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GMINA WŁOSZAKOWICE W STATYSTYCE
(dane ze stanowiska ewidencji ludności za 2021 rok)

Informacja Biura Spraw Obywatelskich

wyk. Beata Grzesiecka

Kochanym Dziadkom

OGŁOSZENIA

Stanisławie i Romanowi

Prosimy o przekazanie 1% podatku

z okazji 45. rocznicy ślubu
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
szczęścia, wszelkiej pomyślności,
miłości oraz błogosławieństwa
Bożego na dalsze wspólne lata
składają:
Laura, Ignacy, Michał, Olgierd, Lilla
i Alicja z rodzicami

dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Specjalnej Troski
im. Janusza Korczaka na kontynuację
budowy Ośrodka Rehabilitacji
we Włoszakowicach.
Wypełniając PIT prosimy wpisać
nr KRS 0000068839.
Twój 1% jest ogromnym wsparciem
dzieci z niepełnosprawnością.
Dziękujemy!

str. 4 Nasze Jutro

URZĄD GMINY

www.wloszakowice.pl

Posiedzenie
w sprawie
ochrony
przed ASF
17 stycznia w Starostwie Powiatowym w Lesznie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego, poświęcone sytuacji związanej z rozprzestrzenieniem się afrykańskiego pomoru świń (ASF) wśród dzików. Uczestniczył w nim m.in. wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak.
Podczas spotkania przedstawiono bardzo trudną sytuację związaną ze znaczącym rozprzestrzenianiem się choroby. W ubiegłym
roku zakażenie afrykańskim pomorem świń potwierdzono w powiecie leszczyńskim u 175 padłych dzików, a w tym roku ASF wykryto już u 12 osobników. W związku z tym w strefie II (czerwonej, objętej ograniczeniami) znalazły się gminy Lipno, Osieczna,
Święciechowa, Wijewo i Włoszakowice, a w strefie III (niebieskiej, obszar zagrożenia) gminy Krzemieniewo i Rydzyna.
Jednym z uczestników narady był inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu Jacek Voelkell, który podkreślił, że podstawową ochronę przed ASF w gospodarstwach stanowi bioasekuracja,
a z tą – zwłaszcza w małych hodowlach – nie jest najlepiej.
W posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego brali także udział przedstawiciele nadleśnictw, policji, straży pożarnej, Wielkopolskiej Izby Rolniczej i kół łowieckich.
N.J., zdj. www.powiat-leszczynski.pl

INWESTYCJE

Podpisanie umowy na wykonanie
projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Włoszakowice
We wtorek 11 stycznia w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
we Włoszakowicach
podpisano umowę na
wykonanie projektu
budowlanego zadania pn. „Rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Włoszakowice”.
Ze strony zamawiającego umowę podpisał
wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak przy kontrasygnacie głównego
księgowego Urzędu
Gminy Karoliny Nowak. Natomiast ze strony wykonawcy – firmy Projdemb z Włoszakowic stosowny popis złożył właściciel
Grzegorz Dembski
Zgodnie z ofertą wykonawca, wyłoniony w drodze zapytania
ofertowego, zrealizuje przedmiotowe zadanie za kwotę 121.770
zł brutto w terminie do 28 października br. Zakres projektu obejmuje opracowanie pełnobranżowej budowlanej i wykonawczej

dokumentacji technicznej
budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w następujących miejscach:
l na ulicy Leśnej w
Bukówcu Górnym,
l na ulicy Radosnej
w Krzycku Wielkim,
l
na ulicach Wiosennej,
Jesiennej, Leśników, Na
Skarpie,
Osiedle
Zatorze, Wolności,
Poprzecznej i Ogrodowej we Włoszakowicach.
Głównym
celem
przedsięwzięcia jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji
pozwalającej na wyłonienie wykonawców, a następnie rozpoczęcie właściwej już budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach nieobjętych dotąd zbiorczym systemem odprowadzania
ścieków.
Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
Rafał Jagodzik, zdj. N.J.

www.wloszakowice.pl
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Dofinansowanie
zakupu sadzonek drzew
miododajnych

Gmina Włoszakowice ubiega się o przydzielenie środków z budżetu
województwa wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w pasach drogowych oraz na
terenach rolniczych.
W ramach dofinansowania planowane są nasadzenia 105 drzew
z gatunku lipa drobnolistna, 34 drzew z gatunku lipa moltkego oraz
74 drzew z gatunku klon pospolity (razem 213 drzew). O nowe nasadzenia wzbogacą się następujące miejscowości: Zbarzewo (teren
sali wiejskiej i boiska piłkarskiego), Dłużyna (teren boiska piłkarskiego), Krzycko Wielkie (ul. Szkolna, pas drogowy – działka nr
510), Sądzia (pas drogowy – działka nr 42/4), Grotniki (ul. Wiejska)
oraz Jezierzyce Kościelne (działka nr 230/2).
Głównym celem całego przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wymieraniu pszczół. Ponadto nasadzenia drzew zdecydowanie polepszą
strukturę gleb i ich jakość, a także przyczynią się do łagodzenia negatywnych zjawisk związanych z prowadzeniem intensywnej gospodarki
rolnej, poprawiając warunki mikroklimatyczne przyległych pól.
A.C.
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Kolejne zadanie realizowane
przez ZDG zakończone
Rozpoczęte pod koniec ub. r. prace związane z zagospodarowaniem terenu przy sali wiejskiej w Sądzi dobiegły
końca.
Pracownicy Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach
zrealizowali własnymi siłami zadanie polegające na ułożeniu odwodnienia oraz utwardzeniu terenu kostką brukową.
Wcześniejsze prace obejmowały usunięcie warstwy gruntu, wykonanie podbudowy oraz ułożenie obrzeży chodnikowych. Dzięki temu teren przy sali wiejskiej oraz remizie
OSP w Sądzi zyskał nowy wygląd.
Koszt inwestycji wyniósł 34.967,20 zł i został w całości
pokryty z budżetu Zarządu Dróg Gminnych. Wiosną br.
pracownicy ZDG dokonają w tym miejscu nasadzenia roślin, co dodatkowo uatrakcyjni teren.
N.J., zdj. A. Szymczak

Niepilnowany pies
stanowi zagrożenie.
Właścicielu,pamiętaj o swoich obowiązkach!

W styczniu na terenie jednej z miejscowości w gminie Włoszakowice doszło
do tragicznego w skutkach wydarzenia.
Dwa luźno biegające psy przedostały
się do woliery z gołębiami pocztowymi
i uśmierciły około 35 ptaków wartych
blisko 15 tys. zł. W związku z tym po
raz kolejny przypominamy o obowiązkach właścicieli zwierząt domowych, w
tym zwłaszcza psów.

W kontekście tej sprawy leszczyńska Policja przypomina i apeluje, by:
l w trakcie spaceru trzymać psa na smyczy; jeżeli może być szczególnie niebezpieczny, właściciel ma obowiązek przestrzegania maksymalnych środków ostrożności, w tym założenia psu kagańca,
l nie wypuszczać psów z domu bez opieki i nie spuszczać ich ze smyczy w miejscach publicznych,
l nie dopuszczać, by zwierzęta przebywały w miejscach zabaw dzieci,
l pamiętać o obowiązku szczepień swojego pupila,
l odpowiednio zabezpieczyć ogrodzenie posesji czy kojec, w którym zwierzę się
znajduje, tak by nie mogło się z niego samowolnie wydostać.
Należy również pamiętać, że ofiarami psiego ataku padają najczęściej dzieci, rowerzyści, osoby starsze czy uprawiające sport (biegające). Psy wybiegające na ulicę
stwarzają także zagrożenie w ruchu drogowym.
Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela artykuł 77. Kodeksu wykroczeń. Kto nie zastosuje się do jego zapisów podlega
karze ograniczenia wolności, grzywny (do 1 tys. zł) albo nagany.
A.A. (źródło: www.leszno.policja.gov.pl), zdj. www.freeimages.com

OSP
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Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego
OSP RP we Włoszakowicach
W środę 5 stycznia
wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak uczestniczył
w pierwszym tegorocznym posiedzeniu
Zarządu
Oddziału
Gminnego Związku
Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej we
Włoszakowicach.
Otwarcia
zebrania
i powitania przybyłych
członków Zarządu oraz zaproszonych gości dokonał prezes
ZOG OSP RP we Włoszakowicach druh Przemysław Konieczny. Zgodnie z programem omówione zostały kwestie związane
z działalnością i funkcjonowaniem gminnych jednostek OSP,
w tym sprawy dotyczące sprawozdawczości za ubiegły rok.
Następnie ustalono terminarz zebrań w poszczególnych jednostkach oraz wyznaczono termin zawodów sportowo-po-

żarniczych (odbędą
się 26 czerwca). W
trakcie dyskusji poruszono też zagadnienia dotyczące m.in.
planowanych szkoleń
oraz obchodzonych
w najbliższym czasie
jubileuszy.
Podczas zebrania wójt
Robert Kasperczak
podziękował wszystkim strażakom za trud
i poświęcenie, jakie
wkładają w funkcjonowanie jednostek oraz ich stałą gotowość
do niesienia pomocy potrzebującym.
Tradycyjnie już pracownik Urzędu Gminy Włoszakowice ds.
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Piotr Wiązania przedstawił informację z wykonania budżetu w dziale bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i sytuacji pożarowej oraz plan finansowy
na rok 2022.
P.W.

WYDARZENIA

Tradycje Bukówca wpisane na
Krajową Listę niematerialnego
dziedzictwa
kulturowego
Udało się – po wielu miesiącach starań tradycje
kulturowe Bukówca Górnego zostały wpisane na
Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego!
O tym, że mieszkańcy Bukówca Górnego starają
się o wpis na taką listę informowaliśmy w zeszłorocznym, wakacyjnym numerze „Naszego Jutra”
(nr 370 i 371, lipiec sierpień 2021 r.). Jednym z
warunków wpisu było to, aby tradycje były żywe,
cały czas kultywowane i zachowane w przekazie
pokoleniowym. Ten i inne warunki zostały spełnione, dzięki czemu pod koniec ubiegłego roku
bukówieckie tradycje znalazły się na upragnionej
liście. Niedawno poinformował o tym w swoim
piśmie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński (skan pisma dostępny jest na
stronie internetowej www.gok.wloszakowice.pl).
Lista prowadzona jest od 2014 roku i obecnie
znajduje się na niej tylko 49 wpisów, w tym 4 z

Wielkopolski. Wpis nie jest dany „na zawsze” – co pięć lat przedstawiciele
Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przeprowadzają jego weryfikację, zarówno na podstawie dokumentacji, jak i wizji lokalnych na miejscu.
Inicjatorem starań o wpis było Stowarzyszenie Bukówczan MANU z prezes
Zofią Dragan na czele.
A.A.

www.wloszakowice.pl
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Kluby sportowe z dofinansowaniami

2 lutego w Sali Trójkątnej włoszakowickiego Pałacu Sułkowskich wójt
Robert Kasperczak spotkał się z przedstawicielami klubów sportowych
działających na terenie naszej gminy. Głównym celem spotkania było
podpisanie umów na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportu, czyli przyznanie dotacji sportowych.
Wnioski o dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Włoszakowice złożyło dziewięć klubów. Osiem z nich otrzymało dofinansowania
na łączną kwotę 205 tys. zł.

Są to następujące podmioty:
= Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON” Długie
Stare – 2 tys. zł,
= Klub Sportowy „Dąb” Boguszyn – 28 tys. zł,
= Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących we Włoszakowicach – 17 tys. zł,
= Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Włoszakowicach – 48 tys. zł,
= Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bukówcu
Górnym – 14 tys. zł,
= Stowarzyszenie „MTS Aktywne Włoszakowice” –
54 tys. zł,
= Stowarzyszenie Klub Sportowy KOŁOWNIK
Włoszakowice – 14 tys. zł,
= Gminny Klub Sportowy Włoszakowice – 28 tys.
zł.
Kluby mogą wykorzystać dotacje (zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/216/2017 Rady Gminy Włoszakowice z
dnia 24 lutego 2017 roku oraz podpisaną umową) na
własne zadania statutowe w zakresie rozwoju sportu
do 31 grudnia br.
Arkadiusz Szymczak, zdj. N. J.

Sala wiejska w Jezierzycach
oficjalnie otwarta
Choć wyremontowana sala wiejska w Jezierzycach Kościelnych
służy mieszkańcom tej miejscowości już od listopada ubiegłego roku, to jej oficjalne otwarcie
miało miejsce dopiero 15 stycznia. Przy okazji otwarto też zmodernizowaną remizę miejscowej
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Uroczystego przecięcia wstęgi na
wjeździe do remizy OSP Jezierzyce Kościelne dokonali: wójt
gminy Włoszakowice Robert
Kasperczak, prezes jednostki Jan
Przydrożny oraz gospodarz remizy Krzysztof Hałupka. Z kolei w
sali, poza wójtem, wstęgę przecięli również sołtys wsi Agnieszka Przewoźna i właściciel firmy
wykonującej inwestycję Przemysław Panasewicz. W uroczystości uczestniczyli też m.in. radna
gminy Włoszakowice Hanna Michalska oraz podinspektor Urzędu Gminy ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Piotr
Wiązania.
Podczas sobotniego wydarzenia nie zabrakło także przemów
oraz wzajemnych podziękowań. Całość zwieńczyło spotkanie
noworoczne dla mieszkańców Jezierzyc połączone z zabawą
karnawałową.

Rozpoczęty w lipcu ub.
r. remont sali wiejskiej w
Jezierzycach Kościelnych
obejmował głównie docieplenie budynku płytami
styropianowymi, wykonanie elewacji zewnętrznej i
podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
wymianę
okien oraz malowanie wnętrza. Prace przeprowadziło
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane PAN-BUD z
Rydzyny.
Jednocześnie
prowadzono także prace wewnątrz
miejscowej remizy OSP.
Polegały one na wymianie instalacji elektrycznej,
odświeżeniu podłogi, pomalowaniu i wypłytkowaniu ścian oraz montażu nowego wyposażenia, w tym szafek,
stołów i zlewozmywaka. Część robót została wykonana we
własnym zakresie przez strażaków, a część zleciła gmina Włoszakowice.
Przy okazji przed budynkiem sali i remizy wykonano również
nową nawierzchnię parkingu. W tym przypadku roboty realizował Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach.
A.A., zdj. A. Przewoźna
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Gminne obchody
103. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego

Początek uroczystości powstańczych
Począwszy od 27
grudnia w całej
Wielkopolsce odbywły się uroczystości związane ze
103. rocznicą wybuchu jedynego
w dziejach naszego narodu w pełni
zwycięskiego zrywu niepodległościowego. W gminie Włoszakowice
uroczystości upamiętniające Powstanie Wielkopolskie rozpoczęły
się 6 stycznia w Bukówcu Górnym.
Tradycyjnie w tym dniu odbyła się uroczysta msza święta z udziałem pocztów sztandarowych. Bezpośrednio po nabożeństwie
miało miejsce złożenie kwiatów przy wmurowanych w ściany
świątyni tablicach upamiętniających poległych w powstaniu i na
frontach obu wojen mieszkańców Bukówca. Czynność ta została poprzedzona odśpiewanym hymnu narodowego. Wśród osób
składających wiązanki, poza przedstawicielami bukówieckich
instytucji i organizacji społecznych, obecni byli również wójt
gminy Włoszakowice Robert Kasperczak oraz przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice Kazimierz Kurpisz.
Uroczystość prowadziła prezes Stowarzyszenia Bukówczan
MANU Zofia Dragan.
N.J.
***
Wydarzenia powstańcze 1919 roku w Bukówcu Górnym
6 stycznia 1919 roku, realizując plan ustalony na zorganizowanej dwa
dni wcześniej naradzie w Przemęcie (pod przewodnictwem księdza
Stanisława Kuliszaka, z udziałem czempinskich ochotników mających wytyczne z Poznania od mjra Stanisława
Taczaka), do Bukówca Górnego przyjechał Ludwik Olejniczak z Radomierza. Przybył on z poleceniami od ppor.
Józefa Wróblewskiego, by podczas wiecu z udziałem
mieszkańców przyjąć uchwałę o przynależności tej wsi
do Polski i powołaniu oddziału powstańczego. Wcześniej
jednak została przeprowadzona narada polskiego aktywu patriotycznego u sołtysa Wojciecha Zapłaty, w której
oprócz gospodarza i posłańca uczestniczyli również nauczyciel Władysław Durski i pan Fengler (nie ma zgodności czy Franciszek, czy jego brat Adam). W trakcie
narady postanowiono uczynić wszystko według poleceń
z Przemętu. Sam wiec odbył się tego samego dnia o godzinie 22.00 w sali Marcina Polocha. Wzięło w nim udział
około 300 bukówczan, z przewagą niedawno przybyłej
z wojny, zdemobilizowanej młodzieży. Przyjęto wówczas
proponowaną uchwałę o przynależności Bukówca do Pol-

ski oraz utworzono 60-osobową polską straż ludową, pełniącą funkcję
oddziału powstańczego (z Franciszkiem Fenglerem na czele). Ponadto
zaplanowano utworzenie w przyszłości różnych jakościowo oddziałów
(nie znano jednak planów Poznania i Warszawy).
Nocą z 6 na 7 stycznia oddział powstańczy z Bukówca Górnego wsparł
powstańców włoszakowickich, którzy rekwirowali broń niemieckich
mieszkańców Włoszakowic. W Bukówcu powstańcy zajęli budynek
poczty oraz zbudowali linię telefoniczną do Machcina, przez co uzyskano łączność z Poznaniem. Jednocześnie niszczono godła niemieckie i wywieszano polskie flagi. Dzięki staraniom bukówczan oraz na
prośbę ppor. Józefa Wróblewskiego wojskowe władze w Poznaniu
przydzieliły broń dla oddziałów bukówieckiego i włoszakowickiego.
Ze stacji kolejowej w Bojanowie Starym 9 stycznia przywieźli ją wozami sami bukówczanie.
Najpoważniejszym wydarzeniem militarnym, w którym wzięli udział
bukówieccy powstańcy (w sile jednej kompanii w ramach batalionu
śmigielskiego dowodzonego przez ppor. Bolesława Płócieniaka) było
opanowanie pociągu pancernego w dniu 12 stycznia 1919 roku pod
Lipnem (dziś stacja Lipno Nowe).
Oprac. A.A. na podstawie publikacji A. Kaczmarka

Uroczystości powstańcze we Włoszakowicach i Zbarzewie
W 103. rocznicę potyczki pod Zbarzewem, która miała miejsce 11 stycznia 1919 roku, przedstawiciele społeczności naszej
gminy oddali cześć poległym wówczas Polakom. Bohaterskich
uczestników Powstania Wielkopolskiego wspominano we Włoszakowicach oraz przy zbarzewskim pomniku, będącym jednym
z najważniejszych miejsc pamięci narodowej w okolicy.
Druga odsłona gminnych uroczystości powstańczych rozpoczęła się od mszy świętej w intencji poległych we włoszakowickim
kościele pw. Świętej Trójcy. W nabożeństwie, obok mieszkańców Włoszakowic, uczestniczyły również poczty sztandarowe
reprezentujące lokalne instytucje i organizacje społeczne. Nie
zabrakło też przedstawicieli władz samorządowych.
Pamięć bohaterów walk o niepodległość naszego regionu
uczczono także na pobliskim cmentarzu parafialnym, gdzie
znajduje się mogiła kilku powstańców poległych w potyczce
pod Zbarzewem (Jana Otto juniora, Michała i Wiktora Zająców
oraz Leona Wańskiego). W miejscach ich pochówku złożono
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wiązanki kwiatów i zapalono znicze, czego dokonali m.in.: wójt
gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, przewodniczący Rady
Gminy Kazimierz Kurpisz, starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło we Włoszakowicach Lucyna Wójcik oraz przedstawiciele miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich i Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”.
W Zbarzewie do dotychczasowych uczestników uroczystości dołączyli również sołtys Halina Łaszczyńska, reprezentanci OSP
Zbarzewo ze sztandarem oraz mieszkańcy wsi. Pod pomnikiem
upamiętniającym tragiczne wydarzenia sprzed stu trzech lat odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego” i „Rotę”, odmówiono modlitwę za poległych oraz złożono wieńce i zapalono znicze, a Ryszard
Dudek z Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego (podobnie jak na
cmentarzu we Włoszakowicach) oddał salwę honorową.
Uroczystości na cmentarzu we Włoszakowicach i pod pomnikiem
w Zbarzewie poprowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Paweł Borowiec. O odpowiedną oprawę wydarzenia zadbali z kolei żołnierze ze 125 Batalionu Piechoty Lekkiej 12 Wielkopolskiej Brygady
Obrony Terytorialnej z Leszna (niosący sztandar ZKRPiBWP) oraz
strażacy z miejscowych jednostek OSP.
N.J.
***
Potyczka pod Zbarzewem i bitwa pod wiatrakami
11 stycznia 1919 roku na obrzeżach Zbarzewa oddział dziesięciu powstańców z Włoszakowic dostał się pod ostrzał ciężkiego karabinu maszynowego należącego do Grenzschutzu (niemieckiej straży granicznej). W rezultacie jeden powstaniec zginął, a dwóch zostało rannych. Koledzy chcieli
zabrać poszkodowanych na Krzyżowiec, gdzie stacjonowała większość
włoszakowickich sił powstańczych i znajdował się lekarz, ale duża grupa
Niemców dobiła ich kolbami i łopatami oraz zmasakrowała trzech kolejnych powstańców. W tym czasie czterech pozostałych walczących wycofało się w stronę Krzyżowca, prosząc o pomoc dla swoich kolegów (nie
wiedzieli, że wszyscy nie żyją). Wtedy też postanowiono uderzyć na wieś
całymi siłami. Po kilkugodzinnej walce (w wyniku której śmierć poniosło
dwóch powstańców, a pięciu zostało rannych) Polacy zmusili Grenzschutz
do odwrotu, a w ich ręce dostało się kilku jeńców i karabin maszynowy.
W potyczce pod Zbarzewem polegli: Jan Otto junior z Włoszakowic (syn
dowódcy oddziału powstańczego we Włoszakowicach Jana Otto seniora),
bracia Michał i Wiktor Zającowie z Ujazdowa, Leon Wański ze Wschowy,
Walenty Jęsiek z Przemętu i Stanisław Kuczmerowicz z Czempinia.
Trzy dni wcześniej, 8 stycznia 1919 roku, na skraju Włoszakowic od strony Wschowy oddział powstańczy dowodzony przez zastępcę Jana Otto
por. Jana Grycza, wsparty uzbrojeniem z Przemętu oraz osobowo przez
ochotników z Czempinia, bez osobistych strat własnych zatrzymał i odparł
atak silnego oddziału Niemców z garnizonu wschowskiego. Była to tzw.
bitwa pod wiatrakami, które wówczas stały na skraju włoszakowickich zabudowań.
Oprac. A.A. na podstawie publikacji A. Kaczmarka i S. Malepszaka
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Koniec uroczystości powstańczych
Trzecia i zarazem ostatnia część gminnych obchodów 103.
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbyła się
18 stycznia w Boguszynie. Tamtejsza uroczystość ku czci
powstańców miała tradycyjnie miejsce przy miejscowej
remizie OSP, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca bohaterskich żołnierzy odcinka „Boguszyn” Frontu Południowo-Zachodniego Grupy „Leszno”.
We wtorkowych obchodach uczestniczyli m.in.: wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, przewodniczący
Rady Gminy Kazimierz Kurpisz, radny gminy i sołtys Sądzi Zenon Poloch, sołtys Boguszyna Grażyna Tomkowiak,
przewodnicząca miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich
Julia Lorenz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we
Włoszakowicach Paweł Borowiec (prowadzący uroczystość), dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim Leszek Barszcz i nauczycielka
placówki Barbara Leszkowicz-Barszcz. Nie zabrakło też
pocztów sztandarowych reprezentujących krzycką szkołę i
boguszyńską jednostkę OSP oraz strażaków z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Uroczystość uświetniły ponadto
członkinie Zespołu Śpiewaczego „Relaks” z Boguszyna.
Najważniejszym elementem uroczystości było złożenie
wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy pod wspomnianą tablicą pamiątkową. Przy okazji odśpiewano również hymn
państwowy i „Rotę” oraz wysłuchano krótkiej historii odcinka „Boguszyn”. Całość zwieńczyło okolicznościowe
spotkanie w pobliskiej sali wiejskiej, podczas którego zespół „Relaks” wykonał samodzielnie kilka pieśni patriotycznych.

***

A.A.

Odcinek „Boguszyn”
16 stycznia 1919 roku, po objęciu naczelnego dowództwa wojskowego w Poznaniu przez gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego,
powstało Wojsko Wielkopolskie i został utworzony Front Południowo-Zachodni Grupy „Leszno”, a w nim odcinki: „Poniec”,
„Pawłowice”, „Osieczna” i „Boguszyn”. Na czele tego ostatniego
stanął ppor. Franciszek Szyszka, który 31 grudnia 1918 roku powołał kompanię powstańczą w Kościanie. Razem z nią dnia 19
stycznia zdobył Radomicko oraz przejął Smyczynę i Boguszyn,
po czym podporządkował sobie miejscowości o przewadze ludności narodowości polskiej aż do Kanału Obry. Powstały w ten
sposób odcinek liczył aż 35 km długości. Dowódcą całej Grupy
„Leszno” mianowano kpt. Bernarda Śliwińskiego.
Oprac. A.A. na podstawie publikacji A. Kaczmarka
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Od redakcji. W poprzednim numerze „Naszego Jutra”, a konkretnie w cyklu poświęconym włoszakowickiej parafii, przyglądaliśmy
się postaci księdza Józefa Górnego. Tym razem przedstawiamy innych, znanych historii miejscowych proboszczów.

Proboszczowie Włoszakowic
W ciągu kilkuset lat swojego istnienia
parafia we Włoszakowicach prowadzona
była przez 32 znanych nam z imienia (czasami też z nazwiska lub miejscowości pochodzenia) proboszczów. Zapewne było
ich więcej, lecz jeszcze nie odkryliśmy
ich personaliów. Dziś opowiemy o tych,
którzy w szczególny sposób zapisali się
na kartach historii naszej wspólnoty parafialnej. Ich dokonania możemy podziwiać
do dziś, bo jako dobrzy gospodarze odpowiednio zadbali o powierzone im dobro.
Zanim jednak do tego przejdziemy, wymieńmy znanych nam proboszczów włoszakowickiej parafii. Byli to kolejno: ks.
Piotr Brański, ks. Maciej, ks. Mikołaj
Mikułka ze Śremu, ks. Jan, ks. Jakub,
ks. Marcin, ks. Stanisław z Osiecznej,
ks. Wojciech Kotoroszewski, ks. Mikołaj
z Kleczewa, ks. Walentyn z Nakła, ks.
Gawłowski, ks. Marcin Luboński, ks. Jan
Koszutski, ks. Jan Tuchołka, ks. Jan Lesz- Ksiądz biskup Antoni Onufry Okęcki, proczyc, ks. Antoni Onufry Okęcki, ks. Szy- boszcz Włoszakowic w latach około 1757mon Szydłowski, ks. Mikołaj Trzebiński, 1761/62. Źródło: www.wikipedia.org
ks. Józef Walicki, ks. Konstanty Lesiński,
ks. Ignacy Jaksiewicz, ks. Jan Arent, ks. przekazów pochowano w nich wielkich
Ryszard Frank, ks. Ludwik Szarłowicz, dobrodziejów kościoła, w tym prawdopoks. Józef Górny, ks. Stefan Igliński, ks. dobnie Barbarę Lubońską i jej brata księJan Jazdończyk, ks. Adam Szkudlarski, ks. dza Marcina Lubońskiego – proboszcza
Czesław Olejniczak, ks. Andrzej Błaszak, Włoszakowic. Oboje cały swój majątek
ks. Andrzej Szulc i ks. Zbigniew Dobroń pozostawili parafii i własnym kosztem doprowadzili do ładu miejscową świątynię,
(obecny proboszcz).
Pierwszy znany nam z imienia i nazwiska która była wówczas w fatalnym stanie.
proboszcz Włoszakowic to ksiądz Piotr Ponadto okres pracy księdza Marcina we
Brański. Został on zapisany w przywileju włoszakowickiej parafii zbiegł się z truddla miejscowej parafii z dnia 23 sierpnia nymi czasami dla tych ziem. W opisie oko1409 roku. Był pierwszym proboszczem liczności spisania jego testamentu czytanowo wybudowanego kościoła pw. Matki my: Dwa razy kościół okradziono, który był
też od dawna w ruinie, proboszcza nie było
Bożej i Wszystkich Świętych.
Obecny kościół ufundowany przez tylko go zakonnicy w komendzie trzymali.
Krzysztofa Opalińskiego zaczęto wzno- Tę informację potwierdza fakt, że 13 lipca
sić w 1640 roku. Trudno jednoznacznie 1700 roku faktycznie dokonano napadu na
stwierdzić, który z proboszczów uczest- probostwo i kościół we Włoszakowicach,
niczył w tym wydarzeniu. Najbliższym kradnąc cenne przedmioty. Za drugim raznanym nam gospodarzem włoszakowic- zem ograbiono z kolei nie sam kościół, lecz
kiej parafii przy dacie rozpoczęcia budo- skradziono srebrne wota, które miały zowy jest ksiądz Walentyn z Nakła, poda- stać wywiezione do Wschowy. Proboszcz
ny jako proboszcz w 1595 roku. Trudno Luboński podjął decyzję o wywozie drogojednak przypuszczać, by pracował tutaj aż cenności po pierwszej kradzieży i wydarze45 lat. Z dużym prawdopodobieństwem niach jakie miały wtedy miejsce na Ziemi
możemy za to ustalić, który z księży brał Przemęckiej. Srebra, ukryte w beli wełny
udział w konsekracja świątyni dnia 6 listo- owczej, miał wywieźć pan Izaak Salma.
pada 1661 roku. Najpewniej był to ksiądz Niestety w trakcie postoju lub noclegu nieGawłowski, wspomniany jako proboszcz znani sprawcy wykradli cenny ładunek. O
kradzież oskarżono okolicznych Żydów, a
Włoszakowic w 1659 roku.
Za włoszakowicką świątynią do dzisiaj kuriera o współpracę z nimi. Sreber nigdy
znajdują się trzy krypty. Według ustnych nie odnaleziono. Proboszcz Marcin zadbał

za to o kościół. To on ofiarował świątyni suknie na obraz Matki Bożej. Dzięki
takim czynom jego życie stało się przykładem dla jego siostrzeńca, wówczas
młodego jeszcze Kazimierza Płaczkowskiego, który zapewne mieszkał z wujem
na włoszakowickim probostwie, ponieważ był sierotą. Podobnie jak wuj Kazimierz został księdzem. Można sądzić,
że był to pierwszy kapłan pochodzący z
Ziemi Włoszakowickiej.
Ksiądz biskup Antoni Onufry Okęcki urodził się 13 czerwca 1729 roku w
Okęciu. Wywodził się z rodziny mazowieckiej herbu Radwan z Okęcia pod
Warszawą. Był synem stolnikowicza
warszawskiego Jakuba oraz Katarzyny
Grabowskiej. Kształcił się w seminarium warszawskich księży misjonarzy.
Wyświęcony na kapłana został mianowany sekretarzem biskupa poznańskiego
Teodora Czartoryskiego. Z jego prowizji
otrzymał probostwo we Włoszakowicach
w latach około 1757-1761/62. W czerwcu
1761 roku otrzymał kustodię poznańską,
a w 1762 roku kanonikat warszawski.
27 kwietnia 1767 roku uzyskał doktorat
obojga praw na uniwersytecie Jagiellońskim. Przy wsparciu króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego 4 kwietnia 1771
roku otrzymał sakrę biskupią. Zmarł 15
czerwca 1793 roku w Warszawie. Pochowano go w kolegiacie św. Jana, dzisiejszej
katedrze. Był jak dotychczas jedynym
proboszczem Włoszakowic wyniesionym
do godności biskupiej.
Ksiądz Szymon Szydłowski urodził się
około 1726 roku, a zmarł w 1791 roku
we Włoszakowicach. Sprawował urząd
miejscowego proboszcza w czasie, gdy
urodził się Karol Kurpiński. Jego nazwisko widnieje w księdze chrztów jako
szafarza sakramentu chrztu świętego
późniejszego kompozytora.
Ksiądz Konstanty Lesiński (Lezinski)
urodził się w 1774 roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 1797 roku. Był proboszczem Włoszakowic od 1819 roku do
14 lutego 1848 roku. Miejscową parafią
zajmował się jednak już wcześniej, ponieważ od 1817 roku pełnił w niej obowiązki komendarza (zarządcy parafii
niebędącego oficjalnie proboszczem).
W 1824 roku został dziekanem Dekanatu Wschowskiego, do którego wcześniej
należały Włoszakowice. Pozostawione
przez niego dzieło możemy oglądać do
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dziś. Z jego fundacji wzniesiono budynki
obecnego probostwa – plebanię (w latach
1819-1820) i budynki dzisiejszych salek (w
1821 r.). Dzięki jego staraniom gruntownie
wyremontowano również włoszakowicki
kościół – wymieniono konstrukcję wież i
hełmy, przełożono dach, odmalowano wnętrze, wybielono zewnętrzną elewację oraz
zakupiono nowy zegar. Ponadto proboszcz
Lesiński poczynił duże kroki w kierunku
utworzenia nowego cmentarza parafialnego, zlecił odnowienie naczyń liturgicznych
oraz zakupił wiele nowych ornatów i kap.
Zmarł we Włoszakowicach 14 lutego 1848
roku, rok wcześniej świętując tutaj jubileusz 50-lecia swojego kapłaństwa.
Ksiądz Jan Chryzostom Arent (Arendt)
urodził się w 1802 roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 1829 roku. Proboszczem Włoszakowic był w latach 18541872 – jego uroczysta introdukcja odbyła
się 11 czerwca 1854 roku. Tutaj też odszedł
do wieczności 20 lutego 1872 roku, po
ciężkiej chorobie (chorował na astmę; jego
nekrolog opublikował „Dziennik Poznański w numerze 43/1872). Pochowany jest
w krypcie na parafialnym cmentarzu. To,
że za życia był znaną i szanowaną osobą,
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potwierdza kazanie wygłoszone na jego
pogrzebie, które zostało spisane i opublikowane w formie książeczki pt. „Mowa
żałobna na pogrzebie X. Jana Chryzostoma Arendta powiedziana we Włoszakowicach dnia 24 lutego 1872 roku”. W
kazaniu tym napisano, że wykazywał
się wielką dobrocią dla wszystkich, za
co włoszakowiczanie bardzo go kochali. Nazywali go księdzem Jasieniem,
również ze względu na jego skromność.
Kaznodzieja wspomina też, że odszedł
z tego świata rozdawszy wszelkie swoje dobra biednym i ubogim (przy okazji
zostało podkreślone, że włoszakowickie
probostwo było najdonioślejsze w okolicy). Poza tymi zapiskami zachowała się
także korespondencja proboszcza Arenta
z bł. Edmundem Bojanowskim. W jednym z listów błogosławiony zwraca się
w sprawie udzielonej mu przez księdza
pożyczki i przeprasza go, że nie jest w
stanie jej teraz spłacić.
Poznaliśmy kapłanów, których z oczywistych względów wcześniej nie znaliśmy.
Każdy z nich zapisał się w jakiś sposób w
historii naszej parafii, a ci, których tu nie
opisano, dopiero czekają na odkrycie.
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Spotkanie
noworoczno-sprawozdawcze
KGW Włoszakowice
We wtorkowe popołudnie 11 stycznia odbyło się pierwsze tegoroczne spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich we Włoszakowicach.
Okazją do spotkania, poza oficjalnym powitaniem nowego roku
oraz przedstawieniem sprawozdań z działalności organizacji za
rok ubiegły, był również zbliżający się Dzień Babci.
Otwarcia spotkania dokonała przewodnicząca KGW Włoszakowice Danuta Walkowiak, która powitała zaproszonych gości.
Wśród nich, obok licznie zebranych członkiń Koła, obecni byli
także: radna powiatu leszczyńskiego Halina Florek, radna gminy
Włoszakowice Maria Rzeźniczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach Paweł Borowiec oraz kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy im. Wernera Kenkla
Agnieszka Materna.
Spotkanie podzielone było na cztery główne części. W pierwszej
wystąpili soliści Studia Muzyki Szymona Gądy – Julia Przezbór,
Franciszek Śliwiński, Wiktor Szczepański, Monika Rachmajda i
Marika Cichowska, wykonując repertuar kolędowo-pastorałkowy. Następnie radna Maria Rzeźniczak przedstawiła niezwykle
ciekawą historię swojej rodziny, skupiając się przede wszystkim
na wojennych losach wujów-lotników. Trzecia część składała się
z prezentacji oferty firmy Kawon-Hurt z Gostynia, produkującej głównie herbatę ziołową. Z kolei na zakończenie uczestnicy
spotkania mieli okazję wysłuchać sprawozdania z działalności
włoszakowickiego KGW w ubiegłym roku oraz sprawozdania
Komisji Rewizyjnej.
O właściwe nagłośnienie wydarzenia zadbał didżej Leszek Dudek.
A.A., zdj. L. Dudek

WYJAŚNIENIE
Nawiązując jeszcze do poprzedniego artykułu o księdzu Józefie Górnym należy wyjaśnić pewną kwestię.
Uważni czytelnicy zapewne zauważyli, że na zdjęciu z 25-lecia święceń
kapłańskich proboszcza widoczne
są liście na drzewach. Tymczasem
faktyczny jubileusz przypadał 30
stycznia. Z czego wynika ta rozbieżność? Trudno to dokładnie wyjaśnić,
ponieważ brakuje źródeł pisanych na
ten temat. W kronice, którą zrobiono
już po wojnie, znalazły się wszystkie odnalezione zdjęcia, w tym to ze
styczniowego numeru „Naszego Jutra” z podpisem: „Fotografia z jubileuszu ks. Górnego”. Pozostaje nam
tylko domniemywać, że ze względu
na zimę samą uroczystość przeniesiono na cieplejszy miesiąc. Być może
odbyła się ona 18 kwietnia – w Wielki Czwartek, czyli dzień, w którym
świętuje się sakrament kapłaństwa.
Rafał Grygiel

Odszedłeś tak nagle pozostawiając pustkę, smutek i żal,
a chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać.
W naszych sercach trwać będziesz na zawsze…

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

śp. Rafała Włodarskiego
księdzu proboszczowi Zbigniewowi Dobroniowi,
organiście, chórowi pań, pani Wiesi,
Zakładowi Pogrzebowemu „Arkadia”,
pocztom sztandarowym, strażakom, delegacjom,
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym
za modlitwę, uczestnictwo we mszy świętej
oraz złożone wieńce i kwiaty.
Serdeczne Bóg zapłać
składają:
mama, syn, córki z rodzinami,
wnuczka oraz Beata z rodziną

str. 12 Nasze Jutro

HISTORIA

www.wloszakowice.pl

Od redakcji. W wielu publikacjach i przy okazji rocznic związanych z Powstaniem Wielkopolskim powielana była informacja, jakoby Piotr Vogt z Ossowa Starego i Marcin Noskowiak z Kolniczek zginęli w wyniku ataku na Zbarzewo po słynnej potyczce pod tą
wsią 11 stycznia 1919 roku. Z najnowszych ustaleń historycznych wynika, że miała ona niewiele wspólnego z rzeczywistością. Całe
zagadnienie wyjaśnia starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, z zamiłowania historyk i regionalista.

Prostujemy powstańcze historie
Pochowani we Włoszakowicach powstańcy Marcin Noskowiak i Piotr Vogt
nie są ofiarami potyczki pod Zbarzewem w dniu 11 stycznia 1919 roku.
Zachowało się wiele oryginalnych wspomnień i opisów krwawej potyczki pomiędzy polskimi powstańcami a żołnierzami niemieckimi, która miała miejsce pod Zbarzewem 11 stycznia 1919 roku. Okoliczności tego starcia są dość
dobrze znane i były wielokrotnie omawiane, choćby przy okazji historycznych
rocznic. W miejscu tamtych wydarzeń stoi pomnik z wykazem poległych powstańców. Lista zawiera nazwiska sześciu Polaków, z których czterech – Jan
Otto (junior), bracia Michał i Wiktor Zającowie oraz Leon Wański – pochowanych jest we wspólnej mogile na cmentarzu we Włoszakowicach. Pozostali
dwaj powstańcy wymienieni na zbarzewskim pomniku pochowani zostali w
swoich rodzinnych miejscowościach – Stanisław Kuczmerowicz (błędna pisownia Kucnerowicz) w Czempiniu, a Walenty Jęsiek w Przemęcie.
Obok grobu poległych włoszakowickich powstańców znajduje się kolejna
żołnierska mogiła (w zupełnie innej stylistyce) z napisem na nagrobku: W
obronie Ojczyzny złożyli swe życie Ś.P. PIOTR VOGT z Ossowa Starego p. Kościański, MARCIN NOSKOWIAK z Kolniczek p. Jarociński.
Cześć bohaterom!

Grób Piotra Vogta i Marcina Noskowiaka (po lewej) na cmentarzu we Włoszakowicach, obok mogiła powstańców poległych w potyczce pod Zbarzewem. Uroczystości powstańcze styczeń 2020 r.
Nieumieszczenie na nagrobku chociażby dat zgonu wspomnianych mężczyzn
jest zupełnie niezrozumiałe i budzi oczywiste niejasności co do okoliczności
ich śmierci. Miejsce usytuowania grobu obok mogiły poległych pod Zbarzewem, a także informacja utrwalona w świadomości miejscowych, że Vogt i
Noskowiak byli powstańcami wielkopolskimi, spowodowały naturalne połącznie historycznych faktów w niezwykle uproszczoną wersję, iż obaj zmarli później w wyniku ran odniesionych 11 stycznia 1919 roku. Do dziś wersja
ta funkcjonuje w wielu publikacjach, zarówno tradycyjnych, jak i internetowych, a także przedstawiana jest podczas uroczystości rocznicowych.
W przypadku Piotra Vogta przekłamania te dziwią szczególnie, gdyż we
włoszakowickim Urzędzie Stanu Cywilnego już następnego dnia po jego
śmierci sporządzono akt zgonu (numer 58), który precyzyjnie podaje personalia żołnierza. Wynika z niego, że 31-letni plutonowy Piotr Vogt, urodzony
i zamieszkały w Ossowie (powiat Kościan), syn stelmacha Andrzeja Vogta
i jego żony Marianny z domu Budnej (również zamieszkałych w Ossowie),
zmarł przed południem 5 października 1919 roku we Włoszakowicach, a
jego zgon zgłosił dowódca 4 kompanii kulomiotów (karabinów maszynowych) 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich (co ciekawe, w październiku 1919 r.

obowiązywały jeszcze niemieckie druki urzędowe,
które wypełniano też po niemiecku). Akt zgonu nie
podaje jednak przyczyny śmierci Vogta. Pewnych
poszlak na ten temat dostarczają za to inne dokumenty. W wydanej w 1934 roku Liście Strat Wojska
Polskiego widnieje zapis „zmarł” (a nie „poległ”),
natomiast w Liście Strat Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, która ukazała się dwa lata później, dodano „zmarł z ran”. Trzeba zauważyć, że
plutonowy Vogt, jako żołnierz 1 Pułku Strzelców
Wielkopolskich, przebywał ze swoją jednostką na
leszczyńskim odcinku Frontu Wielkopolskiego nie
wcześniej jak od 29 lipca 1919 roku, czyli w okresie, kiedy nie odnotowywano tu większych walk. Z
dokumentów zachował się także akt urodzenia (nr
21 z 1888 r.) Piotra Vogta, dzięki któremu można
precyzyjnie ustalić, że urodził się on 28 stycznia
1888 roku w Starym Ossowie (warto dodać, że
obecnie Osowo administracyjnie należy do powiatu gostyńskiego).
Pochowany razem z Vogtem Marcin Noskowiak
urodził się 8 listopada 1895 roku w Boguszynie,
ale nie tym w gminie Włoszakowice, tylko położonym koło Nowego Miasta nad Wartą (wówczas w
powiecie jarocińskim, obecnie jest to powiat średzki). Był synem Franciszka Noskowiaka i jego żony
Franciszki z domu Kowalskiej. Później mieszkał
wraz z rodziną we wsi Kolniczki (podobnie jak
Boguszyn położonej wówczas w powiecie jarocińskim, a obecnie w średzkim). Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że na powstańczy
front pod Leszno przybył z 2 kompanią jarocińską
Jana Karolczaka, która od 15 stycznia 1919 roku
walczyła w rejonie Goniembice – Klonówiec, a następnie w rejonie Kąkolewo – Granicznik i w Robczysku. Po reorganizacji oddziałów i utworzeniu
w marcu 1919 roku 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich, żołnierzy z okolic Jarocina wcielono do IV
batalionu tego pułku (m.in. do 11 kompanii, gdzie
znalazł się szeregowiec Noskowiak) i przeniesiono
na odcinek Włoszakowice – Wijewo. Ta dyslokacja oddziałów sprawiła, że udział Noskowiaka w
potyczce pod Zbarzewem w dniu 11 stycznia 1919
roku był praktycznie niemożliwy. Jak wynika z
aktu zgonu nr 88 sporządzonego w 1919 roku w
USC w Mieszkowie k. Jarocina, Marcin Noskowiak zmarł we Włoszakowicach 26 czerwca 1919
roku na skutek ran w pierś i twarz odniesionych
pod Zbarzewem. Co ciekawe, nie był on jedyną
ofiarą kolejnej krwawej potyczki pod tą wsią z dnia
26 czerwca. Na listach strat jako poległy tamtego
dnia figuruje również bliżej niezidentyfikowany
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kapral 11 kompanii 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich
Stefan Ratajczak z Leszna. W tym samym czasie na
folwarku Sophienhof (Zofiówka k. Zbarzewa – obecnie Zbarzyk) ciężko ranny od wybuchu granatu ręcznego został starszy szeregowiec tej samej 11 kompanii
Stanisław Szymkowiak z Łęki Wielkiej w powiecie
gostyńskim. Wzięty przez Niemców do niewoli zmarł
8 lipca 1919 roku w szpitalu wojskowym we Wschowie. Do dziś na wschowskim cmentarzu zachował się
jego nagrobek, odnowiony w 2014 roku.
Przy ewentualnej renowacji włoszakowickiego gro-
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bu wojennego Vogta i Noskowiaka należałoby, poza uzupełnieniem o
daty urodzin i śmierci, uwzględnić zasadę podawania nie miejscowości
zamieszkania, ale jednostki, w której żołnierz służył. Zatem prawidłowe
inskrypcje na tablicy nagrobkowej powinny brzmieć następująco:
W obronie Ojczyzny złożyli swe życie Ś.P.
plut. PIOTR VOGT (28 I 1888 – 5 X 1919)
1 Pułk Strzelców Wlkp.
szer. MARCIN NOSKOWIAK (8 XI 1895 – 26 VI 1919)
6 Pułk Strzelców Wlkp.
Cześć bohaterom!
Jarosław Wawrzyniak

Od redakcji. W związku z obchodzoną niedawno 103. rocznicą Powstania Wielkopolskiego dwa najnowsze artykuły leszczyńskiego
historyka Damiana Szymczaka dotyczą spraw powstańczych, a mianowicie krzyckich obchodów odzyskania niepodległości oraz Walnego Zebrania Towarzystwa Wojaków i Powstańców w Krzycku Wielkim. Oba wydarzenia miały miejsce w styczniu 1929 roku.

W dziesiątą rocznicę niepodległości

Walne zebranie powstańców

Uroczystość odbyła się w Krzycku Małym. Uczestniczyli
w niej mieszkańcy obu wsi, czyli Krzycka Małego i Wielkiego, choć nie zabrakło też mieszkańców innych okolicznych miejscowości. W części artystycznej wystąpili sami
powstańcy, odtwarzając dawne walki.

Wybrano nowe władze. Jak się okazuje, funkcji w tym Towarzystwie było sporo.

Józef Przeracki – weteran
I wojny światowej i Powstania Wielkopolskiego, sołtys
Krzycka Wielkiego,
rozstrzelany przez Niemców
21 października 1939 roku
na placu
we Włoszakowicach

Uroczystość miała miejsce w niedzielę 6 stycznia 1929 roku. O
godzinie ósmej mszę w kościele w Krzycku Małym odprawił
ksiądz proboszcz Małecki. Była to msza za poległych powstańców. Wystąpiło miejscowe Koło Śpiewu pod batutą pana Górnego. Obecni byli przedstawiciele tamtejszego oddziału Towarzystwa Powstańców i Wojaków. Część z nich pojechała również do
Leszna na podobne uroczystości. Kolejni dwaj przedstawiciele
TPiW, panowie Pomin i Kazubski, ruszyli piechotą do Jezierzyc
Kościelnych, gdzie złożyli wieniec na mogile powstańców.
O godzinie dziewiętnastej odbyła się wieczornica w sali pana
Przerackiego. Poprowadził ją Sylwester Kowalski, prezes
miejscowego TPiW. Wygłosił długą mowę, podkreślając bohaterstwo powstańców oraz potrzebę ciągłej czujności, by w
razie potrzeby bronić ojczyzny. Później nastąpiła część artystyczna. Nie brakowało deklamacji i pieśni patriotycznych.
Ta część składała się jednak przede wszystkim z żywych
obrazów, gdzie byli powstańcy odtwarzali swe walki sprzed
dziesięciu lat. Wszyscy obejrzeli też sztukę „Powstanie na zachodniej ziemi Wielkopolski”. Co warte podkreślenia, była to
sztuka autorska Sylwestra Kowalskiego z Sądzi.
Na koniec podziękowano prezesowi Kowalskiemu za przygotowanie tak pięknej uroczystości. On natomiast dziękował
swym kolegom, podkreślając, iż bez nich nigdy by jej nie
było.
Damian Szymczak,
źródło: Głos Leszczyński, nr 12 z 1929 r.

Budynek Spółdzielni Inwalidów „Start” w Krzycku Wielkim, w którym przed wojną mieszkał i prowadził restaurację Józef Przeracki.
Odbywały się w niej spotkania okolicznych Polaków, szczególnie
częste wobec zbliżającej się wojny z Niemcami
20 stycznia 1929 roku w lokalu pana (i zarazem druha) Józefa Przerackiego odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Wojaków i Powstańców w Krzycku Wielkim. Zebranie zagaił prezes Frąckowiak, który
zaprezentował jego program (przyjęty później jednogłośnie). Protokół
z działalności od poprzedniego walnego zebrania odczytał sekretarz
Franciszek Langner. Z kolei zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności w minionym roku. Komisja rewizyjna sprawozdanie przyjęła,
co oczywiście oznaczało udzielenie „pokwitowania” zarządowi.
Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, którym został druh
Stefan Strażyński. Nowy zarząd tworzyli: prezes Sylwester Kowalski,
pierwszy wiceprezes Bronisław Pomin, drugi wiceprezes Wojciech
Kurpisz, komendant Jerzy Donimirski (rotmistrz), sekretarz Franciszek Langner, zastępca sekretarza Stefan Strażyński oraz skarbnik
Józef Przeracki. Ławnikami zostali: Stanisław Frąckowiak, Józef Konieczny i Jan Galik. Komisję rewizyjną tworzyli: Walenty Nowak,
Franciszek Walkowiak i Piotr Kurpisz. Chorążym został Marcin Augustyniak, a jego zastępcami mianowano Franciszka Walkowskiego i
Piotra Kurpisza. Z kolei funkcję przybocznych pełnić mieli Czesław
Kowalski i Stanisław Stor.
Po wyborach prowadzący zebranie Stefan Strażyński przekazał prowadzenie dalszych obrad nowemu prezesowi, czyli Sylwestrowi Kowalskiemu. O czym mówiono, tego nie wiemy. W każdym razie na koniec
prezes wezwał kolegów do wytrwałej pracy w zgodzie i miłości.
Damian Szymczak,
źródło: Głos Leszczyński, nr 21 z 1929 r.
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Patroni naszych ulic
– Elżbieta Tymkowska
W Bukówcu Górnym, pomiędzy ulicami
Sokołów i Powstańców Wielkopolskich,
znajduje się ulica Elżbiety Tymkowskiej
– siostry zakonnej, która poświęciła bukowieckiej młodzieży 14 lat swojego życia.
Elżbieta Thiem, bo tak się pierwotnie nazywała, urodziła się 31 października 1878
roku w Pacholewie k. Obornik. Początkowo uczęszczała do szkoły we Wronkach, a
później w Poznaniu. W 1897 roku postanowiła wstąpić do klasztoru. Wybrała, jak
wówczas większość kobiet z Wielkopolski,
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi we Lwowie, które poświęcało
się wychowaniu i nauczaniu młodego pokolenia. Pierwszą profesję założyła w 1899
roku, a wieczystą sześć lat później. Zgromadzenie, widząc w niej potencjał i zamiłowanie do pracy młodzieżą, pomogło jej
w zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich.
W 1899 roku zdała maturę i otrzymała
świadectwo dojrzałości w Seminarium Nauczycielskim we Lwowie. Dalsze dyplomy
– patent na nauczycielkę szkół ludowych
oraz patent na nauczycielkę szkół wydziałowych – zdobyła ucząc już w szkole. W
latach 1900-1945 roku nieprzerwanie pracowała w szkołach, w tym od 1921 do 1935
roku w szkole w Bukówcu Górnym.
Jako wielka patriotka w 1916 roku siostra
Elżbieta zmieniła nazwisko z obcobrzmiącego „Thiem” na „Tymkowska”. Swój
patriotyzm próbowała również przekazać
nauczanej młodzieży. Krzewiła wśród podopiecznych miłość do ojczystej ziemi oraz
nauczała pieśni patriotycznych i regionalnych, by kształtować myśl polską w sercach
młodego pokolenia. Szkołą bukówiecką
kierowała sumiennie i z oddaniem przez 14
lat. W swojej pracy pedagogicznej trzymała
się metod opartych na miłości i cierpliwości, co przynosiło bardzo dobre wyniki i za
co zbierała wiele pochwał. Ponadto założyła i aktywnie stała na czele bukówieckiego

I klasa szkoły powszechnej w Bukówcu Górnym, 1927 r. Siostra Elżbieta Tymkowska z
prawej, z lewej wychowawczyni klasy Janina Czabajska
Kółka Włościanek, którego głównym konnic w Bojanowie koło Rawicza. Dzięki
celem było poszerzanie wiedzy rolni- staraniom władz zakonnych z Lwowa oraz
czej oraz na temat spraw gospodarstwa Warszawy opuściła obóz 4 listopada 1941
domowego wśród kobiet. Działała roku i ponownie osiadła w Poznaniu. Jedrównież w Katolickim Stowarzyszeniu nak i tym razem nie pozostała tam na długo.
Młodzieży Żeńskiej, z jej inicjatywy Już w grudniu tego samego roku, na polepowstała szkoła wieczorowa działają- cenie władz berlińskich, musiała opuścić
miasto. Znalazła schronienie w Warszawie,
ca w okresach zimowych.
W 1935 roku siostra Elżbieta Tym- gdzie rozpoczęła pracę w Prywatnej Szkole
kowska przeszła na emeryturę i opu- Powszechnej im. Matyldy Getter (w plaściła Bukówiec. Nie porzuciła jednak cówce tej prowadzono tajne nauczanie weswojego zajęcia i cały czas działała dług programów przedwojennych). W 1945
na rzecz młodzieży – podjęła pracę w roku wróciła do Szamotuł, niosąc pomoc
Zakładzie Naukowo-Wychowawczym w zakładzie skupiającym około 140 sierót.
R.M. w Szamotułach, który w 1939 Spędziła tam ostanie lata swojego życia.
roku został wysiedlony przez Niem- Siostra Elżbieta Tymkowska zmarła 12
ców. Po tym wydarzeniu próbowała czerwca 1952 roku i została pochowana na
znaleźć dla siebie nowe miejsce po- cmentarzu w Szamotułach. Do końca żybytu, jednak nigdzie nie udało jej się cia nie przerwała wytężonej pracy na rzecz
pozostać na dłużej. Osiedliła się m.in. swoich podopiecznych. W 1991 roku jej
w Poznaniu, gdzie zajmowała się taj- wychowankowie, w ramach wdzięczności,
nym nauczaniem dzieci szkolnych. 13 postanowili nazwać jej imieniem jedną z
czerwca 1941 roku została areszto- ulic Bukówca.
wana i wywieziona do obozu dla zaNatalia Malanowska

Członkinie bukówieckiego Kółka Włościanek żegnają odchodzącą na emeryturę siostrę Elżbietę Tymkowską, 1935 r.

Przyznanie dofinansowań
dla klubów sportowych

Gminne obchody 103. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego
Bukówiec Górny, 6 stycznia 2022 r.

Włoszakowice, 11 stycznia 2022 r.

Zbarzewo, 11 stycznia 2022 r.

Boguszyn,
18 stycznia
2022 r.

III Mistrzostwa
Mistrzostwa Krzycka
III
Krzycka Wielkiego
Wielkiego
w Grę
Grę FIFA
w
FIFA

Zwycięzcą mistrzostw został Dominik Skrzypczak, drugi był Kacpr Łeszczyk, a ostatni stopień
podium przypadł Kacprowi Ratajczakowi.
Najlepszym strzelcem fazy grupowej został Jakub Śliwiński

www.wloszakowice.pl

Bibliografia Regionalna
powiatu leszczyńskiego
Od stycznia br. włoszakowicka biblioteka, jako biblioteka
pełniąca zadania publicznej biblioteki powiatowej, zaczęła
tworzyć wykaz tekstów dotyczących naszego regionu. Jest
to związane z zapisem ujętym w porozumieniu zawartym
między powiatem leszczyńskim a gminą Włoszakowice z
dnia 4 grudnia 2019 roku, które ustala zakres powierzonych
zadań. Jedno z nich nakłada na Gminną Bibliotekę Publiczną
we Włoszakowicach obowiązek opracowywania i publikowania bibliografii regionalnych, a także innych materiałów
informacyjnych o charakterze regionalnym.
Czym dokładnie jest taki zbiór? Bibliografia Regionalna to
rejestr książek, ich fragmentów i recenzji, artykułów z czasopism, map, nut, ważniejszych piśmienniczych dokumentów życia społecznego oraz dokumentów audiowizualnych.
Podstawowym kryterium doboru jest wartość informacyjna
publikacji. Selekcji podlegają materiały dotyczące zdarzeń
bieżących, powtarzających się aktualności, relacji z imprez
i wyników sportowych. Bibliografia powiatu leszczyńskiego wchodzi w skład Bibliografii Regionalnej Wielkopolski,
która jest opracowywana przez zespół Pracowni Bibliografii Regionalnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu od 1982 roku.
Bibliografia dostępna jest w formie cyfrowej pod adresem
www.wloszakowice-gbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=1.
Z każdym miesiącem będzie ona poszerzana o kolejne
teksty dotyczące naszego powiatu. Wyszukiwać interesujące nas książki, artykuły, bądź inne dokumenty można za
pomocą wpisywania słów kluczowych bądź haseł.
Abonament za bazę bibliografii w systemie SOWA oraz
wynagrodzenie dla pracownika tworzącego rejestr opłacane są ze środków powiatu leszczyńskiego przeznaczonych
na pełnienie przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Włoszakowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej.
Natalia Malanowska

WIEŚCI Z BIBLBIOTEKI
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Wyzwanie Czytelnicze
2022
Kochasz książki?
Lubisz wyzwania?
Chcesz się sprawdzić?
Podejmij Wyzwanie Czytelnicze
2022 i przeczytaj 12 książek z różnych kategorii!
Odwiedziny + 1 wypożyczona
książka z danej kategorii = 1 zaliczone zadanie.
Najwytrwalsi zostaną docenieni!
Więcej informacji oraz karty
wyzwania dostępne w naszych
bibliotekach.
Ewelina Skopińka

Konkurs fotograficzny
„Zima z książką w obiektywie”
W grudniu ub. r. biblioteka we Włoszakowicach, tradycyjnie już,
zorganizowała konkurs fotograficzny związany z tematyką zimowoczytelniczą pt. „Zima z książką w obiektywie”.
Do konkursu zgłosiło się 9 uczestników. Fotografia każdego z nich
była wyjątkowa i kreatywna. W styczniu, po burzliwych obradach,
obiektywne i kompetentne jury wyłoniło zwycięzców. Wyniki fotograficznej rywalizacji ukształtowały się następująco: I miejsce
– Alan Apolinarski (zdjęcie pt. „Papierowa nadzieja”), I wyróżnienie – Wioletta Zając (zdjęcie pt. „Zima z noblistką”), II wyróżnienie
– Anna Kaźmierczak (zdjęcie pt. „Zima z książką w obiektywie”).
Na zwycięzców czekały karty podarunkowe do salonu Empik, a na
pozostałych uczestników konkursu atrakcyjne nagrody pocieszenia. Każdy fotograf-amator otrzymał również wartościowe gadżety
przekazane przez gminę Włoszakowice. Nagrody główne zakupione zostały ze środków powiatu leszczyńskiego przeznaczonych na
wypełnianie przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Włoszakowicach zadań biblioteki powiatowej.
Ewelina Skopińska

Zwycięskie zdjęcie
Alana Apolinarskiego
pt. „Papierowa nadzieja”
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Grotniczanka wśród największych polskich
sław – wywiad z Aleksandrą Poniży

Agnieszka Holland czy Krzysztof
Zanussi to tylko dwa z wielu nazwisk widniejących w tegorocznym
wydaniu Encyklopedii Osobistości
Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to
wydawany rokrocznie w Wielkiej
Brytanii leksykon osób, które osiągnęły sukces w różnych dziedzinach
życia. Nie wspominalibyśmy o tym,
gdyby wśród nich nie znalazła się
również mieszkająca w Grotnikach
Aleksandra Poniży – specjalista w
ginekologii i położnictwie z pięćdziesięcioletnim stażem. O wpisie
do tzw. Britishpedii, a także o swojej ponad półwiecznej pracy zawodowej, grotniczanka opowiedziała w
poniższym wywiadzie.
Na początku naszej rozmowy proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Od kiedy
związana jest Pani z naszą gminą?
Mając 12 lat, w 1958 roku, przeprowadziłam się tutaj z Krzywinia wraz z rodzicami
i dwoma starszymi braćmi. W Grotnikach
stał nasz rodzinny dom, będący własnością
mojego dziadka Ignacego Michalskiego,
który co ciekawe prowadził kuźnię we
Włoszakowicach – w miejscu dzisiejszej
pierogarni. Wcześniej mieszkała w nim
chrzestna mojej matki z mężem. Jako że
byli bezdzietni, to mama opiekowała się
nimi na starość, a po ich śmierci odziedziczyła dom. Niestety znajdował się on w
bardzo kiepskim stanie, właściwie tylko
jeden pokój nadawał się do użytku. Stopniowo doprowadziliśmy go jednak do porządku, a obecny wygląd nadałam mu osobiście, już po ukończeniu studiów.
Jeśli już wspomniała Pani o studiach, to
proszę powiedzieć jakie szkoły Pani ukończyła?
Do szkoły podstawowej chodziłam w
Krzywiniu i Włoszakowicach. Później
ukończyłam Liceum nr 1 w Lesznie i zdałam maturę. W 1964 roku dostałam się
na studia na Akademii Medycznej w Poznaniu, choć było dziewięciu chętnych na
jedno miejsce. Moje szczęście nie trwało
jednak zbyt długo. Po kilku tygodniach
studiów zmarł mój tata, który był wówczas
jedynym żywicielem rodziny. Musiałam
zatem przerwać naukę i pójść do pracy. Na
szczęście uczelnia zgodziła się na urlop
dziekański, co na pierwszym roku raczej
się nie zdarzało. Przez pół roku pracowałam w leszczyńskiej Powszechnej Spół-

dzielni Spożywców „Społem”, gdzie
nawet zaproponowano mi dłuższą
współpracę i sfinansowanie studiów
ekonomicznych. Byłam jednak zdeterminowana, by wrócić na medycynę. I tak też się stało.
A jak przebiegała Pani późniejsza kariera zawodowa?
Po studiach przyszedł czas na staż
odbywany w leszczyńskim szpitalu, a
później na specjalizację I i II stopnia.
W międzyczasie zaliczyłam też liczne
kursy i szkolenia branżowe w całej
Polsce, w tym głównie na wschodzie.
W 1971 roku rozpoczęłam pracę na
Oddziale Ginekologii i Położnictwa
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, gdzie spędziłam 37
lat, oraz w Poradni „K” dla Kobiet.
Równolegle prowadziłam prywatną
praktykę lekarską, pracowałam w pogotowiu ratunkowym oraz byłam biegłą sądową w dziedzinie ginekologii i
położnictwa przy Sądzie Okręgowym
w Lesznie. Obecnie od 14 lat jestem
na emeryturze, lecz nadal pracuję w
leszczyńskim Centrum Medycznym
„Medeor”, w którym prowadzę poradnię na NFZ i prywatny gabinet.
Czy zawsze chciała być Pani lekarzem? Było to Pani marzeniem?
Postanowiłam, że będę lekarzem w
wieku 6 lat. Decyzja ta zapadła podczas szczepienia w ośrodku zdrowia
w Krzywiniu. Zawsze bowiem interesowało mnie to, jak działa organizm,
nie tylko ludzki. W dzieciństwie, gdy
w naszym domu organizowane były
tzw. świniobicia, to za każdym razem

prosiłam, żeby zostawili mi serce,
na którym później eksperymentowałam. Sprawdzałam jak działa i
co sprawia, że zostaje wprawione
w ruch. Bycie lekarzem było więc
chyba moim przeznaczeniem. Do
tego zostałam stworzona.
Dlaczego wybrała Pani akurat
ginekologię?
Myśl o wyborze konkretnej specjalizacji zaczęła mi świtać na
studiach, w czasie stażu. Do wyboru mieliśmy internę, chirurgię,
pediatrię lub właśnie ginekologię. W ginekologii podobało mi
się połączenie pracy w poradni
z możliwością wykonywania operacji. Jednak w Lesznie nie było tak łatwo
dostać się na oddział ginekologiczny, bo
dotychczas pracowali tam sami mężczyźni.
Byłam pierwszą kobietą, której szef po stażu
zaproponował pracę na ginekologii.
Co było dla Pani najważniejsze w pracy zawodowej? Czym się Pani w niej kierowała?
Najważniejsze było dla mnie zawsze dobro
ludzi i to, że mogę im pomagać. Starałam
się też popełniać jak najmniej błędów. Przez
cały czas pracy zawodowej powtarzałam sobie, że w momencie otrzymania dyplomu lekarza, otrzymałam również małą działkę na
cmentarzu, a moim zadaniem było to, żeby
swoim postępowaniem w jak najmniejszym
stopniu ją zapełnić. Po latach chyba nie
mogę sobie nic zarzucić w tej kwestii, bo nie
straciłam ani jednego dziecka oraz ani jednej
pacjentki. A odbierałam tysiące porodów, nawet nie potrafię określić ile dokładnie. Wiem
tylko, że najwięcej 19 na jednym dyżurze, w
tym 3 cesarskie cięcia. Czasami nie spałam
przez kilkadziesiąt godzin, pędząc z pracy na
dyżur, a później do prywatnego gabinetu i z
powrotem na dyżur. Nie wiem skąd miałam
na to siły, ale chyba napędzały mnie ta radość
i zadowolenie z wykonywanego zawodu.
A co uważa Pani za swój największy sukces
zawodowy?
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo
cała moja praca wykonywana była uczciwie,
szczerze i z wielką miłością do pacjentów.
Na pewno nigdy nie zapomnę jednak operacji przeprowadzonej z nieżyjącym już doktorem Bachorzem, polegającej na odbiorze
donoszonej ciąży brzusznej. Była to druga
tego typu operacja w Europie, rzecz zupełnie
niespotykana w tamtych czasach, czyli na
przełomie lat 80. i 90, gdy nie było jeszcze
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USG. Równie nieprawdopodobne sytuacje zdarzały się też na dyżurach pogotowia ratunkowego, gdy wydawałoby
się „martwe” noworodki nagle cudownie ożywały. I na dodatek otrzymywały
ocenę 9 na 10 punktów w skali Apgar.
Właśnie przez takie wydarzenia uważam, że nie ma piękniejszego zawodu
niż praca na porodówce.
Przejdźmy teraz do głównego powodu
naszego spotkania. Jak to się stało, że
znalazła się Pani w tegorocznym wydaniu Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej? Było to dla Pani
zaskoczeniem?
To było dla mnie tak ogromne zaskoczenie, że nie potrafiłam normalnie
rozmawiać. Gdy się o tym dowiedziałam, byłam akurat w domu i coś czytałam. Nagle zadzwonił telefon, a po
drugiej stronie odezwała się jakaś pani
z Krakowa. Powiedziała, że koledzylekarze z Poznania, z okazji 50-lecia
pracy zawodowej, zgłosili moją kandydaturę do Encyklopedii Osobistości
Rzeczypospolitej Polskiej i że wszelkie
informacje otrzymam na maila. Początkowo nie chciałam w to uwierzyć, bo
przecież jestem tylko zwykłym, mieszkającym na wsi lekarzem, a nagle miałabym się znaleźć wśród takich sław jak
Agnieszka Holland, Krzysztof Zanussi
czy profesorowie, którzy mnie uczyli.
Tymczasem tak właśnie się stało, choć
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do dzisiaj to do mnie nie dociera.
To naprawdę spore osiągnięcie,
gratuluję. Jednak wiadomo, że nie
samą pracą człowiek żyje. Czym się
Pani zajmuje w wolnym czasie?
Moim hobby jest ogrodnictwo.
Sama zaprojektowałam i wykonałam swój przydomowy ogród, który
swego czasu pojawił się nawet w telewizji. Lubię w nim pracować i wypoczywać. Poza tym kocham góry.
Gdy tylko mam taką możliwość, to
staram się w nie jechać. Moim takim
ulubionym miejscem w górach jest
Międzygórze, niewielka wioska położona w Kotlinie Kłodzkiej. Swego
czasu chcieli mi nawet nadać tytuł
honorowego mieszkańca tej miejscowości, bo tak dużo czasu tam
spędzałam i wszyscy mnie znali. Zawsze lubiłam też wyjeżdżać w inne
zakątki Polski i świata, udało mi się
między innymi zwiedzić całą Europę
wzdłuż i wszerz, a częściowo także
Afrykę i Azję.
Na zakończenie zapytam jeszcze o
Pani plany na przyszłość, zarówno
te bliższe, jak i te trochę dalsze.
Mam 76 lat, więc nie bardzo mogę
robić jakieś dalekosiężne plany na
przyszłość. Ten rok chciałabym jeszcze przepracować, ale później już
chyba ostatecznie zakończę pracę
zawodową, bo czuję się zmęczona.
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Dodatkowy czas wolny z pewnością przeznaczę
na pracę w ogrodzie i wyjazdy w góry.
Rozmawiał Amadeusz Apolinarski

Jedna ze stron tegorocznego wydania Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej z
wpisem dotyczącym Aleksandry Poniży. Encyklopedia dostępna jest w bibliotekach uniwersyteckich na całym świecie
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Znani, nieznani – Arkadiusz Szymczak

Z domu nie wyjdę bez… ubrania
Mój sposób na dobry humor to… czas spędzany z rodziną lub gra w piłkę nożną
Ulubione powiedzenie… „Kto mieszka w Polsce, ten się w cyrku nie śmieje”
Ulubiona potrawa… mięso mielone
Gdy byłem mały chciałem zostać… strażakiem
Książka, którą ostatnio przeczytałem to… „Chrzest ognia” Andrzeja Sapkowskiego (saga o Wiedźminie)
Moim autorytetem jest… życiowym – mój tata, piłkarskim – Kazimierz Deyna
Zawsze znajdę czas na… to, by choć raz w tygodniu pójść na trening
Nie potrafię zrozumieć… ludzi, którzy nie podchodzą profesjonalnie do
powierzonych im zadań
Najbardziej cieszę się, gdy… moje dzieci robią postępy
Chciałbym w sobie zmienić… poprawić swoją kondycję
Lubię wracać do… jak każdy – miłych wspomnień
Moje ulubione święto to… Boże Narodzenie
Ulubiony film… „Forrest Gump” oraz całe uniwersum Marvela
Miejsce, w którym chciałbym się znaleźć… Hawaje – wakacje marzeń
Ulubiona impreza w gminie Włoszakowice… Plebiscyt Sportowy i podsumowująca go Gala Sportu
Najciekawsza tradycja wywodząca się z gminy Włoszakowice… tradycyjny
przejazd z okazji 11 listopada
Najbardziej magiczne miejsce w gminie Włoszakowice ... Boszkowo-Letnisko
pod koniec września - cisza i spokój.
A.A.

Arkadiusz Szymczak
– kierownik Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji we Włoszakowicach
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Od redakcji. Publikujemy drugą część wywiadu z Przemysławem Jankowiakiem z Włoszakowic, znanym okolicznym ultramaratończykiem, który w październiku ubiegłego roku ukończył Maraton Piasków (Marathon des Sables) na Saharze (na południu Maroka),
zajmując w nim bardzo wysokie 86. miejsce.

O poszukiwaniu swoich granic na Saharze
– wywiad z uczestnikiem Maratonu Piasków
Przemysłem Jankowiakiem cz. II

CD. Przejdźmy teraz do
opieki medycznej. Jak
wyglądał ten aspekt na
maratonie?
Na miejscu było około 35
lekarzy, głównie kardiologów i podologów, czyli
specjalistów od stóp. Każdy, oprócz tak zwanej karty wodnej, miał też kartę
medyczną, na której odnotowywano każdą wizytę w
namiocie medyków. Lekarze byli na wszystkich
punktach kontrolnych i
jak któryś z nich stwierdził, że dany uczestnik nie
może kontynuować biegu,
to go dyskwalifikowano.
Osobiście miałem bliskie spotkanie z lekarzem pierwszego dnia.
Podszedł do mnie, spytał czy dobrze się czuję, po chwili ponownie,
i tak kilka razy. Nie wiem o co mu chodziło, bo choć byłem cały
obolały i męczył mnie ból żołądka, to poza tym nie odczuwałem
żadnych poważnych dolegliwości. Odpuścił dopiero, gdy pokazałem
mu prawidłowe tętno na zegarku sportowym. Ogólnie można było
poczuć duże zainteresowanie ze strony medyków. Na wyposażeniu
mieli helikopter i dwa samochody terenowe, w razie gdyby potrzebna była szybka pomoc na trasie. Aby ją wezwać wystarczyło wcisnąć
przycisk SOS na specjalnym hotspocie, również będącym obowiązkowym elementem ekwipunku wszystkich biegaczy.
Czy to prawda, że z roku na rok zmienia się trasa maratonu?
Zgadza się. Tym razem trasa również była inna, głównie ze względu na bezpieczeństwo. Biegliśmy wokół Arfudu, w pewnym momencie byliśmy nawet bardzo blisko Algierii. Mapę całego biegu
dostaliśmy na samym początku. Nie było na niej jedynie czwartego, najdłuższego etapu. Sądziliśmy, że ze względu na panujące
temperatury zostanie on skrócony, ale ostatecznie tak się nie stało.
Jakie predyspozycje musi mieć biegacz, by wziąć udział w takim
maratonie?
Bardzo dużą rolę odgrywa przygotowanie fizyczne. Ale wydaje mi
się, że najważniejsze są silna psychika i odpowiednia motywacja.
Wyobraźmy to sobie: 12 kg na plecach, wszędzie dookoła piasek,
z nieba leje się żar, woda w bidonach się gotuje, a tu trzeba biec.
W takiej sytuacji nic innego nie może nas uratować, jak jedynie
„mocna” głowa. Trzeba bowiem pamiętać o wielu rzeczach, takich
jak zażywanie co godzinę dwóch tabletek solnych, systematyczne
nawadnianie organizmu, właściwy odpoczynek czy podstawowa
higiena. To ostatnie nie było łatwe, bo spaliśmy pod płachtą określaną namiotem. Pierwszego dnia przyszła burza piaskowa, więc
piasek znajdował się wszędzie. Dodatkowo chłodziliśmy się kładąc
się w samej bieliźnie na dywanie rozłożonym na ziemi. To mogło

niektórych zwyczajnie przerazić, jednak
po pewnym czasie
każdy przyzwyczajał się do tych warunków. Nie było już
czegoś takiego jak
wstyd, każdy robił to
co musiał.
Czy wyobrażenie o
trudności tego maratonu jest adekwatne do rzeczywistości?
Zdecydowanie nie.
Teraz już jestem mądrzejszy w tej kwestii. Wcześniej słuchałem wypowiedzi
osób, które brały udział w tym maratonie i miało się to nijak
do tego, co zastałem na miejscu. Zaskoczyły mnie dwa aspekty – wysokie temperatury i to, że plecak był dla mnie aż takim
obciążeniem. Przed wyjazdem założyłem sobie, że będę biegł
ze średnim tempem przynajmniej 5 minut i 30 sekund na kilometr. W naszej okolicy to dla mnie spacer. A tam… musiałem
się nieźle napracować, by osiągnąć takie tempo.
Jakie emocje towarzyszą człowiekowi podczas takiego biegu?
O czym Pan wtedy myślał?
Myślałem przede wszystkim o tym, by nie popełnić żadnego
błędu. Byłem bardzo skupiony i skoncentrowany, uważnie patrzyłem pod nogi i starałem się nie zapomnieć o zaspokajaniu
potrzeb organizmu. Jednak był też czas na głębsze rozważania.
Muszę przyznać, że bardzo często się modliłem podczas tego
biegu, głównie o to, żebym dał radę i żeby nic mi się nie stało.
Ciekawe było też to, że na samym końcu miałem bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony widziałem metę i wiedziałem,
że to mój cel, ale z drugiej strony zrobiło mi się smutno, że ta
przygoda za chwilę się skończy.
A jak wyglądały relacje pomiędzy zawodnikami? Czy można
było odczuć ducha rywalizacja, zwłaszcza między biegaczami
z różnych krajów?
Atmosfera na maratonie była świetna, niemal rodzinna. Wszyscy sobie pomagali i pytali o samopoczucie. Mimo że w biegu
brali udział biegacze z aż 41 krajów, to nie czuło się różnic
między nimi ani jakiejś specjalnej rywalizacji. Oprócz mnie
było jeszcze czterech Polaków, a do naszego namiotu przydzielono też jednego Białorusina.
Z perspektywy czasu, jak Pan ocenia organizację całego maratonu?
Poziom był bardzo wysoki, organizatorzy naprawdę się spisali.
Jedynym minusem była komunikacja. Ja mówiłem po angielsku,
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a obsługa często odpowiadała po francusku. Poza tym: opieka, organizacja, trasa,
wszystko zostało świetnie przygotowane.
Fajne było też to, że mogłem napisać jednego maila dziennie do bliskich. Pisałem
do żony, co prawda nie wszystkie wiadomości doszły, ale jakiś kontakt ze światem
miałem. Raz skorzystałem również z telefonu satelitarnego.
Proszę teraz powiedzieć, jak Pana organizm odreagowywał maraton?
Dopiero po miesiącu od powrotu poczułem się dobrze. To, co tam przeżyłem, wychodziło w tym czasie na różne sposoby.
Miałem jednodniową gorączkę, później
złapałem też infekcję gardła. 1 listopada
po raz pierwszy ponownie wybiegłem w
teren, pokonałem dziesięciokilometrowy
dystans w niecałą godzinę, ale czułem, że
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jeszcze daleka droga do pełnej rekonwalescencji. Maraton Piasków był naprawdę dużym wyzwaniem dla mojego
organizmu, dlatego powrót do treningów
musi być stopniowy. Aby przyspieszyć
cały proces korzystam z komory hiperbarycznej.
Czy ma Pan już plany na kolejne podobne starty?
Mam nadzieję, że we wrześniu tego roku
będę mógł przebiec Atacama Crossing,
czyli maraton na Pustyni Atakama w Chile. Jest to jeden z maratonów zaliczanych
do cyklu „The 4 Deserts”, obejmującego
cztery pustynie i liczącego łącznie tysiąc
kilometrów. Do Atakamy dochodzą również pustynie Kalahari w Namibii i Gobi
w Chinach oraz bieg „Last Desert” na
Antarktydzie. Jeśli jakiś śmiałek prze-
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biegnie je wszystkie w ciągu jednego roku,
to trafia do ekskluzywnego klubu „The 4
Deserts”. Na chwilę obecną znajduje się w
nim tylko kilku Polaków, a w sumie około
78 biegaczy z całego świata. Wyzwanie to
zaliczane jest do dziesięciu najtrudniejszych
wyzwań na naszej planecie. Naukowcy porównują je do wejścia na Mount Everest.
Panie Przemku… a dlaczego właściwie pustynie?
Chyba ciągną mnie tam trudne tereny. Choć
wcześniej zdarzało mi się biegać po górach,
to jednak pustynie uznałem za najpoważniejsze wyzwanie. Do tego dochodzi ciekawość świata. Ponoć Atakama jest jeszcze
piękniejsza i jeszcze ciekawsza niż Sahara.
Chcę się o tym przekonać na własnej skórze.
Być może tam odnajdę swoje granice…
Rozmawiała Małgorzata Konieczna

KRONIKA KULTURALNA

Koncertowa niedziela gminnych zespołów

W drugą niedzielę tego roku trzy zespoły śpiewacze działające przy Gminnym
Ośrodku Kultury we Włoszakowicach miały okazję zaprezentować się przed szerszą publicznością. Jezierzycki zespół „Jezioranki” dał minikoncert w swojej rodzimej miejscowości, a włoszakowickie zespoły „Srebrny włos” i „Melodia” wystąpiły
poza granicami naszej gminy.
Koncert „Jezioranek” odbył się po niedzielnej mszy świętej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Jezierzycach Kościelnych. Zespół występujący pod dyrekcją
Rafała Grygiela wykonał kilka najpiękniejszych kolęd i pastorałek. Próbkę swych
umiejętności wykonywania bożonarodzeniowych utworów, w tym zarówno śpiewając, jak i grając na różnych instrumentach, dali również inni mieszkańcy wsi, nienależący do zespołu śpiewaczego. Byli to przede wszystkim uczniowie miejscowej
Szkoły Podstawowej, choć nie zabrakło też radnej gminy Hanny Michalskiej, sołtys
Jezierzyc Agnieszki Przewoźnej czy księdza proboszcza Andrzeja Pajzderskiego.
Tego samego dnia miały także miejsce wyjazdowe występy „Srebrnego włosa” pod
dyrekcją Izabeli Górnej oraz „Melodii” prowadzonej przez Mariolę Jagodzik. Oba
zespoły wystąpiły na IX Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Lipnie, prezentując się oczywiście w świątecznym repertuarze. Poza naszymi reprezentantami
na przeglądzie zaprezentowało się też dziewięć innych chórów i zespołów z całego
powiatu leszczyńskiego, a nawet spoza jego granic. Na zakończenie wszystkie występujące grupy otrzymały pamiątkowe statuetki.
Gratulujemy naszym zespołom udanych występów!
A.A., zdj. A. Przewoźna

Koncert kolędowy na bis
Mający swą premierę w święto Trzech
Króli koncert „Będzie kolęda” został
ponownie wykonany w niedzielę 23
stycznia. Tym razem najpiękniejsze
kolędy i pastorałki oraz inne bożonarodzeniowe utwory wybrzmiały w zbarzewskiej sali wiejskiej.
Wykonawcami koncertu, tak jak dwa tygodnie wcześniej we Włoszakowicach,
byli przedstawiciele włoszakowickiej
sceny muzycznej, a więc: solistki Katarzyna Kaczmarek, Katarzyna Józefczak
i Sabina Michalak, chórzystki Chóru
Żeńskiego „Cantilena” (pod dyr. Katarzyny Kaczmarek) oraz członkowie
specjalnie utworzonego na tę okazję
zespołu instrumentalnego – Julia Bajon
(puzon, aranżacja partii instr. dętych),
Martyna Bajon (saksofon sopranowy),
Grzegorz Thiel (gitara, saksofon tenorowy, trąbka, śpiew) i Mariusz Kowalczyk (fortepian, aranżacje, kierownictwo artystyczne). Wykonywanym
przez nich kompozycjom, często w
autorskich aranżacjach, przysłuchiwała
się liczna miejscowa publiczność.
Na zakończenie muzycy otrzymali
gromkie brawa oraz kwiaty wręczone
przez organizatorów koncertu – sołtys
Zbarzewa Halinę Łaszczyńską i księdza proboszcza Roberta Bacha. Imprezę wspierał organizacyjnie również
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach.
Przypominamy, że zapis włoszakowickiego koncertu „Będzie kolęda”
dostępny jest na kanale GOK Włoszakowice w serwisie YouTube.
A.A.
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„Gliniany Zakątek 8”,
czyli nietypowa pasja Karola Wilczaka

Karol Wilczak to mieszkaniec
Włoszakowic, który łączy wymagającą pracę i służbę publiczną z
nietypową pasją. Bohater tej rozmowy z zawodu jest ratownikiem
medycznym, dodatkowo pełni
funkcję radnego naszej gminy, a
w czasie wolnym zajmuje się wykonywaniem przedmiotów z gliny.
Jeżeli jesteście ciekawi jak do tego
doszło i jak włoszakowiczanin widzi swoją dalszą karierę ceramika,
to zachęcamy do przeczytania poniższego wywiadu.
Dlaczego postanowiłeś zająć się
rękodziełem?
Zawsze byłem uzdolniony plastycznie i nawet rozważałem, czy
nie iść w tym kierunku, ale ostatecznie stwierdziłem, że taka mała
miejscowość nie daje możliwości
odpowiedniego zarobku w tej dziedzinie. Dlatego zrezygnowałem z
kariery artysty i poszedłem na studia medyczne. Obecnej pracy z gliną nie
planowałem, wszytko zaczęło się przypadkiem i bardzo spontanicznie.
W takim razie jak rozpoczęła się Twoja
przygoda z gliną?
Dokładnie pamiętam kiedy to się zaczęło –
6 stycznia ubiegłego roku. Postanowiliśmy
wraz z żoną i dziećmi wybrać się na zajęcia
z lepienia gliny do jednej z manufaktur w
naszej okolicy. Był to mój pierwszy kontakt z gliną, lecz pokochałem ją od pierwszego dotyku. Po prostu przepadłem. W sumie nie tylko ja, bo moja rodzina również.
Wszyscy niezwykle się zaangażowaliśmy i
bardzo nam się spodobało tworzenie z tego
materiału. Zrobiła się z tego taka nasza rodzinna pasja.
Pamiętasz swój pierwszy ulepiony przedmiot? Co to było?
Cukierniczka. Zrobiłem ją właśnie na tych
naszych pierwszych zajęciach w manufakturze. Pani prowadząca warsztaty dała
nam po kawałku gliny i powiedziała, że to
nasza inwencja twórcza i możemy ulepić
wszystko. Pomyślałem, że skoro niedługo
Walentynki, to warto jakoś do nich nawiązać. I tak powstała cukierniczka z motywem serca.
Czy właśnie ta cukierniczka, jako pierwszy własnoręcznie wykonany przedmiot,
należy do Twoich ulubionych? Czy może

Twoim ulubieńcem jest coś innego?
Zdecydowanie tak. Mam ogromny
sentyment do tej cukierniczki. Na
pewno nigdy nie pójdzie na sprzedaż
i zostanie na pamiątkę. Oprócz niej
miałem jeszcze jedną ulubioną rzecz.
Była to patera w kształcie maku polnego. Gdy znalazła się na nią klientka, to trudno było mi ją sprzedać, ale
z drugiej strony bardzo się cieszyłem,
że komuś innemu również się spodobała.
Możesz opowiedzieć trochę o procesie tworzenia glinianego rękodzieła?
Oczywiście. Najpierw zaczynamy od
kawałka gliny. Możemy go rozwałkować, stworzyć z niego dowolną formę
lub ulepić jakąś bryłę, technika jest
dowolna. Gdy już jesteśmy zadowoleni z efektu formowania, to zaczyna
się proces schnięcia. Jego długość zależy od wielkości i grubości naszego
przedmiotu. Przeważnie trwa to od
5 do 10 dni. Po tym czasie następuje
wypalanie. Pierwsze wypalanie odbywa się w temperaturze do 900 stopni
i trwa 24 godziny. Później musimy
poszkliwić nasze dzieło. Metod szkliwienia jest wiele. Możemy użyć do
tego na przykład pędzla – to moja ulubiona metoda, bo daje najwięcej moż-

liwości. Inne metody to natryskowa
bądź przez zanurzenie. Gdy już nałożymy szkliwo przechodzimy do
drugiego wypalania, które również
trwa 24 godziny i w zależności od
wybranego przez nas szkliwa odbywa się w różnych temperaturach.
Szkliwa niskotopliwe wypalamy w
temperaturze od 700 do 1.080 stopni, a wysokotopliwe od 1.230 do
1.250 stopni. Oczywiście wszystko robi się w specjalnych piecach
do wypalania. Sam wybór szkliwa
także nie jest obojętny. Używamy
różne jego rodzaje w zależności od
późniejszego zastosowania przedmiotu, na przykład szkliwo spożywcze do naczyń mających styczność z żywnością.
Widzę, że masz bardzo dużą wiedzę
na ten temat. Jesteś samoukiem
czy może odbywałeś jakieś kursy
lub szkolenia?
Glina jest nieobliczalna, więc
wszelkie wskazówki się przydają. Dlatego też postanowiłem skorzystać z pomocy
doświadczonych ceramików. Na początku
szkoliłem się w najbliższej okolicy, ale odbyłem też kurs w Szkole Ceramiki w Warszawie. Otrzymałem tam ogromną dawkę
wiedzy. Można powiedzieć, że jestem również samoukiem, bo na swoich błędach nauczyłem się najwięcej.
Czy lepienie z gliny jest bardzo trudne? Co
stanowi dla Ciebie największe wyzwanie?
Nie jest to aż takie trudne, wystarczy dać
się ponieść swojej wyobraźni. Oczywiście
jeśli chcemy działać z gliną profesjonalnie,
to odpowiednia wiedza, typu co z czym łączyć czy jak wypalać, jest obowiązkowa.
Poza tym to bardzo czasochłonne zajęcie,
wymagające sporej cierpliwości. Projekty
zajmują czasami kilka godzin. Chyba to
jest dla mnie największym wyzwaniem,
łączenie pasji z pracą. Często w trakcie lepienia spoglądam na zegarek i okazuje się,
że muszę już się zbierać, a dany przedmiot
jeszcze czeka na dokończenie. Tymczasem
gliny nie można odłożyć na później, bo
wysycha i traci swoją plastyczność.
Może opowiedz nam teraz trochę o swoich planach na przyszłość związanych z
gliną.
Póki co sprzedaję swoje dzieła lokalnie
oraz przez internet. Można nas znaleźć w
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mediach społecznościowych, na Facebooku czy Instagramie, pod nazwą „Gliniany Zakątek 8”. Ale planujemy rozszerzyć
naszą działalność. Wraz z żoną chcemy
otworzyć pracownię rękodzielniczą we
Włoszakowicach, w której będziemy prowadzić warsztaty z lepienia gliny, zarówno
dla dzieci, jaki i dla dorosłych, a także dla
osób z niepełnosprawnościami. Pracownia
ma być połączona z kawiarnią oraz sklepikiem rękodzielniczym, gdzie planujemy
wystawiać swoje prace oraz prace okolicznych rękodzielników. Chcielibyśmy, żeby
było to klimatyczne miejsce, do którego
ludzie będą chętnie wracać. Działamy już
w tym kierunku i mamy nadzieję, że wiosną odbędą się pierwsze warsztaty.
Plany brzmią fantastycznie, życzę Wam,
żeby wszystko się udało. Powiedz mi jeszcze skąd wzięła się nazwa Waszej pracow-
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ni?
Nasz adres zamieszkania to ulica
Zakątek 8, jest to też adres przyszłej
pracowni. Stwierdziłem, że proste nazwy są najlepsze i jednocześnie najłatwiejsze do zapamiętania, dlatego
dodałem tylko przymiotnik gliniany,
od rodzaju działalności, i tak powstał
„Gliniany Zakątek 8”.
Czerpiesz z tego ogromną przyjemność, prawda?
Bardzo. Jest to dla mnie forma relaksu
i oderwania od rzeczywistości, swego
rodzaju wyciszenie po stresującej pracy. Można się w tym zatracić. Mam
nadzieję, że wkrótce wszyscy będą
mogli zawitać do naszej pracowni i
przekonać się o tym na własnej skórze.
Rozmawiała Natalia Malanowska
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Pierwszy własnoręcznie ulepiony
przedmiot – gliniana cukierniczka
z motywem serca

„Kebabowy Król” we Włoszakowicach
Bez wątpienia kebab to jeden z najpopularniejszych
fastfoodów. Pieczone mięso,
skrawane z pionowego rożna, ma wielu miłośników,
zwłaszcza wśród młodzieży. Nic więc dziwnego, że
we Włoszakowicach powstał ostatnio nowy punkt
gastronomiczny serwujący
to popularne danie kuchni
tureckiej. Mieści się on przy
placu 21 Października 1A (w
bezpośredniej okolicy ronda
im. Jana Pawła II) i nosi nader zobowiązującą nazwę –
Kebab King, czyli dosłownie „Kebabowy Król”.
Właścicielem punktu jest
mieszkająca w okolicy Anita Florczak, która prowadzi go wraz z mężem – Pawłem
Florczakiem. -Działalność związaną z kebabem prowadzimy już od dwóch lat. Do niedawna mieliśmy bar nad
jeziorem w Wieleniu, a obecnie obsługujemy różne imprezy przy pomocy foodtrucka – mówi pani Anita. -Znajomi
często namawiali nas, żebyśmy spróbowali otworzyć coś
we Włoszakowicach, bo wtedy nie musieliby nigdzie daleko jeździć. W końcu daliśmy się namówić i od 17 grudnia
działamy na tutejszym rynku – dodaje.
Formalności związane z ustawieniem przyczepy, w której
przygotowywane są posiłki, trwały zaledwie dwa tygodnie.
Po tym czasie punkt mógł zacząć funkcjonować. W jego
ofercie znajduje się oczywiście kebab podawany na różne
sposoby – w bułce, tortilli, kubełku, sałatce, kapsalonie lub
na talerzu. Można wybierać pomiędzy mięsem wołowym

i drobiowym. Nie brakuje też propozycji dla wegetarian (kebab
wege) oraz dla dzieci (zestaw nuggets). Wszystko serwowane jest z
autorskimi, wykonanymi na miejscu sosami.
Nowy włoszakowicki punkt z kebabem cieszy się sporym zainteresowaniem. -Jak przychodzi weekend, to czasami mamy zamówienia na 2-3 godziny do przodu – podkreśla właścicielka. Nic więc
dziwnego, że państwo Florczakowie myślą już o rozwoju swojej
działalności. W planach jest m.in. uruchomienie pełnoprawnego
lokalu oraz rozpoczęcie serwowania pizzy. Trzymamy kciuki za
wdrożenie tych pomysłów!

Kebab King Włoszakowice czynny jest przez
sześć dni w tygodniu, od wtorku do soboty
w godzinach od 12.30 do 20.00
oraz w niedzielę od 15.00 do 20.00.

Amadeusz Apolinarski
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E-sport ponownie gościł w Krzycku Wielkim
23 stycznia w krzyckiej sali
wiejskiej odbyły się Mistrzostwa Krzycka Wielkiego w
Grę FIFA. Była to już trzecia
odsłona tej imprezy organizowanej przez miejscową drużynę Szoguny Krzycko Wielkie.
Tak jak w poprzednich edycjach lista startowa zapełniła
się w mgnieniu oka. Pierwszeństwo startu mieli oczywiście gracze z Krzycka Wielkiego, ale nie zabrakło też
reprezentantów
sąsiednich
miejscowości.
32 zawodników zostało podzielonych na 8 grup. Po meczach w formule „każdy z każdym”
(w ramach poszczególnych grup) do fazy pucharowej awansowała połowa stawki. Łącznie rozegrano 65 spotkań, w których
padły aż 332 bramki. Rywalizacja toczyła się na 4 konsolach
Xbox (gra FIFA 2022).
Po ponad 4 godzinach zmagań zwycięzcą mistrzostw został
Dominik Skrzypczak, pokonując w finale 5:3 (po dogrywce) obrońcę tytułu Kacpra Łeszyka. Ostatni stopień podium

przypadł Kacprowi Ratajczakowi, który w meczu o
trzecie miejsce pokonał 1:0
Bartosza Muszyńskiego.
Najlepszym strzelcem fazy
grupowej został Jakub Śliwiński, choć do wyłonienia
zdobywcy tego wyróżnienia potrzebny był dodatkowy mecz.
Wyróżnieni gracze otrzymali puchary ufundowane
przez Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach oraz gadżety.
Statuetkę dla najlepszego
zawodnika wykonał i podarował Bartosz Poliwczak.
W przerwach pomiędzy meczami uczestnicy turnieju mogli
korzystać z bogatego bufetu, w którym dostępne były wypieki podarowane przez mieszkanki Krzycka oraz napoje i
gulasz od Folwarku Mila i Strefy Dobrego Smaku.
Organizatorzy pragną podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia.
Kamil Szymczak

WIEŚCI Z SZACHOWNICY

Zimowe turnieje klasyfikacyjne
Od 28 do 30 stycznia w Zespole Szkół
Ogólnokształcących we Włoszakowicach toczyły się rozgrywki w ramach zimowych turniejów klasyfikacyjnych. W
trzech odsłonach zmagań uczestniczyli
początkujący i nieco bardziej zaawansowani szachiści.
Zimowy Turniej Klasyfikacyjny – początkujący
Jednodniowy turniej klasyfikacyjny dla
dzieci odbywał się na dystansie 6 rund w
tempie 30 min na zawodnika.
Klasyfikacja końcowa rywalizacji ukształtowała się następująco: dziewczęta – 1. Lena
Mikołajczak, 2. Gabriela Lipowa, 3. Roksana Gawron; chłopcy – 1. Wojciech Umławski, 2. Rafał Nowaczyk, 3. Karol Białasik.
Normy na V kategorię wypełnili: Rafał Nowaczyk, Kamil Nowaczyk, Karol Białasik,
Igor Obiegała.
Na zakończenie rozgrywek wszyscy zawodnicy otrzymali drobne upominki.
Zimowy Turniej Klasyfikacyjny – ranking 1.400
Dwudniowy turniej klasyfikacyjny dla zawodników z rankingiem do 1.400 odbywał
się na dystansie 7 rund w tempie 1 godz. na
zawodnika. W rozgrywkach wzięło udział
18 szachistów.
Klasyfikacja końcowa rywalizacji ukształ-

towała się następująco: dziewczęta: 1.
Klaudia Obiora-Cansever, 2. Zofia Samol, 3. Anna Andrzejewska; chłopacy:
1. Cezary Jankowiak, 2. Jakub Barteczka, 3. Jan Maszota.
Normy na kategorie wypełnili: II –
Klaudia Obiora-Cansever; III – Jakub
Barteczka, Cezary Jankowiak.
Wszystkie dzieci biorące udział w turnieju otrzymały słodycze. Zwycięzcom
zmagań wręczono dodatkowo pamiątkowe medale i drobne upominki.
Zimowy turniej klasyfikacyjny –
ranking 1.600
Trzydniowy turniej klasyfikacyjny dla
zawodników z rankingiem do 1.600
odbywał się na dystansie 7 rund w

tempie 1 godz. + 30 sek. na zawodnika. W
rozgrywkach wzięło udział 19 szachistów.
Klasyfikacja końcowa rywalizacji ukształtowała się następująco: dziewczęta – 1. Lena
Michalska, 2. Lena Owsianna, 3. Gabriela
Zielinowska; chłopacy – 1. Jakub Chwastyniak, 2. Tobiasz Walkowski, 3. Karol Żyto.
Normę na II kategorię wypełnił Jakub
Chwastyniak.
Turniej został rozegrany jako przygotowanie do zawodów ligowych. Jego zwycięzcy
otrzymali pamiątkowe medale.
Wszystkie trzy turnieje sędziował sędzia
klasy IA Michał Dzikowski przy pomocy
sędziów rundowych Miłosza Walkowskiego
i Jonasza Walkowskiego.
W. Walkowska
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Natka pietruszki - nie tylko zdrowy dodatek do dań
Domowe kosmetyki to świetna alternatywa
do drogeryjnych produktów. Są nie tylko
lepsze dla naszego budżetu, ale też niezwykle skuteczne i przede wszystkim bezpieczne dla skóry. Ich wykonanie nie należy do
trudnych, ani tym bardziej kosztownych
– często możemy do tego wykorzystać podstawowe produkty z naszej kuchni. Jednym
z takich drogocennych produktów jest natka
pietruszki.
Natka pietruszki to skarbnica wielu witamin,
w tym głównie A i C. Dostarcza ponadto
wielu składników mineralnych, takich jak
potas, sód, wapń, żelazo, mangan i magnez.
Nic więc dziwnego, że zaleca się jej spożywanie. Z tego samego powodu jest również
bardzo ceniona w kosmetyce.
Jakie kosmetyki możemy wykonać z natki
pietruszki? Przykłady przedstawiamy poniżej.
Woda pietruszkowa – zwana również eliksirem młodości. Przywraca skórze zdrowy
kolor i naturalną jędrność oraz przeciwdziała
procesom starzenia się i wygładza zmarszczki. Do jej przygotowania potrzebujemy 1012 dorodnych gałązek pietruszki, które należy posiekać i wsypać do słoika, a następnie
zalać przegotowaną i ostudzoną wodą (ok.
120 ml). Tak przygotowany roztwór umieszczamy w lodówce na co najmniej 12 godzin.
Po tym czasie przecedzamy, a kosmetyk jest
gotowy do użycia (przechowujemy go w lodówce przez maksymalnie dwa tygodnie).
Można go stosować do przemywania twarzy,
najlepiej dwa razy dziennie (rano i wieczorem), oraz do płukania włosów, odżywiając
je i wzmacniając.

Rozjaśniająca maseczka do twarzy –
pietruszka znana jest także z właściwo
ści rozjaśniających, dlatego doskona
le sprawdzi się w przypadku leczenia
przebarwień i wyrównywania kolorytu
skóry. Wystarczy wymieszać ze sobą
łyżeczkę soku z cytryny, łyżkę drobno
posiekanej natki pietruszki oraz starte
jabłko. Powstałą mieszankę należy za
aplikować na twarz, a po odczekaniu
25 minut spłukać letnią wodą i nałożyć
ulubiony krem nawilżający.
Olejek pietruszkowy – preparat wyróżniający się wszechstronnym zastosowaniem. Aby go uzyskać wystarczy
drobno posiekaną natkę pietruszki
wsypać do szklanego słoiczka i zaleć
dowolnym olejem (może to być oliwa z
oliwek, olejek z pestek winogron, olej
konopny lub lniany). Tak przygotowa
ną mieszankę należy następnie odstawić w nasłonecznione miejsce na około
6 tygodni. Po tym czasie macerat (olej
roślinny z wyciągiem z kwiatów, pą-

Przyjmę do pracy w ogrodnictwie
na stałe lub dorywczo.
Praca w Bukówcu Górnym.

KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE
		

ków lub ziół) jest gotowy do użycia. Doskonale sprawdzi się jako dodatek do kremu lub
balsamu. Z powodzeniem można go również
wykorzystać do olejowania włosów.
Jak widać przygotowanie pietruszkowych
kosmetyków jest bardzo proste, dzięki czemu każdy może zrobić to samodzielnie. Później pozostaje tylko je zastosować i czekać
na efekty.
Natalia Malanowska

„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

Kontakt: tel. 697 276 420

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

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,
INTERFERENCJA, GALWANIZACJA, JONTOFOREZA,
TRABERT, KOTZ, ELEKTROSTYMULACJA

* terapia ultradźwiękami

REHABILITACJĘ RUCHOWĄ

ćwiczenia indywidualne dobrane do schorzenia,
ćwiczenia w grupie np. przy bólach kręgosłupa, stawów

MASAŻE

Tel. 605 693 358

Arkadia
Piotr Grochowczak

Trumny, urny,
krzyże, tabliczki,
przewozy zmarłych,
przygotowanie i obsługa pogrzebów,
kwiaty, wiązanki, wieńce,
załatwianie zasiłków
pogrzebowych (ZUS, KRUS),
całoroczna opieka nad grobami.

* 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

zakŁad usług
pogrzebowych

Włoszakowice, ul. 11 Listopada,

tel. 797 587 174, 607 970 868.

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 314

Poziomo: 3) małe miasto nad Notecią, 7) samorzutna
zbiórka na szczytny cel, 8) warzywo na barszcz, 9) placówka oświatowa, 11) używano ich przed leginsami,
12) nazwisko Lenina, 13) kraj nad Wisłą, 16) malują nią
dzieci, 20) wczesnoporanna msza w czasie Adwentu, 21)
może być radiowy, telewizyjny, zawodów sportowych, 22)
gotowana na mleku, 23) prowincja w Chinach, również
czarna chińska herbata, 27) możliwość powodzenia, 31)
wiadomość przekazana przez agencję informacyjną, telegram, 32) bieg o długości 42 kilometrów, 33) przełożona
klasztoru żeńskiego, 34) największy żyjący wąż w Polsce,
36) zsyłano na nią powstańców styczniowych, 37) rynek
w starożytnej Grecji.
Pionowo: 1) postać z westernów, 2) zamieszkiwał w
starożytności północną Italię, 3) może być kolejowy, a na
nim tor kolejowy, 4) chwast rosnący w zbożu, 5) mocny
klej, 6) walor filatelistyczny, kartka pocztowa, 9a) groź-

na broń w starożytności, 10) alarmujące o zagrożeniu,
14) skalne podłoże, również to co pozwala przetrwać,
oparcie, 15) napięcie psychiczne, 17) imię męskie, 18)
kotki na drzewie, 19) chustka, bandamka, szalik, 24)
rzeczka płynąca przez Żelazową Wolę, 25) przyroda, 26)
sumeryjski bóg księżyca (ułóż z liter: a, a, n, n, n, r), 28)
śnieżna przy wietrze, 29) nad nami, 30) polski producent
sprzętu AGD, 35) mieszkanie pszczół.
Litery zaznaczone w prawym dolnym rogu kratek uszeregowane od 1 do 20 utworzą rozwiązanie. Rozwiązanie
prosimy nadesłać do redakcji w ciągu dwóch tygodni
od ukazania się miesięcznika.
Rozwiązanie krzyżówki nr 313 brzmi: „ZIMOWY
KRAJOBRAZ”. Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie
wylosowała Kaja Majorek (ze skrzynki pocztowej
poprzez adres e-mail).
Nagroda do odbioru w redakcji. Gratulujemy!
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