściciela. Nasza bohaterka 

chwali się, że jej zwierzęta rozpoznają ją 
już chociażby po głosie. -Zdarza się, że jak 
jestem na tarasie, to one wyglądają mnie 
z pastwiska i czekają aż do nich przyjdę. 
Choć alpaki potrzebują przede wszystkim 
towarzystwa innych alpak, to zauważyłam, 
że obecność człowieka jest dla nich rów-
nież bardzo ważna. Gdy ktoś wchodzi do 
ich zagrody, nagle dobiegają do tej osoby, 
aby okazać zainteresowanie, jakby z prośbą 
o poświęcenie im choćby chwili – zauważa 
włoszakowiczanka.
Spacery z alpakami
Kiedy już włoszakowickie alpaki całkowi-
cie się zaaklimatyzują w nowym miejscu, to 
będzie można zabierać je na spacery. Będą 
one odbywać się głównie po drogach po-
lnych i leśnych, a każdy potrwa około go-
dziny. -Musimy pamiętać, że są to niezwy-
kle ciekawskie zwierzęta. Podczas spaceru 
mogą przystanąć, a wtedy nadarzy się oka-
zja do poczęstowania ich marchewką czy 
przytulenia – tłumaczy pani Renata. Alter-
natywą do spaceru będzie spędzenie czasu z 
alpakami na pastwisku.
Spacery z alpakami potrafią wewnętrznie 
podbudować człowieka, napawają pozytyw-
ną energią i mają ogromną siłę terapeutycz-
ną. W ich trakcie należy jednak przestrze-
gać kilku podstawowych zasadach. Przede 
wszystkim alpaki mogą wykonywać swoją 
„pracę” nie dłużej niż trzy godziny dziennie, 
ze względu na swoje usposobienie. Poza 
tym zwierzęta te muszą zawsze chodzić 
przynajmniej w parach, gdyż są zwierzęta-
mi stadnymi. W czasie spaceru należy iść 
obok alpaki, a nie przed nią ani za nią (gdyż 
potrafi kopnąć). Całą tę wiedzę pani Renata 
zdobyła dzięki szkoleniom, które pozwoli-
ły jej bliżej poznać te wyjątkowe zwierzęta. 
Oprócz fachowców słucha też ludzi korzy-
stających już wcześniej z alpakoterapii.
-Osoby, które chodzą na spacery z alpakami 
mówią, że po spotkaniach z nimi czują się 
szczęśliwsze. Trzeba jednak pamiętać, że al-
paki muszą same chcieć coś zrobić, podejść 
czy przytulić się. Nie można ich do niczego 
zmuszać. Tacy jacy będą ludzie w ich towa-
rzystwie, takie będą alpaki. One dają nam 
spokój i zrozumienie, więc my musimy od-
wdzięczyć się im tym samym – podsumowu-
je Renata Gąsiorek, dodając od razu: -Przy-
szłościowo chcielibyśmy wzbogacić naszą 
„ofertę” zwierzęcą. Mamy nadzieję, że na 
alpakach się nie skończy.
Więcej informacji na temat włoszakowic-
kich alpak można znaleźć pod adresem 
www.alpaki-wloszakowice.pl i na Face-
booku (wpisując w wyszukiwarce frazę 
„Alpaki Włoszakowice”).

Małgorzata Konieczna

Alpaki przywędrowały do Włoszakowic
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Patroni naszych ulic – Ignacy Pawłowski
Kolejnym bohaterem, który został 
upamiętniony w naszej gminie po-
przez nazwanie ulicy jego imieniem 
jest Ignacy Pawłowski. Poświęcona 
mu ulica znajduje się w Bukówcu 
Górnym i łączy się z ulicami Mach-
cińską oraz Powstańców Wielopol-
skich. Podobnie jak opisana w po-
przednim numerze ulica Ludwika 
Marcinka również współtworzy tzw. 
zapłoć północną.

Ignacy Pawłowski w mundurze żołnierza

Ignacy Pawłowski urodził się w 1896 roku w Bukówcu Gór-
nym. Już w młodym wieku uczestniczył w strajku szkolnym 
przeciwko pruskiemu zaborcy, który miał miejsce w bukówiec-
kiej szkole w 1906 roku. W 1918 roku wcielono go do armii 
niemieckiej, a w 1919 roku brał udział w Powstaniu Wielko-
polskim, po czym został żołnierzem Wojska Polskiego. Po 
wojnie ukończył Szkołę Przemysłowo-Handlową w Lesznie, 
Szkołę Budownictwa w Poznaniu oraz Szkołę Oficerską w 
Krotoszynie (uzyskując tytuł podporucznika). Jako właściciel 
firmy budowlanej zajmował się budownictwem, był m.in. od-
powiedzialny za powstanie szkoły odzieżowej i kościoła św. 
Szczepana w Lesznie (ten ostatni został rozebrany przez Niem-
ców) oraz rozbudowę kościoła parafialnego w Bukówcu. 

Poza tym był komendantem bukówieckiego Towarzystwa 
Powstańców Wielkopolskich i członkiem tamtejszego To-
warzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Jako czynny działacz 
Związku Oficerów Rezerwy, widząc zagrożenie niemieckie, 
założył w Bukówcu Związek Ochrony Kresów Zachodnich. 
Na licznych spotkaniach nakreślał sytuację polityczną w 
kraju oraz przygotowywał mieszkańców wsi na spodziewa-
ny atak ze strony Niemiec. Był jednym z organizatorów po-
chodu antyniemieckiego z 3 maja 1939 roku zakończonego 
słynnym wiecem, na którym przemawiał. Niemcy jeszcze 
wojny nigdy nie wygrali i też nie wygrają – mówił buków-
czanin. W trakcie kampanii wrześniowej przebywał w szere-
gach 55 Pułku Piechoty z Leszna. Po powrocie do Bukówca 
dowiedział się, że będzie aresztowany, ale mimo namów do 
ucieczki postanowił zostać, obawiając się zemsty na swojej 
rodzinie. 19 października 1939 roku finalnie aresztowano go 
i przepędzono pieszo do więzienia w Lesznie. Widziany był 
(w grupie kilkunastu Polaków) 21 października podczas eg-
zekucji we Włoszakowicach. Na początku lutego 1940 roku 
został przewieziony do poznańskiego Fortu VII (KL Posen). 
Tam ślad po nim zaginął.
Ignacy Pawłowski to niewątpliwie godny zapamiętania 
bohater, któremu (tak jak wielu innym bohaterom niniej-
szego cyklu) przyszło żyć w trudnych czasach i który 
poświęcił się, aby przyszłe pokolenia mogły żyć w lep-
szych.

Natalia Malanowska

Podsumowanie 
jesiennych konkursów

10 listopada podsumowaliśmy konkursy, które zostały zor-
ganizowane przez nasze terapeutki w ramach programu 
Rady Domu „Moja rodzina i ja”. Do przygotowania mie-
liśmy prace plastyczne lub literackie pt. „Jesienny bukiet 
rozmaitości”. W kategorii plastycznej pierwsze miejsce 
zajęła Marzanna, drugi był Mateusz, a na trzeciej pozycji 
uplasowały się jednocześnie aż trzy osoby – Agnieszka, Łu-
kasz i Przemysław. Z kolei do kategorii literackiej przystą-
piło dwóch uczestników, z których pierwsze miejsce zajęła 
Patrycja (z uwagi na to, że drugą osobą biorącą udział w 
zmaganiach była pani Halinka, która zmarła 2 listopada).

Rada Domu

Zajęcia integracyjne 
„Wyspa skarbów” 

25 listopada w naszym Domu odbyły się zajęcia integracyj-
ne pod hasłem „Wyspa skarbów”, podczas których musie-
liśmy odnaleźć piracki skarb. Tego dnia każdy miał mieć 
na sobie piracki strój lub posiadać jakiś tematyczny rekwi-
zyt. Pani Beata ukryła w różnych miejscach wskazówki 
i zadania do wykonania, które przybliżały nas do odna-
lezienia tajemniczego przedmiotu. Zabawa była świetna, 
składaliśmy statki techniką origami, układaliśmy puzzle, 
rozwiązywaliśmy zagadki i łowiliśmy ryby. Gdy wszyst-
kie zadania wykonaliśmy prawidłowo skarb był nasz! 
To była niesamowita zabawa, pełna radości i przygód. 
Dziękujemy pani Beacie za organizację zajęć.

Piotr S.
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Sauna i jacuzzi to takie urządzenia, z któ-
rych wielu z nas chętnie skorzystałoby po 
całym tygodniu pracy. Niestety najczęściej 
trzeba do nich dojechać, zazwyczaj na 
pobliski basen, co wymaga dodatkowego 
czasu i energii. A gdyby można je było do-
starczyć pod dowolny adres, na przykład 
na nasz podwórek? Wtedy to już w ogóle 
byłby luksus. Właśnie taki luksus oferuje 
funkcjonująca od niedawna firma Wygrza-
ni – sauna mobilna, która ma swoją siedzi-
bę ma ulicy Osiedle Zatorze 2 we Włosza-
kowicach.
Właścicielami tej nietypowej firmy są San-
dra i Arkadiusz Krawczykowie z Włosza-
kowic. Jak to w małżeństwie bywa, dzielą 
się nie tylko obowiązkami domowymi, ale 
również tymi dotyczącymi prowadzonej 
działalności. Tak więc pani Sandra odpo-
wiada za reklamę i marketing, a pan Arek za 
kwestie techniczne. Razem tworzą zgrany 
duet, który oferuje jak dotąd niespotykane 
na lokalnym rynku usługi. Jakie konkret-
nie? -Nasza oferta obejmuje saunę mobil-
ną oraz banię ruską z jacuzzi  – odpowiada 
właścicielka. Dowozimy to pod wskazany 
adres i udostępniamy, dzięki czemu każdy 
może skorzystać z wyjątkowego przydomo-
wego Spa. Obsługujemy głównie klientów 
indywidualnych, choć w grę wchodzi rów-
nież organizacja różnego rodzaju imprez 
plenerowych – dodaje.
Brzmi świetnie! Skąd jednak wziął się po-
mysł na tak oryginalną działalność? Otóż 
okazuje się, że pan Arkadiusz jest wielkim 
miłośnikiem wygrzewania się w saunie. 
Poza tym potrafi też i lubi majsterkować. 
Z połączenia tych dwóch pasji, a także 
w wyniku pandemii i spowodowanego 

nią lockdownu (zamknięcie m.in. 
obiektów rekreacyjnych), narodziła 
się idea stworzenia sauny fińskiej 
i ruskiej bani na kołach, z których 
będzie można korzystać w dowol-
nym miejscu i dowolnym czasie. 
Od koncepcji szybko przystąpiono 
do czynów i po pewnym czasie przy 
domu państwa Krawczyków stanęły 
własnoręcznie skonstruowane urzą-
dzenia – zgodnie ze sztuką opalane 
piecykami na drewno. Początkowo 
właściciele zamierzali przeznaczyć 
je na tylko własny użytek, lecz z mi-
łości do saunowania powstał pomysł 
na biznes.
„Wygrzani” mają już za sobą pierw-
sze imprezy. W lipcu firma prezen-
towała swoje urządzenia na Festynie 
Smaków dla Marysi we Włoszakowi-
cach (była nawet możliwość wygra-
nia bonu na skorzystanie z urządzeń), 
a pod koniec listopada obsługiwała 
pierwsze w tym sezonie morsowanie 
włoszakowickiego „Gangu Dzikich 
Morsów” nad Jeziorem Dominickim. 
Fakt, że morsy chętnie korzystają za-
równo z sauny, jak i z bani świadczy 
o prozdrowotnych właściwościach 
tych urządzeń – jak się okazuje połą-
czenie zimna i ciepła wzmacnia od-
porność organizmu, dobrze działa na 
skórę i metabolizm oraz polepsza na-
sze samopoczucie. Poza tym jest to 
bardzo uniwersalna forma rekreacji, 
gdyż niemal każdy, bez względu na 
wiek czy płeć, może z niej skorzy-
stać (z wyjątkiem osób z chorobami 
serca czy kobiet w ciąży).

Jakby tego było mało, saunowanie i ką-
piele w bani można wzbogacić o dodatko-
we elementy, od muzyki i nastrojowego 
światła, po jedzenie i napoje, a na przebie-
rankach z użyciem dostępnych gadżetów 
kończąc. Możliwości są niemal nieogra-
niczone. -Cały czas myślimy też o posze-
rzeniu naszej oferty. Póki co oferujemy 
głównie pakiet startowy, stworzony z myślą 
o 10 osobach. W przyszłości planujemy za-
opatrzyć się w mniejsze sauny mobilne, dla 
mniejszej liczby osób, które zmieszczą się 
na mniejszych podwórkach czy ogródkach. 
Kiedyś chcielibyśmy również zająć produk-
cją i sprzedażą takich urządzeń – kończy 
Sandra Krawczyk.
Aby zapoznać się z aktualną ofertą firmy 
Wygrzani – sauna mobilna wystarczy 
zajrzeć na Facebooka (www.facebook.
com/wygrzani) lub zadzwonić pod nu-
mer telefonu: 530 016 661. Każdy pomysł 
i każde życzenie są indywidualnie rozpa-
trywane przez właścicieli, dzięki czemu 
powstaje usługa „uszyta” na miarę. Pozo-
staje tylko rozkoszować się niczym nieza-
kłóconym relaksem.

Amadeusz Apolinarski, 
zdj. A. Słupianek

***

Serdecznie dziękujemy za pomoc w 
realizacji naszego przedsięwzięcia 
Annie Słupianek (fotograf), Kindze 
Kędzi (promocja i reklama) oraz 
Bartoszowi Wojtyczce (SafriDjs We-
sela&Event’y).

Sandra i Arkadiusz Krawczykowie

Sauna i jacuzzi 
z dostawą do domu

Mobilna sauna fińska Bania ruska z jacuzzi na kołach
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Na ulicy Księdza Górnego 1B we Włoszakowicach (za kwiaciarnią Juka) 
pojawił się nowy punkt firmy, która na tutejszym rynku działa już od dawna. 
Jej właścicielami są Halina i Dariusz Pawłowscy, od ponad dwudziestu lat 
współpracujący z przedsiębiorstwem Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe.
-Zapewniamy kompleksową obsługę, od projektu po montaż – podkreśla 
pan Dariusz. W jego nowo otwartym punkcie znajdziemy wszystko to, 
co potrzebne do stworzenia ogrodzenia – siatki, słupki, panele czy bramy 
przesuwne. Nie brakuje też wszelkich nowinek technicznych, takich jak 
układy sterowania, napędy do bram i inne akcesoria.
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 
oraz w soboty od 9.00 do 13.00. Z właścicielem można również skontakto-
wać się telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 609 108 957.

Natalia Malanowska

Nowy punkt firmy Plast-Met we Włoszakowicach

Nowa Biblioteka Szkolna 
w Krzycku Wielkim 

Dnia 10 listopada w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnic-
kiej w Krzycku Wielkim otwarta została, w obecności wójta 
gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka, przewodniczącego 
Rady Gminy Kazimierza Kurpisza i sekretarz gminy Karoliny 
Chlebowskiej, nowa Biblioteka Szkolna. 
Gości przywitała i oprowadziła po bibliotece nauczycielka szko-
ły Barbara Leszkowicz-Barszcz – pomysłodawczyni i współ-
twórczyni nowego projektu biblioteki, której wystrój nawiązuje 
do koncepcji biblioteki jako „trzeciego miejsca”, przestrzeni 
przyjaznej dziecku, książkom i czytaniu (stąd też pufy i mobil-
ne stoliki, by dzieci mogły znaleźć lub stworzyć w bibliotece 
swoje czytelnicze miejsce).
Samo wejście do biblioteki może zaskakiwać, ale jest to nawią-
zanie do najsłynniejszej powieści Stanisława Lema „Solaris” – 
planety, oceanu, będącego specyficznym miejscem i przejściem 
do innego świata – tu świata literatury i nauki.
Prace malarskie wykonał Piotr Drożdżyński. Oprócz kosmosu, 
na jednej ze ścian znajduje się Drzewo Czytelnicze, na którym 
będą naklejane kolorowe liście z tytułami przeczytanych przez 
dzieci książek (już niedługo ściana stanie się kolorowa).
Do biblioteki zakupiono nowoczesne metalowe regały, które 
wnoszą nową jakość przechowywania i ekspozycji książek. Fo-
tel bibliotekarza to fotel gamingowy, podświetlany ledami, by 
całość (podobnie jak niebieskie biurko) była spójna i dziecko 
otrzymywało sygnał, że jest w miejscu, gdzie szanuje się książ-

ki, naukę i piękno, oraz że szkoła może zadziwiać i zachwycać 
nowoczesnością i otwarciem również na świat gier.
Realizacja tego wspaniałego projektu była możliwa dzięki 
niezwykłej determinacji Barbary Leszkowicz-Barszcz oraz 
konsekwentnemu wsparciu i życzliwości wójta gminy Wło-
szakowice Roberta Kasperczaka i sekretarz gminy Karoliny 
Chlebowskiej.
Biblioteka szkolna została zaaranżowana w nowym miejscu, 
dzięki czemu w dotychczasowym budynku pozostał krzycki 
oddział Gminnej Biblioteki Publicznej, co znacznie poprawi 
komfort czytelników oraz stworzy nowe możliwości pracy 
bibliotekarza.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzycku Wielkim 
Leszek Barszcz

List do królowej Elżbiety II
 

W klasie piątej krzyckiej Szkoły Podstawowej zorganizowano 
konkurs na portret królowej Elżbiety II. Wpłynęło na niego sześć 
prac, które w nagrodę zostały wysłane do Pałacu Buckingham. 
Do portretów uczniowie dołączyli list, napisany oczywiście po 
angielsku. Była to dla nich doskonała okazja na wykazanie się 
znajomością języka angielskiego w praktyce. Przed rozpoczę-
ciem pisania piątoklasiści zapoznali się bliżej z postacią monar-
chini. Najbardziej spodobała im się rasa psa królowej – corgi. 
Teraz z niecierpliwością czekamy na odpowiedź!

A. Golczak

           

                                                                                                                                                                                                   WIADOMOŚCI OŚWIATOWE
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W sobotę 6 listopada odby-
ła się jubileuszowa, XXX 
już edycja Konkursu Kapel 
Dudziarskich im. Floriana i 
Piotra Ratajczaków. Zma-
gania muzyków toczyły się 
jak zawsze w bukówieckim 
Wiejskim Domu Kultury.
Na tegoroczny konkurs 
przyjechało ponad 50 mu-
zyków. Były to kapele z naj-
większych wielkopolskich 
ośrodków dudziarskich, ta-
kich jak: Kościan, Stęszew, 
Poznań, Leszno, Ostrów 
Wielkopolski, Chojno, Kro-
bia, Domachów i Zbąszyń. 
Oczywiście nie zabrakło też dudziarzy z Bukówca Górnego.
Uczestnicy konkursu rywalizowali ze sobą w trzech katego-
riach – początkujący, zaawansowani oraz mistrz-uczeń. Oceny 
występów dokonywało trzyosobowe jury w składzie: kustosz 
Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu Janusz Ja-
skólski, muzyk i dudziarz Kwartetu Yorgi Maciej Rychły oraz 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach Pa-
weł Borowiec.
Po części konkursowej wszyscy tradycyjnie przeszli pod figury 
patronów konkursu, by wspólnie pomuzykować i wykonać zdję-
cie grupowe. Następnie udano się jeszcze na pobliski cmentarz, 
gdzie złożono kwiaty na grobach Floriana Ratajczaka, Anny 
Markiewicz i Marianny Maćkowiak.
W czasie gdy jury obradowało, kapele grały w składach – by-
wało i dwudziestoosobowych! Odbył się też koncert Kapeli 
„Cztery Mile Lasu”, po którym miało miejsce długo wyczeki-
wane ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Pełne wyniki 
konkursu przedstawiamy poniżej.

Kategoria początkujący
I miejsce i nagroda pieniężna w wysokości 400 zł (ex aequo) – 
Kapela Dudziarska Swojacy z Moszczanki w składzie: Wiktor 
Marszał i Cezary Bednarczyk oraz Kapela Fryderyka i Jagody 
„Kuźnia Tradycji” w składzie: Fryderyk Jankowski i Jagoda 
Pawlak
III miejsce i nagroda pieniężna w wysokości 200 zł – Kapela 
Biskupianie w składzie: Anna Bartkowiak i Adam Robiński
Nagroda specjalna w wysokości 200 zł – Wojciech Ozóg za 
kontynuację tradycji gry na sierszeńkach z ustnikiem (najbar-
dziej archaicznym instrumencie dudowym w Polsce)
Nagroda specjalna ufundowana przez rodzinę Floriana Rataj-
czaka w wysokości 150 zł – Jędrzej Bednarczyk (najmłodszy 
uczestnik konkursu)

Kategoria zaawansowani
I miejsce i nagroda pieniężna w wysokości 900 zł – Kapela Bi-
skupianie w składzie: Adrian Maćkowiak i Krzysztof Polow-
czyk

ii miejsce i nagroda pie-
niężna w wysokości 700 
zł – Kapela Koźlarska 
Adama Kaisera w skła-
dzie: Adam Kaiser i Mar-
tyna Żurek
III miejsce i nagroda pie-
niężna w wysokości 600 
zł – Kapela Dudziarska 
Koźlary ze Stęszewa w 
składzie: Mateusz Bernart 
i Ewa Górecka
Dwie równorzędne nagro-
dy specjalne w wysokości 
700 zł – Kapela Dudziar-
ska „Manugi” z Bukówca 

Górnego w składzie: Patryk 
Szulc i Zbigniew Kasperski oraz Kapela Dudziarzy Wielko-
polskich CK Zamek w składzie: Romuald Jędraszak i Paweł 
dukat
Wyróżnienie i nagroda pieniężna w wysokości 300 zł – 
skrzypaczki z Kapeli Dudziarskiej „Sokoły” z Kościana Ju-
lia Dominiczak i Patrycja Kozłowska
Nagroda specjalna w wysokości 300 zł – Jan Turbański za 
wiarygodność i żywiołowość muzyczną

Kategoria mistrz-uczeń
Nagroda w wysokości 600 zł – mistrz Adam Knobel (dudy) 
i mistrzyni Katarzyna Marach (skrzypce podwiązane) oraz 
uczniowie Filip Frąckowiak i Bogna Sadowska

imprezę zakończyła wspólna potańcówka, okraszona spo-
rą dawką muzyki tradycyjnej.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy pomogli w 
zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprezy, a w szcze-
gólności wolontariuszom ze Stowarzyszenia Bukówczan 
MANU oraz tancerkom z bukówieckiego Zespołu Regio-
nalnego „Nowe Lotko”. Szczególne podziękowania należą 
się też wszystkim uczestnikom i gościom konkursu, któ-
rzy stworzyli niepowtarzalną atmosferę, a swoim zaanga-
żowaniem i kunsztem propagują muzykę dudziarską. Już 
dziś mówimy – do zobaczenia za rok! Ponadto dziękujemy 
wójtowi gminy Włoszakowice Robertowi Kasperczakowi 
za obecność, przesłanie do muzyków oraz ciekawe wspo-
mnienia – jako młody dudziarz był on laureatem pierwszej 
edycji konkursu.
Konkurs dofinansowany był ze środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. Imprezę wspierał również 
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach. Nagrodę 
dla najmłodszego (w tym roku sześcioletniego) uczestnika 
konkursu tradycyjnie ufundowała córka Floriana Ratajcza-
ka – Jadwiga Borowczak.

Z. Dragan

Jubileuszowy Konkurs 
Kapel Dudziarskich
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 Koncert gitarowy Andrzeja Grygiera

W niedzielę 14 listopada w Bukówcu Górnym odbył się jubi-
leuszowy, XXV Konkurs „Mówimy Gwarą”. Odbył się w wa-
runkach „prawie normalnych”, zważywszy na naszą covidową 
rzeczywistość.
Dopisali uczestnicy i widzowie, dopisały humory, choć nie za-
brakło też komplikacji. Ze względu na objęcie kwarantanną w 
ostatniej chwili zamiast Kapeli Kotkowiacy ze Zbąszynia za-
grała Kapela EKA z Gostynia. Kwarantanną zostało też obję-
tych 4 z 23 uczestników konkursu (z czego dwojgu udało się 
jeszcze nagrać filmiki).
Uczestnicy tegorocznego konkursu mieli od 8 do 22 lat i rywali-
zowali ze sobą w czterech kategoriach (przydzielonych na pod-
stawie stopnia zaawansowania). Tematyka wygłaszanych przez 
nich tekstów, przygotowanych przez opiekunów i instruktorów 
(w tym Magdalenę Andrzejewską z Krobi i Zofię Dragan z Bu-
kówca Górnego), jak zawsze była nader różnorodna i dotyczyła 
m.in. problemów sąsiedzkich, gotowania, polityki, bajek i plo-
tek. Poziom rywalizacji okazał się niezwykle wysoki i wyrów-
nany, niełatwo więc było wyłonić zwycięzców.
Podczas gdy jury (w składzie: dr hab. Justyna Kobus, mgr Ma-
ria Kubiak, mgr Dominika Woźna i Maria Rozwalka) obrado-
wało, można było zajrzeć do kawiarenki i spróbować pysznego 
ciasta przygotowanego przez członków bukówieckiego Zespołu 
Regionalnego „Nowe Lotko” i ich mamy. Można było również 
wziąć udział w konkursie dla publiczności i spróbować „prze-
tłumaczyć” słowa: blachyrka, glizda, fónglować, pokiecany i 
pyntołek. Wśród jego uczestników rozlosowano nagrody ufun-
dowane przez sponsorów, a cały dochód ze sprzedaży kuponów 
konkursowych organizatorzy przeznaczyli na pomoc dla Marysi 
z Brenna. Pełne wyniki XXV Konkursu „Mówimy Gwarą” 
przedstawiamy poniżej.
Kategoria Stare Stare Wróble
I miejsce – Jagna Knapp z Krobi
Kategoria Młode Stare Wróble
I miejsce – Julia Konieczna z Bukówca Górnego
II miejsce – Julia Majorek z Bukówca Górnego, Kaja Majorek  

z Bukówca Górnego, Joanna Ratajczyk z Krobi
III miejsce – Igor Karpowicz ze Święciechowy, Emilia Nowak  
z Krobi, Monika Nowak z Krobi
IV miejsce – Dobrochna Marcinek z Bukówca Górnego, Luiza 
Małecka z Bukówca Górnego, Julia Halasa ze Święciechowy, 
Liliana Musielak ze Święciechowy
V miejsce – Stanisław Czubała ze Święciechowy, Józef Pietru-
cha ze Święciechowy
Kategoria Szaranki
I miejsce – Zofia Szymaniak z Bukówca Górnego
Kategoria Szczawiki
I miejsce – Antoni Huchrak z Krobi
II miejsce – Wiktor Mierzyński z Bukówca Górnego, Lena Ko-
łodziejczyk ze Święciechowy
III miejsce – Zuzanna Kaczmarek z Bukówca Górnego, Maja 
Małecka ze Święciechowy, Gabriela Śląska ze Święciechowy
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody pie-
niężne oraz poduszki-jaśki z napisami gwarowymi. W ich wrę-
czeniu uczestniczyli zasiadający na widowni goście honorowi, 
w tym: wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, prze-
wodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurpisz, sołtys Bukówca 
Górnego Tadeusz Malepszy oraz prof. dr hab. Jerzy Sierociuk 
z Pracowni Dialektologicznej Instytutu Filologii Polskiej UAM 
w Poznaniu.
Po raz czwarty konkurs był współfinansowany ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspomogli go 
także sponsorzy: Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowi-
cach, Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach, Kabaret Dziura 
oraz sołtys i Rada Sołecka Bukówca Górnego. Upominki i na-
grody rzeczowe przekazali lub wsparcia organizacyjnego udzie-
lili: firma Werner Kenkel Sp. z o.o., Radio Elka, firma Folplast 
z Kościana, sklepy Max Elektro i Wodstal z Włoszakowic oraz 
Katarzyna Radke z Bukówca Górnego. O właściwe nagłośnienie 
wydarzenia zadbała firma Soundproduction Dariusz Wandolski 
i Wojciech Białasik.

Z. Dragan

Koncertował w najlepszych salach 
koncertowych świata, a teraz wy-
stąpił w naszej skromnej sali wi-
dowiskowej GOK. O kim mowa? 
Oczywiście o jednym z najzdol-
niejszych polskich gitarzystów 
klasycznych młodego pokolenia 
Andrzeju Grygierze z Leszna, 
który pierwszego dnia grudnia dał 
znakomity koncert we Włoszako-
wicach.
Co ciekawe nie był to pierwszy 
występ leszczyńskiego gitarzysty 
w naszej gminie, gdyż zaprezento-
wał się na tutejszej scenie już jako 
kilkunastoletni chłopiec (wówczas 
uczeń Macieja Kończaka – instruk-
tora włoszakowickiego Samorządowego Ogniska Muzycznego 
w latach 2006-2008). Tym razem przybył jednak z dużo po-
ważniejszym i trudniejszym repertuarem. Podczas godzinne-

go koncertu wykonał w częściach 
następujące utwory, zaliczane do 
kanonu klasycznej muzyki gitaro-
wej: Sonata para guitarra Antonio 
Josego, Suite in modo poloni-
co Aleksandra Tansmana i Sonata 
no 1 Leo Brouwera.
Koncert ten rozpoczął cykl koncer-
tów i spotkań, które w szczególny 
sposób skierowane są do uczniów 
i nauczycieli Samorządowego 
Ogniska Muzycznego we Włosza-
kowicach. Mimo to na widowni 
pojawiło się też wielu słuchaczy 
niezwiązanych z włoszakowickim 
Ogniskiem.
Koncert poprowadził i słowo wstęp-

ne o muzyce wygłosił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we 
Włoszakowicach Paweł Borowiec.

A.A.

Srebrny Jubileusz Konkursu Gwarowego
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Maraton Poetycki 
połączony z koncertem

Już po raz trzeci w Krzycku Wielkim odbył się Maraton Po-
etycki z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listo-
pada, nawiązujący do tradycji działającego tam niegdyś Wiej-
skiego Teatru Poezji „Kalina” (dzięki któremu Krzycko do dziś 
nazywane bywa wsią „stu recytatorów”). W tym roku miał on 
jednak nietypowy charakter, a dodatkowo został połączony z 
koncertem piosenki poetyckiej.
Maraton rozpoczął się minutę po północy i z tego względu no-
sił miano „ekstremalnego”. Mimo później pory wzięło w nim 
udział ponad 20 recytatorów, w tym m.in. przewodniczący 
Rady Gminy Włoszakowice Kazimierz Kurpisz, radna gminy 
Irena Przezbór, sołtys Krzycka Wielkiego Natalia Walkowiak, 
przewodnicząca KGW Włoszakowice Danuta Walkowiak oraz 
główni organizatorzy wydarzenia – dyrektor krzyckiej Szkoły 
Podstawowej Leszek Barszcz i nauczycielka placówki Barbara 
Leszkowicz-Barszcz. Mile widziane były różne formy prezen-
tacji słowa poetyckiego, od klasycznej recytacji po piosenkę 
poetycką. Obowiązkowo też wszyscy recytatorzy musieli zosta-
wić swój wpis w księdze pamiątkowej. W ten sposób upłynęły 
pierwsze dwie godziny tegorocznego dnia niepodległości.
Druga część maratonu, czyli wspomniany koncert, odbyła się 
kilkanaście godzin później. Gwiazdami wieczoru byli Miro-
sław i Magdalena Czyżykiewiczowie – przedstawiciele nurtu 
polskiej piosenki literackiej i poezji śpiewanej, w swojej twór-
czości prezentujący refleksyjne podejście do życia jako do te-
matu. Wykonawcy, oprócz znanych utworów, zaprezentowali 
również piosenki ze swojej najnowszej płyty „Piano”. Wszyst-
ko to przy komplecie publiczności, która na zakończenie na-
grodziła artystów owacjami na stojąco.
Organizatorami maratonu byli Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Krzycku Wielkim, działająca przy niej Rada Ro-
dziców oraz krzycka Biblioteka Szkolna. Z kolei koncert przy-
gotowało Stowarzyszenie im. Andrzeja Krzyckiego we współ-
pracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury we Włoszakowicach. O 
właściwe nagłośnienie koncertu zadbała firma Soundproduction 
Dariusz Wandolski i Wojciech Białasik.

A.A.
***

Przychodzimy po to, żeby czynić dobro, przychodzimy po to, żeby 
tworzyć piękno.
Koncert Mirosława i Magdaleny Czyżykiewiczów już za nami. 
Było to niezwykłe ukoronowanie III Ekstremalnego Maratonu 
Poetyckiego i Narodowego Święta Niepodległości.
W imieniu organizatorów: Stowarzyszenia im. Andrzeja Krzyc-

kiego oraz Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach dzię-
kujemy wszystkim, którzy wsparli organizację tego wydarzenia ar-
tystycznego: firmie Werner Kenkel Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim 
i firmie Wytwórnia Opakowań Wojciech Kenkel oraz indywidual-
nym darczyńcom: Alicji Wielebskiej, Filipowi i Pauli Barszczom, 
Arkadiuszowi Urbańczakowi, Agnieszce Rozwens-Bott, Pawłowi 
Marcinkowi, Halinie Florek i Dorocie Langner.
Szczególne podziękowania za pomoc kierujemy do: Pawła Borow-
ca, Sylwii Grześkowiak, Agnieszki i Grzegorza Łeszyków, Izabeli 
Górnej, Miłosza Barszcza, Patryka Wielanda, Macieja Płócienicza-
ka i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzycku Wielkim.
Dziękujemy też operatorom światła i dźwięku (Dariuszowi Wan-
dolskiemu i Wojciechowi Białasikowi), którzy wykonali fenome-
nalną pracę.

Barbara i Leszek Barszczowie

Rockandrollowcy 
SPiSali się koncertowo

W piątkowy wieczór 19 listopada włoszakowicka restauracja 
„Riposta” wypełniła się dźwiękami bluesa, soulu i rock’n’rolla. 
Wszystko to za sprawą koncertu przygotowanego przez trzech mu-
zyków współtworzących projekt o tajemniczej nazwie SPiS.
Muzyczny projekt SPiS, który zaprezentował się na scenie, two-
rzą: Jerzy Styczyński (wieloletni gitarzysta zespołu „Dżem” i 
kompozytor wielu przebojów tej grupy, muzyk bardzo chętnie 
uczestniczący w innych projektach muzycznych, absolutna czo-
łówka polskiej gitary), Piotr Lekki (gitarzysta zespołów „TSA-
Michalski-Niekrasz-Kapłon” i „Evening Standard”, producent 
muzyczny i autor projektu „Bochnia Rocks”, ściągającego do 
Bochni najwybitniejszych muzyków z całego świata) oraz Robert 
„Sierściu” Mastalerz (od 20 lat wokalista najlepszego w tej części 
Europy coverbandu AC/DC 4 Szmery, który 17 września br. dał we 
Włoszakowicach bardzo dobrze przyjęty koncert). Koncert, utrzy-
many w konwencji „rockowych zaduszek” obfitował w klasyczne 
kompozycje z repertuaru Wielkich Rock’n’Rolla, w tym m.in. The 
Beatles, Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Van Halen, Whi-
tesnake, Alice in Chains, Def Leppard, Bon Jovi i wielu innych. 
Nie zabrakło więc kołyszących rytmów bluesa i soulu oraz zna-
nych rockowych ballad, a także nieco cięższego brzmienia.
Koncert przyciągnął do „Riposty” fanów mocnej muzyki z całej 
okolicy, przez co restauracja wypełniła się niemal po brzegi. Wśród 
nich obecni byli: wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, 
sekretarz gminy Karolina Chlebowska oraz inni pracownicy wło-
szakowickiego Urzędu Gminy i jednostek administracyjnych.
Za organizację koncertu odpowiadali Restauracja-Club „Ripo-
sta” i Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach.
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W imieniu Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół” we Włoszakowicach składamy serdeczne 
podziękowania za owocną współpracę oraz 
otrzymaną pomoc w 2021 roku. 
Dziękujemy:
l Wójtowi Gminy Włoszakowice,
l Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji,
l Zarządowi Dróg Gminnych,
l Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
l Gminnemu Zakładowi Komunalnemu,
l Zespołowi Szkół Ogólnokształcących 
     we Włoszakowicach.
Odrębne podziękowania kierujemy do:
l Pana Arkadiusza Szymczaka,
l Pana Radosława Sierackiego,
l Pana Łukasza Samola,
l Pana Pawła Borowca,
l Pana Rafała Jagodzika,
l Pana Jarosława Zielonki.
Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy 
wspierali naszą działalność w 2021 roku. 
Byli to:
l Apteka Nowa s.c. Grażyna Bułgaryn, 
     Ewa Borsukiewicz,
l Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach,
l Bistro 66 Grill Bar Paweł Przezbór,
l Budo Instal Paweł Kaczmarek,
l Drukarnia AMD Andrzej Martynów,

l Firma Handlowo-Usługowa MG-Galus   
     Magdalena Galik,
l Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając,
l Hurtownia Materiałów Budowlanych 
     Budomex Maria Sobecka,
l Jupi Trans Piotr Przydróżny,
l Kamieniarstwo Mariusz Paul,
l Kwiaciarnia Juka Justyna Poloszyk,
l Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
     im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie,
l PPHU Video Studio Vision Piotr Tojek,
l PR9 Sp. z o.o.,
l Sklep Wielobranżowy Bożena Miara,
l Sklep Wielobranżowy Kamilla Sujecka,
l S.P.H.W. „Wiatrak” Włoszakowice,
l Systemy Nawadniania Dimah Waldemar Ginter,
l Systemy Ogrodzeniowe Unimed Halina Pawłowska,
l Toscania Mariusz Pytlik,
l Wodstal Sp. z o.o. Sp. J.,
l Zakład Elektromechaniczny Andrzej Maciąg,
l Zakład Usługowo-Handlowy Józef Walkowiak.
Życzymy wszelkiej pomyślności w 2022 roku!

Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
we Włoszakowicach: Tomasz Pawłowski, 
Łukasz Maciąg, Grzegorz Trojanowski, 

Ireneusz Walkowski, Marek Nowak, 
Dariusz Rybka, Ryszard Kiąca

P o d z I ę K o w a N I e
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składając na jego ręce pamiątkową statuetkę. Spotkanie zorga-
nizował Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Arkadiusz Szymczak, zdj. N.J.

5 listopada we włoszakowickiej sali widowiskowej GOK odby-
ło się spotkanie z mieszkańcem Włoszakowic Przemysławem 
Jankowiakiem, który w październiku uczestniczył w Maratonie 
Piasków w Maroku.
Główny bohater spotkania w bardzo barwny i swobodny sposób 
podzielił się swoimi wrażeniami z tego niezwykłego wyjazdu. 
Opowiedział m.in. o przygotowaniach do biegu, towarzyszą-
cych mu emocjach, sposobach radzenia sobie z ekstremalnymi 
warunkami (550 C, wiatr i piasek) oraz niesamowitej, wręcz 
rodzinnej atmosferze panującej na imprezie. Biegacz zaprezen-
tował również wiele ciekawych zdjęć wykonanych w Maroku, 
mówił o rozpoczęciu przygody z bieganiem oraz podzielił się 
swoim najbliższymi planami, wśród których są np. maratony na 
pustyniach Gobi i Atakama.
Pod koniec tej niezwykle ciekawej prelekcji wójt gminy Wło-
szakowice Robert Kasperczak pogratulował ultramaratończyko-
wi niesamowitego osiągnięcia i życzył mu kolejnych sukcesów, 

Już od kilku lat MKKT-
PTTK „Łaziki” Włoszako-
wice łączy swoją jesienną 
wędrówkę z obchodami 
Narodowego Święta Nie-
podległości. Tak też było 
w sobotę 6 listopada, kie-
dy to wędrowcy i cykliści 
z okolicznych miejscowo-
ści, wyposażeni w biało-
czerwone elementy stroju, 
podążali w stronę Krzyc-
ka Wielkiego.
Na metę XXVI Rajdu 
Jesiennego „Szlakiem 
Niepodległości”, która 
znajdowała się tradycyjnie na terenie krzyckiej Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Konopnickiej, przybyło 209 młodych i nieco 
starszych turystów z: Leszna, Kościana, Witoszyc, Kamieńca, 
Krzycka Wielkiego, Włoszakowic, Wilkowic, Bukówca Górnego, 
Jezierzyc Kościelnych, Skarżynia, Brenna i Wijewa. Po drodze 
rajdowicze złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przed tabli-
cą rozstrzelanych na placu 21 Października we Włoszakowicach 
oraz przed pomnikiem „Poległym za Naszą i Waszą Wolność” w 
Krzycku Wielkim.
W miejscu docelowym na uczestników rajdu czekały pamiątkowe 
odznaki rajdowe, dyplomy uczestnictwa (dla drużyn), gorące na-
poje i ciepły posiłek. Nie zabrakło też kilku konkurencji zręczno-
ściowo-sprawnościowych oraz konkursu krajoznawczego nawią-
zującego swą tematyką do 103. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Rywalizacja jak zawsze toczyła się w dwóch ka-
tegoriach wiekowych – klasy 1-3 oraz starsi, a jej wyniki przed-
stawiamy poniżej.
Rzuty lotką: klasy 1-3 – 1. Mateusz Popiołkiewicz, 2. Dariusz 
Mocek, 3. Nicola Dopiera; starsi – 1. Natalia Dziubak, 2. Franci-

szek Rosik, 3. Elżbieta 
Lasik
Rzuty do celu: klasy 
1-3 – 1. Laura Rataj-
czak, 2. Wojciech Fran-
czak, 3. Igor Linka; star-
si – 1. Dawid Kiciński, 
2. Aleksander Szulc,  
3. Aurelia Szkudlarczyk
Przenoszenie cię-
żarów: klasy 1-3 –  
1. Adam Samol, 2. Mar-
tyna Marszałek, 3. Ma-
teusz Konieczny; starsi 
– 1. Zofia Konieczna,  

2. Beata Kostańska,  
3. Milena Rydlichowska
Ile wyrzucisz: 1. Mateusz Konieczny, 2. Zofia Konieczna, 3. Ju-
lia Wilczak, 4. Vanessa Biedrzyńska
Konkurs krajoznawczy: klasy 1-3 – 1. Mateusz Popiołkiewicz, 
2. Hubert Konieczny, 3. Gabriela Kowalska, 4. Korneliusz Mi-
chalski, 5. Krzysztof Świętkowiak, 6. Nikodem Kaźmierczak, 7. 
Mateusz Konieczny; starsi – 1. Adam Bąkiewicz, 2. Milena Szu-
dra, 3. Jan Kędziora, 4. Maria Królikowska, 5. Julia Wilczak, 6. 
Dawid Kiciński
W trakcie zakończenia rajdu najlepsi uczestnicy poszczególnych 
konkurencji otrzymali nagrody rzeczowe. Wręczono także puchar 
dla najliczniejszej rajdowej drużyny, którą okazała się licząca 57 
osób reprezentacja Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym.
Organizatorzy rajdu dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do jego przygotowania. Byli to: Starostwo 
Powiatowe w Lesznie, Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach oraz dyrekcja, na-
uczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzycku Wielkim.

K. Jankowiak, zdj. A.A.

XXVI Rajd Jesienny 
„Szlakiem Niepodległości”

Spotkanie z Przemysławem Jankowiakiem
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       KĄCIK ZDROWIA

Jemioła nie tylko do dekoracji
Jemioła to bardzo popularna ro-
ślina, która kojarzy się ze świę-
tami Bożego Narodzenia. Znana 
jest głównie ze swoich walorów 
dekoracyjnych – często wyko-
rzystujemy ją, żeby przyozdo-
bić swój dom. I choć faktycznie 
wygląda pięknie, to nie jedyne 
jej zastosowanie. Ma też wiele 
walorów leczniczych. Oprócz 
ozdoby nad kominek możemy z 
niej zrobić napar, dzięki któremu 
uzyskamy korzyści dla swojego 
zdrowia.
Trzeba pamiętać, że jemioła jest 
rośliną półpasożytniczą. Rośnie 
na drzewach i za pomocą specjalnych ssa-
wek pozbawia je wody i soli mineralnych. 
Do tego niektóre jej odmiany mogą być tru-
jące. Ale na tym kończą się wady tego ziela, 
a zaczynają zalety. Już w starożytności było 
ono bardzo cenione i uważano je wręcz za 
magiczne. Twierdzono m.in., że może wy-
leczyć bezpłodność. Faktyczne właściwości 
jemioły zależą od jej gatunku, a nawet zmie-
niają się w zależności od drzewa, na którym 
rośnie. Do najważniejszych składników tej 
rośliny należą: lektyny, poliole, aminokwasy 
i polisacharydy, a także flawonoidy, fitoste-
role i kwasy (oleanolowy, ursolowy, betu-

linowy). Dochodzą do tego też pewne 
ilości cynku, wapnia i potasu.
Co obecnie leczy się jemiołą? Na ryn-
ku można znaleźć wiele preparatów 
na bazie ekstraktów z jemioły wyko-
rzystywanych w terapii chorób nowo-
tworowych. Poprawiają one apetyt, 
zmniejszają problemy ze snem, redu-
kują ból związany z nowotworem, a 
przede wszystkim oddziałują na cykl 
komórkowy komórek rakowych. Za-
warte w jemiole białka – lektyny – są 
bowiem substancjami hamującymi 
aktywność enzymu odpowiedzialne-

go za długowieczność tych komó-
rek. Ponadto wpływają one też na 
zdrowe komórki, w tym przypad-
ku zwiększając odporność orga-
nizmu. Inną grupą substancji, ale 
charakteryzujących się podobnym 
działaniem do lektyn, są w jemiole 
wiskotoksyny. Zwiększają one ak-
tywność immunologiczną zdrowych 
komórek, przez co szybciej docho-
dzi do obumierania komórek nowo-
tworowych. Jemioła ma dodatkowo 
znaczący wpływ na układ krążenia 
– obniża ciśnienie krwi i rozszerza 
naczynia krwionośne. Dzięki temu 
może być stosowana przy nadciśnie-

niu tętniczym, miażdżycy i chorobie wień-
cowej, a także jako środek przyczyniający 
się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia za-
wału mięśnia sercowego. Roślina ta może 
również oddziaływać na układ nerwowy. 
Wpływa na obniżenie hormonów wywo-
łujących stres, a co za tym idzie poprawia 
jakość snu (do tego celu szczególnie pole-
cany jest napar z jemioły).
Ze względu na trudną dostępność i występo-
wanie trujących gatunków w zapasy jemio-
ły lepiej zaopatrzyć się w aptece lub sklepie 
zielarskim niż zbierać samodzielnie.

Natalia Malanowska

W połowie listopada wójt 
gminy Włoszakowice Ro-
bert Kasperczak spotkał się 
z Henrykiem Jagodzikiem – 
działaczem sportowym i do 
niedawna prezesem Gmin-
nego Klubu Sportowego we 
Włoszakowicach.
Pod koniec lata w strukturach 
władz GKS Włoszakowice na-
stąpiła istotna zmiana – Henryk 
Jagodzik zrezygnował z funkcji 
prezesa. W związku z tym wójt 
zaprosił działacza na spotkanie, 
podczas którego przywołano 
wiele wspomnień związanych z 
zespołem GKS-u oraz z począt-
kami działalności Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół” we Włoszakowicach, gdzie pan Henryk 
zaangażowany był m.in. w prowadzenie drużyn młodzieżowych.
W uznaniu zasług dla gminnego sportu wójt wręczył byłemu już 
prezesowi pamiątkowy grawerton oraz upominek.

Arkadiusz Szymczak

9 zespołów stanęło do walki o zwycięstwo w Turnieju Piłki Halo-
wej zorganizowanym 21 listopada we włoszakowickiej hali spor-
towo-środowiskowej.
Początkowo rywalizacja toczyła się w dwóch uprzednio wyloso-
wanych grupach, według zasady „każdy z każdym”. Następnie 
zwycięzcy grup zagrali w finale, a drużyny z drugich pozycji zmie-
rzyły się w meczu o trzecie miejsce.
Ostatecznym zwycięzcą całych zmagań została drużyna Przyjecha-
liśmy popatrzeć, która pokonała w finale Chłopaków z Baraków. Na 
najniższym stopniu podium uplasował się zespół DH Trans, a na 
czwartym miejscu turniej ukończyła ekipa Provare Siekowo. W 
turnieju wystąpiły ponadto drużyny: FC Drzewce, FC Truchtacze, 
Powsigiry, Szoguny Krzycko Wielkie i Orzeł Dłużyna.
Głównym organizatorem turnieju był Patryk Hałupka z Grotnik. 
Imprezę wspierali: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, TPD Ja-
cek Frankowski, Łukasz Tajchert Uprawa Pieczarek, Ranczo Grot-
niki oraz Hurtownia Elektryczna Włoszakowice.
Turniej został przeprowadzony na wysokim poziomie, co potwier-
dziły reakcje jego uczestników. Organizatorzy dziękują sponsorom 
i obsłudze za pomoc oraz zawodnikom za udział, jednocześnie za-
praszając na kolejne edycje imprezy.

Arkadiusz Szymczak

Piłkarskie zmagania 
w hali sportowo-środowiskowej

Spotkanie wójta z Henrykiem Jagodzikiem
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Dorota Langner
– radna Rady Gminy Włoszakowice 

w obecnej kadencji

Z domu nie wyjdę bez… telefonu
Mój sposób na dobry humor to… dobry kabaret, na przykład „Ucho Prezesa” 
Ulubione powiedzenie… „Nigdy nie mów nigdy”
Ulubiona potrawa… sałatka grecka
Gdy byłam mała chciałam zostać… kosmonautą
Książka, którą ostatnio przeczytałam to… „Entre amigos. Hiszpański przepis na 
szczęście” Moniki Bień-Königsman
Moim autorytetem są… moi dziadkowie, a szczególnie babcia Genowefa
Zawsze znajdę czas na… bezinteresowną pomoc
Nie potrafię zrozumieć… tak zwanej dulszczyzny
Najbardziej cieszę się, gdy… moja córka odnosi sukcesy
Chciałabym w sobie zmienić… opanować sztukę koncentracji
Lubię wracać do… wyjazdów z córką na zawody konne
Moje ulubione święto to… Dzień Matki
Ulubiony film… „O północy w Paryżu” Woody’ego Allena
Miejsce, w którym chciałabym się znaleźć… turystycznie w kosmosie
Ulubiona impreza w gminie Włoszakowice… Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada
Najciekawsze tradycje wywodzące się z gminy Włoszakowice… nowe lotko i klekoty 
w Bukówcu Górnym
Najbardziej magiczne miejsce w gminie Włoszakowice… Dolina Samicy i bukowy jar 
nieopodal Boguszyna

A.A.
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Znani, nieznani – Dorota Langner

       KĄCIK URODY

Botoks na włosy
Często zdarza się, że nasze włosy mają 
zniszczoną strukturę. W takiej sytu-
acji z pomocą przychodzi właścicielka 
grotnickiego salonu fryzjerskiego Mi-
lena Urbańczak, która w swojej ofer-
cie posiada specjalny zabieg przygo-
towany na taką okoliczność. Jest nim 
Botoks Platinum, skupiający się na 
odbudowie włosa i będący szczególnie 
popularny w okresie zimowym.
Botoks polega na wprowadzeniu róż-
nych składników odżywczych, które 
mają na celu uzupełnić ubytki między 
korą a otoczką włosa. Preparaty wyko-
rzystywane do tego zabiegu zawierają 
przede wszystkim kolagen, kwas hia-
luronowy oraz jagody acai. Sam za-

bieg jest całkowicie bezinwazyjny 
i dzieli się na trzy etapy. Pierwszy 
to umycie włosów specjalistycz-
nym szamponem, który otwiera 
ich łuski. Drugi to nałożenie serum 
poprawiającego kondycję włosów. 
Ostatnim elementem jest aplikacja 
maski, która domyka wcześniej 
otwarte łuski. 
Po takim zabiegu włosy stają się 
ponownie miękkie, elastyczne i de-
likatne oraz odzyskują swój dawny 
blask. Botoks sam w sobie kojarzy 
się z upiększeniem i wygładze-
niem, dlatego fryzjerzy tak chętnie 
wykorzystują go w swojej pracy.

MK
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ŚWIĄTECZNA  KRZYŻÓWKA  NR  312

Poziomo:  2) porozumienie dwóch stron, 4) jest 
dźwignią handlu, 5) niejedno w domu, 6) znosi 
jajka, 7) Marian, autor książek historycznych z 
czasów napoleońskich, m.in. „Oficer najwięk-
szych nadziei”, „Koniec świata szwoleżerów”, 9) 
żądli, ale nie pszczoła, 10) część twarzy, 12) może 
być przeciwpożarowy, akwen mniejszy od jeziora, 13) mały, 
nierasowy piesek, 14) pracuje w Arktyce, na Antarktydzie, 15) 
dawniej narzędzie żniwiarza, 16) odmiana tlenu, 18) zrzucanie 
bomb, 21) wykaz spraw sądowych, 22) ozdoba ucha, 23) kartka 
do wyrzucenia, 25) łagodzi wstrząs, 26) chryja, burda, 27) ma 
ją św. Mikołaj.
Pionowo: 1) zwolennik zniesienia niewolnictwa, 2) jedna z 

cyfr, 3) stan silnego podniecenia, 7) sprzeciw, 8) 
śląski brydż, 11) bezprawne zajęcie części jakie-
goś państwa, np. Krymu przez Rosję, 12) małe 
śląskie miasteczko w powiecie cieszyńskim, 17) 
lichwa, wyzysk, żądanie zbyt wysokiej ceny, 19) 
jedzie do niego straż, 20) zjazd biskupów diecezji,  

23) liczby 3,14, 24) wielka syberyjska rzeka.
Litery zaznaczone w prawym dolnym rogu kratek uszeregowane od 
1 do 22 utworzą rozwiązanie. Rozwiązanie prosimy  nadesłać do 
redakcji w ciągu dwóch tygodni od ukazania się miesięcznika. 
Rozwiązanie krzyżówki nr 311 brzmi: „DESZCZ JESIENNY 
DESZCZ”. Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie wylosowała 
Milena Sieracka z Bukówca Górnego. GRATUlUJEMY! 
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Firma „MIET-POl”
Dominice 9

tel. 65 53 71 214,  501 406 112

Oferuje usługi w zakresie: 
* mechanika pojazdowa i blacharstwo

* diagnostyka komputerowa samochodowa 
* wymiana oleju Shell Helix

* serwis klimatyzacji

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

* * * * *

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

* * * * *
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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

* terapia ultradźwiękami  

REHABIlITACJĘ RUCHOWĄ
ćwiczenia indywidualne dobrane do schorzenia, 

ćwiczenia w grupie np. przy bólach kręgosłupa, stawów

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

* kobiet w ciąży

KINESIOTAPING - PlASTROWANIE
FAlĘ UDERZENIOWĄ

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

NOWOŚĆ!!! 
KOMORA HIPERBARYCZNA (tlenoterapia)

Rejestracja pod nr tel. 510 250 866

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

ul. 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 !

     Wesołych Świąt  i Szczęśliwego 
                Nowego 2022 Roku 

                obecnym i przyszłym 
              Klientom 

                                  życzy 
                                    Bożena Miara





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 


