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Popisy online
Samorządowego Ogniska Muzycznego

Mistrzostwa precyzji i dokładności

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zaplanowane na początek
lutego popisy Samorządowego Ogniska Muzycznego we Włoszakowicach nie mogły odbyć się w tradycyjnej formie. Zamiast tego uczniowie i nauczyciele Ogniska przygotowali popisy w wersji online.
W popisach wystąpiło ośmioro uczniów Ogniska, którzy zaprezentowali się w kolędowo-świątecznym repertuarze. Byli to: Julia Czajka
(pianino) – „Do szopy, hej pasterze”, Antonina Frankowska (gitara) – „Wśród nocnej ciszy”, Wiktoria i Marek Sieraccy (skrzypce i
pianino) – „Wśród nocnej ciszy”, Zachariasz Walkowiak (gitara) –
„Jezus malusieńki”, Blanka Mierzyńska (pianino) – „Gdy się Chrystus rodzi”, Marta Józefczak – „Anioł pasterzom mówił” oraz Leon
Górny – „We wish you a merry Christmas”.
Za nagranie i montaż popisów odpowiadał Grzegorz Thiel – jeden z
nauczycieli Ogniska. Filmik z popisami dostępny jest na stronie
internetowej GOK Włoszakowice oraz na profilach jednostki
w serwisach Facebook i YouTube.
A.A.
W daleką podróż zabrał Cię Bóg,
jedną nadzieję nam dając,
że kiedyś przekroczą też niebios próg,
ci którzy tutaj w bólu zostali.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal
oraz wzięli udział w ostatnim pożegnaniu

śp. Marii Lipowej
księdzu proboszczowi Markowi Kanteckiemu,
organiście, pani Urszuli Małeckiej, rodzinie,
sąsiadom i znajomym za modlitwę, uczestnictwo
we mszy świętej oraz złożone wieńce i kwiaty.
Serdeczne Bóg zapłać
składają
syn Wiktor i córka Basia z rodzinami
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Coroczne mistrzostwa precyzji i dokładności są doskonałą okazją do dobrej zabawy i polepszenia swojej sprawności. W tym roku pani Beata Kusz-Grygiel przygotowała
dla nas zajęcia pod hasłem „Na budowie u Boba”.
Zajęcia rozpoczęliśmy od założenia odpowiednego stroju, czyli kamizelki odblaskowej (jak na budowlańców
przystało). Następnie mieliśmy do wykonania wiele ciekawych zadań, takich jak tworzenie cegły i jej przewożenie na wózku, budowanie drogi do zamku, sprzątanie
budowy i ubieranie Boba Budowniczego, przeliczanie
wypłaty, uczestniczenie w przerwie obiadowej czy wkręcanie i wykręcanie śrubek.
To był bardzo emocjonujący dzień, pełen dobrej zabawy i
zdrowej rywalizacji.
Piotr S.

To, co Ciebie spotkało i nas nie ominie.
Ty już jesteś w Domu, my jeszcze w gościnie.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatnim pożegnaniu

śp. dr Aleksandry Poniży
księdzu proboszczowi Zbigniewowi Dobroniowi,
księdzu Andrzejowi Szulcowi, organiście,
chórowi pań, pani Kazi, zakładowi pogrzebowemu,
delegacjom, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom
i znajomym za modlitwę, uczestnictwo we mszy
świętej oraz złożone wieńce i kwiaty.
Serdeczne Bóg zapłać
składają
bratowa z córką Kasią
Popatrz jak szybko mija czas...
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Gminna pomoc dla Ukrainy
W związku z wybuchem wojny w Ukrainie gmina Włoszakowice aktywnie włączyła się w pomoc naszym wschodnim
sąsiadom. Niemal od samego początku
konfliktu organizowane są liczne zbiórki podstawowych artykułów potrzebnych
uchodźcom w pierwszych dniach po przekroczeniu granicy z Polską. Wielu Ukraińców znalazło też w naszej okolicy bezpieczne schronienie.
Akcje zbiórek organizowane były (i często
nadal są) m.in. przez Urząd Gminy Włoszakowice, Gminny Zakład Komunalny,
Stowarzyszenie MTS „Aktywne Włoszakowice”, Gminną Bibliotekę Publiczną,

gminne placówki oświatowe, miejscowe instytucje i organizacje oraz
lokalne firmy i osoby prywatne. W
ich ramach zbierano głównie artykuły żywnościowe, podstawowe środki
higieny osobistej i kosmetyki, koce
i śpiwory, płaszcze przeciwdeszczowe, zabawki i artykuły dla dzieci,
naczynia oraz czajniki i kuchenki mikrofalowe. Część zebranych darów
wyruszyła do Ukrainy, część została
rozdysponowana na miejscu, a część
wydawana jest na bieżąco.
Urząd Gminy Włoszakowice przyjął 14 uchodźców z Ukrainy (stan na

początek marca), którzy zostali zakwaterowani na terenie Ośrodka Żeglarskiego
w Boszkowie-Letnisku. Wśród nich jest
9 dzieci w wieku od 4 lat wzwyż. Wielu
Ukraińców znalazło schronienie również
w prywatnych domach i mieszkaniach oraz
siedzibach lokalnych firm.
Mieszkańcy Ukrainy z pewnością jeszcze
długo będą potrzebować naszej pomocy.
O wszelkich akcjach z tym związanych będziemy na bieżąco informować na stronie
internetowej www.wloszakowice.pl. Tymczasem już teraz dziękujemy wszystkim za
okazaną życzliwość i udzielone wsparcie.
A.A.

Filia Wydziału Komunikacji
we Włoszakowicach oficjalnie otwarta
Z samego rana w piątek 11 lutego we włoszakowickim Urzędzie Gminy swą działalność rozpoczęła filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lesznie.
Zanim jednak punkt przyjął pierwszych
klientów, odbyło się jego oficjalne otwarcie z udziałem zaproszonych gości.
W piątkowej uroczystości uczestniczyli
zarówno przedstawiciele gminy Włoszakowice, w tym: wójt Robert Kasperczak, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurpisz oraz sekretarz Karolina
Chlebowska, jak i przedstawiciele władz
powiatu leszczyńskiego i pracownicy starostwa – starosta Jarosław Wawrzyniak,
wicestarosta Maciej Wiśniewski, członek
zarządu powiatu Rafał Jagodzik, przewodniczący Rady Powiatu Jan Szkudlarczyk, radni powiatu Halina Florek i Stanisław Kasperski, sekretarz Katarzyna
Kamińska oraz naczelnik Wydziału Komunikacji Euzebiusz Szudra. Nie zabrakło też wójta gminy Wijewo Mieczysława Drożdżyńskiego, jako przedstawiciela
samorządu, dla którego otwarcie filii jest
równie ważną inicjatywą (ze względu na
możliwość rejestracji samochodów przez
mieszkańców Wijewa bliżej miejsca zamieszkania).
Podczas oficjalnego otwarcia zaproszeni
goście wyrazili swe zadowolenie z faktu
uruchomienia filii, istotnej nie tylko dla
mieszkańców gminy Włoszakowice, ale
też dla mieszkańców gminy Wijewo i zachodniej części gminy Święciechowa.

Przypomnijmy, że filia Wydziału
Komunikacji we Włoszakowicach,
mieszcząca się w przyziemiu pałacu
(obok wejścia do GZK), funkcjonuje
przez pięć dni w tygodniu, w poniedziałki w godzinach 8.00-15.30 oraz
od wtorku do piątku w godzinach
7.30-15.00. Punkt obsługuje zarówno
klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców – z wyłączeniem firm pośredniczących w rejestracji pojazdów.
Płatność za wykonaną usługę moż-

liwa jest tylko w formie bezgotówkowej
(poprzez płatność kartą lub wcześniej
opłacony przelew). Jeśli chodzi o wszelkie
sprawy związane z prawem jazdy, to nadal
załatwiane są one jedynie w leszczyńskim
starostwie.
Warto podkreślić, że na pierwszych stu
klientów włoszakowickiej filii czekały
ramki do rejestracji z hasłem: „Gmina
Włoszakowice – zamieszkaj tu”, sfinansowane ze środków promocji gminy.
A.A.

W otwarciu filii (mieszczącej się w przyziemiu pałacu) uczestniczyli zarówno
przedstawiciele gminy Włoszakowice, jak i przedstawiciele władz powiatu
leszczyńskiego i pracownicy starostwa

www.wloszakowice.pl

URZĄD GMINY

Nasze Jutro str. 5

Kolejne wnioski gminy o dofinansowanie
z Polskiego Ładu
Gmina Włoszakowice złożyła kolejne wnioski o dofinansowanie
w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład – Program Inwestycji
Strategicznych. Łączna wartość
planowanych projektów inwestycyjnych wynosi blisko 31 mln zł.
Tym razem władze naszego samorządu stawiają na rozbudowę infrastruktury oświatowej i drogowej.
Pięć wniosków o dofinansowanie
zostało złożonych przez aplikację Banku Gospodarstwa Krajowego. Trzy
z nich złożono w ramach drugiego naboru,
a dwa w ramach trzeciego naboru dedykowanego dla gmin, w których funkcjonowały
Państwowe Gospodarstwa Rolne.
W ramach drugiej edycji programu gmina Włoszakowice złożyła wnioski na poniższe projekty.
Projekt I: Nadbudowa budynku Zespołu
Szkół Ogólnokształcących przy ul. K. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz
z wymianą systemu instalacji grzewczej
Planowana inwestycja obejmuje m.in.: demontaż i roboty rozbiórkowe istniejącego
dachu, nadbudowę, przebudowę i rozbudowę piętra budynku, docieplenie dachu,
wykonanie niezbędnych instalacji, utworzenie 8 sal lekcyjnych (w tym 2 do nauki
indywidualnej), budowę 3 nowych łazienek
(w tym jednej z udogodnieniami dla osób
niepełnosprawnych), montaż windy dla
osób niepełnosprawnych oraz modernizację
kotłowni. Ponadto w części nadbudowanego
piętra zostanie utworzona baza hotelowa dla
sportowców, składająca się z 8 pokoi z łazienkami.
Inwestycja ta pozwoli na zorganizowanie kształcenia wszystkich uczniów włoszakowickiego ZSO w jednym, rozbudowanym budynku, co przyczyni się do
wyeliminowania dotychczasowych utrudnień organizacyjnych i komunikacyjnych.
Dodatkowo, poprzez utworzenie bazy hotelowej dla sportowców, umożliwi pełne wykorzystanie potencjału hali sportowo-środowiskowej oraz nowo powstałego stadionu
lekkoatletycznego z boiskiem wielofunkcyjnym.
Przewidywana wartość inwestycji:
10 mln zł
Kwota wnioskowanych środków:
8,5 mln zł
Dofinansowanie: do 85% kosztów kwalifikowalnych

Projekt II: Termomodernizacja z przebudową wewnętrzną i rozbudową
dwóch budynków znajdujących się we
Włoszakowicach przy pl. 21 Października wraz z zagospodarowaniem placu
przed budynkiem
Inwestycja dotyczy dwóch istotnych
budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych przy placu 21
Października we Włoszakowicach
– Gminnej Biblioteki Publicznej (w
budynku znajdują się również sale
wykorzystywane przez Samorządowe
Ognisko Muzyczne prowadzone przez
Gminny Ośrodek Kultury) oraz budynku szkolno-przedszkolnego (w którym
obecnie uczą się uczniowie klas „0”
Przedszkola nr 2 oraz klas pierwszych
Zespołu Szkół Ogólnokształcących we
Włoszakowicach, a który ma stać się
w przyszłości budynkiem przedszkola
publicznego).
Planowana inwestycja obejmuje: rozbudowę, przebudowę i dostosowanie
do najnowszych standardów pomieszczeń znajdujących się w budynkach
(tj. łazienek, sal bibliotecznych, klas
ogniska muzycznego i klas przedszkolnych), docieplenie elewacji, wymianę
okien i drzwi, wymianę niezbędnych
instalacji i oświetlenia na energooszczędne oraz zakup wyposażenia sal.
Betonowy plac przed budynkiem zostanie przearanżowany na minipark
z placem zabaw dla dzieci, miejscami
parkingowymi przy budynkach, wiatą
na rowery i elementami małej architektury. Wpłynie to na poprawę estetyki krajobrazu przestrzeni publicznej
centrum Włoszakowic, a także zachęci
tutejszych mieszkańców do korzystania z zasobów biblioteki.
Przewidywana wartość inwestycji:
12 mln zł

Kwota wnioskowanych środków: 10,2 mln zł
Poziom dofinansowanie: do 85%
kosztów kwalifikowalnych
Projekt III: Przebudowa ul. Mórkowskiej w Krzycku Wielkim
Planowana inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m.
Realizacja inwestycji pozwoli
na przeniesienie uciążliwego
ruchu z ulicy Prymasa Andrzeja
Krzyckiego poza centrum miejscowości,
tworząc swego rodzaju obwodnicę Krzycka
Wielkiego. Wpłynie to również na poprawę
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do miejscowej szkoły.
Przewidywana wartość inwestycji:
4,9 mln zł
Kwota wnioskowanych środków:
4,655 mln zł
Poziom dofinansowania: do 95% kosztów
kwalifikowalnych.
W ramach trzeciej edycji programu gmina Włoszakowice złożyła wnioski na poniższe projekty.
Projekt I: Przebudowa drogi gminnej
w Ujazdowie
Projekt zakłada poszerzenie drogi do 6 m
oraz wykonanie podbudowy zasadniczej
z kamienia łamanego, odwodnienia i nawierzchni asfaltowej. Ponadto po jednej
stronie drogi zostanie wybudowany chodnik z kostki brukowej, a nową ulicę oświetlą energooszczędne latarnie.
Przewidywana wartość inwestycji:
1,5 mln zł
Kwota wnioskowanych środków:
1,47 mln zł
Projekt II: Przebudowa ul. Kaczmarka
w Krzycku Wielkim
Planowana inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej w terenie zabudowanym na długości ok. 350 m. Nawierzchnia pieszo-jezdni na tym odcinku wykonana
zostanie z kostki betonowej. Droga będzie
miała również odpowiednie odwodnienie
oraz energooszczędne oświetlenie.
Przewidywana wartość inwestycji:
2,5 mln zł
Kwota wnioskowanych środków:
2,45 mln zł
Poziom dofinansowania: do 98% kosztów
kwalifikowalnych
Sekretarz gminy Włoszakowice
Karolina Chlebowska
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Punkt potwierdzający profil zaufany
w Urzędzie Gminy Włoszakowice
Uprzejmie informujemy, że za zgodą Ministra Cyfryzacji gmina Włoszakowice
uruchomiła punkt potwierdzania profili
zaufanych ePUAP. Punkt ten znajduje się
w budynku miejscowego Urzędu Gminy
(ul. K. Kurpińskiego 29, Punkt Obsługi
Klienta – pokój 106 na I piętrze).
Co to jest profil zaufany?
Profil zaufany to zestaw danych elektronicznych, które identyfikują Cię w systemach podmiotów wykorzystujących tę
metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz adres
poczty elektronicznej (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny)
możesz załatwić wiele spraw urzędowych
bez wychodzenia z domu, z dowolnego
miejsca, 24 godziny na dobę. Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności systemu
ePUAP.

W jaki sposób można założyć
profil zaufany?
Złóż wniosek o profil zaufany online na stronie www.gov.pl/web/
gov/zaloz-profil-zaufany i podpisz
wniosek otrzymanym kodem SMS.
W ciągu 14 dni od daty przesłania
wniosku zgłoś się do punktu potwierdzającego w Urzędzie Gminy
Włoszakowice w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP.
Punkt potwierdzający stwierdza
tożsamość osoby wnioskującej na
podstawie dowodu osobistego lub
paszportu. Potwierdzenie tożsamości zajmuje zazwyczaj nie więcej
niż kilka/kilkanaście minut.
Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od
daty złożenia wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się do punktu po-

twierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, wniosek ten uważa
się za bezskuteczny.
Jakie są korzyści z posiadania profilu
zaufanego?
Profil zaufany to podpis elektroniczny,
który nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania czy korzystania
z dodatkowych urządzeń. Jest to bezpłatne narzędzie, ważne przez trzy lata od momentu jego potwierdzenia.
Wójt gminy Włoszakowice zaprasza i
zachęca do zakładania i potwierdzania
profilu zaufanego oraz do aktywnego
korzystania z usług e-administracji.
Więcej informacji na ten temat można
uzyskać na stronie internetowej www.
gov.pl oraz w Urzędzie Gminy Włoszakowice (pok. 106, tel. 65 52 52 960).
UG

Wizyta żołnierzy w Urzędzie

W czwartek 17 lutego wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak gościł w siedzibie Urzędu dowódcę 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu płka Zbigniewa Targońskiego oraz dowódcę 125. Batalionu Lekkiej Piechoty w Lesznie
ppłka Dariusza Wyrzykowskiego wraz z delegacją żołnierzy. Warto podkreślić, że pułkownik Targoński, który 1 grudnia ub. r. objął
dowodzenie nad wielkopolską Brygadą, odwiedził naszą gminę po raz pierwszy.
Podczas wizyty goście zwiedzili Pałac Sułkowskich, gdzie wójt Robert Kasperczak przedstawił historię gminy Włoszakowice oraz
życiorysy ważnych i zasłużonych dla niej osób.
Sekretarz gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska

www.wloszakowice.pl
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Wizyta wójta w przedszkolu „Słoneczko”
23 lutego wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak oraz sekretarz gminy Karolina Chlebowska wizytowali włoszakowickie Przedszkole Niepubliczne
„Słoneczko”, korzystając ze specjalnego zaproszenia
dyrekcji placówki.
Podczas wizyty najstarsza grupa przedszkolaków zaprezentowała muzyczny występ artystyczny oraz złożyła
wójtowi podziękowanie za zrealizowaną inwestycję drogową, dzięki której placówka zyskała komfortowy i bezpieczny dojazd. Mowa oczywiście o przeprowadzonej w
ubiegłym roku budowie nawierzchni asfaltowej na prowadzącej do przedszkola ulic Krańcowej. Następnie zaproszeni goście odwiedzili wszystkie grupy przedszkolne
i żłobkowe, przy okazji zapoznając się z bazą lokalową
i dydaktyczną oraz wyposażeniem budynku.
Na zakończenie spotkania dyrekcja i kadra przedszko- rozwoju placówki.
Sekretarz gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska
la szczegółowo omówiła funkcjonowanie oraz plany

INWESTYCJE

Nowe chodniki
i przejścia dla pieszych w gminie
z Góry (na zlecenie powiatu leszczyńskiego) wykonywała
prace związane z przebudową chodnika oraz budową nowego przejścia dla pieszych. W wyniku modernizacji powstały
również rampy krawężnikowe, system fakturowych oznaczeń
nawierzchni oraz oświetlenie przejścia. Na jezdni przed przejściem zostaną ponadto zastosowane pasy wibracyjno-akustyczne, mające na celu obniżenie prędkości przejeżdżających
tędy pojazdów.
Koszt przebudowy chodnika wraz z budową przejścia dla pieszych wyniósł 315 tys. zł i został sfinansowany przez powiat
leszczyński.

Ostatniego dnia lutego wójt Robert Kasperczak oraz kierownik ZDG Radosław Sieracki wizytowali miejsca na terenie
naszej gminy, w których prowadzone były roboty budowlane
polegające na budowie lub przebudowie ciągów pieszych.
W Skarżyniu pracownicy Zarządu Dróg Gminnych wykonywali prace związane z budową nowego chodnika o długości
127 m. Inwestycja obejmowała roboty ziemne (polegające na
usunięciu warstwy gruntu), wykonanie podbudowy pod elementy ciągu oraz położenie nawierzchni z kostki brukowej.
Na wybranym odcinku (wzdłuż drogi) wymienione zostały
także obrzeża krawężnikowe.
Koszt zadania wyniósł 20 tys. zł. Budowa chodnika w znacznym stopniu podniosła bezpieczeństwo mieszkańców wsi
oraz dzieci udających się na przystanek autobusu szkolnego.
***
Jednocześnie na ulicy Grotnickiej we Włoszakowicach (w rejonie skrzyżowania z ul. K. Kurpińskiego) Spółka Drogtranz

***
Wspomniana wyżej firma wykonała też nowe przejście dla pieszych na ulicy Dworcowej w Boszkowie-Letnisku (w rejonie
wjazdu na parking gminny). Zamontowano tam również radar
informujący o prędkości ruchu pojazdów.
N.J.

str. 8 Nasze Jutro

OSP

www.wloszakowice.pl

Zebrania w jednostkach OSP rozpoczęte
Tegoroczne walne zebrania
sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy
Włoszakowice rozpoczęły
się 4 lutego. Jako pierwsza
miniony rok podsumowała OSP w Grotnikach,
z kolei 11 lutego spotkali
się członkowie OSP w Bukówcu Górnym. Kolejnymi miejscowościami, w
których odbyły się zebrania, były Zbarzewo (18
lutego), Włoszakowice (25
lutego), Dominice (3 marca), Jezierzyce Kościelne (4 marca) i
Boszkowo (5 marca). We wszystkich spotkaniach uczestniczył
wójt Robert Kasperczak.
Podczas zebrań omówione zostały najważniejsze kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oraz planami na
kolejne lata. Poruszono również zagadnienie dotyczące wejścia
w życie nowej ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych oraz świadczeniach ratowniczych dla
strażaków.

W dalszej kolejności
zarządy wszystkich
jednostek otrzymały absolutoria za
okres sprawozdawczy. Przyjęto także
plany działalności
i plany finansowe
na rok 2022. Przy
okazji poruszono
też istotne sprawy
dotyczące poszczególnych miejscowości. Wójt Robert
Kasperczak omówił
przede wszystkim realizowane i planowane inwestycje gminne,
finansowane zarówno ze środków własnych samorządu, jak i
w ramach złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków
zewnętrznych.
Poza członkami jednostek i wójtem w zebraniach uczestniczyli
również prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie Arkadiusz Pawlak oraz prezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP we Włoszakowicach Przemysław Konieczny.
PW

WYDARZENIA

„Jezierzycki zlot czarownic”
Jako pierwsze w tym roku
świętowanie Dnia Kobiet
rozpoczęły mieszkanki Jezierzyc Kościelnych. Okolicznościowe spotkanie z tej okazji, pod tytułem „Jezierzycki
zlot czarownic”, odbyło się
25 lutego w tamtejszej sali
wiejskiej.
Piątkową imprezę otworzyła
sołtys Jezierzyc Agnieszka
Przewoźna, która powitała
licznie zgromadzone panie
(na czele z zaproszoną sekretarz gminy Włoszakowice Karoliną Chlebowską)
oraz złożyła im serdeczne
życzenia. Poza życzeniami
wszystkie świętujące kobiety
otrzymały również prawdziwie wiosenne prymulki. Nie
zabrakło też uroczystego obiadu, słodkiej niespodzianki
w postaci tortu oraz występu miejscowego kabaretu.
W trakcie spotkania w jezierzyckiej sali wiejskiej pojawili się niespodziewani goście w osobach wójta gminy

Włoszakowice Roberta Kasperczaka oraz starosty leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka. Obaj panowie także
obdarowali panie wiosennymi kwiatkami.
A. Przewoźna

www.wloszakowice.pl
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Od redakcji. W związku ze zbliżającym się początkiem nowego sezonu żużlowego w tym i kolejnym numerze „Naszego Jutra” opublikujemy dwuczęściowy artykuł starosty leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka (z zamiłowania historyka i regionalisty) o pochodzących z Włoszakowic twórcach leszczyńskiego żużla.

Twórcy leszczyńskiego żużla pochodzili z Włoszakowic.
Cz. I: Stanisław Ciesielski (1906-1976)
Leszczyńscy żużlowcy rozpoczynają
kolejny sezon sportowej rywalizacji, w
którym znaczącą rolę może odegrać pochodzący z Krzycka Wielkiego Damian
Ratajczak. Zapewne niewielu mieszkańców gminy zdaje sobie jednak sprawę,
że 84 lata temu żużel w Lesznie zainicjowali zawodnicy rodem z Włoszakowic.
Poniżej opowiem o pierwszym z nich.

Stanisław Ciesielski urodził się we Włoszakowicach 2 maja 1906 roku, w rodzinie piekarza Stanisława Ciesielskiego i
jego żony Marianny (z d. Szymańskiej).
Tu spędził dzieciństwo i lata młodzieńcze
oraz wyuczył się zawodu ślusarza. Służbę
wojskową odbywał w 55 pułku piechoty
w Lesznie, a po późniejszych ćwiczeniach
rezerwy uzyskał stopień plutonowego. Od
1927 roku mieszkał w Lesznie, w 1938
roku przy Nowym Rynku 22. Prowadził
tam własny zakład ślusarski.
W pierwszych zawodach motocyklowych,
rozegranych 24 kwietnia 1938 roku na
żużlowej bieżni stadionu Sokoła w Lesznie, Ciesielski wystartował na motocyklu
Sarolea w klasie 500 cm3 i zajął trzecie
miejsce (za Wacławem Ottą i Arturem
Krämerem). Turniej ten zorganizowało
leszczyńskie Zrzeszenie Automobilistów
(do którego należeli głównie taksówkarze), a nieporozumienia związane z jego

rozliczeniem spowodowały rozłam i
powstanie pomysłu o założeniu nowego klubu motocyklistów. W ten sposób 7 maja 1938 roku odbyło się zebranie inauguracyjne Leszczyńskiego
Klubu Motocyklowego (LKM), zainicjowane i zagajone właśnie przez
Ciesielskiego. Na kolejnym zebraniu
11 maja 1938 roku włoszakowiczanin
oficjalnie wstąpił do LKM i został wybrany członkiem Komisji Rewizyjnej
Klubu. Z kolei na walnym zebraniu
12 stycznia 1939 roku wybrano go
wiceprezesem LKM, którą to funkcję
pełnił do wybuchu wojny. Nadal był
też czynnym zawodnikiem. W dniu
14 kwietnia 1939 roku jako jeden z 22
reprezentantów LKM uczestniczył w
rajdzie „Goniec Motorowy w Obronie
Ojczyzny” w Rawiczu. Natomiast 11
czerwca 1939 roku brał udział w zawodach żużlowych w Kościanie. W
klasie motocykli o pojemności silników 500 cm3 zajął tam trzecie miejsce, przegrywając z kolegami klubowymi Wacławem Ottą i Wincentym
Krupką. Były to jego ostatnie zawody
przed wybuchem wojny.
Zmobilizowany do 52 pułku piechoty
ze Złoczowa brał udział w kampanii
wrześniowej 1939 roku w ramach 12
Dywizji Piechoty Armii „Prusy”, która walczyła m.in. w bitwie pod Iłżą.

W konsekwencji dostał się do niewoli niemieckiej. Osadzono go w Stalagu V B Villingen. Następnie przebywał w stalagach
VIII C w Żaganiu i VIII A w Zgorzelcu. 2
sierpnia 1940 roku został zwolniony z obozu jenieckiego i skierowany na roboty przymusowe do Walzhut w zachodnich Niemczech, blisko granicy szwajcarskiej.
Po wojnie wrócił do Leszna i zamieszkał
przy ulicy Przemysłowej. Dalej prowadził
własny zakład ślusarski – Szlifiernię Cylindrów i Wyrób Tłoków (z siedzibą w Lesznie
przy ul. Przemysłowej 25, później zakład
funkcjonował przy ul. Hanki Sawickiej 5).
Do Leszczyńskiego Klubu Motocyklowego
ponownie wstąpił po jego reaktywacji w
maju 1946 roku. W dniach 21-22 lipca 1946
roku wziął udział jako zawodnik w I Motocyklowym Rajdzie po Ziemiach Odzyskanych. W zawodach żużlowych wystartował
29 marca 1948 roku podczas wyścigów
wiosennych w Lesznie. Wtedy już w kategorii oldbojów zajął trzecie miejsce w klasie motocykli o pojemności silników ponad
200 cm3. W ewidencji czynnych członków
klubu figurował jeszcze w 1950 roku, kiedy
to dysponował motocyklem Tryumph 500.
Stanisław Ciesielski zmarł 9 września
1976 roku w Lesznie. Pochowany został
na cmentarzu przy ulicy Kąkolewskiej, we
wspólnym grobie z wcześniej zmarłą żoną
Wandą (z d. Winkhof, 1910-1969).
Jarosław Wawrzyniak

Prezentacja przed zawodami motocyklowymi na bieżni żużlowej stadionu Sokoła
w Lesznie (przed II wojną światową)
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Od redakcji. W związku z ostatnimi wydarzeniami w Ukrainie i jednocześnie obchodzoną niedawno 237. rocznicą urodzin Karola
Kurpińskiego przypominamy artykuł z 215 i 216 numeru „Naszego Jutra” (maj-czerwiec 2008 r.), w którym organista pochodzenia
ukraińskiego Rościsław Wygranienko przedstawia miejsca na dzisiejszych ziemiach ukraińskich powiązane z urodzonym we Włoszakowicach kompozytorem.
Poniższy artykuł, specjalnie na prośbę redakcji „Naszego Jutra”, napisał Rościsław Wygranienko – znakomity organista pochodzenia ukraińskiego, który koncertował we Włoszakowicach w sierpniu ubiegłego roku. Rościsławowi Wygranience, który przygotowuje doktorat z polskiej muzyki organowej na Akademii Muzycznej w Warszawie, nieobce są pasje naukowe. W poniższym
artykule autor ustala ostatecznie położenie miejscowości Moszków w Ukrainie, o której dotychczas tyle tylko wiedziano, że Karol
Kurpiński przebywał tam w latach ok. 1800-1808, grając w kapeli dworskiej hrabiego Franciszka Polanowskiego i nabywając
samodzielnej praktyki muzycznej, która zaprowadzić go miała ostatecznie na pozycję dyrektora Opery Teatru Narodowego w Warszawie i wybitnego reformatora polskiej sceny muzycznej.

Karol Kurpiński a Moszków

W biografiach Karola Kurpińskiego lata
1800-1808 zazwyczaj są opisane jako pobyt u starosty Feliksa Polanowskiego w
jego majątku w Moszkowie koło Lwowa
Ta enigmatyczna wzmianka nic jednak
nie wyjaśnia. Postanowiłem przeprowadzić poszukiwania, które mogłyby precyzyjnie ustalić położenie tej miejscowości.
Zakładając, że obecnie miejscowość ta znajduje się na terenie Ukrainy, posłużyłem się
źródłami tak ukraińskimi, jak i polskimi z
okresu przedwojennego. Pierwszym ustalonym faktem było to, iż obecnie miejscowość o takiej nazwie nie istnieje. Nie było
jej również w źródłach, opisujących zmiany
w nazewnictwie geograficznym po ostatnich korektach granic. Posłużyłem się więc
,,Słownikiem Geograficznym Królestwa
Polskiego” (1880-1902) Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego, gdzie w tomie VI
(wyd. 1885) na s. 730 znajduje się taka oto
wzmianka:
Moszków (rus.1 Moszkiw), w[ie]ś, pow[iat]
sokalski, 10 kil[ometrów] na zach. od sądu
powiat[owego], urzędu poczt. i st[acji]
kol[ejowej] w Sokalu. Na płn. leżą Waręż
(w[ie]ś) i Bojanicze, na wsch. Sawczyn, na
płd. Szmitków i Siebieszów, na zach. Leszczków. W środkowej części obszaru, na zach.
od zabudowań wiejskich, nastaje mały potok

i płynie na wsch., a poza granicami
wsi łączy się z innym potokiem, z którym wspólnie tworzy strumyk Bród,
lewoboczny dopływ Bugu. W płn.zach. stronie wsi wznosi się wzgórze
Moszków do 282 m (znak triang.).
Do obszaru dworskiego należą młyny: Semeny i Popowski, oba koło
Szmitkowa. [...] W r. 1880 było
558 m[ieszkańców] w gm. (miedzy
nimi 63 obrz[ądku] rz[ymsko)-kat[olickiego]). Par[afia] rz.-kat. w
Warężu, gr[ecko]-kat. w Szmitkowie. [...]
Mimo dość precyzyjnej wskazówki (odległość w kilometrach) próby
znalezienia wsi nie dały rezultatów,
dopóki nie ustaliłem – i to jest druga
wiadomość – że obecnie Moszków
(Moszkiw) nosi nazwę Huta. Jednocześnie inne źródło wskazywało, że
pod nazwą Huta również funkcjonuje wcześniejsza wieś Szmitków (ukr.
Szmytkiw). Szmitków we wzmiankowanym ,,Słowniku...” został
zaś opisany w sposób następujący
(SGKP, t. XII [z 1892 roku], s. 13):
Szmitków al[bo] Smitków, w[ie]ś,
pow. sokalski, 10 klm. na płd.-zach.
od Sokala (sąd pow[szechny]), 7
klm. od urz[ędu] poczt. w Ostro-

Mapa polska z 1936 r. z Moszkowem

wie. Na płn.-zach. leży Moszków, na płn.wschód Sawczyn, na wsch. Zawisznia, na
płd.-wsch. Boratyn, na płd.-zach. Siebieczów. Wieś leży w dorzeczu Wisły za pośrednictwem Brodu (dopł[yw] Bugu). [...] W r.
1880 było [...] 375 gr[eko]-katol[ików], 71
rzym.-kat, 14 izr[aelitów]; [w tej liczbie
było] 281 Rusinów, 179 Polaków. Par[afia] rz.-kat. w Sokalu2, gr.-katol. w miejscu, dek[anat] bełzki. We wsi cerkiew.
Do par[afii] należą: Sawczyn, Moszków,
Bojanice i Hatowice. Cerkiew drewniana
na podmurowaniu, wzniesiona w r. 1755
przez Tomasza Polanowskiego, dziedzica.
Tak podaje Szematyzm3 dyec[ezyi] gr[ecko]-kat[olickiej] przemyskiej z r. 1879,
Dzieduszycki Maurycy zaś pisze w „Kronice Dzieduszyckich”, że Róża z Lipskich
Dzieduszycka fundowała 24 grudnia 1748
r. w ojczystym majątku Smitkowie cerkiew.
We wsi jest szkoła etat. l-klas.
Odnaleźć miejscowość Huta udało się dopiero na wojskowej, najbardziej szczegółowej mapie topograficznej Ukrainy. Jest to
połączenie niegdysiejszych wsi Moszkowa
i Szmitkowa, co wynika z przeprowadzonej
analizy polskiej mapy topograficznej z roku
1936. Według książki I. Waszkiwa ,,Sokal
i Prybużżia”, na dzień 1.01.1999 wieś zamieszkiwało 528 osób.
Trzecie odkrycie było takie, że dawny
Moszków znajduje się ok. 90 km na północ
od Lwowa, prawie na pograniczu Galicji z
Wołyniem, w związku z czym określenie
„koło Lwowa” jest w dużym stopniu niefortunne. Większe miejscowości w okolicy
– to Sokal i Krystynopol (obecnie Czerwonohrad). Z tego wynika, że dla Kurpińskiego
wyjazdy do Lwowa mogły być dużym wysiłkiem. Jednocześnie udało się natrafić na
inne interesujące rzeczy, m.in. na archiwalne zdjęcie zniszczonego pałacu w Szmitkowie, zrobione w roku 1915 (zob. poniżej).
Choć brak na razie dokładniejszych informacji, można przypuszczać, iż mógł być
to pałac Polanowskiego (zważywszy na

www.wloszakowice.pl
rozmiar wsi, wątpliwym byłoby istnienie
drugiego pałacu). Warto jednak zauważyć,
że mieścił się ów pałac nie w Moszkowie,
lecz w mniejszej części dzisiejszej Huty –
Szmitkowie. Zastanawiającym jest to, że
cytowany wyżej opis Szmitkowa, pomimo
wzmianki o Polanowskim (ojcu Franciszka?), słowem nie wspomina o istnieniu
tego pałacu.
Obecnie we wsi są dwie cerkwie (w tym
jedna nowej budowy); pałac prawdopodobnie się nie zachował. Historia całej okolicy
jest dość niezwykła, gdyż aż do 1951 roku
Huta wraz z Krystynopolem i częścią Sokala znajdowała się w granicach Polski.
W 1951 roku nastąpiła ostatnia po wojnie
zmiana granic, kiedy to na wniosek Stalina
nastąpiła polsko-radziecka wymiana terytorialna: 480 km kwadratowych polskiego
terytorium zostało wymienione na równorzędny terytorialnie kawałek terenów
zachodnioukraińskich z ulokowanym na
nich miastem Ustrzyki Dolne. Wymiana
była potrzebna stronie radzieckiej, gdyż
na uzyskanym obszarze znajdowały się
bogate złoża węgla kamiennego.
Kolejną istotną informacją jest ta, iż Huta
– miejsce działalności i zamieszkania Karola Kurpińskiego – znajduje się w odległości zaledwie 7 km od polskiej granicy.
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Zdjęcie jest własnością Oresta Antoszkiwa i pochodzi ze strony www.sokal.lviv.ua
Nie oznacza to jednak, iż dotarcie do
celu jest łatwe; do najbliższego przejścia granicznego w Hrebennem jest
prawie 60 kilometrów.
Dotarcie do byłego Moszkowa będzie
jednak o wiele łatwiejsze za kilka lat,
kiedy zostanie wybudowane nowe
przejście graniczne DołhobyczeUhrynów, skąd do Huty będzie jedynie 20 kilometrów.
Już dziś na miejscu przyszłego przejścia granicznego odbywają się pol-

sko-ukraińskie imprezy kulturalne.
Rostislaw Wygranienko
***
Przypisy:
1. Jak wiadomo, językiem „ruskim” nazywano wówczas język ukraiński.
2. Jako rzymski katolik, Kurpiński musiał odwiedzać najbliższy kościół w Sokalu. Sprawą otwartą pozostają jego możliwe związki
(pobytowe lub artystyczne) z Sokalem.
3. Polska fonetyczna wymowa zapożyczonego niemieckiego słowa Schematismus.

Od redakcji. Publikujemy niezwykle ciekawą monografię działającej niegdyś w Dominicach Szkoły Podstawowej. Autorką tekstu
jest nauczycielka Szkoły Podstawowej w Wijewie Barbara Czaińska (kiedyś Barbara Krystians z Dominic).

Monografia Szkoły Podstawowej
w Dominicach 1907-1964
Pierwsze zapiski dotyczące Dominic pochodzą z początku XIII
wieku. Wzmiankę o tej miejscowości podaje Stanisław Smołka
w książce pt.: „Mieszko Stary i jego wiek”. W rozdziale II, zatytułowanym „Społeczeństwo chłopskie”, czytamy: Osada rybacka składała się w 1210 z sześciu chłopów; z nich czterech, tj.
Radoch, Świętosz, Plewna i Nudosza obowiązani byli przez trzy
dni w tygodniu składać księciu daninę po 12 ryb długości łokcia
i prócz tego po trzy garnce miodu co roku, gdyż w lesistej okolicy łatwo było bez wielkiej pracy parę barci utrzymać; Nowosz
i Racław jednak musieli z synami co dzień na połów ryb wychodzić i wszystko, co nałowili, zabierał im włodarz książęcy.
Przeszło 750-letnia historia tej prastarej osady słowiańskiej nie
przyniosła jej mieszkańcom wielkich zmian. Wieś w pewnym
sensie stała się pomnikiem dalekiej przeszłości, na co zwracał
uwagę mgr Feliks Zimiński w artykule pt.: „Na kronikarskiej
ścieżce. Dominice” (Gazeta Poznańska z września 1960 r.): Na
początku wsi turysta natrafia na przeszło 100-letnią figurę, której sędziwy wiek poświadczony jest datą 1850. Stąd ciągną się
już pierwsze zabudowania i tutaj droga z lasu spotyka się z inną
szerszą, prowadząca od drugiej historycznej wsi Włoszakowice,
odległej o 5 km. Na prawo od skrzyżowania dróg szeroka ulica
wiejska dochodzi do jeziora. I tutaj właśnie odsłania się rybac-

ki charakter wsi. Przeszłość odżywa silnymi reminescencjami.
Poczerniałe płoty i szopy oddzielają od drogi gospodarstwo rybackie, nadając całej okolicy zupełnie niezwykły charakter. W
tym miejscu wieje wiatr historii. Od tych samych brzegów, od
czarnych słupów, pni wbitych w piasek nadbrzeżny odwiązywali
swoje łodzie rybackie synowie Nowosza i Racława. Z zamyślenia wyrywa nas turkot motoru. Z przystani zasłoniętej szałasami wypływa łódź wioząca trzech rybaków, ciężko załadowana
brunatnymi sieciami. Podczas, gdy dwóch rybaków dogląda
sieci, trzeci przy rufie obsługuje motor. Potomkowie dawnych
dominickich rybaków wypływają na jezioro, przebywając drogę
tylekroć przebytą przez pokolenia ich dziadów…
Z historycznych momentów życia wsi należy wyróżnić pierwsze
20-lecie ubiegłego wieku. W 1907 roku Niemcy wybudowali tu
szkołę w celu zgermanizowania osady, wyrwania jej polskości
z serc najmłodszych. Tak szeroko zakrojone działania zaborców nie dały jednak istotnych rezultatów. Polacy od wieków
– pozostali nimi nadal. Dowodem tego był m.in. duży wkład
mieszkańców Dominic w Powstanie Wielkopolskie 1918 roku.
Sześciu mężczyzn stanęło z bronią pod Zbarzewem i Zaborówcem do walki o niepodległość ojczyzny. Jeden z powstańców,
pełniąc z bronią u nogi wartę w Dominicach, nucił patriotycz-
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ną pieśń Karola Kurpińskiego, syna ziemi
włoszakowickiej: Oto dziś dzień krwi i
chwały, Oby dniem wskrzeszenia był…
Podobne objawy przywiązania do polskości, takie jak dotrzymanie obywatelstwa
polskiego przez wszystkich mieszkańców
wsi, ukrywanie osób niebezpiecznych dla
okupanta, przemycanie broni członkom organizacji podziemnych itp., dominiczanie
wykazywali w czasie okupacji hitlerowskiej.
W drugiej połowie XX wieku Dominice
były niewielką wioską liczącą (wraz ze
szkołą) 17 zagród z 19 rodzinami: 10 chłopskimi, 8 robotniczymi (w tym 2 rybackimi)
i 1 inteligencką. Głównym zajęciem i zarazem źródłem utrzymania mieszkańców wsi
była praca na roli (75%), reszta utrzymywała się ze źródeł pozarolniczych, w tym
rybołówstwa i innej pracy zarobkowej.
Małe skupisko ludności, wyspowe położenie wioski („za lasami, pagórkami, jeziorami”, „wszędzie lasek – wszędzie piasek”),
niska urodzajność gleb i wiele dodatkowych czynników wpłynęło na upośledzenie oświatowo-kulturalne środowiska.
Jedyną placówką oświatowo-kulturalną
działającą kiedykolwiek w wiosce była
szkoła, zbudowana przez Niemców w latach 1907-1908. Grunt pod jej budowę
został wykupiony od obywatela Kaspra
Zająca z Dominic przez Starostwo Wschowy. 1,59 ha gruntu piaszczystego VI klasy
bonitacyjnej wydzielono w centrum wioski. Prace budowlane zostały wykonane w
ciągu 8 miesięcy, bez udziału miejscowej
ludności, przez firmę ze Wschowy. Na spadzistym terenie w stronę ulicy wystawiono
obszerny w stosunku do potrzeb i okazały
budynek szkolny – murowany z dachem
typu naczółkowego. Urządzenie w nim
jednej izby lekcyjnej umożliwiało wprowadzenie najniższego stopnia organizacyjnego szkoły. Dla nauczyciela przygotowano
z kolei wygodne trzypokojowe mieszkanie
oraz wybudowano obiekt gospodarczy.
Prace murarskie i stolarskie wykonano bar-
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dzo starannie i schludnie.
Z powodu braku kroniki szkolnej z
tamtych lat trudno jest wiernie odtworzyć funkcjonowanie placówki
do 1939 roku. Dlatego też podane
niżej informacje oparte są jedynie
na „żywej pamięci” starszych mieszkańców Dominic. Pewne jest to, że
tutejsza szkoła zawsze była jednoklasówką z jednym nauczycielem i
liczbą uczniów nie wyższą niż 30.
Realizowała program nauczania początkowego, a jej szkołą zbiorczą do
1939 roku była placówka we Włoszakowicach, względnie w Bukówcu
Górnym (w rzeczywistości edukacja
dzieci kończyła się na Dominicach).
W 1908 roku naukę w szkole rozpoczęło 26 dzieci z Dominic. Od tego
roku aż do wybuchu I wojny światowej nauczycielami byli tu Niemcy. Ich nazwiska brzmiały: Heller,
Fryschke i Zantkau. Z nich tylko ten
drugi był pochodzenia polskiego i
znał język polski. Z metod dydaktycznych i wychowawczych niektórzy tutejsi mieszkańcy zapamiętali
szturchańce, boksy i bicie laską.
Rygor kija panował wszechmocnie,
szczególnie na lekcjach gimnastyki
(i to na przyrządach!), języka niemieckiego, historii Niemiec oraz religii. W pamięci zachowała się także
postać 13-letniego Kazimierza Ratajczaka – ucznia, który buntował się
przeciwko karom cielesnym. Wspomnianego Hellera wywrócił w klasie
podkładając mu nogę, a Walkiego
z Włoszakowic uderzył pięścią w
brzuch na oczach pozostałych dzieci, po czym uciekł.
W czasie I wojny światowej szkoła
w zasadzie była zamknięta za wyjątkiem dwóch dni w tygodniu, w
których przyjeżdżali na zmianę nauczyciele z Górska, Zaborówca i
Włoszakowic. W 1919 roku przybył

Budynek dawnej Szkoły Podstawowej w Dominicach, obecnie siedziba Spółdzielni
Socjalnej „Kotwica”
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tu pierwszy polski nauczyciel – Ogiński,
a po nim jego siostra – wykwalifikowana
nauczycielka nazwiskiem Pankał. Począwszy od 1921 roku nauczyciele zmieniali się
prawie co roku. Byli nimi: Zofia Markiewiczówna z Małopolski, Helena Podpudłówna, Wincenty Kochutyński z Leszna, Stefania Markiewiczówna, Stanisław Cieśliczak,
Stanisław Szymczak, Marian Nowak oraz
panowie Ziemkowski i Nowacki (byli to
przeważnie młodzi, samotni nauczyciele).
Od 1934 do 1939 roku nauczycielem w Dominiach był Marian Ruszkowski, po 1945
roku pracujący w Grotnikach, a później zamieszkały w Poznaniu.
Przed wrześniem 1939 roku szkoła liczyła
20 uczniów. Podczas okupacji hitlerowskiej
starsze dzieci z Dominic w pewnym okresie
uczęszczały do szkoły niemieckiej we Włoszakowicach. Od 1944 roku budynek szkolny w Dominicach był zajęty przez młodzież
spod znaku Hitlerjugend. Nowi lokatorzy
przyczynili się do prawie doszczętnego
zniszczenia sprzętów szkolnych i pomocy
naukowych. Po wojnie, przez okres jednego roku, działała tu szkoła z 8 uczniami. Jej
nauczyciel Lech Kamiński prowadził kurs
wieczorowy dla dorosłych, na który uczęszczali mieszkańcy wsi. Od września 1946
roku dzieci z Dominic uczęszczały do szkół
w Górsku (do klas młodszych) i we Włoszakowicach (do klas starszych). Dominicka
szkoła została zamknięta, a w jej budynku
zamieszkał prywatny dzierżawca Aleksander Szramiak. Izba lekcyjna była użytkowana przez miejscową brygadę rybacką.
Istniał tutaj także punkt biblioteczny, a sporadycznie odbywały się zabawy wiejskie,
seanse filmowe i zebrania wiejskie. Okres
od 1946 do 1959 roku stał pod znakiem dewastacji obiektu szkolnego: częściowo pozrywane piorunochrony, powybijane szyby
i ramy okienne, podrapane ściany, dziurawe
dachy, spalone opłotowanie, ustępy szkolne
w ruinie itp. W takim właśnie stanie znajdował się w 1958 roku, kiedy to miejscowe
koło Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, kierowane przez Bogdana Jankowskiego, podjęło starania o ponowne otwarcie
szkoły. Po osobistej wizycie w Dominicach
mgra Mariana Prażmowskiego zapadła decyzja Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego o ponownym uruchomieniu
tej placówki. Kosztem ponad 20 tys. zł z
budżetu gromadzkiego oraz datków mieszkańców wsi przygotowano warunki do rozpoczęcia nauki szkolnej: zakupiono sprzęt,
przeprowadzono drobne remonty i naprawy
obiektu, odmalowano wnętrze itd.
7 stycznia 1959 roku wioska ożywiła się. Na
uroczyste otwarcie szkoły przybyli przedstawiciele ZSL-u z Leszna i Poznania (na
czele z sekretarzem Wojewódzkiego Komitetu ZSL posłem Zdzisławem Nowakiem),
sekretarz Komitetu Powiatowego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej towarzysz
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Ślebioda, przewodniczący Prezydium Po- od 1961 roku w placówce dostępny po odbyciu 3-letnich zaocznych studiów
wiatowej Rady Narodowej w Lesznie Ta- był odbiornik telewizyjny dla użyt- nauczycielskich w Poznaniu, zdobył dodatdeusz Dudziński oraz Inspektor Szkolny ku wszystkich mieszkańców wsi. kowe kwalifikacje – kierunek: pedagogika ze
mgr Franciszek Rajewski z podinspekto- Prowadzono tu także punkt biblio- specjalizacją nauczania początkowego i języrami: Lechem Skrzetuskim i Ireną Wro- teczny.
ka polskiego. Od 1961 roku do czerwca 1964
nówną. Inspektor Rajewski wprowadził w Zabiegi wychowawcze szkoły, jak roku ukończył studia zaoczne z pedagogiki w
urzędowanie nauczyciela kierującego Jana również rozwijanie życia społecz- Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.
Trzmiela, powierzając mu placówkę z 13 nego w szkole i środowisku lokal- Po złożeniu wszystkich egzaminów objętych
uczniami. Od tej chwili liczba uczniów w nym, były zawsze bardzo widoczne. programem studiów uzyskał absolutorium
szkole nie uległa większym zmianom i w Gazetki szkolne obrazujące wkład i przystąpił do przygotowania pracy magiposzczególnych latach wynosiła odpowied- dzieci i społeczeństwa w Społeczny sterskiej. Jako członek PZPR włączony był
nio: 1959/60 – 16 uczniów, 1960/61 – 16,
Fundusz Odbudowy Szkół (w 1961 w całokształt pracy społeczno-politycznej na
1961/62 – 15, 1962/63 – 15, 1963/64 – 16
r. z tego tytułu szkoła otrzymała tele- terenie Dominic i Włoszakowic.
(przy realizacji programu klas 2-5). W roku
szkolnym 1964/65 szkoła liczyła zaledwie wizor) i Społeczny Fundusz Budowy Jan Trzmiel pracował w dominickiej szkole
11 uczniów (z powodu braku dzieci do dru- Szkół oraz gazetki tematyczne zwią- do sierpnia 1965 roku, kiedy to został przegiej klasy), będąc jedną z najmniejszych zane z ważnymi rocznicami, poza niesiony do Gronowa k. Leszna. Od 1 wrzefunkcją dekoracyjną, pełniły też śnia 1965 roku posadę nauczyciela objął
placówek w powiecie.
Praca nauczyciela z tak małą grupą uczniów funkcje propagandowe. Wieczorki i tutaj Feliks Galon, przeniesiony ze Zbarzemiała specyficzny charakter. Wymagała poranki okolicznościowe, zebrania wa. Szkoła w Dominicach funkcjonowała
indywidualizacji w procesie nauczania i wiejskie i spotkania organizacji poli- do początku lat 70., do śmierci wspomniawychowania. Niski poziom wykształcenia tycznych, wciąganie osób starszych nego Feliksa Galona. W latach 80. budyśrodowiska, brak odpowiednich pomocy do czynów społecznych oraz orga- nek przeszedł we władanie Kuratorium
naukowych, praca w klasach łączonych, nizowanie życia społeczno-politycz- Oświaty w Lesznie. Został wtedy rozbudostosunkowo duża liczba dni bez nauki (wy- nego i kulturalnego w środowisku wany, otynkowany i przestał wyglądać jak
jazdy nauczyciela na studia i konferencje) – wszystko to budowało autorytet „czerwona szkoła”. Na przyległym terenie
ustawiono 20 domków wypoczynkowych.
oraz wiele innych czynników nie pozwoliło szkoły w wiosce.
Nauczyciel
kierujący
szkołą
(wspoMiejsce to stało się ośrodkiem wypoczynna osiągnięcie wysokich wyników kształcemniany
Jan
Trzmiel),
pochodzący
z
kowym, który gościł liczne obozy, kolonie
nia. Mimo że sprawność szkoły była dobra,
powiatu
kępińskiego,
objął
placówkę
i biwaki. Obecnie teren jest własnością
faktyczny poziom uczniów przekazywanych
w
1959
roku,
w
24.
roku
życia
i
6.
gminy Włoszakowice – w budynku dawnej
później do szkoły zbiorczej nie zawsze odroku
pracy
nauczycielskiej
na
terenie
szkoły działa Spółdzielnia Socjalna „Kopowiadał standardom. Na 12 przekazanych
powiatu
leszczyńskiego.
Przez
przetwica”, a domki zostały sprzedane indywiuczniów w latach 1959-1963 dwóch z nich
szło
5-letni
okres
pobytu
w
Dominidualnym nabywcom.
pozostało kolejny rok w tej samej klasie.
cach
stale
uzupełniał
swoje
kwalifikaBarbara Czaińska (na podstawie
Dzięki oddziaływaniu szkoły, od 1959 roku
cje
zawodowe.
W
czerwcu
1961
roku,
rękopisu
Jana Trzmiela z 1964 r.)
edukacja tutejszej młodzieży nie kończyła
się na klasie siódmej. Jeden z absolwentów placówki uczęszczał
do szkoły zawodowej, dwóch
uczyło się zawodu uczęszczając
równocześnie do szkoły, dwóch
po ukończeniu z wyróżnieniem
Szkoły Przysposobienia Rolniczego we Włoszakowicach
studiowało zaocznie w technikum Rolniczym w Bojanowie,
a dwóch było uczniami SPR-u.
Równocześnie trwało dokształcanie osób starszych na kursach
ogólnokształcących klasy siódmej, które były prowadzone
przez miejscowego nauczyciela.
Uczęszczali na nie także mieszkańcy Włoszakowic, Grotnik,
Ujazdowa i Bukówca Górnego.
Świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej dla pracujących Uczniowie i przyszli uczniowie (pięcioro siedmiolatków z rocznika 1952, którzy dopiero za kilotrzymała następująca ilość słu- ka miesięcy rozpoczną naukę) Szkoły Podstawowej w Dominicach wraz z nauczycielem Janem
chaczy: 1960 – 6, 1961 – 10, Trzmielem, 22 czerwca 1959 r. Od lewej, I rząd: Maria Hanusek, Eugeniusz Mrozkowiak, Jan
1963 – 11, 1964 – 13 (w sumie Szudra, Alina Mrozkowiak, Emilia Hanusek, Zenobia Gąda; II rząd: Teresa Zając, Joanna Ra40 absolwentów). Poza tym w tajczak, Jerzy Szudra, Aniela Koziczyńska, III rząd: Waleria Mrozkowiak, Zenon Mrozkowiak,
roku szkolnym 1961/62 szkoła Maria Gąd, Jerzy Zając; IV rząd: Ludwik Mrozkowiak, Zenon Willer, Bronisława Hanusek,
prowadziła zespół czytelniczy, a Eugenia Hanusek
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W najnowszym numerze „Naszego Jutra” publikujemy tylko jeden (lecz za to obszerniejszy) artykuł leszczyńskiego historyka Damiana Szymczaka. Jak sam tytuł wskazuje dotyczy on problemów działającego niegdyś w naszej okolicy notariusza.

Wielkie problemy notariusza
Zaczęły się od procesu sądowego z mieszkańcami Leszna i Zbarzewa. Proces
przegrał. Później w ordynarnych słowach oceniał sędziego, który prowadził
rozprawę. Za to stanął przed sądem jako
oskarżony. I znów przegrał.
3 czerwca 1937 roku do Zbarzewa zjechał
wydział zamiejscowy Sądu Okręgowego
w Poznaniu. Tu dodajmy, że wydział zamiejscowy mieścił się w Lesznie, a więc to
właśnie leszczyniacy do tej wsi przyjechali.
Rozpatrywano sprawę mieszkańca Zbarzewa Władysława Pietrowiaka oraz pana Bani-Wysockiego z Leszna. Oskarżano ich o
napisanie fałszywej skargi do Ministerstwa
Sprawiedliwości na leszczyńskiego notariusza dra Wojciecha Wojdona. Zarzucali
mu pobieranie nadmiernych opłat notarialnych.
Podczas procesu ustalono, że mieli rację i
ich skarga była uzasadniona. W tej sytuacji
zostali uwolnieni od winy i kary. Tyle dowiadujemy się z leszczyńskiej gazety z 9
czerwca 1937 roku. Czyli jak widać – nic
nie wiemy.
Absolutnie nie zgadzał się z wyrokiem
Pan Wojdon zareagował błyskawicznie. Już
dwa dni i dwa numery później w gazecie
ukazało się jego obszerne wyjaśnienie w tej
sprawie. Na początek, na mocy przepisów
prawa prasowego, zażądał umieszczenia
swego sprostowania, co też gazeta uczyniła. Czytamy w nim:
1) Prawdą jest, że na przestrzeni czasu od
18 marca do 29 maja 1936 roku załatwiałem dla rolnika Władysława Pietrowiaka i
jego żony ze Zbarzewa, szereg czynności.
2) Nieprawdą jest jakobym za te czynności
pobierał nadmierne wynagrodzenie, natomiast prawdą jest, że z całego szeregu czynności dodatkowych wynagrodzenia jeszcze
nie pobrałem, ponieważ sprawa jeszcze nie
została ukończona.
3) Wynagrodzenie pobrane przeze mnie w
żadnym wypadku nie przekroczyło norm
przepisanych prawem.
4) Prawdą jest, że Władysław Pietrowiak
przy pomocy niejakiego Bani z Leszna,
wniósł na mnie do Pana Ministra Sprawiedliwości zażalenie z 14 sierpnia 1936
roku, zażalenie to jednak Pan Prezes Sądu
Okręgowego w Poznaniu decyzją z 17 października oddalił. Władysław Pietrowiak
i Bania wnieśli na mnie dalsze zażalenie
dnia 25 października 1936 roku i wskutek
tego Pan prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu wniósł do Oddziału Zamiejscowego

Prokuratury w Lesznie o ukaranie
Władysława Pietrowiaka za fałszywe
obwinienie.
5) Prawdą jest, że po rozprawie w
Zbarzewie dnia 3 czerwca 1937 roku
Wydział Zamiejscowy Karny Poznańskiego Sądu Okręgowego oskarżonych Pietrowiaka i Banię uwolnił od
oskarżenia. Uwolnienie nastąpiło jednak nie dlatego, aby zarzuty Pietrowiaka i Bani okazały się prawdziwe
i uzasadnione, ale dlatego ponieważ
Sąd przyszedł do przekonania, że Pietrowiak i Bania pisząc zażalenie do
Pana Ministra względnie Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, nie
mieli świadomości, że to co piszą jest
nieprawdziwe.
6) Stwierdzam, że przeciwko wyrokowi Wydziału Zamiejscowego Karnego
Sądu Okręgowego w Lesznie z dnia
3 czerwca 1937 roku zapowiedziana
została apelacja tak ze strony Urzędu
Prokuratorskiego jak i ze strony powodu cywilnego.
Tyle jeśli chodzi o stanowisko pana
Wojdona. Dopisał do tego: Proszę
Przyjąć Szanowny Panie Redaktorze,
zapewnienie mojego poważania.
To ostatnie zdanie przytoczyłem nieprzypadkowo. Normalnie można by
je pominąć jako zwykłą grzeczność.
Tylko że pan Wojdon (nie wiem dokładnie w jakich latach) był szefem
leszczyńskiego Bezpartyjnego Bloku
Współpracy z Rządem, czyli organizacji sanacyjnej. Z kolei gazeta należała do narodowców, a więc głównych
rywali, jeśli nie wrogów politycznych
sanacji. Proszę, jak w naszych okolicach szanowano się mimo różnic w
poglądach.
Narzekać na sensacje nie można
Trzy dni później nie było już jednak
głaskania po główkach. W gazecie
ukazał się kolejny tekst o sprawie
Wojdona. Zaczął się od stwierdzenia: W Lesznie narzekać na sensacje
nie można. Wciąż się coś dzieje, co
zwraca uwagę całego społeczeństwa.
Otóż na drugi dzień po rozprawie w
Zbarzewie, czyli 4 czerwca, dr Wojdon w rozmowie telefonicznej z leszczyńskim sądowym urzędnikiem w
niewybrednych i wulgarnych słowach
wypowiadał się o jednym z sędziów,
którzy rozprawę prowadzili.

Jednocześnie dzień lub dwa po niej do
jego notariatu wkroczyli funkcjonariusze
brygady skarbowej w asyście policji. To
akurat nie miało nic wspólnego z rozprawą
ze Zbarzewa. Leszczyńskiego notariusza
podejrzewano o przestępstwa dewizowe. Zabezpieczono akta oraz dokumenty
znajdujące się w kancelarii i oczywiście
wszczęto intensywne śledztwo. Słowem
nad leszczyńskim notariuszem zbierały się
czarne chmury.
Rozprawa pana Wojdona o obrazę sędziego odbyła się w Sądzie Grodzkim w Lesznie… 28 czerwca. To nie żart, ani pomyłka.
Tak działał ówczesny polski wymiar sprawiedliwości. W ciągu trzech i pół tygodnia
zorganizowano rozprawę. Przewodniczył jej sędzia Sommer, a akt oskarżenia
przedstawił podprokurator Telichowski.
Oskarżony nie zaprzeczył, że 4 czerwca w
rozmowie z sekretarzem sądowym panem
Reiserem faktycznie użył zarzucanych mu
aktem oskarżenia słów. Tłumaczył to tym,
że jako były sędzia i adwokat nie spodziewał się wyroku uniewinniającego dla tych,
którzy posądzali go o pobieranie rzekomo
nadmiernych opłat notarialnych. Jak dodał, obrazy dopuścił się w chwili wzburzenia wyrokiem. Sekretarz Reiser potwierdził, iż faktycznie podczas rozmowy z nim
Wojciech Wojdon był skrajnie wzburzony.
Z kolei oskarżony złożył wniosek o ponowne przesłuchanie panów Bani i Pietrowiaka oraz adwokata Krausego. Sędzia
jednak te wnioski odrzucił. Po zamknięciu
przewodu sądowego głos ponownie zabrał
podprokurator Telichowski. Mówił, że
oskarżony jako prawnik i notariusz powinien swych praw dochodzić drogą instancji, a nie podawać w wątpliwość wyroki
nie podlegające w ogóle krytyce. Jeszcze
raz głos zabrał również pan Wojdon, który tłumaczył, iż te słowa wypowiedział w
afekcie.
Sędzia ogłosił wyrok. Kazał Wojciechowi
Wojdonowi zapłacić grzywnę w wysokości tysiąca złotych oraz pokryć koszty procesu. Jako okoliczność obciążającą podał
wykształcenie prawnicze, a co się z tym
wiąże pełnienie odpowiedzialnej funkcji
notariusza oraz inteligencję oskarżonego.
Natomiast jako okoliczność łagodzącą
wskazał niekaralność pana Wojdona i jego
dotychczasowe życie.
Damian Szymczak,
źródło: Głos Leszczyński, numery: 129,
131, 134, 147 z 1929 r.

ogłoszenie
Nadleśnictwo Włoszakowice informuje, że
wszyscy chętni, którzy chcą
sprzedać swoje grunty leśne
lub te przeznaczone do zalesienia
proszeni są o składanie wniosków
do siedziby Nadleśnictwa.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
internetowej Nadleśnictwa Włoszakowice w zakładce
Informacje – Aktualności – Zakup gruntów leśnych
i przeznaczonych do zalesienia.

Nadleśnictwo Włoszakowice
ul. Wolsztyńska 13E
64-140 Włoszakowice
Tel. 65 53 70 355 lub 534 379 841

18. Mistrzostwa Gminy Włoszakowice
w Narciarstwie Alpejskim

Mistrzostwa Gminy Włoszakowice
w Tenisie Stołowym

III Mistrzostwa Krzycka Wielkiego w Piłkarzyki

III Mistrzostwa Krzycka Wielkiego
w Grę FIFA
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Patroni naszych ulic
– Ludwik Kurkiewicz
Na tzw. Osiedlu Muzyków we Włoszakowicach znajduje się stosunkowo krótka ulica, która została nazwana na cześć Ludwika
Kurkiewicza. Jej długość wcale nie świadczy jednak o mniejszym znaczeniu tej postaci. Wręcz przeciwnie, gdyż był to człowiek znany i ceniony nie tylko w naszym
kraju, ale też na arenie międzynarodowej.
Ludwik Kurkiewicz urodził się 24 lipca
1906 roku w Łubnicy k. Kościana, w wielodzietnej (miał czternaścioro rodzeństwa)
rodzinie rolniczej. Już w młodym wieku
zapałał miłością do klarnetu, na którym
początkowo uczył się grać u miejscowego
organisty Jana Koniecznego. Dyplom uzyskał w 1933 roku w Konserwatorium Poznańskim w klasie profesora Józefa Madei.
Był pierwszym polskim klarnecistą, który
w okresie dwudziestolecia międzywojennego uzyskał stypendium na uzupełniające studia w Paryżu. Po powrocie z Francji
został pierwszym klarnecistą Filharmonii
Warszawskiej oraz członkiem Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga. Grywał też w
orkiestrze Teatru Polskiego pod dyrekcją
Waleriana Bierdajewa. Od 1937 roku pracował w Państwowym Konserwatorium
Warszawskim. Występował również jako
solista w kraju i za granicą. Ze względu na
rangę, jaką osiągnął w świecie klarnecistów,
przyczynił się do popularyzacji Koncertu
klarnetowego B-dur Karola Kurpińskiego
na skalę światową.
Od 1954 roku Ludwik Kurkiewicz był profesorem i dziekanem Wydziału Instrumentów Dętych w Państwowej Wyższej Szkole
Muzycznej w Warszawie (później Akademii
Muzycznej im. Fryderyka Chopina, obecna
nazwa to Uniwersytet Muzyczny Fryderyka
Chopina). Jako wybitny pedagog, wszechstronnie zainteresowany rozwojem swoich
uczniów, wychował dziesiątki znakomitych
klarnecistów, saksofonistów i kompozytorów polskich (takich jak Andrzej Dobrowolski, Andrzej Korzyński, Juliusz Loranc,
Tomasz Szukalski czy Paweł Mykietyn).
Wydał także kilka podręczników do gry na
klarnecie dla kolejnych pokoleń klarnecistów polskich oraz dokonał wielu opracowań
utworów na klarnet. W latach 1974-1980 był
organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu
Młodych Trębaczy, Puzonistów i Waltornistów w Pabianicach. Często pracował również jako juror różnych konkursów, m.in. w
Budapeszcie, Bukareszcie, Helsinkach, Moskwie, Monachium, Wiedniu i Pradze.

Ulica Ludwika Kurkiewicza we Włoszakowicach z lotu ptaka
Na pierwszy rzut oka trudno znaleźć
powiązania Ludwika Kurkiewicza z
naszą gminą oraz powód nazwania
jego imieniem jednej z miejscowych
ulic. Okazuje się jednak, że w znacznym stopniu przyczynił się on do
rozwoju tutejszej kultury muzycznej
i rozsławienia Włoszakowic, zwłaszcza w kręgu polskich pedagogów i
studentów grających na instrumentach
dętych drewnianych (klarnet, flet, obój
i fagot). Począwszy od 1968 roku wraz
z Jerzym Młodziejowskim organizował tutaj bowiem konkursy młodych
instrumentalistów grających na instrumentach dętych drewnianych. Przez
blisko 30 lat był przewodniczącym jury
i kierownikiem artystycznym wszystkich dziesięciu konkursów klarneto-

wych, a ponadto w latach 70. i 80. przewodniczącym jury konkursów dla fagocistów,
flecistów i oboistów. Był także członkiem
honorowym włoszakowickiego Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego oraz jednym z pomysłodawców konkursu kapel dudziarskich w Bukówcu Górnym (począwszy
od 1983 roku). Poza tym włoszakowiczanie
cenili go za ufundowanie przy miejscowej
szkole pomnika Kurpińskiego dłuta rzeźbiarza ludowego Leona Dudka.
Za zwoje zasługi dla kultury Ludwik Kurkiewicz został odznaczony m.in. Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
(1955) oraz dwukrotnie Złotym Krzyżem
Zasługi (1948 i 1951). Zmarł 17 stycznia
1998 roku w Warszawie i spoczął na Cmentarzu Powązkowskim.
Natalia Malanowska

Rok 1970. Jurorzy i laureaci odbywanego w tym roku konkursu dla oboistów i fagocistów we Włoszakowicach składają kwiaty od dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach na grobie kompozytora na Powązkach. Ludwik
Kurkiewicz stoi trzeci z prawej
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Od redakcji. W kolejnym artykule z cyklu poświęconego włoszakowickiej parafii Rafał Grygiel przygląda się historii miejscowych
kapliczek, figur i krzyży przydrożnych.

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne naszej parafii
Kapliczki, figury i krzyże przydrożne, przez
wieki stawiane przez naszych przodków, zrosły się z krajobrazem polskiej ziemi. Wznoszone z określonych powodów i w ważnych
miejscach reprezentują ogromne bogactwo
form, od prostych konstrukcji po prawdziwe architektoniczne perełki. Jednocześnie są
żywym wyrazem wiary minionych pokoleń.
Dziś przedstawię te, które stały lub nadaj
stoją w naszej parafii.
Figura Serca Jezusowego w Dominicach
Powstanie w tym miejscu figury związane jest
z osobą Jana Zająca, który walczył w armii
pruskiej podczas I wojny światowej. Przed
udziałem w wojnie złożył obietnicę Bogu, że
jeśli przeżyje, postawi w swoim gospodarstwie figurę Serca Jezusowego. Szczęśliwie
powrócił do domu i dotrzymał słowa danego
w modlitwie. W 1918 roku ustawił figurę na
cokole przy bramie wjazdowej na swoją posesję. Stała ona tam do 2 października 1939
roku, kiedy to w obawie przed zniszczeniem
przez Niemców właściciel ukrył ją w stodole. Figura powróciła na swoje miejsce w
czerwcu 1945 roku. Mieszkańcy gromadzili
się przy niej na nabożeństwa czerwcowe. W
czerwcu 1978 roku, podczas burzy, została
zniszczona przez uderzenie pioruna. Obecnie stojąca tutaj figura pochodzi z Krakowa
i została zakupiona przez Ludwika Zająca,
czym podtrzymał on rodzinną tradycję. Poświęcił ją ksiądz Czesław Olejniczak.
Krzyż w Dominicach przy drodze do Górska
Tutejszy krzyż postawiono w 1937 roku.

Został wykonany przez Władysława Zająca i stanął na jego ziemi. W
Zielone Świątki tego samego roku, w
obecności wszystkich mieszkańców
Dominic, poświęcił go ksiądz Joachim Michałowski z Górska. Krzyż
miał strzec wieś przed wodą, która
zalewała ją spływając wąwozem z
wyżej położonych terenów. Niestety został zniszczony przez Niemców
podczas II wojny światowej. Zaraz po
wojnie ustawiono w tym samym miejscu nowy krzyż. Po 50 latach (w 1996
roku), z powodu złego stanu, zastąpił
go kolejny krzyż wykonany przez
Adama Zająca (wnuka Władysława).
W Wielki Piątek jego poświęcenia dokonał ksiądz Andrzej Błaszak.
Krzyż w Ujazdowie
Dawniej w Ujazdowie, jak w niemal
każdej wiosce, stał krzyż. Ustawiono
go przy posesji państwa Matysików,
po lewej stronie drogi prowadzącej
do Włoszakowic. Został zniszczony
przez Niemców i jak dotąd nie powrócił na swoje miejsce.
Kapliczka z krucyfiksem w Ujazdowie
Kapliczka z krucyfiksem powstała w
1900 roku. Została wzniesiona przez
Piotra Zająca, który wybudował ją z
cegły pozostałej po budowie domu.
Zakupił też do niej krzyż i dzwon. Przy
kapliczce tej gromadzili się mieszkańcy Ujazdowa, żegnając uczestników

Poświęcenie krzyża w Dominicach (przy drodze do Górska) w 1937 r.

I wojny światowej. Również tam przez
całą wojnę modlono się o ich powrót. W
1940 roku rodzinę państwa Zająców wygnano, a kapliczkę nakazano rozebrać.
Dzwon zabrali Niemcy, natomiast krzyż
zaginął. Odnalazł się dopiero po 17 latach
i przez kolejne 42 lata (do 1999 roku)
znajdował się w kapliczce Serca Jezusowego na posesji państwa Grygielów. W
1999 roku został przeniesiony do nowej
kapliczki wzniesionej na posesji państwa
Skorupińskich (w tym samym miejscu co
dawniej). 4 stycznia 2000 roku kapliczkę
poświęcił ksiądz Andrzej Błaszak.
Kapliczka Serca Jezusowego w Ujazdowie
Wzniesiona w 1957 roku na posesji państwa Grygielów. Wybudowali ją mieszkańcy Ujazdowa w podziękowaniu za
powrót z wysiedlenia. Organizatorem
budowy był Apolinary Dekert. Figurę i
dzwon zakupiono z pieniędzy pozbieranych od mieszkańców. Kapliczka została
poświęcona prawdopodobnie w tym samym roku przez księdza biskupa.
Figura Matki Bożej w Ujazdowie
Znajdująca się przy polnej drodze z Włoszakowic do Ujazdowa figura Matki Bożej została ustawiona w 1910 roku przez
rodzinę Borowczaków. W 1940 roku
Niemcy rozbili ją na trzy części i w tym
stanie była przechowywana w Brennie

Kapliczka z krucyfiksem w Ujazdowie
ok. 1930 r.
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do końca wojny. Po wojnie przywrócono
jej pierwotny wygląd.
Krzyż w lesie przy drodze na Koczury
Przy drodze do leśniczówki Koczury od
wieków wznosi się krzyż. Nie wiadomo
kiedy został postawiony w tym miejscu.
Pierwsza wzmianka na jego temat sięga
1878 roku. Drewniany krzyż miał stać przy
ważnej drodze wiodącej do Leszna przez
Święciechowe. W trakcie wojny Niemcy
go przewrócili i kazali usunąć. Będącą
jego częścią figurę Chrystusa przechowywano do końca wojny. Natomiast sam
drewniany krzyż wielokrotnie odnawiano.
W 1992 roku z inicjatywy księdza Andrzeja Błaszaka postawiono tutaj nowy krzyż
na kamiennym cokole. Jego poświęcenie
nastąpiło w Wielki Piątek 1993 roku.
Krzyż na skrzyżowaniu ulic Wolsztyńskiej i Wolności we Włoszakowicach
Krzyż został postawiony na początku XX
wieku przez ówczesnego właściciela posesji Jana Stankowiaka. W trakcie wojny
ukryto go przed Niemcami, dzięki czemu
ocalał. Po wojnie powrócił na swoje miejsce, gdzie stoi do dziś.
Krzyż na ulicy Podgórnej we Włoszakowicach
Krzyż ten ufundował po I wojnie Światowej Jan Lorych. Przetrwał do 1940 roku,
kiedy to zniszczyli go Niemcy. Stanowiąca
jego część pasyjka (wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa) została jednak uratowana przez Marcina Lorycha i pozostawała
w ukryciu do końca wojny. W 1958 roku
Marcin Lorych postawił nowy krzyż, na
którym zawisła stara pasyjka. W tym samym roku całość poświęcił ksiądz Adam
Szkudlarski.
Krzyż przy drodze z Włoszakowic do
Bukówca Górnego
Miejsce, w którym do dziś stoi krzyż, kryje w sobie pewien sekret. Przed II wojną
światową prawdopodobnie wznosiła się
obok niego również kaplica. Niestety niewiele o niej wiemy, gdyż jedyna wzmianka o tym obiekcie zachowała się w księdze
rozchodów z ok. 1840 roku. Podano tam,
że zakupiono nowe szyby na okna do kaplicy przy drodze do Bukówca Górnego.
Obecnie nie ma po niej śladu. Współczesny krzyż postawiono natomiast jesienią
1992 roku. Ufundowały go rodziny Urbaniaków, Plutów i Apolinarskich.
Figura Serca Jezusowego na ulicy Grotnickiej we Włoszakowicach
Pierwotną kapliczkę z figurą Chrystusa
Króla wzniesiono w 1935 roku z inicjatywy Stanisława Kędziory i jego żony Marii
(z d. Wańskiej). Jej budowniczym był Antoni Misiek, a poświęcenia dokonał ksiądz
Józef Górny. Stała ona na ziemi, która została kupiona do Wernera Fichera (Fitzne-
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ra). To właśnie on z innymi Niemcami
rozbił figurę, rzucając w nią kamieniami. Nowa, obecna figura Serca Jezusowego stanęła w tym samym miejscu
dopiero w 1960 roku. Poświęcił ja
ksiądz Adam Szkudlarski na zakończenie oktawy Bożego Ciała.
Na zakończenie warto również wspomnieć o jeszcze jednej kaplicy, która
niestety nie przetrwała do naszych
czasów. Była to kaplica księcia Franciszka Sułkowskiego, wzniesiona
prawdopodobnie we włoszakowickim
parku około 1777 roku. Trudno jednak
ustalić dokładne miejsce, w którym
stała. Zachował się jedynie dokument
ją opisujący: Oratorium prywatne w
parku niedawno przez Celessimum,
Książę zbudowane, dość godnie ozdobione, w którym ofiara Mszy Św. Na
mocy Ildultu Illustr. Consistorialis w
Poznaniu się odprawia.
Rafał Grygiel
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Poświęcenie figury Chrystusa Króla przy
obecnej ulicy Grotnickiej we Włoszakowicach, 1935 r.

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

Czytelnicy zakochali się w książkach
Tradycyjnie już z okazji Walentynek w naszych bibliotekach odbyła się akcja „Randka
w ciemno z książką”. W trakcie jej trwania czytelnicy mieli okazję wypożyczyć
jedną z wielu zapakowanych i ozdobionych serduszkami pozycji. Cała zabawa polegała na tym, że nie było wiadomo, jaką książkę się wybiera. Dzięki temu każdy
mógł zapoznać się z gatunkiem literackim, z jakim nigdy wcześniej nie miał do
czynienia. Była to więc doskonała sposobność do poszerzenia swoich czytelniczych
horyzontów.
Ewelina Skopińska

Zmiany w bibliotece w Krzycku Wielkim
W związku z niedawnym otwarciem
nowej siedziby Biblioteki Szkolnej
w Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Krzycku Wielkim,
wiele zmieniło się także w krzyckiej
filii Gminnej Biblioteki Publicznej (która wcześniej współdzieliła
pomieszczenie właśnie ze szkolną
biblioteką). Wnętrze stało się przestronne i jasne, a na półkach pojawiło
się dużo wolnego miejsca na książki.
Aby umilić pobyt w bibliotece czytelnikom zakupione zostały wygodne
i nowoczesne stoliki oraz krzesełka.
Wydzielono również specjalne regały na nowości czytelnicze.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Krzycka Wielkiego oraz innych
miejscowości do odwiedzenia naszej
filii i zapoznania się z ciekawą ofertą
czytelniczą.
Ewelina Skopińska

CZAS NA WYWIAD
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Obrazy malowane ustami – wyjątkowy talent
Joanny Sobierajskiej
-Dostałam takie karty i muszę nimi grać – mówi o swoim życiu Joanna Sobierajska z Bukówca Górnego, u której kilka lat
temu zdiagnozowano stwardnienie rozsiane. Jak się okazuje,
bukówczanka rozgrywa tę partię po mistrzowsku. Choć choroba utrudnia jej codzienne funkcjonowanie, to ona stara się
podchodzić do życia pozytywnie i rozwijać swoją nową pasję.
A pasją tą jest malowanie, lecz nie takie „zwyczajne” – przy
pomocy rąk, tylko ustami. O swoim wyjątkowy hobby pani
Joanna opowiedziała w poniższym wywiadzie.
m

Joanna
Sobierajska
przy
pracy
Może zacznijmy od początku. Dlaczego akurat malarstwo i
jak rozpoczęła się Pani przygoda z pędzlem?
Przed chorobą pracowałam jako terapeutka zajęciowa. W
związku z tym zawsze miałam jakiś kontakt ze sztuką, ale przez
niedostateczną ilość czasu nigdy nie udało mi się rozwinąć w
tym kierunku. Kiedy zachorowałam czas przestał mieć znaczenie. Zaczynałam od rysunków ołówkiem, lecz przełomowy
okazał się moment, gdy otrzymałam od siostrzenicy obraz do
namalowania po numerach. Po dwóch takich obrazach zdałam
sobie sprawę, że nie potrzebuję tych numerów, bo mogę malować sama. I wtedy zaczęłam tworzyć własne obrazy.
Rozumiem, że początkowo malowała Pani rękami, tak?
Tak, zaczynałam od „tradycyjnego” malarstwa, ale wraz z postępem choroby miałam coraz mniej siły w rękach i było to dla
mnie coraz trudniejsze. Ktoś mi powiedział „to maluj ustami”,
więc postanowiłam spróbować.
Trudno było się przestawić z rąk na usta?
Nie było tak źle, nauka zajęła mi około miesiąca.
To bardzo niewiele. Uczyła się Pani od kogoś, czy jest Pani
samoukiem?
Jestem samoukiem, ale ostatnio postanowiłam się trochę doszkolić, by poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie i rozwinąć umiejętności. Brałam udział w warsztatach online, które
pozwoliły mi na nowo spojrzeć na swoje dzieła i zauważyć
dotychczas popełniane błędy.
Jaką techniką Pani maluje?
Maluję akwarelami. Przede wszystkim dlatego, że nie muszę
się męczyć z otwieraniem tubek z farbami, a poza tym ta technika zawsze najbardziej mi się podobała. Mam wrażenie, że
przez swoją lekkość i zwiewność, jest ona moim przeciwieństwem. Osobiście czuję się nieco ociężała przez chorobę.
Czy jest coś, co szczególnie lubi Pani malować?
Najbardziej lubię malować zwierzęta i pejzaże. Zdarza mi się
też przenosić na płótno martwą naturę. Poza tym marzą mi się

portrety, ale w tej tematyce cały czas się doszkalam.
A ma Pani jakiś swój ulubiony obraz?
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Chyba ulubiony zawsze
jest ten aktualnie malowany.
To może w takim razie jest jakiś obraz, który najbardziej utkwił
Pani w pamięci?
Chyba ten z mojego pierwszego pleneru. Malowanie w plenerze
jest najlepsze, ale niestety sprawia mi wiele trudności. Jednak w
zeszłym roku mąż skonstruował mi sztalugę do wózka i dzięki
temu mogłam spróbować swoich sił na łonie natury.
Co najbardziej lubi Pani w malowaniu?
To, że jest ono dla mnie swego rodzaju teleportem w każde miejsce, które sobie wybiorę. Jedyne ograniczenie podczas malowania
stanowi moja kreatywność. Zawsze kochałam górskie wyprawy,
lecz przez chorobę ich odbywanie stało się dla mnie niemożliwe.
Na szczęście dzięki swoim obrazom mogę się tam przenieść w
dowolnej chwili. Przez to malarstwo jest dla mnie nie tylko pasją, ale też sposobem spędzania wolnego czasu, którego mam aż
zanadto.
Słyszałam, że niedawno zakończyła się wystawa Pani prac we
włoszakowickiej bibliotece. Czy wcześniej miała już Pani jakieś
wystawy?
Tak, moje prace znalazły się na zeszłorocznej wystawie „Pokaż
się artysto” w Piekarni Sztuk w Lesznie. A w tym roku zostałam stypendystką AMUN – Wydawnictwa Artystów Malujących
Ustami i Nogami. To bardzo świeża sprawa, bo zaczęłam od marca. Jest to dla mnie duży sukces, dzięki któremu będę miała możliwość jeszcze bardziej się rozwinąć.
Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę dalszych malarskich sukcesów!
Rozmawiała Natalia Malanowska

Obrazy namalowane ustami przez Joannę Sobierajską

www.wloszakowice.pl
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Czy jedzie z nami pilot?
– rozmowa z Edwardem Lucerkiem
Noc z niedzieli na poniedziałek. Przez naszą
gminę przejeżdża transport bliżej nieokreślonego ładunku. Przewożony element jest
tak duży, że wioząca go ciężarówka z trudem
pokonuje włoszakowickie rondo i pobliskie
zakręty. Jak się okazuje, transportowany ładunek to część jednej z turbin wiatrowych,
które aktualnie stawiane są na polu między Dłużyną a Bukówcem Górnym. W jej
transporcie uczestniczy m.in. pochodzący z
Włoszakowic Edward Lucerek – pilot tzw.
gabarytów w firmie Mito-Logistic z Mosiny.
Mimo wielu obowiązków i napiętego grafiku
w pracy włoszakowiczanin zdążył odpowiedzieć na kilka naszych pytań dotyczących
wykonywanego przez niego zawodu.
Od kiedy pracujesz w firmie Mito-Logistic?
W firmie Mito-Logistic, zajmującej się transportem towarów nienormatywnych, pracuję
od lutego 2019 roku. A ogólnie w branży gabarytowej działam już od około 13 lat.
Jak to się stało, że rozpocząłeś pracę właśnie w tej branży?
Był to czysty przypadek. Mój brat pracował
akurat w firmie gabarytowej, w której poszukiwali pracownika na stanowisko pilota.
W ten sposób rozpoczęła się ta moja przygoda z gabarytami.
Przygoda, albo raczej trudna praca. Jakie
wymagania trzeba spełnić, żeby zostać pilotem gabarytów?
Myślę, że w tym zawodzie najważniejsze są
doświadczenie i kreatywność. Trzeba również posiadać uprawnienia do kierowania
ruchem.
Na czym dokładnie polega ta praca? Co
jest w niej najtrudniejsze?
Pilotaż pojazdów nienormatywnych, bo
tak fachowo nazywają się gabaryty, jest jak
sport ekstremalny. Na co dzień musimy mierzyć się z wielkimi wyzwaniami i licznymi
problemami na drodze, by umożliwić przewożonym ładunkom bezpieczny i sprawny
dojazd do celu. W pracy pilota najtrudniejsze są warunki atmosferyczne, nocne godziny przejazdów i nieoczekiwane remonty
dróg na trasie. Wpływa na nią również wiele
innych czynników. Jednym słowem jest to
bardzo nieprzewidywalny zawód.
Jakie gabaryty miałeś okazję pilotować do
tej pory? Z czym był największy problem?
Dużo można by było mówić na ten temat. W
skrócie pilotowałem praktycznie wszystko,
co wymaga asysty pilota. Były to na przykład tramwaje, elementy mostów, czołgi
czy elementy turbin wiatrowych. Ogólnie
każdy wyjazd z gabarytem może przynieść

jakieś nieoczekiwane problemy, bo
nigdy nie wiadomo co nas spotka na
trasie.
Jak wyglądają przygotowania do takiego transportu na przykładzie elementów wiatraków przewożonych
przez naszą gminę? Co trzeba zrobić,
zanim gabaryt wyruszy w trasę?
W przypadku transportu elementów
turbin wiatrowych trzeba najpierw
zrobić objazd całej planowanej trasy.
Później należy przygotować ronda i
infrastrukturę drogową do przejazdu,
w tym na przykład usunąć przeszka-

dzające znaki na wytyczonym odcinku.
Obowiązkowe jest też złożenie wniosku
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad o wydanie zezwolenia na taki
przejazd.
Na zakończenie powiedz jeszcze, czy planowane są kolejne takie transporty przez
naszą gminę?
Tak, są planowane kolejne transporty elementów turbin wiatrowych, które będą
przejeżdżać przez naszą gminę. Będziemy przewozić między innymi rury, maszynownie i łopaty turbin.
Rozmawiał Amadeusz Apolinarski

KRONIKA KULTURALNA

Stowarzyszenie MANU otrzymało
środki finansowe na cele kulturalne

15 lutego w bukówieckim Gminnym Centrum Folkloru odbyło się spotkanie, podczas
którego wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski przekazał symboliczny czek na kwotę 138.467 zł Stowarzyszeniu Bukówczan MANU.
W spotkaniu uczestniczył również wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak.
Przekazane środki zostaną wykorzystane na zagospodarowanie wiatraka-koźlaka
w Bukówcu Górnym z przeznaczeniem na cele kulturalne. Oprócz remontu wnętrza, w którym będzie mieściło się muzeum młynarstwa, na działce przy wiatraku
planowana jest także budowa wiaty rekreacyjnej.
Środki na remonty pochodzą ze środków Unii Europejskiej, z Programu PROW
2014-2020, Poddziałania 19.2 LEADER.
N.J., zdj. www.elka.pl
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„Tojcik” pyszniejszy niż torcik
Dziedzica 9/6. Z zewnątrz niczym niewyróżniające się mieszkanie w niedawno
powstałym bloku przy jednej z nowych
włoszakowickich ulic. Ale pozory mylą,
bo wewnątrz mieści się prawdziwa „kraina
słodkości” o dość nieoczywistej nazwie.
Mowa o Słodkiej Pracowni „Tojcik”.
Tylko właściwie skąd ten „Tojcik”? Czyżby od nazwiska właściciela? A może od
sposobu wymawiania słowa „torcik” przez
dziecko? Blisko. Otóż jak tłumaczy prowadząca pracownię Celina Stankowiak:
-Mam wadę wymowy, przez co czasami
ucieka mi jedna literka. Często odbierając telefon pytałam klienta „Jaki tojcik
ma być?”. Później zaczęli tak mówić moi
najbliżsi i znajomi. W ten sposób powstała
chyba najbardziej oryginalna i jednocześnie dość oczywista nazwa.
Pani Celina pochodzi ze Śmigla, a od roku
mieszka we Włoszakowicach. Przeprowadziła się tutaj specjalnie z myślą uruchomienia pracowni cukierniczej. Chociaż jej
wykształcenie wcale nie wskazywałoby na
to, że może mieć coś wspólnego z wypiekami. Z zawodu jest bowiem technikiem architektury krajobrazu. Skąd więc pomysł o
zajęciu się pieczeniem tortów? -Niejednokrotnie byłam świadkiem, gdy ktoś mówił,
że torty mu nie smakują i dlatego ich nie je.
Po kilku takich rozmowach postanowiłam,
że spróbuję upiec taki, który by wszystkim
smakował – tłumaczy właścicielka pracowni. -Pierwszy większy tort zrobiłam
na swoją 18-stkę. Chyba był smaczny, bo
później podobne torty zamawiali u mnie
krewni, znajomi i sąsiedzi, głównie na jakieś mniejsze okazje typu urodziny. I tak to
się zaczęło na większą skalę – dodaje.
Nasza bohaterka prowadzi działalność
cukierniczą od niecałego roku, ale torty
piecze już od blisko 4 lat. Na swoim koncie ma ich już ponad tysiąc. Mimo braku
wykształcenia w tym kierunku (jest całkowitym samoukiem) może pochwalić się
zatem sporym doświadczeniem w przygotowywaniu słodkich przekąsek. Poza tortami pani Celina robi również bezy i beziki,
muffinki, monoporcje, tartaletki, desery,
cakepops’y (lizaki z ciasta), cakesicles’y
(lody z ciasta), serniki i inne ciasta, czyli
czego dusza prawdziwego miłośnika słodyczy zapragnie. Do tego dochodzi usługa
wykonywania tzw. słodkich stołów na różnego rodzaju imprezy rodzinne, począwszy
od urodzin, a na weselach kończąc.
Mimo przebogatego asortymentu oferowanych słodkości to przede wszystkim torty
stanowią znak firmowy „Tojcik”. W końcu
nazwa zobowiązuje. Nie są to jednak zwykłe torty, takie jakie na co dzień spotykamy

w cukierniach, tylko torty artystyczne.
Każdy wykonywany jest na specjalne
zamówienie klienta, posiada wybrany
smak i dowolne dekoracje. Możliwości
są niemal nieograniczone, również jeśli
chodzi o wielkość. Standardowy tort,
np. urodzinowy, przeznaczony jest dla

10-12 osób, a weselny (najczęściej piętrowy)
może być przygotowany nawet dla 100 lub
większej liczby osób. Otrzymujemy zatem
wypiek „szyty na miarę”.
Aby zamówić taki tort lub inny słodki
wyrób wystarczy umówić się na spotkanie (w przypadku większych zamówień), zadzwonić pod numer telefonu
725 965 318, napisać maila na adres tojcik@wp.pl albo wysłać wiadomość przez
Facebooka (Tojcik – Słodka Pracownia)
lub Instagrama (i_am_bakeholic). Należy pamiętać, żeby zrobić to z odpowiednim
wyprzedzeniem, minimum dwa tygodnie
przed planowaną imprezą (w przypadku
mniejszych zamówień). A później? Później
wystarczy jedynie odebrać zamówienie i
przenieść się do „krainy słodkości”.
-„Tojcik” to dla mnie nie tylko praca. To
przede wszystkim moja pasja, która narodziła się z miłości do cukru i słodyczy.
Cieszę się, że mogę łączyć przyjemne z pożytecznym i przy okazji spełniać swoje marzenia – kończy Celina Stankowiak.
Amadeusz Apolinarski

Uszczęśliw swojego pupila w „Happy Dog”
Pod koniec ubiegłego roku we Włoszakowicach został otwarty nowy salon groomerski, czyli swego rodzaju
„psie spa”. W „Happy Dog”, bo taką
nosi nazwę, można zaserwować swojemu pupilowi różnego rodzaju zabiegi
upiększające, takie jak strzyżenie, kąpiel, trymowanie czy obcinanie pazurów. Mimo nazwy w salonie obsługiwane są nie tylko psy, ale również koty,
świnki morskie i króliki.
Salon prowadzi leszczynianka Wiktoria Greczyn-Czereśniewska, która jest
groomerem (psim fryzjerem) od trzech
lat. Zanim zdecydowała się uruchomić
własną działalność zdobywała cenne doświadczenie pracując w innych
„psich” salonach. Jak sama podkreśla,
podnoszenie własnych umiejętności
należy do jej priorytetów. -Cały czas się szkolę, głównie jeżdżąc na różne kursy. Nie
są to jedynie kursy z groomeringu, lecz także z psiej psychiki, które pozwalają mi
zminimalizować stres u psów podczas wizyty w salonie – podkreśla.
Okazuje się, że pani Wiktoria wybrała właśnie taki zawód nie bez powodu. W swoim
życiu od zawsze otaczała się bowiem czworonożnymi przyjaciółmi. Oprócz opieki
nad własnymi pupilami, których ma całkiem sporo, działa także w przytulisku w
Poniecu oraz prowadzi tymczasowy dom dla potrzebujących zwierząt.
Salon „Happy Dog” znajduje się przy ulicy Fryderyka Chopina 58 we Włoszakowicach. Aby zapisać na wizytę swojego pupila wystarczy zadzwonić
pod numer telefonu 605 402 950.
Natalia Malanowska
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18. Mistrzostwa Gminy Włoszakowice
w Narciarstwie Alpejskim
12 lutego, po niemal dwuletniej przerwie, miłośnicy białego szaleństwa związani z naszą gminą ponownie walczyli o zwycięstwo
w zawodach narciarskich. Co ciekawe, zawody wróciły na polskie
stoki – pierwszy raz w historii impreza odbyła się w dolnośląskiej
Kamienicy (Kotlina Kłodzka).
Uczestników powitał i w kilku słowach przedstawił organizację tegorocznych mistrzostw prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Włoszakowicach Tomasz Pawłowski. Następnie wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak oficjalnie otworzył zawody.
Na starcie stanęło 53 zawodników, którzy rywalizowali ze sobą
w kilku kategoriach. Poza najlepszymi narciarzami wyłoniono
również najlepszych snowboardzistów. Wyniki rywalizacji
ukształtowały się następująco: Dzieci do 2012 – 1. Emil Mikołajczak, 2. Wojciech Klawiński, 3. Tymoteusz Maciąg; Dzieci 2011-2009 – 1. Wiktoria Mikołajczak, 2. Emilia Klawińska;
K40 – 1. Milena Matysek, 2. Anna Frankowska, 3. Aleksandra
Kiąca-Bekier; K60 – 1. Barbara Zapłata, 2. Donata Grzesiecka,
3. Joanna Nowak; M40 – 1. Przemysław Pawłowski, 2. Jakub
Grochowczak, 3. Łukasz Maciąg; M60 – 1. Piotr Grochowczak,
2. Jan Zapłata, 3. Dariusz Pawłowski; M60+ – 1. Jerzy Kiąca, 2.
Ireneusz Walkowski, 3. Leszek Dudek; Snowboard K – 1. Olga
Rochowiak, 2. Elwira Juja; Snowboard M – 1. Michał Kaźmierczak, 2. Mateusz Zapłata, 3. Mateusz Frąckowiak.
Podczas ceremonii wieńczącej mistrzostwa nagrodzono najlepszych zawodników z miejsc 1-3. Tradycyjnie już wręczono również przechodnie puchary dla zawodniczki i zawodnika, którzy
uzyskali najlepsze wyniki w kategorii Open. Wśród kobiet najlepsza okazała się Milena Matysek, natomiast wśród mężczyzn
zwyciężył Przemysław Pawłowski.
Puchary i nagrody zwycięzcom zmagań wręczyli zaproszeni
goście, w tym wójt Robert Kasperczak, przewodniczący Rady
Gminy Włoszakowice Kazimierz Kurpisz, sekretarz gminy Karolina Chlebowska, starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak
oraz sekretarz powiatu leszczyńskiego Katarzyna Kamińska.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymali pamiątkowe medale.
Organizatorami mistrzostw byli Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół” we Włoszakowicach oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, który sfinansował transport na zawody, zakup pucharów
i medali oraz gadżety dla wszystkich dzieci startujących w zawodach i zwycięzców poszczególnych kategorii.
Arkadiusz Szymczak

Mistrzostwa Gminy Włoszakowice
w Tenisie Stołowym
19 lutego we włoszakowickiej hali sportowo-środowiskowej
odbyły się Mistrzostwa Gminy Włoszakowice w Tenisie Stołowym. W zawodach wzięło udział 32 zawodników podzielonych
na cztery kategorie.
Turniej otworzył wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak,
życząc uczestnikom mistrzostw jak najlepszych wyników. Najliczniej „obsadzoną” kategorią była kategoria mężczyzn – do rywalizacji stanęło aż 16 zawodników, którzy w pierwszej fazie rozgrywek grali w systemie „każdy z każdym” w czterech grupach.
Podobnie zmagania przebiegały w kategorii chłopców, gdzie
dziewięciu graczy zostało podzielonych na dwie grupy. Następnie
tenisiści rywalizowali w systemie play-off.
Wyniki poszczególnych kategorii ukształtowały się następująco: Kategoria dziewcząt – 1. Paulina Apolinarska, 2. Julia Stanek,
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3. Wiktoria Nowak, 4. Wiktoria Nadtochiy; Kategoria kobiet – 1.
Agnieszka Lipowy, 2. Kamila Szymankiewicz, 3. Ewelina Poloch;
Kategoria chłopców – 1. Kamil Nowak, 2. Jacek Andrzejewski, 3.
Krystian Poloch, 4. Wojciech Schmidt; Kategoria mężczyzn – 1.
Sebastian Piotrowski, 2. Dariusz Kuśnierek; 3. Zbigniew Szulc, 4.
Bogdan Kot.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe breloki, a
zawodnicy i zawodniczki z miejsc 1-3 dodatkowo pamiątkowe
puchary i bony do sklepu sportowego ufundowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach. W ceremonii
dekoracji najlepszych uczestniczyli wójt Robert Kasperczak oraz
starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak.
Mistrzostwa Gminy Włoszakowice w Tenisie Stołowym objęte
były Honorowym Patronatem Wójta Gminy Włoszakowice.
***
Dziękuję serdecznie dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Krzycku Wielkim panu Leszkowi Barszczowi, dyrektorowi Szkoły
Podstawowej w Dłużynie panu Dariuszowi Walczakowi oraz
dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach panu Jarosławowi Zielonce za udostepnienie stołów tenisowych na potrzeby organizacji imprezy. Szczególne podziękowania należą się również panu Jędrzejowi Zającowi za pomoc
w dniu zawodów oraz obsłudze hali sportowo-środowiskowej –
paniom Małgorzacie Ratajszczak i Kamili Szymankiewicz oraz
panu Krzysztofowi Kaczmarkowi.
Arkadiusz Szymczak

III Mistrzostwa Krzycka Wielkiego
w Piłkarzyki
W niedzielę 27 lutego w krzyckiej sali wiejskiej pojawiło się 20
drużyn, by walczyć o tytuł mistrzowski w piłkarzykach. Organizatorów turnieju (Szoguny Krzycko Wielkie) ucieszył fakt, że w
skład zespołów często wchodzili rodzice z dziećmi.
Zawody rozgrywane na czterech profesjonalnych stołach do piłkarzyków dostarczyły wielu emocji. Zgłoszone zespoły rozpoczęły
rywalizację od fazy grupowej. Z każdej grupy awansowały dwie
najlepsze drużyny, które następnie mierzyły się w fazie pucharowej.
Po 48 zaciętych meczach najlepsza okazała się ekipa Czar-Wóz w
składzie Grzegorz Woźny i Tomasz Matyla, pokonując w finale
team Logistycy FC współtworzony przez Oskara Kulasa i Jakuba
Wojciechowskiego. W meczu o brąz zespół FC Bacha (Robert Wojciechowski i Krzysztof Bartczak) triumfował nad Iniemanocnymi
(Piotr Łeszyk i Grzegorz Łeszyk). Warto również wspomnieć, że
spośród wszystkich drużyn została wylosowana jedna, która otrzymała vouchery na jedzenie – szczęściarzami okazali się Przemysław Nowicki i Patryk Nowicki występujący pod nazwą Nowi.
Niezależenie od turnieju piłkarzyków odbywał się konkurs celności. W kategorii Junior zwyciężył Jan Kędziora, z kolei w klasyfikacji Open aż trzy osoby wyrzuciły tę samą liczbę punktów – Robert
Kamieniarz, Oskar Grześkowiak i Bartosz Kubacki. Po przeprowadzeniu dogrywki najlepszy okazał się drugi z wymienionych.
Dzięki Folwarkowi Mila, firmom Mikstal Recykling i Ratajczak –
Firma Ogólnobudowlana oraz mieszkankom Krzycka Wielkiego
zawodnicy oraz kibice mogli skorzystać z bogato zaopatrzonego
bufetu. Podczas imprezy została również przeprowadzona zbiórka
dla Maliny i Lilianny, w trakcie której udało się zebrać 274 zł.
Organizatorzy pragną podziękować Gminnemu Ośrodkowi Sportu
i Rekreacji we Włoszakowicach oraz Drukarni AMD za ufundowanie pucharów i gadżetów. Ukłony kierujemy też w stronę Sakura Ramen & Sushi Restaurant i Strefy Dobrego Smaku za przekazanie voucherów. Osobne podziękowania należą się ponadto
osobom prywatnym za udostępnienie stołów do gry oraz pomoc w
organizacji zawodów.
Kamil Szymczak
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Mniszek lekarski - roślina wielu zastosowań
Mniszek lekarski, mniszek
pospolity czy dmuchawiec to
jedna i ta sama roślina, która
ma równie wiele zastosowań,
co nazw. Jest bardzo popularna zarówno w Polsce, jak
i w całej Europie. Rośnie na
wszelkiej maści łąkach, polach i nieużytkach oraz w pobliżu dróg i w przydomowych
ogródkach. Trzeba jednak pamiętać, że mniszek (będący
ziołem) to nie mlecz (który
jest chwastem). Najprościej
odróżnić od siebie te dwie
rośliny po ilości łodyg wychodzących z jednego pędu. W
przypadku mniszka mamy do czynienia z
kilkoma łodygami wyrastającymi z jednego
miejsca w ziemi, przy czym każda łodyga
ma tylko jeden kwiatostan (jedna łodyga z
wieloma kwiatami oznacza mlecza). Poza
tym mniszek kwitnie od kwietnia do lipca i
ponownie jesienią, a po przekwitnięciu jego
kwiatostan przypomina białą, puchową kulę
(nie dzieje się tak w przypadku mlecza).
Liście mniszka lekarskiego są szczególnie
bogate w polifenole, kumaryny seskwiterpenowe, flawonoidy oraz witaminę A
(której jest tam więcej niż w korzeniu marchwi). Znajdziemy w nich również witaminy z grupy B (B1, B2, B6), witaminy K i E

oraz sole mineralne (wapnia, magnezu, manganu, krzemu i żelaza). Bogaty
w różne składniki jest także korzeń tej
rośliny. Dzięki temu mniszek wykazuje korzystne działanie na cały organizm. Wspomaga czynności trawienne,
działa moczopędnie oraz ma pozytywny wpływ na nasz układ pokarmowy.
Jest też nazywany cudownym lekiem
na cukrzycę. To za sprawą zawartej w
nim inuliny, czyli polisacharydu rezerwowego, który wpływa na regulację
gospodarki węglowodanowej organizmu. Spowalnia ona wchłanianie cukru z pożywienia do krwiobiegu, przez

co obniża indeks glikemiczny
spożywanego pokarmu.
Mniszek lekarski wspomaga ponadto naturalną odporność organizmu i wykazuje silne właściwości przeciwwirusowe. Dzięki
wysokiej zawartości związków
polifenolowych charakteryzuje
się również silnym działaniem
antyoksydacyjnym. Tym samym
może hamować aktywność wolnych rodników, które z kolei odpowiadają za szereg niekorzystnych zmian w naszym organizmie.
Według wielu naukowców ma on
także działanie przeciwnowotworowe. Badania przeprowadzone w
Kanadzie sugerują, że stan chorych na nowotwory ulegał znacznej poprawie po spożywaniu dużej ilości preparatów na bazie
korzenia mniszka lekarskiego.
Części naziemne mniszków zbiera się
głównie wiosną, natomiast korzenie jesienią. Najprostszym sposobem na korzystanie z bogactw tej rośliny jest przyrządzenie naparu z suszonych płatków lub
korzenia. Można też wykonać wino bądź
syrop z kwiatów oraz sałatkę czy koktajl
z młodych liści (najlepsze są przed kwitnieniem). Niektórzy wykorzystują również
liście mniszka do zup.
Natalia Malanowska

RÓŻNOŚCI

Znani, nieznani – Karolina Chlebowska

Z domu nie wyjdę bez… optymizmu i uśmiechu
Mój sposób na dobry humor to… spędzanie czasu z rodziną
Ulubione powiedzenie… „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”
Ulubiona potrawa… potrawka z kurczaka z marchewką i ryżem
Gdy byłam mała chciałam zostać… przedszkolanką
Książka, którą ostatnio przeczytałam to… „Siła kobiet” Barbary Wysoczańskiej
Moimi autorytetami są… zwykli ludzie z wielkimi sercami
Zawsze znajdę czas na… rozmowę i wysłuchanie drugiej osoby
Nie potrafię zrozumieć… ludzkiej zawiści oraz braku szacunku do drugiego
człowieka
Najbardziej cieszę się, gdy… moje dzieci odnoszą sukcesy i są szczęśliwe
Chciałabym w sobie zmienić… nadmierną wrażliwość oraz przejmowanie się
wszystkim dookoła
Lubię wracać do… domu
Moje ulubione święto to… Boże Narodzenie
Ulubiony film… „Miasto Aniołów”
Miejsce, w którym chciałabym się znaleźć… lubię to, w którym jestem
Ulubiona impreza w gminie Włoszakowice…Rockowe Granie przy Platanie
Najciekawsza tradycja wywodząca się z gminy Włoszakowice… przejazd kawalerii i postaci historycznych w Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada
Najbardziej magiczne miejsce w gminie Włoszakowice… Jezioro Dominickie
A.A.

Karolina Chlebowska
– sekretarz gminy Włoszakowice

www.wloszakowice.pl

OGŁOSZENIA i REKLAMY
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE

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

Zatrudnię mechanika i blacharza
samochodowego oraz uczniów.
Kontakt: tel. 65 53 30 690
lub 600 187 243.

*****
*****
Zakład Ogólnobudowlany Piotr
Przyjmę do pracy w ogrodnictwie
Fliger, Włoszakowice,
na stałe lub dorywczo.
ul. Kurkiewicza 5.
Praca w Bukówcu Górnym.
Kontakt: tel. 609 065 772.
Kontakt: tel. 697 276 420.
*****
*****

KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE

		

„Mocek”

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

KARCHER tel. 697 647 970

Profesjonalne pranie i czyszczenie:

* Tapicerki meblowej:
kanap, wersalek, krzeseł, narożników
pokojowych, kuchennych, tapczanów, sof,
puf, foteli, kompletów wypoczynkowych
3, 2, 1 itp., dywanów, wykładzin
* Tapicerki samochodowej:
samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe
Dojazd do klienta. faktura VAT

ul. Starkowska 26
Boszkowo
Gabinet oferuje

BONY PODARUNKOWE
* masaż leczniczy (terapia punktów spustowych, masaż tkanek głębokich) * drenaż limfatyczny * suche igłowanie
* pinoterapia * refleksoterapia stóp * terapia stawów skroniowo-żuchwowych * świecowaniE uszu
* kinesiotaping * masaż shantala (dla dzieci) * masaż kobiet w ciąży * masaże relaksacyjne:
masło shea, olejek zapachowy, ciepły wosk, czekolada, gorące kamienie * zabiegi SPA (peeling, okład, masaż)
* bandaże arosha * masaż malezyjski * masaż lomi-lomi nui * masaż twarzy i głowy * MASAŻ KOBIDO

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

Tel.

722 227 597

www.wloszakowice.pl

Usługi stolarskie
„STOL-DREW”
Artur Szczepaniak
ul. Wolsztyńska 8A, Włoszakowice

tel. 605 295 882
Przyjmę pracownika i ucznia
w zawodzie stolarz

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

REKLAMY

www.wloszakowice.pl
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Skup złomu

			

Gabinet

			

Rehabilitacji

			

i Fizykoterapii

i metali kolorowych
Odbiór własnym transportem

Sprzedaż używanych rur,
kątowników, dwuteowników

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:

Bukówiec Górny,
ul. Jana Wańskiego 2 c,

fizykoterapię

* magnetoterapia * laseroterapia
*elektrolecznictwo - TENS, DIADYNAMIK,

Tel. 605 693 358

INTERFERENCJA, GALWANIZACJA, JONTOFOREZA,
TRABERT, KOTZ, ELEKTROSTYMULACJA

* terapia ultradźwiękami

Z dniem 28.02.2022 r.
Zakład Pogrzebowy
ARKADIA
został zamknięty.

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

Obsługę
na terenie parafii objął
Zakład Pogrzebowy
Grzegorz Kwaczyński.

Sklep Wielobranżowy Bożena Miara
Oferujemy:

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

=

lampy

=

przewody

=

firany

=

pasmanterię

=

karnisze i zazdrostki

=

osprzęt elektryczny

Przyjmę ucznia
w zawodzie sprzedawca
Tel. 516 030 064

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

Duży wybór! Atrakcyjne ceny!
Zapraszamy!
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ROZRYWKA

www.wloszakowice.pl

Krzyżówka nr 315

Poziomo: 3) największa wyspa Niemiec, 7) namalował
„Bitwę pod Grunwaldem”, 8) styl w architekturze, 9) mały
Bartosz, 11) rodzaj bakterii układających się parami, 12)
może być jazdy pociągów, 13) miasto w południowowschodniej Szwecji albo owoc morza, 16) tor poruszania
się satelity, planety, 20) kosmetyk do pielęgnacji włosów,
21) ósmy pod względem wysokości szczyt Ziemi, 22) są
w garderobie aktora, 23) burza na morzu, 27) używano
go w Afryce do przekazywania wiadomości, 31) miasto
w Bułgarii na półwyspie Morza Czarnego, 32) ścierka,
gałganek, 33) jadalny grzyb, 34) zaprzeczenie lub sprostowanie jakiejś wiadomości, 36) teatralna przerwa, 37)
szatan to upadły...
Pionowo: 1) imak, uchwyt ślusarski, 2) magmowa skała
głębinowa, 3) ksiądz z „Pana Tadeusza”, 4) małpa człekokształtna, 5) wypłaca też pieniądze, 6) stopień oficerski
w Marynarce Wojennej, 9a) duża jednostka czasu, 10)

część ciała człowieka, 14) niemiecki dowódca wojskowy w
czasie II wojny światowej von... (ułóż z liter: a, i, m, n, r),
15) zakładana na twarz, 17) miniaturowy pinczer (rasa
psa), 18) osoby będące obiektem podziwu, 19) kamień
półszlachetny, odmiana kwarcu, 24) napisał ją Aleksander
Fredro, 25) starogrecka skorupka gliniana, 26) jet nim
Leszno, 28) siły zbrojne, 29) tak też nazywają aksamitki
(kwiaty), 30) księga liturgiczna w kościele katolickim,
35) symbol erbu.
Litery zaznaczone w prawym dolnym rogu kratek uszeregowane od 1 do 14 utworzą rozwiązanie. Rozwiązanie
prosimy nadesłać do redakcji w ciągu dwóch tygodni
od ukazania się miesięcznika.
Rozwiązanie krzyżówki nr 314 brzmi: „Mądry Polak po szkodzie”. Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie wylosowała Julia Czajka z Grotnik.
Nagroda do odbioru w redakcji. Gratulujemy!
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