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Odpust 
WNieboWzięcia

NajśWiętszej MaRyi paNNy
pośRedNiczki Łask

w chaRbieliNie
12-15 sieRpNia 2021 RokU

Serdecznie zapraszają kustosz sanktuarium i wspólnota parafii Dłużyna

 czWaRtek 12 sieRpNia – dzień stRaŻy
     godz. 15.30-17.00 spowiedź święta

godz. 17.30 Wymarsz straży z placu na Mszę świętą

godz. 18.00 procesja i Msza święta

piątek 13 sieRpNia – dzień choRych
Msze święte: godz. 10.00 i 18.00

W czasie Mszy św. możliwość przyjęcia 
sakramentu Namaszczenia chorych

sobota 14 sieRpNia  
Msze święte: 

godz. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00
godz. 11.15 Różaniec z udziałem członków 

     kół Żywego Różańca
W czasie Mszy św. o godz. 18.00 błogosławienie dzieci

Niedziela 15 sieRpNia 
Msze święte: 

godz. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00 

W czasie sumy o godz. 12.00 błogosławienie ziół 
i odnowienie ślubowań małżeńskich

okazja do spowiedzi św. codziennie przed i w czasie Mszy św.
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CHÓR MĘSKI  

im. KAROLA KURPIŃSKIEGO

  we WŁOSZAKOWICACH

PROWADZI CIĄGŁY NABÓR  

NOWYCH CZŁONKÓW

ZAPRASZAMY  

w poniedziałki o godz. 19.00 
do sali prób obok 

Ogniska Muzycznego 
we Włoszakowicach

lub po kontakcie z dowolnym chórzystą
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Nieodpłatna pomoc prawna 
- przywrócenie porad stacjonarnych

obowiązek składania deklaracji 
do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków

1 lipca powiat leszczyński wznowił 
udzielanie porad prawnych w punk-
tach nieodpłatnej pomocy prawnej 
w formie stacjonarnej. Darmowa po-
moc świadczona jest we wszystkich 
siedmiu gminach powiatu.
Wskutek zagrożenia epidemicznego 
związanego z pandemią koronawirusa 
od ubiegłego roku świadczenie nieod-
płatnej pomocy prawnej w powiecie 
leszczyńskim odbywało się wyłącznie 
telefonicznie lub mailowo. Od dnia 
1 lipca udzielanie porad prawnych 
w punktach nieodpłatnej pomocy 
prawnej zlokalizowanych w każdej 
gminie powiatu realizowane jest po-
nownie w formie stacjonarnej pod-
czas rozmowy z prawnikiem. Jedyny 

wyjątek stanowi Rydzyna, gdzie w związku 
z remontem pomieszczeń siedziby SOSW do 
końca sierpnia br. punkt nadal pozostanie za-
mknięty dla obsługi stacjonarnej.
W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego należy skontakto-
wać się ze Starostwem Powiatowym 
w Lesznie:
l telefonicznie – 65 529 68 01 – w po-
niedziałki w godz. 8.00-16.00 oraz od 
wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00,
l za pośrednictwem skrzynki e-mail na 
adres starostwo@powiat-leszczynski.pl,
l przez stronę internetową https://
np.ms.gov.pl.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 
na terenie gminy Włoszakowice znaj-
duje się w budynku Urzędu Gminy 
przy ulicy K. Kurpińskiego 29 (pok. 
nr 9 na parterze) i czynny jest w po-
niedziałki (od 8.00 do 12.00) oraz we 
wtorki (od 11.00 do 15.30).

UG, zdj. www. freepik.com

1 lipca ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków, w której każdy właściciel/zarządca bu-
dynku ma obowiązek złożyć deklarację.
W Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
będą gromadzone podstawowe dane o:
l źródłach ciepła,
l źródłach energii elektrycznej oraz źródłach spa-
lania paliw eksploatowanych na potrzeby budynku 
lub lokalu.
Właściciel/zarządca ma obowiązek złożyć dekla-
rację w terminie:
l 12 miesięcy w przypadku budynków już istnieją-
cych (starych źródeł ciepła lub spalania paliw), 
l 14 dni w przypadku „nowo” powstałych obiek-
tów (źródeł ciepła lub spalania paliw).
Deklaracje można składać w formie elektronicznej 
(na stronie internetowej zone.gunb.gov.pl, przy po-
mocy profilu zaufanego, podpisu elektronicznego 
lub e-dowodu) albo w formie papierowej (osobiście 
bądź wysyłając wypełniony formularz do Urzędu 
Gminy Włoszakowice).

Agnieszka Wojciechowska, 
referent ds. ochrony środowiska

Na terenie placu zabaw znajdujące-
go się przy przedszkolu w Krzyc-
ku Wielkim doszło do uszkodzenia 
mienia publicznego. Zdarzenie miało 
miejsce w weekend 12-13 czerwca, 
kiedy to nieznani sprawcy porozrzu-
cali śmieci, powyrywali zabezpiecze-
nia wokół huśtawek (łańcuchy i słup-
ki zabezpieczające) oraz uszkodzili 
i zniszczyli niektóre elementy mające 
zapewniać najmłodszym bezpiecz-
ną zabawę. Ponadto, w tym samym 
terminie, próbowano włamać się do 
domku narzędziowego na placu za-
baw w Bukówcu Górnym, co poskut-
kowało uszkodzeniem zamknięcia 
zabezpieczającego wejście.
Warto przypomnieć, że place zabaw 
są miejscami przeznaczonymi wy-
łącznie dla dzieci i ich opiekunów, 
i zgodnie z regulaminem nie powin-
ny tam przebywać żadne inne osoby, 
a zwłaszcza takie, które pozostawia-
ją po sobie porozrzucane butelki po 

różnego rodzaju napojach oraz opa-
kowania po jedzeniu. Podobne akty 
wandalizmu były wcześniej odnoto-
wywane także na placu zabaw przy 
ulicy Zalesie we Włoszakowicach, 
gdzie dodatkowo uszkodzono ławki.
Mając na uwadze bezpieczeństwo 
mieszkańców naszej gminy oraz szcze-
gólną ochronę mienia publicznego, 
wszelkie akty wandalizmu i zaśmie-
cania gminnych terenów będą zgłasza-
ne odpowiednim organom ściągania, 
z wnioskiem o wyciągnięcie najwyż-
szych konsekwencji karnych wobec 
sprawców takich zachowań.
Apelujemy do ewentualnych 
świadków wszelkich nagannych 
zachowań powodujących nisz-
czenie mienia publicznego o od-
powiednią reakcję i zgłaszanie 
podejrzanych czynów do Urzędu 
Gminy Włoszakowice lub odpo-
wiednim służbom.

L. Olejnik, N. John

akty wandalizmu na placach zabaw
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14 czerwca w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Poznaniu wójt gminy Włoszakowice Robert Kasper-
czak oraz skarbnik gminy Monika Ławecka podpisali 
umowę z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zieliń-
skim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
W ten sposób nasza gmina otrzymała dofinansowanie 
na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Adamowo 
w Krzycku Wielkim”.
Należy podkreślić, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 
wspiera realizację zadań na drogach zarządzanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest 
przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej 
infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.
Na realizację wspomnianego wcześniej zadania gmina 
Włoszakowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 
243.873 zł.

UG

Początek remontów 
sal wiejskich w Sądzi, 

Jezierzycach i Zbarzewie 
W lipcu rozpoczęły się długo wyczekiwane remonty sal wiejskich w 
Sądzi, Jezierzycach Kościelnych i Zbarzewie.
Modernizację sali wiejskiej w Sądzi prowadzi Przedsiębiorstwo Ogól-
nobudowlane PAN-BUD z Rydzyny. Na zewnątrz remont rozpoczął się 
od prac związanych z dociepleniem budynku płytami styropianowy-
mi wraz z warstwami wykończeniowymi, a wewnątrz od demontażu 
podłogi drewnianej oraz przygotowania podłoża do wykonania nowej 
posadzki wraz z uzupełnieniem warstw podposadzkowych. Wszystkie 
roboty mają zakończyć się do końca września br. Koszt inwestycji to 
255.364,09 zł brutto.
Ta sama firma realizuje również remont sali wiejskiej w Jezierzycach 
Kościelnych. Tutaj prace potrwają do końca października br. Koszt in-
westycji to 185 tys. zł brutto.
Równocześnie firma Malarstwo-Tapeciarstwo Jerzy Kulas z Bukówca 
Górnego przeprowadza termomodernizację sali wiejskiej w Zbarzewie. 
Początkowy zakres robót obejmuje demontaż podłogi drewnianej na le-
garach oraz sceny wraz ze ściankami działowymi. Wkrótce rozpoczną 
się także prace na zewnątrz, które obejmą m.in. wymianę orynnowa-
nia i opierzeń dachowych, wykonanie docieplenia płytami styropiano-
wymi, wykonanie przestrzeni z kostki brukowej na froncie budynku, 
montaż oświetlenia zewnętrznego (uwzględniając boisko i plac zabaw) 
oraz dobudowę fragmentu garażu dla samochodu OSP. Zgodnie z umo-
wą inwestycja zostanie zrealizowana do końca sierpnia br. Jej koszt to 
343.960,05 zł brutto.                                                        Natalia John

Podpisanie umowy 
o dofinansowanie 

z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg

Kolejne środki na inwestycje dla gminy Włoszakowice 

6 lipca wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak i wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski pod-
pisali umowę o przekazaniu naszej gminie dofinansowania w wysokości 113.500 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych. Dotacja zostanie wykorzystana na przebudowę dróg gruntowych (o szerokości 4 m) znajdujących się w Dominicach. 
Realizacja tego zadania ma zakończyć się do 25 października br.

UG
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Gmina Włoszakowice realizuje projekt dofinansowany
 z Funduszy europejskich

Zebrania sprawozdawczo-
wyborcze w jednostkach OSP 

W czerwcu we wszystkich jedenastu jednostkach Ochotniczych 
Straży Pożarnych działających na terenie gminy Włoszakowice 
odbyły się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad podczas zebrań przepro-
wadzone zostały wybory do zarządu danych jednostek, komisji 
rewizyjnych, delegatów na zjazd Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP. Przedstawiono na nich również sprawozdania za rok 
2020 oraz plany działalności i finansowe na rok bieżący. Przy 
tej okazji strażacy mieli też okazję przedyskutować ważne kwe-
stie niezwiązane bezpośrednio z działalnością OSP, ale dotyczą-
ce ich miejscowości zamieszkania.
Po dopełnieniu niezbędnych formalności przez wszystkie jed-
nostki OSP zaplanowany zostanie zjazd Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP, który odbywa się co 5 lat.
We wszystkich zebraniach, oprócz strażaków, uczestniczyli 
także wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak oraz pod-
inspektor Urzędu Gminy ds. bezpieczeństwa i zarządzania kry-
zysowego Piotr Wiązania. Na niektórych pojawili się też radni 
gminy oraz sołtysi i mieszkańcy poszczególnych wsi.

Piotr Wiązania

     Z ŻAŁOBNEJ KARTY

ZMARŁA 
STEfANIA KIĄCA 

Z przykrością informuje-
my, że w poniedziałek 28 
czerwca zmarła Stefania 
Kiąca – znana i lubiana 
mieszkanka Jezierzyc Ko-
ścielnych. Miała 84 lata.
Stefania Kiąca (z d. Kraw-
czyk) urodziła się 31 sierp-
nia 1936 roku w Dłużynie, 
lecz w wieku 22 lat (po ślu-
bie) związała się na stałe z 
Jezierzycami Kościelnymi. 
Od 2003 roku pełniła tutaj 
funkcję kierownika Zespo-
łu Śpiewaczego „Śpiewaj z 

nami”, który w późniejszym czasie przyjął nazwę „Jezioran-
ki”. Była też przewodniczącą miejscowego Klubu Seniora, 
każdego roku organizując wraz z nim liczne imprezy dla 
najstarszych mieszkańców wsi, w tym Dzień Seniora czy 
spotkanie noworoczne. Poza tym należała do jezierzyckiego 
Koła Gospodyń Wiejskich.
Uroczystość pogrzebowa śp. Stefanii Kiący odbyła się 
czwartek 1 lipca w kościele pw. św. Michała Archanioła i na 
cmentarzu parafialnym w Jezierzycach Kościelnych.
Cześć jej pamięci!

A.A.

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.

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

ukochanej żony, matki, babci

śp. Bernadety Ławeckiej
Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność 

księdzu proboszczowi, delegacjom, pocztom 
sztandarowym, rodzinie, znajomym, sąsiadom 

i pracownikom firmy Chudak za modlitwę, 
intencje mszalne oraz złożone wieńce i kwiaty.

                     Mąż, córki i syn z rodziną

Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach
zaprasza na

koncert finałowy

Kursu Wokalnego Włoszakowice 2021

22 sierpnia (niedziela), godz. 17.00

park we Włoszakowicach

W programie:  
pieśni, arie i duety operowe oraz musicalowe

w wykonaniu uczestników kursu
Opieka merytoryczna: Katedra Wokalistyki 

Akademii Muzycznej w Poznaniu

Wstęp wolny
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Równo z dwumiesięczną przerwą od zajęć szkol-
nych rozpoczęły się też „Wesołe wakacje 2021”, 
czyli cykl półkolonii i wydarzeń dla dzieci organi-
zowanych przez sołtysów i Rady Sołeckie poszcze-
gólnych wsi gminy Włoszakowice we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Fundacją Eduka-
cyjną ADJ i firmą Anima Kids.
Jako pierwsze w tegorocznych „Wesołych waka-
cjach” miały okazję uczestniczyć dzieci z Boszko-
wa (wsi). Przez cały tydzień od 28 czerwca do 2 
lipca przy tamtejszej sali wiejskiej czekały na nie 
różne atrakcje przygotowane przez animatorki z 
firmy Anima Kids. W planie boszkowskich półko-
lonii były m.in. gry i zabawy na świeżym powie-
trzu oraz zajęcia plastyczne i kulinarne.
Od 5 do 9 lipca podobne zajęcia półkolonijne od-
bywały się w Krzycku Wielkim, a od 26 do 30 lip-
ca w Zbarzewie. W najbliższym czasie półkolonie 
zawitają też do Jezierzyc Kościelnych.
Szczegółowy terminarz tegorocznych „Wesołych 
wakacji”, które oczywiście nadal trwają, dostęp-
ny jest w zakładce „Kalendarz imprez” na stro-
nie internetowej www.gok.wloszakowice.pl

A.A.

„Wesołe wakacje 2021” czas start

II Piknik rodzinny w Dłużynie
Kolejne wydarzenie zorganizowane w 
ramach „Wesołych wakacji 2021” sta-
nowił II Piknik rodzinny w Dłużynie, 
który odbył w pierwszą niedzielę lip-
ca. Jego organizatorami byli: sołtys i 
Rada Sołecka wsi, miejscowa jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej, tutejsze 
Koło Gospodyń Wiejskich, dłużyńscy 
sportowcy oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury we Włoszakowicach.
Do głównych atrakcji pikniku należały 
pokazy strażackie w wykonaniu OSP 
Dłużyna oraz wspólna rowerówka uli-
cami wsi. Nie zabrakło też animacji dla 
dzieci przygotowanych przez anima-
torki z firmy Anima Kids i rozgrywek 
dwóch ogni. Ponadto, na wszystkich 
głodnych i zmęczonych wielogodzinną 
zabawą czekały grillowane kiełbaski 
oraz odpoczynek przy ognisku.
W ramach pikniku przeprowadzono rów-
nież zbiórkę pieniędzy dla chorej na SMA 
(rdzeniowy zanik mięśni) Marysi z Bren-
na. Łącznie udało się zebrać 1.140 zł.
Warto dodać, że w ten sam weekend 
„Wesołe wakacje 2021” zawitały także 
do Dominic, gdzie na tamtejszym pla-
cu zabaw odbył się pierwszy z dwóch 
zaplanowanych plenerowych pokazów 
filmowych.

A.A., zdj. N. Poloszyk, A.A.
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Działo się to w czasach, gdy naprawdę 
rzadko któremu pracodawcy przycho-
dziło do głowy, by organizować wyciecz-
ki dla pracowników. Właściciele tej fir-
my byli jednak wspaniałomyślni, dzięki 
czemu ich pracownicy mogli w upalny 
dzień schłodzić się w Jeziorze Dominic-
kim. Niestety dla pewnego młodego męż-
czyzny zakończyło się to śmiercią.
Nie wiemy czym zajmowała się firma 
Bracia Blottner z Bojanowa. W każdym 
razie było to dość duże przedsiębiorstwo, 
dbające o zatrudnione w nim osoby. Ta 
dbałość przejawiła się m.in. wycieczką, 
jaką dla nich zorganizowano. 5 sierpnia 
1929 roku w wynajętym przez zakład 
autokarze 50 pracowników pojechało do 
Boszkowa. Jak to określono, do Bosz-
kowa-Grotnik, przy kąpielisku Syrena 
Grotniki.
Dziś możemy na to wzruszyć ramionami. 
Jednak w tamtych czasach była to praw-
dziwa wyprawa i wielka atrakcja dla pra-
cowników, którzy inaczej mieliby spory 
problem, by w ogóle nad jakąkolwiek 

wodę dojechać. Dodajmy, że musiało 
być to wręcz małe święto w tej firmie, 
a to dlatego, że 5 sierpnia 1929 roku 
przypadał w poniedziałek. Niestety 
wszystko zakończyło się tragicznie…
Jednym z pracowników Blottnera, 
który relaksował się w Boszkowie, 
był niespełna 24-letni Marcin Kałuż-
ny z Wydartowa. Wchodził do wody, 
a gdy doszedł do głębokości metra, 
nagle upadł w skutek udaru sercowe-

go. Koledzy z pracy próbowali go ratować, 
lecz bezskutecznie. Martwy już mężczyzna 
został tego samego dnia przewieziony do 
szpitala-trupiarni w Bojanowie (trupiarnia-
mi nazywano wówczas prosektoria). Sek-
cję zwłok przeprowadził doktor Bystrzyń-
ski z Włoszakowic.

Damian Szymczak,
źródło: Archiwum Państwowe w Lesznie, 
Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Spra-
wozdania sytuacyjne, sygnatura 56

Ta nasza letniskowa miejscowość przy-
ciągała przed wojną nie tylko Polaków, 
ale i wielu Niemców. Dowiadujemy się 
o tym w niezbyt sympatycznych dla nas 
okolicznościach – mianowicie przy okazji 
potrzeby naprawy mostu prowadzącego 
do Boszkowa. 
Historyjka ta zaczęła się 20 marca 1936 
roku. Wtedy też starosta leszczyński Rudolf 
Świątkowski wysłał pismo do starosty ko-
ściańskiego. Przypomniał w nim o bardzo 
złym stanie drogi Grotniki-Boszkowo. Jed-
nocześnie informował, iż powiat ma zamiar 
w najbliższym czasie przystąpić do jej remon-
tu. Tyle tylko, że znajdował się na niej rów-
nież most, położony już na terenie powiatu 
kościańskiego. Świątkowski prosił więc, aby 
kościaniacy go wyremontowali, równolegle 
do naprawy drogi po stronie leszczyńskiej.
Niestety odpowiedzi z powiatu kościań-
skiego nie było, a przynajmniej się nie za-
chowała. Mimo to powiat leszczyński za-
brał się do pracy. Już 22 kwietnia inżynier 
Giżycki, kierownik powiatowego zarządu 
drogowego w Lesznie, pisał do wójta Stró-
żyka. Informował, że próbka żwiru od pana 

Od redakcji. Mamy wakacje i szczyt sezonu urlopowego, dlatego też dwa kolejne artykuły leszczyńskiego historyka Damiana Szym-
czaka dotyczą naturalnie Boszkowa (dzisiaj Boszkowa-Letniska), czyli najbardziej wakacyjnej miejscowości w naszej gminie. Przy 
czym podkreślamy, że nie mają one w pełni wakacyjnego charakteru, a pierwszy z nich opisuje wręcz tragiczne wydarzenie.

Dobroć pracodawcy nie wyszła mu na dobre

Przedwojenna plaża w Boszkowie, źródło: Damian S., Nasza gmina, nasze sprawy. 
Życie codzienne w przedwojennej gminie Włoszakowice, s. 97

Boszkowo popularne wśród Niemców
Krawczyka z Ujazdowa nadaje się na 
budowę drogi Grotniki-Boszkowo. 
Był jednak warunek – żwir ten musiał 
zostać wymieszany z 1/3 żwiru glinia-
stego lub gliny. 
Podczas sesji 23 kwietnia na wniosek 
wójta Rada Gminy jednogłośnie pod-
jęła uchwałę, zgodnie z którą zobo-
wiązała się dostarczyć żwir niezbędny 
do naprawy drogi na swój koszt. Przy 
czym miano jeszcze podjąć decyzję od 
kogo zostanie on zakupiony. Możliwo-
ści były trzy i obejmowały żwirownie 
pana Michałowskiego z Dłużyny, pana 
Krawczyka z Ujazdowa oraz Piotra 
Kaminiarza z Ujazdowa. Jak widać, 
radni wykazali się lokalnym patrioty-
zmem, bowiem pod uwagę brali tylko 
zakłady z terenu gminy.
Na początku czerwca ustalono, że żwir 
zostanie zakupiony u pana Michałow-
skiego. Dodajmy, iż oprócz żwirowni 
posiadał on jeszcze gospodarstwo. I 
niestety na tym ta korespondencja się 
kończy. O dalszych pracach przy tej 
drodze nie ma już żadnych informacji.

Przedwojenna reklama boszkowskiego let-
niska, źródło: Damian S., Nasza gmina, 
nasze sprawy. Życie codzienne w przedwo-
jennej gminie Włoszakowice, s. 94
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     RÓŻNOŚCI

Jedną na najważniejszych ulic Bukówca 
Górnego jest ulica Jana Wańskiego, stano-
wiąca obwodnicę wsi. Choć nie zachowała 
się (bądź też nie jest znana) żadna podobi-
zna tego bukówczanina, to nie ulega wąt-
pliwości, że znacząco zasłużył się on dla 
kultury polskiej.
Jan Wański urodził się 2 czerwca 1756 
roku (niedawno minęła więc 265. rocz-
nica jego urodzin) w Bukówcu Górnym. 
Był znanym skrzypkiem i kompozyto-
rem. Działał w Wielkopolsce, głównie w 
Poznaniu, ale też w Sarnowej k. Rawicza, 
Święciechowie i Wschowie. W pierwszej 
z wymienionych miejscowości częstokroć 
koncertował w duecie z bratem Rochem 
(wiolonczelistą na dworze hrabiego Feliksa 
Polanowskiego w Moszkowie k. Lwowa). 
Skomponował opery „Pasterz nad Wisłą” 
i „Kmiotek” (z Józefem Wybickim). Po-
nadto pisał utwory taneczne oraz religij-
ne (msze, litanie, nieszpory, offertorium 
„Salve Regina”) dla kościoła parafialnego 
w Poznaniu, kościoła w Grodzisku Wiel-
kopolskim, klasztoru cystersów w Obrze i 
Przemęcie oraz klasztoru filipinów w Go-
styniu. W latach 1788-1809 komponował 

Miało być jednak o tym, że Boszkowo było popularne wśród 
Niemców. Tu należy cofnąć się do pisma z 20 marca 1936 roku. 
Starosta Świątkowski dopisał w nim jeszcze, uzasadniając po-
trzebę naprawy mostu, ale i całej drogi, iż Drogą tą jeździ do 
jeziora część letników przyjeżdżających z Niemiec, pożądanym 
więc jest to ulepszenie i ze względów reprezentacyjnych. Nie 
podał niestety informacji z jakich miejscowości byli najczęściej 
ci letnicy. Zapewne jednak z pobliskich wsi i miasteczek po nie-
mieckiej stronie. W Niemczech motoryzacja była już wówczas 
dobrze rozwinięta, a więc mogli dojeżdżać nad Jezioro Domi-
nickie samochodami.

Tyle o tej drodze. Jeśli już jednak jesteśmy przy drogach i tych 
okolicach, to warto podać jeszcze jedną ciekawostkę. Z datą 23 
czerwca 1930 roku starosta śmigielski Tadeusz Ciemniewski 
podał (w wydawanym w Lesznie „Orędowniku Powiatowym”) 
informację, że rozpoczęto wykładanie bruku na drodze powiato-
wej Włoszakowice-Dłużyna. Prace zakończono 15 września, a 
ruch mógł się tam odbywać od 18 września. 

Damian Szymczak,
źródło: Archiwum Państwowe w Lesznie, Wydział Powiatowy w 
Lesznie, Sprawy Ogólno-szosowe [statystyka dróg, wykazy dróg 
pod nadzorem Dyrekcji Lasów Państwowych], sygnatura 384

Patroni naszych ulic – Jan Wański

Ulica Jana Wańskiego w Bukówcu Górnym z lotu ptaka, zdj. A. Kubicki

również dla kapeli przy katedrze w 
Gnieźnie (stworzył wtedy m.in. trzy 
symfonie i „Requiem”). Zmarł oko-
ło 1830 roku w Poznaniu, lecz jego 
dzieło kontynuowali inni członkowie 
rodziny – syn Jan Napomucen Wań-
ski oraz siostrzeniec Karol Kurpiński, 
obaj będący kompozytorami.
Jeśli chodzi o Karola Kurpińskiego, to 
jego postaci chyba nie trzeba nikomu 
przedstawiać. Natomiast Janie Nepo-
mucen Wański większą część życia 
spędził na południu Francji w mieście 
Aix-en-Provence, gdzie położył wiel-
kie zasługi w założeniu konserwato-
rium muzycznego oraz w życiu kul-
turalnym tego jednego z najstarszych 
i najpiękniejszych francuskich miast. 
Był także członkiem sławnej Accade-
mia di Santa Cecilia w Rzymie, czyli 
Konserwatorium Rzymskiego.
Spoglądając na mapę naszej gminy 
zobaczymy, że ulica Jana Wańskiego 
w Bukówcu Górnym łączy się z wło-
szakowicką ulicą Karola Kurpińskie-
go. Jest to jeszcze jeden dowód na 
bliskie powiązania tych dwóch słyn-

Jan Wański: karta tytułowa Violino Primo – 
Dwóch Symfonii z uwertur operowych

nych, lecz wciąż mało popularnych kompo-
zytorów. 

Natalia Malanowska
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Od XII wieku we włoszakowickiej parafii 
służyło wielu proboszczów. Wśród 31 zna-
nych nam księży można wyróżnić kilku, 
którzy zapisali się w dziejach Włoszakowic 
wyraźną troską o kościół i wspólnotę całej 
parafii. Trzeba tutaj wymienić chociażby 
ks. Marcina Lubońskiego, ks. Konstantego 
Lesińskiego, ks. Jana Arenta i ks. Andrzeja 
Błaszaka. Teraz do tego znamienitego grona 
dołączył również ksiądz kanonik Andrzej 
Szulc. Dzięki nim wszystkim dziedzictwo 
naszych przodków ks. Walentego z Nakła 
i ks. Gawłowskiego – kościół parafialny – 
stoi niewzruszenie od 360 lat.

Biografia
Ksiądz Andrzej Szulc, bo o nim głównie 
mowa, to cichy robotnik winnicy pańskiej, 
który dotychczas pozostawał w cieniu, a 
dziś uchyli nam rąbka swoich tajemnic. 
Urodził się jako drugie dziecko Jana Szul-
ca i Kazimiery z d. Hyżyk 17 kwietnia 1946 
roku w Gołaszynie k. Bojanowa, gdzie jego 
ojciec był naczelnikiem poczty. Z czasem 
rodzina Szulców została przeniesiona do 

Buku (pow. poznański) i zamieszkała nieda-
leko miejscowego kościoła parafialnego. Tam, 
od 7. roku życia, mały Andrzej uczęszczał do 
szkoły podstawowej. Następnie ukończył VIII 
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu.
W 1964 roku, jako osiemnastolatek, wstąpił 
do Arcybiskupiego Seminarium Duchowne-
go w Poznaniu. W latach 1966-1968 odbywał 
przymusową służbę wojskową w Bartoszy-
cach, niecałe 20 km od granicy z Rosją. Było 
to spowodowane nieugiętą postawą biskupów 
– państwo chcąc osłabić ich pozycję zaczęło 
powoływać kleryków do wojska, łamiąc wcze-
śniejsze ustalenia. Powołani klerycy w więk-
szości pochodzili z diecezji, w których biskupi 
byli nieposłuszni władzy komunistycznej.
W jednostce w Bartoszycach Andrzej Szulc 
poznał Jerzego Popiełuszkę (później błogo-

sławionego), z którym miesz-
kał w jednej sali. Mieli wspólną 
szafkę i łóżka ustawione obok 
siebie. Nasz proboszcz często 
wspominał, choć jedynie w gro-
nie zaufanych osób, swojego 
przyjaciela. Podkreślał, że był 
dobrym człowiekiem, który bar-
dzo szybko nawiązywał nowe 
znajomości. Nigdy się nie mścił, 
chociaż wyrządzano mu wiele 
zła. Ich przyjaźń nie skończyła 
się wraz z wojskiem, lecz trwała 
dalej. Ksiądz Andrzej wspominał 
również prymicję (pierwszą mszę 
świętą nowo wyświęconego ka-
płana) ks. Jerzego w kościele 
parafialnym w Suchowoli oraz 
pobyt w jego domu w Okopach i 
w domu jego rodziców.
Z powodów zdrowotnych ksiądz 
Andrzej został wyświęcony przez 
abp. Antoniego Baraniaka nieco 
później niż koledzy z jego rocz-
nika, a mianowicie 24 maja 1974 

POŻEGNANIE 
KSIĘDZA ANDRZEJA SZULCA

Od redakcji. Wraz z końcem lipca ksiądz proboszcz Andrzej Szulc zakończył swą 14-letnią posługę duszpasterską w parafii pw. Świę-
tej Trójcy we Włoszakowicach. W związku z tym swój najnowszy artykuł Rafał Grygiel w całości poświęcił jego osobie.

14 lat posługi duszpasterskiej księdza Andrzeja Szulca

Młody Andrzej Szulc u I komunii świętej Andrzej Szulc przyjmujący święcenia kapłańskie Andrzej Szulc w mundurze
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roku. Po święceniach swój pierwszy wi-
kariat odbywał w Kobylinie, od 1976 do 
1978 roku. Następnie był wikariuszem i 
kapelanem szpitala w parafii farnej w Ko-
ścianie (1978-1980) oraz wikariuszem w 
Zdunach k. Krotoszyna (1980-1982), w 
Solcu n. Wartą k. Środy Wielkopolskiej 
(1982-1983), w Luboniu k. Poznania 
(1983-1984) i w Granowie k. Nowego To-
myśla (1984-1985).
Pierwsze probostwo objął w Stróżewie 
k. Chodzieży, gdzie pracował w latach 
1985-1987. Później był proboszczem w 
Kruszewie k. Czarnkowa (1987-1995) 
i Lasocicach (1995-2007). Dekretem z 
2007 roku został przeniesiony do Włosza-
kowic. Tutaj, 1 sierpnia 2021 roku (w 47 
roku swojego kapłaństwa) przeszedł na 
zasłużoną emeryturę.

Zasługi dla włoszakowickiej parafii
Co dokładnie ksiądz proboszcz Andrzej 
Szulc zrobił dla naszej parafii? Zacznijmy 
od oficjalnych statystyk. Za jego kaden-
cji:
l Ochrzczone zostały 754 dzieci,
l Do I komunii przystąpiły 643 dzieci,
l Do bierzmowania przystąpiło 507 
      osób,
l Małżeństwo zawarło 356 par,
l Próg wieczności przekroczyło 416 
      osób,
l Stan parafii (w chwili przejścia na 
      emeryturę) wynosił 3.200 osób.
Pozostałe dokonania księdza Andrzeja, 
zarówno te duże, jak i małe, przedstawia-
my poniżej.
W 2007 roku, kiedy przybył do naszej pa-
rafii, powoli opadały emocje związane ze 
śmiercią ks. Andrzeja Błaszaka. W jednym 
ze swoich pierwszych udzielonych tutaj 
wywiadów ksiądz Andrzej Szulc, zapytany 
o to, co planuje zrobić we Włoszakowi-
cach i jakie stawia przed sobą cele, odpo-
wiedział, że rewolucji nie będzie i że chce 
kontynuować dzieło swojego poprzednika, 
polegające głównie na odnowieniu budyn-
ku kościoła. Tak też się stało. Do pierw-
szych przedsięwzięć nowego proboszcza 
i jego parafian należało utworzenie przy 
świątyni pomnika upamiętniającego postać 
ks. Błaszaka, a także zadbanie o jego grób. 
Ponadto ustawienie nowego krzyża misyj-
nego i zorganizowanie misji świętych w 
2008 roku – to był początek działań, które 
można streścić w słowach „Ora et labora” 
(łac. „Módl się i pracuj).
Już w 2009 roku rozpoczęły się prace na 
cmentarzu parafialnym, które trwają do 
dzisiaj. Na początku należało rozwiązać 
kwestię gromadzonych tam odpadów (w 
tym ton plastiku), stanowiących duży 
problem. W pierwszych latach proboszcz 

sam przebierał śmieci, które następnie 
zgniatano w prasie. Ogromy wysiłek 
włożony w oczyszczenie cmentarza jest 
doskonałym przykładem tego, do czego 
prowadzi własnoręczna praca. Zresztą 
nie był to ostatni raz, kiedy ksiądz An-
drzej własnymi siłami realizował swoje 
pomysły.
Kolejne przedsięwzięcie, którym pro-
boszcz zapisał się na kartach włoszako-
wickiej parafii, to modernizacja placu 
przy kościele. Pokruszony beton i prze-
rośnięte krzewy sprawiały, że teren ten 
nie prezentował się zbyt atrakcyjnie. 
Stojąca tutaj grota Matki Bożej też była 
już nadgryziona zębem czasu. Ambitne 
plany rewitalizacyjne księdza Andrzeja 
zakładały ułożenie kostki brukowej wo-
kół świątyni, uporządkowanie drzew i 
krzewów oraz postawienie nowej groty. 
Wszystko to udało się zrealizować.
W dalszej kolejności przyszedł czas na 
kościół. Zamokłe fundamenty negatyw-
nie wpływały na stan budynku i zabytki 
znajdujące się wewnątrz. Postanowiono 
więc odkopać fundamenty i wybudować 
przy nich kanał osuszający. Następnie 
kanał przykryto betonowanymi płytami, 
wykonanymi przez księdza i parafian. 
Dzięki temu świątynia została osuszona, 
co zahamowało proces rozpadania się 
cegieł w ścianach.
Dużym problemem były też pojedyn-
cze okna kościoła, które sprawiały, że 
skraplająca się zimą woda spływała po 
ścianach. Swoimi staraniami ksiądz pro-
boszcz doprowadził do założenia po-
dwójnych okien.
Jednocześnie toczyły się dalsze prace na 
cmentarzu. Przeprowadzono usunięcie 
rosnących tam drzew, co obecnie ułatwia 
utrzymanie porządku. W zamian skar-
pa wokół cmentarza została obsadzona 

iglakami, które pochodziły ze szkółki 
księdza Andrzeja. Na tym jednak nie 
poprzestano. Wkrótce zaczęto nawo-
zić ziemię i kamienie, dzięki którym 
dwukrotnie powiększono powierzchnię 
cmentarza i uporządkowano cały teren. 
Wzdłuż jego północnej części utwo-
rzono drogę dojazdową, wybrukowano 
także główną alejkę i wytyczono nowe 
miejsca do pochówku.
Przy cmentarzu został zbudowany 
duży, komfortowy parking, który słu-
ży nie tylko wiernym odwiedzającym 
zmarłych i przybywającym na msze 
święte, ale też rodzicom odwożącym 
swoje dzieci do pobliskiego przed-
szkola. W międzyczasie wymieniono 
także dach na budynku probostwa, 
gdyż stara dachówka nie spełniała już 
swej funkcji.
Nie można również zapomnieć o ołta-
rzu św. Józefa, który został przywróco-
ny do oryginalnego stanu. Ociekający 
złotem, pięknie zdobiony ołtarz nigdy 
nie pokazałby swojego piękna, gdyby 
nie pomysł księdza proboszcza. Jako 
dobry gospodarz zaplanował renowację 
w ten sposób, aby nie obciążać zbytnio 
budżetu parafii. Następnie przystąpił 
też do remontu ołtarza głównego, który 
odzyskał swój dawny blask. Szczegól-
nie cieszy uratowanie jedynych w pełni 
zachowanych dzieł włoskiego artysty 
Sebastiana Sali.
Ostatnie już prace, będące jednocześnie 
największymi i najtrudniejszymi, doty-
czyły  przebudowy całego prezbiterium 
(przestrzeni kościoła przeznaczonej dla 
duchowieństwa i służby liturgicznej). 
Ogromne poświęcenie wielu osób, któ-
rzy mimo troski o każdy szczegół wy-
grali walkę z czasem, sprawiło, że nasz 
duszpasterz dokonał drugiej w historii 

Andrzej Szulc i Jerzy Popiełuszko podczas odbywania przymusowej służby wojsko-
wej w Bartoszycach
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włoszakowickiego kościoła  (i najprawdopodobniej ostatniej) 
konsekracji (poświęcenia) ołtarza.
Powolny proces renowacji kościoła i jego otoczenia, zapocząt-
kowany przez księdza Andrzeja, muszą kontynuować następne 
pokolenia. Może one spełnią wielkie marzenie naszego pro-
boszcza, by przed świątynią stanęła kruchta (przedsionek usy-
tuowany najczęściej przed głównym wejściem do kościoła).

Ksiądz proboszcz Andrzej Szulc celebrujący mszę świętą w in-
tencji poległych powstańców wielkopolskich

Nastawa włoszakowickiego ołtarza głównego po renowacji zre-
alizowanej przez księdza Andrzeja Szulca

Czternaście lat temu ksiądz proboszcz Andrzej Szulc nie pla-
nował przeprowadzać rewolucji. Sprawy potoczyły się jednak 
inaczej, a budowlana rewolucja trwa już od 14 lat. Czy o jakichś 
dokonaniach naszego duszpasterza zapomnieliśmy? Zapewne 
tak, bo nie sposób wspomnieć o  wszystkich jego zasługach, do-
brych słowach i ciepłych gestach.

Rafał Grygiel

Ostatnia niedziela lipca upłynęła we Włoszakowicach pod zna-
kiem dwóch festynów. Choć obie imprezy miały podobny cha-
rakter, to odbywały się z dwóch zupełnie różnych powodów.
Pierwszy festyn miał miejsce na boisku bocznym we włoszako-
wickim parku i był drugim z cyklu dobroczynnych festynów or-
ganizowanych w tej miejscowości. Podczas imprezy odbywała 
się zbiórka pieniędzy na rehabilitację pięcioletniego Nikodema, 
który brał udział w poważnym wypadku samochodowym.
Na uczestników wydarzenia czekało bardzo dużo atrakcji. 
Przede wszystkim można było zobaczyć występy dzieci z miej-
scowego Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” – główne-
go organizatora festynu (Nikodem jest jego podopiecznym). 
Wystąpili również członkowie Studia Piosenki prowadzonego 
przez Szymona Gądę oraz inni zaprzyjaźnieni muzycy. To jed-
nak nie koniec. Najmłodsi mogli skorzystać z dmuchańców, 
wziąć udział w zawodach sportowych, zrobić sobie warkoczyki 
oraz pomalować twarz. Furorę robili ponadto włoszakowiccy 
strażacy, którzy nie tylko edukowali w temacie pierwszej po-
mocy, ale też stworzyli kolejną wyjątkową atrakcję dla dzie-
ciaków – budowanie jak najwyższej wieży ze skrzynek (dwóm 
uczestniczkom udało się ułożyć aż 16 skrzynek!).
W trakcie festynu można było również skosztować różnych 
pyszności oraz wziąć udział w licytacji i loterii fantów. Dzięki 
tym wszystkim działaniom udało się zebrać ponad 21 tys. zł.

***
Drugi ze wspomnianych festynów odbywał się kawałek dalej – 
na dziedzińcu parafialnym. Była to biesiada-niespodzianka dla 
księdza Andrzeja Szulca, który żegnał się z naszą parafią. Cała 
impreza została przygotowana w czasie, gdy proboszcz wraz z 
wójtem gminy Włoszakowice Robertem Kasperczakiem udali 
się na przejażdżkę bryczką. 
Organizatorzy nie posiadali ścisłego planu wydarzenia – mia-
ło być spontanicznie i tak właśnie było.  Do głównych atrakcji 
należały występy w wykonaniu duetu akordeonowego oraz ko-

ścielnego chóru pań „Mater Dei”. Nie zabrakło też wspomnień 
z życia księdza Andrzeja oraz przypomnienia jego zasług dla 
włoszakowickiej parafii. Każdy uczestnik festynu mógł ponad-
to poczęstować się ciastem upieczonym przez członkinie Kółka 
Różańcowego oraz przekąsić coś z grilla. 

Tego samego dnia, podczas mszy świętej w miejscowym ko-
ściele parafialnym, wójt Robert Kasperczak wręczył księdzu 
proboszczowi Andrzejowi Szulcowi pamiątkowy grawerton 
z podziękowaniem za 14-letnią pracę duszpasterską na rzecz 
parafii oraz udział w licznych uroczystościach kościelnych, pa-
triotycznych, kulturalnych i sportowych w naszej gminie. Na-
bożeństwo uświetnił wspólny występ dwóch włoszakowickich 
chórów – Chóru Żeńskiego „Cantilena” i Chóru Męskiego im. 
Karola Kurpińskiego.
Warto również wspomnieć, że w ten sam weekend w okolicy od-
były się jeszcze dwa inne festyny, tym razem o charakterze nieco 
bardziej sportowym. W sobotę bawili się mieszkańcy Krzycka 
Wielkiego, a w niedzielę Grotnik. Wszystkie cztery imprezy zo-
stały wsparte finansowo i organizacyjnie przez Gminny Ośrodek 
Kultury we Włoszakowicach.

Natalia Malanowska

Festynowa niedziela we Włoszakowicach
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2 sierpnia 2012 r. pojechaliśmy na jednodniową wycieczkę do 
Poczdamu – miasta w Niemczech, położonego nad rzeką Hawelą 
i liczącego ponad 180 tys. mieszkańców. Jest to najpiękniejszy 
ośrodek miejski w Kraju Związkowym Brandenburgia, będący 
jednocześnie jego stolicą. Posiada kilka zespołów pałacowo-
parkowych, od lat 90. XX w. wpisanych na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. My zwiedziliśmy cztery z nich.
W pierwszej kolejności zatrzymaliśmy się przed Pałacem Ceci-
lienhof w północnej części Nowego Ogrodu. Ta piękna budowla 
w stylu gotyku angielskiego została wzniesiona przez ród Ho-
henzollernów dla księżniczki Cecylii (stąd nazwa) i jej męża 
Wilhelma, którzy mieszkali w niej do wywłaszczenia w 1945 
r. Początek budowy to rok 1913, natomiast zakończenia 1917. 
Fasady pałacu zdobi mur pruski z ciemnego dębu, a nad wej-
ściem widnieją herby Prus i Meklemburgii. Za bramą znajduje 
się kilka dziedzińców (np. mały i wewnętrzny), wokół których 
rośnie mnóstwo kwiatów.

Przed Pałacem Cecilienhof
Cecilienhof ma ogromne znaczenie historyczne. To tu ustalono 
powojenne granice Europy (w tym Polski) na słynnej Konferencji 
poczdamskiej. Od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 r. obradowali na niej 
przedstawiciele Wielkiej Brytanii (premier Winston Churchill), 
Stanów Zjednoczonych (prezydent Harry Truman) i Związku Ra-
dzieckiego (przywódca Józef Stalin). Obrady tzw. wielkiej trójki 
odbywały się w Wielkiej Sali. Po tym wydarzeniu pałac został 
udostępniony zwiedzającym, z czego i my skorzystaliśmy.
Spacerując dalej po Nowym Ogrodzie doszliśmy do drugiego pa-
łacu. Klasycystyczny Pałac Marmurowy, bo o nim mowa, pełnił 
niegdyś funkcję letniej rezydencji wzniesionej przy brzegu Jezio-
ra Świętego. Wybudowany został w latach 1787-1792 na zlecenie 
króla Prus Fryderyka II Wielkiego. Jest to dwupiętrowy budynek 
z czerwonej cegły, na którego dachu mieści się taras z widokiem 
na całą okolicę. Swą nazwę zawdzięcza zewnętrznej elewacji wy-
konanej z białego i szarego marmuru śląskiego. Wewnątrz posiada 
z kolei niezwykle bogate wyposażenie w stylu klasycystycznym 
– marmurowe kominki, antyczne rzeźby i jedwabne wykładziny 
ścienne. Wszystko to, wraz z pięknym ogrodem rozciągającym 
się dookoła, udostępniono do zwiedzania w 2006 r.
Następnie zwiedziliśmy rokokowy Pałac Sanssouci (już trzeci 
tego dnia) we wschodniej części parku o tej samej nazwie. Jest 
on usytuowany na wzgórzu i posiada niepowtarzalną fasadę po-
łudniową. Został wzniesiony w latach 1745-1747, również jako 
letnia rezydencja króla Fryderyka II Wielkiego. Po stu latach 

(1745-1747) przebudowano go do stanu dzisiejszego. „Sansso-
uci” oznacza dosłownie „pałac bez zmartwień”.

Zapierający dech w piersiach Pałac Sanssouci i jego niezwykłe 
otoczenie
Na stoku wzgórza przy pałacu mieszczą się Ogrody Tarasowe, 
porośnięte przez winorośl. Na ich szczyt prowadzą 132 schody. 
U stóp tarasów w 1745 r. założono ogród dekoracyjny, a po-
środku klombu zbudowano Wielką Fontannę (prace trwały do 
1764 r.). Wokół niej ustawiono marmurowe rzeźby rzymskich 
bogów, np. Wenus, Jowisza, Marsa i Apolla. Całość prezentuje 
się naprawdę imponująco.
Turyści chętnie odwiedzają to zjawiskowe miejsce, o czym świad-
czy długa kolejka osób chcących wejść do wnętrza pałacu, gdzie 
obecnie mieści się Galeria Malarstwa. My nie chcieliśmy tracić 
w niej czasu, więc spacerem poszliśmy do dalszej części Parku 
Sanssouci, który zajmuje powierzchnię 278 ha i składa się z kilku 
ogrodów. Idąc główną aleją mijaliśmy różne parkowe budowle, 
takie jak pawilony kratowy i chiński oraz Nowa Oranżeria.
Po kilku kilometrach spacerem doszliśmy do następnego pała-
cu, jakim był Pałac Nowy – jeszcze większy i okazalszy niż 
poprzednie, położony w zachodniej części Parku Sanssouci. 
Wybudowano go w stylu barokowym w latach 1763-1769 (po 
zwycięstwie Prus w wojnie siedmioletniej), niezmiennie z ini-
cjatywy króla Fryderyka II Wielkiego. Budowla, której ściany 
zostały pomalowane na wzór imitujący ceglany mur, posiada 
trzy skrzydła. Bogato zdobiona, trzypiętrowa fasada główna 
ma 220 m długości, a nad środkową częścią wznosi się potężna 
kopuła. Pałac oraz pobliskie budynki gospodarcze zdobi ponad 
400 figur z piaskowca. Bez wątpienia jest co podziwiać.
W latach 1871-1918 pałac pełnił funkcję rezydencji cesarskiej. Dla 
królewskich gości utworzono dwieście komnat, cztery sale bawial-
ne i neorenesansowy teatr. W 1919 r. uruchomiono tutaj muzeum, 
a obecnie w części budynku mieści się Uniwersytet Poczdamski.
Po tak intensywnym zwiedzaniu zabrakło już czasu na zoba-
czenie starówki miejskiej. Wyjeżdżając z Poczdamu minęliśmy 
jeszcze tylko trzy bramy – Brandenburską (wybudowaną na 
wzór berlińskiej), Myśliwską i Naueńską.
Poczdam znajduje się zaledwie 120 km od granicy polsko-nie-
mieckiej, jest więc znakomitym punktem wypadowym na jed-
nodniową wakacyjną wycieczkę. My zwiedziliśmy go oczywi-
ście dzięki Firmie Transportowej John z Włoszakowic.

Janina Grzesiecka

Wspomnienia z wycieczek zorganizowanych przez 
koło Gospodyń z bukówca Górnego cz. iX – poczdam
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Człowiek to 
dziwne zwie-
rzę. Tak – zwie-
rzę, gdyż nie da 
się ukryć, że z 
biologicznego 
punktu widzenia 
jesteśmy po pro-
stu zwierzętami. 
Jednak od po-
zostałych przed-
stawicieli tego 
królestwa (sto-
sowana w syste-
matyce organi-
zmów kategoria 
systematyczna) 
odróżnia nas 
to, że potrafimy myśleć abstrakcyjnie i posiadamy wyższe 
uczucia. Dzięki temu nie posługujemy się tylko instynktem, 
przez co w na ogół bezwzględnym świecie zwierząt potrafi-
my wykazać się humanitaryzmem. Niestety często przybie-
ra on skrajne formy, takie jak bambinizm. Cóż to takiego i 
czym się objawia? Wyjaśniamy.

Pojęcie bambinizmu
Bambinizm, zwany również Syndromem Bambiego (z ang. 
Bambi Syndrome), to stosunkowo nowy termin w nauce, 
wyodrębniony w latach 70. ubiegłego wieku, a szerzej bada-
ny i opisywany dopiero od roku 1999. W skrócie jest to zja-
wisko polegające na postrzeganiu dzikich zwierząt, zwłasz-
cza dużych ssaków, jako bezbronne i wymagające naszego 
wsparcia istoty. Jak nietrudno się domyślić, nazwa syndromu 
wzięła się od familijnego filmu animowanego Disneya pt. 
„Bambi” (1942), w którym tytułowy bohater, będący wyide-
alizowanym jelonkiem, staje oko w oko ze złym człowie-
kiem – myśliwym. 
W pierwszej fazie istnienia bambinizm odnosił się do znie-
kształconego postrzegania tylko dzikich zwierząt i to wy-
łącznie przez dzieci. Dopiero w późniejszym czasie całe 
pojęcie znacznie ewoluowało. Obecnie określa wyidealizo-
wane postrzeganie przyrody, w tym również zwierząt domo-
wych, głównie przez ludzi zamieszkujących duże aglomera-
cje miejskie.
Syndrom Bambiego rodzi się zatem z braku podstawowej 
wiedzy na temat fauny i flory oraz życia z dala od natury. 
Dla ludzi z miast jedynym źródłem informacji na temat śro-
dowiska naturalnego są bowiem media, gdzie triumfuje in-
fantylizacja przyrody. O tym, jak silnie zjawisko to utrwaliło 
się w kulturze i popkulturze zachodnich społeczństw może 
świadczyć m.in. fakt umieszczenia myśliwego z kreskówki 
o Bambim w dwudziestce największych filmowych złoczyń-
ców w historii kina (takie zestawienie przygotował w 2003 
r. Amerykański Instytut Filmowy z okazji stulecia kinema-
tografii).

Bambinizm w 
praktyce
B a m b i n i z m  
może przybie-
rać różne formy, 
od łagodnych 
do skrajnie ra-
dykalnych. W 
pierwszym przy-
padku syndrom 
ten objawia się 
zrównywaniem 
zwierząt z ludź-
mi, a nawet 
wywyższaniem 
ich ponad lu-
dzi. Przykładem 
może być trakto-

wanie domowych pupili, np. psów i kotów, jak dzieci – zakła-
danie im ubranek, zabieranie do fryzjerów czy zapewnianie 
rozrywek. Takie zachowania są jednak stosunkowo niegroźne 
i mogą mieć wpływ jedynie na psychikę bambinisty, ewentu-
alnie na jego najbliższe otocznie.
Dużo bardziej niebezpieczne są skrajne formy bambinizmu. 
Wyrażają się one wyraźnym, wręcz czynnym sprzeciwem 
wobec zabijania niektórych gatunków zwierząt (głównie le-
śnych ssaków) i bezpośrednim szkalowaniem myśliwych. Za-
zwyczaj jest to domena ideologicznych wegetarian, którzy w 
szczególny sposób krytykują rodziców wychowujących swoje 
dzieci w duchu łowiectwa. Do debaty na ten temat nierzadko 
włączają się też osoby publiczne, co dodatkowo nakręca spi-
ralę nienawiści wokół środowisk łowieckich. Stąd już nieda-
leka droga do samosądów i innych groźnych zachowań.
Syndrom Bambiego często przybiera też różne pośrednie for-
my, w tym takie będące ogromnym zagrożeniem dla środo-
wiska naturalnego. Doskonałym przykładem jest zabieranie 
rannych lub młodych dzikich zwierząt do domu. Taka pozor-
na pomoc może jednak przynieść więcej szkód niż pożytku, 
gdyż „ratowane” przez ludzi koźlęta saren czy małe zajączki 
są skazane na życie w niewoli lub pewną śmierć. Pamiętaj-
my, że opiekę nad dzikimi zwierzętami powinni sprawować 
specjaliści, którzy na podstawie swojego wykształcenia i do-
świadczenia wiedzą jak skutecznie im pomagać.

Zaproszenie do dyskusji
Jako że nie jest to łatwy temat, który wymaga spojrzenia z róż-
nych stron, zapraszamy naszych Czytelników do dyskusji. Na-
piszcie – co sądzicie o bambinizmie i czy Waszym zdaniem jest 
to rzeczywisty problem. Swoje przemyślenia możecie kierować 
na skrzynkę mailową gok@wloszakowice.pl lub wysyłać na ad-
res redakcji (K. Kurpińskiego 29, Włoszakowice). Najciekaw-
sze wypowiedzi zostaną opublikowane w kolejnym numerze 
„Naszego Jutra”.

Amadeusz Apolinarski, zdj. www.swiatrolnika.info

człowiek człowiekowi wilkiem, 

a wilkowi człowiekiem. o bambinizmie słów kilka
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Coraz częściej słyszy się: „nie czytam 
książek, wolę oglądać seriale”. Nieja-
ko przyczyniła się do tego rewolucja w 
świecie rozrywki przeprowadzona przez 
internetowe platformy streamingowe, ta-
kie jak Netflix czy HBO Go. Dzięki nim 
nie musimy już oglądać tego, co akurat 
„leci” w telewizji, tylko mamy niemal 
nieograniczony dostęp do ogromnej 
bazy filmów i seriali, które możemy od-
tworzyć oraz zatrzymać w dowolnym 
momencie. Zmianie uległo również to, 
co oferują nam twórcy tych treści. Kie-
dyś seriale, w tym nawet te uznawane za 
„jakościowe”, kojarzyły się głównie z 
niezbyt wyszukaną fabułą i brakiem am-
bicji artystycznych. Na szczęście obec-
na w nich płytkość i banalność, choć 
nadal można się z nią spotkać, została 
z czasem wyparta przez intrygujące i 
zmuszające do myślenia (także krytycz-
ne) tematy. Wszytko to doprowadziło 
do wielkiej popularności seriali wśród 
współczesnych odbiorców.
Obecnie seriale często są swego ro-
dzaju komentarzem społecznym poru-
szającym wiele ważnych problemów. 
Tendencje tę widać szczególnie na 
wspomnianym wcześniej Netflixie, któ-
ry w swojej polityce skupia się przede 
wszystkim na przekazywaniu treści 
edukujących społeczeństwo. Główne 
tematy podejmowane w produkcjach tej 
platformy to tolerancja i równość. Znaj-
dziemy w nich także zagadnienia doty-
czące zdrowia psychicznego, zwłasz-
cza w serialach przeznaczonych dla 
młodzieży. Doskonałym przykładem 
takiego serialu jest popularny „Thirte-
en Reasons Why”, czyli „Trzynaście 
powodów”. Dotyka on niezwykle istot-
nego problemu depresji wśród nastolat-
ków oraz porusza temat samobójstwa. 
Pod koniec każdego odcinka pojawia 
się też numer telefonu, na który może-
my zadzwonić, kiedy potrzebujemy po-
mocy psychologicznej. Serial ten stano-
wi ponadto ważne przesłanie dla osób 
dorosłych, które często nie mają pojęcia 
z czym borykają się ich dzieci.
Oprócz seriali edukujących społecznie 
możemy też znaleźć takie, które przy-
bliżą nam wątki historyczne. Wielkimi 
hitami okazują się seriale biograficzne. 
Chyba najpopularniejszym z nich jest 
„The Crown”, opowiadający historię 
brytyjskiej rodziny królewskiej, który 
zebrał ogromną liczbę fanów na całym 

świecie. Bardzo chętnie oglądane są również 
produkcje oparte na fikcyjnych wydarzeniach, 
lecz osadzone w realiach danej epoki histo-
rycznej, dzięki czemu można poczuć jej kli-
mat. Tutaj zdecydowanie wyróżnia się serial 
„Gambit królowej” o mistrzyni szachowej z 
przełomu lat 50. i 60., który nie tylko zachwy-
ca pięknymi kostiumami i doskonale dobraną 
scenografią, ale swego czasu wywołał też duże 
zainteresowanie szachami w społeczeństwie.
Niektóre seriale podchodzą tak ambitnie do 
danego tematu, że wymagają sporego zaan-
gażowania od swoich odbiorców. Jednym 
z nich jest „Dark”, który w trakcie ogląda-
nia wyzwala w nas wrażenie, że wystarczy 
mrugnąć, aby zgubić wątek. Podobnie skon-

Serial jako powieść XXI wieku
struowane są też seriale kryminalne ze 
skomplikowaną fabułą, podczas których 
na pewno nie będziemy się nudzić.
Wiadomo, że serial nie pobudzi naszej 
kreatywności oraz nie rozwinie wy-
obraźni tak jak książka, która stroni 
od podawania gotowych obrazów „na 
tacy”. Nie oznacza to jednak, że seriale 
stoją na przegranej pozycji i nie mogą 
być nazywane „literaturą XXI wieku”. 
Wręcz przeciwnie, dzięki wymienionym 
wcześniej zaletom, a także tym niewy-
mienionym (takim jak chociażby pomoc 
w nauce języków obcych), śmiało pre-
tendują do tego tytułu. Nie można przy 
tym powiedzieć, że seriale całkowicie 
zastąpią tradycyjną literaturę. Fani ksią-
żek zawsze przy nich pozostaną i nie 
odłażą ich na rzecz produkcji w telewizji 
czy internecie. Jednocześnie są też tacy, 
który czytać nie lubią i wolą zamiast 
tego włączyć Netflixa. Dzięki temu te 
dwie formy rozrywki będą zawsze funk-
cjonować obok siebie, a nawet wpływać 
na swoją wzajemną popularność (np. za 
sprawą ekranizacji lub adaptacji ksią-
żek). A wszystko za sprawą nowego, 
ambitnego podejścia do seriali, które 
stały się wręcz równorzędnym partne-
rem literatury. Jak powiedział polski 
pisarz Jacek Dukaj: Seriale to nowy 
sposób opowiadania o świecie, bardziej 
dynamiczny, jedyna forma, która jest ten 
świat w stanie uchwycić.

Natalia Malanowska

podziękoWaNie
serdecznie dziękujemy 

księdzu proboszczowi andrzejowi szulcowi, 

organiście, ministrantom oraz pozostałym osobom 

od których otrzymaliśmy życzenia, 

kwiaty i wiele ciepłych słów 

z okazji 60. rocznicy naszego ślubu.

                                      bóg zapłać składają
                                      zofia i eligiusz burowie
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Zapewne znana już niektórym 
czytelnikom „Naszego Jutra” Na-
talia Malanowska, od niedawna 
współpracująca z naszą redakcją, to 
pochodząca z Włoszakowic absol-
wentka kierunku kulturoznawstwo 
na Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Poza tym, że 
próbuje swoich sił w dziennikar-
stwie, zajmuje się też rękodziełem, 
a dokładniej wykonywaniem ma-
kram (ozdób robionych przy pomo-
cy wiązanych sznurków, bez użycia 
igieł, drutów i szydełka). Jedno-
cześnie promuje swoją twórczość 
na Instagramie (internetowy ser-
wis fotograficzny, www.instagram.
com/plote_z_kotem/). To właśnie 
ten temat stworzył okazję do tego, 
by przyjrzeć się bliżej jej osobie.
Dlaczego postanowiłaś zająć się 
rękodziełem?
Rękodzieło zawsze było mi bliskie, 
gdyż moja mama interesuje się 
wieloma wspaniałymi rzeczami, na 
przykład zajmuje się florystyką czy 
robi na szydełku. Szydełko mnie 
nie porwało, dlatego chwyciłam za 
makramy. Zanim do nich usiadłam, 
to od dłuższego czasu obserwowa-
łam je w internecie, jednak nigdy 
nie miałam czasu, aby faktycznie 
spróbować. Wszystko zmieniło 
się, gdy w wyniku pandemii trafi-
łam na przymusową kwarantannę. 
Wtedy pomyślałam sobie: „kiedy, 
jeśli nie teraz?”. I tak to się zaczę-
ło. Z początku nie myślałam o tym, 
żeby sprzedawać wykonane ma-
kramy, aż do momentu, kiedy trafił 
się pierwszy klient – moja kole-
żanka. Ona zresztą namówiła mnie 
do założenia konta na Instagramie 
promującego moją działalność, co 
okazało się strzałem w dziesiątkę.
Rozumiem, że Instagram pomógł 
Ci na nabrać wiatru w skrzydła? 
To prawda, Instagram jest moim 
głównym źródłem przekazu, przez 
niego mam najwięcej zamówień. W 
taki sposób trafiło też do mnie cen-
trum ogrodnicze „Syn Ogrodnika” 
z Leszna, dla którego robię kwiet-
niki. Jednak zanim do tego doszło, 
długo zastanawiałam się jak popro-
wadzić swój profil, by przyciągnąć 

do siebie potencjalnych klientów.
Jak to wygląda w praktyce?
Muszę przyznać, że Instagram jest wspaniałym, ale 
też niezwykle wymagającym narzędziem. Jako oso-
ba, która sama promuje swoje dzieła, spędzam nad 
tym mnóstwo czasu, bo cały proces wymaga w pew-
nym sensie „dopieszczenia”. To prawdziwa sztuka 
marketingu. Odbiorcy często nie zdają sobie z tego 
sprawy, bo widzą po prostu gotowy projekt. Tym-
czasem już samo zrobienie odpowiedniego zdjęcia 
ma ogromne znaczenie dla sprzedaży produktu. W 
internecie kupujemy przecież oczami. Gdy komuś 
nie spodoba się dane konto, to zwyczajnie przeska-
kuje na kolejne. Dlatego też, jeśli zależy nam, aby 
użytkownicy serwisu pozostali na naszym profilu i 
go zaobserwowali, a następnie byli na nim aktywni, 
to musimy do nich wyjść i ich sobą zainteresować. 
Osobiście skupiam się na tym, żeby wstawiane 
zdjęcia i filmiki były ciekawe i spójne, i żeby dzięki 
nim ludzie mogli mnie poznać. Chciałabym też, aby 
osoby kupujące moje projekty mogły się ze mną 
utożsamić, by wiedziały kim jestem i od kogo za-
mawiają. Po to właśnie zaczęłam pokazywać na In-
stagramie również siebie. To pozwala na splatanie 
się naszych stylów życia. Dużą wagę przykładam 
poza tym do opakowania, żeby już sama przesyłka 
sprawiała klientowi przyjemność.

Oprócz Ciebie można na Twoim 
Instagramie zobaczyć również Ma-
isie. Wyjaśnij naszym czytelnikom 
kto to. Co poza tym znajduje się na 
zdjęciach?
Tak, to zdecydowanie bardzo ważny 
element mojego profilu. Moja kotka 
Maisie, bo o niej mowa, przyciąga 
niezwykłą uwagę, a także jest moim 
pomocnikiem przy wszelkich pro-
jektach. Stawiam także na rośliny, 
które są obecne w moim życiu i któ-
re uwielbiam. Dzięki temu mój pro-
fil jest różnorodny i nie skupia się 
tylko na makramach. 
Ogólnie lubię nawiązywać relacje z 
innymi użytkownikami Instagrama. 
Wiele kont już rozpoznaję. To two-
rzy całkowicie odmienny poziom re-
lacji międzyludzkich. Z jednej stro-
ny chcę zainteresować odbiorców 
swoimi zdjęciami, a z drugiej pragnę 
też interesować się ich aktywnością. 
Jednostronna relacja tutaj nie działa.
Wróćmy jednak do samych ma-
kram. Opowiedz jak zaczęłaś naukę 
ich wykonywania. Czy jest to bar-
dzo trudne?
Zanim usiadłam do pracy, to wcze-
śniej „przeczesywałam” właśnie 
Instagrama w poszukiwaniu profili 
z makramami. Stwierdziłam wte-
dy, że nie mam szans na to, by się 
wybić w tej dziedzinie, bo był tego 
naprawdę ogrom. Mimo to zaczę-
łam naukę od oglądania filmików na 
YouTube, które były zresztą moim 
jedynym źródłem wiedzy na ten 
temat. Uczyłam się tworzenia kon-
kretnych splotów oraz zapoznawa-
łam się z różnymi projektami, które 
później próbowałam odtworzyć. W 
międzyczasie wypracowałam swoją 
własną technikę i teraz przychodzi 
mi to naprawdę łatwo, nie muszę się 
już na nikim wzorować. Wszystko 
co tworzę, bierze się z mojej głowy. 
Oczywiście są też różne kursy, na 
których można nauczyć się technik 
wykonywania rozmaitych wzorów, 
lecz póki co z nich nie korzystałam.
Czy zapoznałaś się przy tym z gene-
zą makramy? Mogłabyś w skrócie 
wyjaśnić o co w tym chodzi?
To zwyczajnie metoda wiązania 
sznurków, która wywodzi się ze sta-

„Wystarczy odrobina kreatywnego myślenia” 
– rozmowa o makramach z Natalią Malanowską
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rożytności. Technika ta przedostała się do Europy z Syrii i Babilo-
nii. Wszystko robi się rękami, nie potrzeba do tego żadnego sprzę-
tu. Wyróżnia się różne sploty, takie jak węzeł płaski czy żebrowy. 
Tak naprawdę, jak ktoś opanuje kilka podstawowych, to później 
już sam „popłynie”. Nie jest to aż takie trudne, jakby się mogło 
wydawać, ale z pewnością wymaga wiele cierpliwości, czasu i po-
święcenia. Sznurki należy bowiem wiązać z pewnym wyczuciem.
Jakie techniki wiązania Ty preferujesz?
Będę się powtarzać, ale często inspiruję się Instagramem. Zawsze 
jednak próbuję dodać do każdego projektu coś swojego. Często 
też zdarza się, że ktoś wysyła mi coś konkretnego do zrealizowa-
nia. Jestem na to otwarta, bo lubię nowe wyzwania.
Muszę podkreślić, że makramy tworzy się przede wszystkim ze 
sznurka. Oczywiście można dodawać jakieś dodatkowe sztucz-
ne elementy, takie jak koraliki, piórka czy metalowe zawieszki, 

Kolejnym ciekawym leśnictwem, które 
znajduje się na terenie naszej gminy, jest 
Krzyżowiec. Leży ono niemal w samym 
sercu Nadleśnictwa Włoszakowice (przy 
trasie Włoszakowice – Wschowa) i zajmuje 
obszar 1.235 ha. Czym jeszcze wyróżnia się 
to charakterystyczne miejsce? Sprawdzamy.
Historia
W 1570 roku w miejscu dzisiejszego Krzy-
żowca mieścił się punkt kontrolny. W roku 
1630 powstała tutaj leśniczówka, począt-
kowo połączoną z karczmą. Dwieście lat 
później zbudowano osobną karczmę, której 
właścicielem w 1827 roku został Franci-
szek Wański. Funkcjonowała ona do końca 
XIX wieku, po czym ją rozebrano. Obecny 
budynek pełniący funkcję leśniczówki wy-
budowano w 1904 roku. W czasie powsta-
nia wielkopolskiego (styczeń 1919 r.) sta-
cjonowała tu większość włoszakowickich 
sił powstańczych.
Pierwotnie teren ten nazywano „U Krzy-
ża”, a w czasach pruskich określano go 
mianem „Neu Anhlt”. W 1921 roku nadano 
temu miejscu jego aktualną nazwę „Krzy-
żowiec”.
Leśniczowie
Do 1933 roku leśniczym w leśnictwie 
Krzyżowiec był Henryk Wabiński. Następ-
nie, w latach 1933-1965, funkcję tę pełnił 
Edmund Mania. Zaraz po nim na 30 lat (do 
1995 r.) stanowisko to objął Stanisław Wy-
pych, który w trakcie swojej długiej karie-
ry zawodowej został wyróżniony licznymi 
odznaczeniami, w tym m.in.: Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(1979), Medalem Zwycięstwa i Wolno-
ści 1945 r. (1979), Odznaką „Zasłużony 
dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego” 
(1982), Medalem „Za udział w wojnie 

obronnej 1939”, Krzyżem Kampa-
nii Wrześniowej 1939 r. (1985) oraz 
Odznaką „Weteran Walk o Wolność 
i Niepodległość Ojczyzny” (1995). 
Obecnym leśniczym Krzyżowca od 
1995 roku jest Eugeniusz Wypych. 
Walory przyrodnicze
Najważniejszymi walorami przyrod-
niczymi okolicy są dwa pomnikowe 
dęby, rosnące tuż przy drodze i tworzą-
ce okazałą naturalną bramę dla przebie-
gającej tędy ścieżki rowerowej. Mają 
578 i 436 cm obwodu, a ich wysokość 
wynosi odpowiednio 26 i 24 m. Wiek 
drzew szacuje się na 220-250 lat.
Z ciekawostek można dodać, że w 
miejscu tym występuje jelonek rogacz. 
Jest to jeden z największych chrząsz-
czy w Polsce, który podlega częścio-
wej ochronie gatunkowej. Przez wieki 
owad ten, ze względu na swój rozmiar 
i niezwykły kształt, często pojawiał 
się na herbach szlacheckich i stanowił 
inspirację dla artystów.
Arboretum i inne atrakcje
W 1996 roku przy leśniczówce Krzy-
żowiec powstało miniarboretum, w 
którym rosną różne gatunki drzew i 
krzewów, nie tylko odmian rodzimych, 
ale też obcych. Do najciekawszych 
okazów należą żywotniki (holmstrup – 
odmiany kulista, szmaragd i złocista), 
jałowce (odmiany chińska, wirgińska 
i irlandzka) oraz wierzby (odmiany 
rokita, argentyńska i mandżurska). 
Wszystkie te rośliny można podziwiać 
ze specjalnej platformy widokowej. 
Nieopodal leśniczówki znajdują się też 
odrestaurowane przedwojenne retorty, 
czyli piece do wypalania węgla drzew-

Leśnictwa Nadleśnictwa Włoszakowice 
cz. III – Krzyżowiec

Arboretum na Krzyżowcu, w tle widoczna 
leśniczówka

lecz ja stawiam na naturalność, wykorzystując na przykład kijki 
znalezione w lesie. Dzięki temu każda makrama jest inna, wy-
jątkowa, niepowtarzalna. 
Jeśli chodzi o same sznurki, to kupuję tylko takie wyproduko-
wane przez polskie firmy, w pełni bawełniane, najczęściej po-
chodzące z recyklingu. Jestem w stanie zrobić z nich praktycz-
nie wszystko, począwszy od makramowych zwierzątek, przez 
zawieszki do smoczków, a na kwietnikach kończąc. Wystarczy 
odrobina kreatywnego myślenia.
Czerpiesz z tego wielką przyjemność, prawda?
Zdecydowanie tak. To mnie także wycisza, znalazłam w tym 
swoje sacrum i pewną formę arteterapii. Pandemia bardzo wpły-
nęła na rozwój moich pasji, dzięki którym mogłam skupić się na 
czymś innym i oderwać od trudnej rzeczywistości.

Rozmawiała Małgorzata Adamczewska

nego, oraz dostrzegalnia przeciwpożarowa, z 
której miejscowi leśnicy wypatrują pożarów 
lasu. Podobnie jak w przypadku leśniczówki 
Koczury nie brakuje tutaj również wiaty z 
grillem i miejscem na ognisko oraz boiska 
sportowego. Na Krzyżowcu swój początek 
bierze ponadto ścieżka przyrodniczo-dydak-
tyczna, a obok przebiega niezwykle urokli-
wy ciąg pieszo-rowerowy z Włoszakowic do 
Leszna (ze wspomnianą „dębową bramą”).

Małgorzata Adamczewska, źródło:
„Dzieje Nadleśnictwa Włoszakowice. 

90 lat historii”
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Dotychczas we Włoszakowicach nie było zbyt wielu punktów usługowych przeznaczonych typowo dla dzieci, w których najmłodsi 
klienci mogliby się zaopatrzyć w odzież i inne niezbędne artykuły. Tymczasem jak już się pojawiły, to od razu dwa jednocześnie. 
Mowa oczywiście o sklepach Gucio & Majo oraz Piotruś Pan, które łączy nie tylko wspólny asortyment, ale też podobne pocho-
dzenie nazwy.

Gucio & Majo

Właścicielami pierwszego z wymienionych punktów – Gucio & 
Majo – są Marta i Marek Wieczorkowie ze Skarżynia, którzy za-
uważyli deficyt tego typu miejsc w najbliższej okolicy. W ich skle-
pie znajdziemy ubrania dla dzieci od pierwszych miesięcy życia do 
14 lat, a także zabawki i inne akcesoria dziecięce. Nie brakuje tu 
również produktów rękodzielniczych, których szycie zleca bezpo-
średnio pani Marta. Są to m.in. pieluszki, kocyki oraz komplety po-
duszek z kołderką.
-Nasze produkty są bardzo wysokiej jakości, po to, aby wszystko było 
bezpieczne i jak najlepsze dla maluszków – mówi właścicielka. 
Co ciekawe, nazwa sklepu nie jest przypadkowa. Inspiracją było 
imię dwuletniej córki państwa Wieczorków – Mai. W ten sposób 
właściciele odwołali się też do znanego serialu animowanego dla 
dzieci „Pszczółka Maja”.
Sklep znajduje się przy ulicy ks. Józefa Górnego 1B/1, w jednym 
z nowych budynków położonych za kwiaciarnią Juka. Czynny jest 
przez sześć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00. Gucio & 
Majo można również znaleźć na Facebooku, gdzie prezentowane są 
wszelkie nowości czy aktualne promocje.

Dwa nowe sklepy z artykułami dziecięcymi 
we Włoszakowicach

Piotruś Pan
Właścicielem drugiego sklepu – Piotruś Pan – jest Dawid 
Kuśnierek ze Zbarzewa skąd?, który też prowadzi go razem 
z żoną. Znajdziemy tutaj ubrania dla dzieci w takim samym 
przedziale wiekowym (0-14 lat) oraz różne akcesoria dzie-
cięce, np. smoczki i butelki. Plany uruchomienia takiej dzia-
łalności państwo Kuśnierkowie mieli już wcześniej, ale nie 
mogli znaleźć odpowiedniego lokalu w okolic. Na szczęście 
w końcu takowy się trafił i 28 czerwca pierwsi klienci mogli 
odwiedzić w pełni przygotowany sklep, który znajduje się 
przy ulicy Karola Kurpińskiego 6, zaraz obok popularnej 
„14-stki”.
W tym przypadku nazwa sklepu również wzięła się od imie-
nia syna właścicieli – czteroletniego Piotrusia. Dodatkowej 
inspiracji słynną powieścią pewnego szkockiego powieścio-
pisarza chyba nie trzeba nikomu przedstawiać.

Sklep Piotruś Pan otwarty jest od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od 9.00 
do 13.00. Z jego ofertą także można zapoznać się na Face-
booku.

Natalia Malanowska

29 czerwca przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 
188A w Bukówcu Górnym (na tzw. Małym Końcu 
wsi) został otwarty pierwszy wielkopowierzchnio-
wy sklep spożywczo-przemysłowy w historii tej 
miejscowości. Mowa oczywiście o markecie Dino. 
Co ciekawe, jest to już czwarty punkt tej sieci zlo-
kalizowany na terenie naszej gminy. Przypomnijmy, 
że pozostałe trzy znajdują się we Włoszakowicach, 
Krzycku Wielkim i Boszkowie-Letnisku.
Dino w Bukówcu Górnym czynne jest od ponie-
działku do soboty oraz w niedziele handlowe w 
godzinach od 6.00 do 23.00.

A.A.

Kolejne Dino w gminie
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70-lecie Ogniska Muzycznego 
we Włoszakowicach
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dzień Matki kGW Włoszakowice 
     Z ŻYCIA KGW

14 czerwca we włoszakowickiej sali widowiskowej GOK od-
był się Dzień Matki zorganizowany przez miejscowe Koło 
Gospodyń Wiejskich, który został połączony z Dniem Kobiet 
oraz zebraniem sprawozdawczym organizacji. Ze względu na 
obostrzenia pandemiczne dopiero teraz te zaległe imprezy mo-
gły dojść do skutku.
Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem wójta gminy Wło-
szakowice Roberta Kasperczaka, który przy okazji przedstawił 
plany rozwoju naszej gminy, takie jak zmodernizowanie wło-
szakowickiego placu zabaw, powstanie domu seniora czy cy-
fryzacja Urzędu Gminy. Wójt wspomniał również o działaniach 
mających na celu dalszy rozwój tutejszego liceum. Po swoim 
wystąpieniu wraz z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury 
Pawłem Borowcem wręczył obecnym paniom kwiaty z okazji 
Dnia Matki i Dnia Kobiet.
Następnie odbyła się część artystyczna imprezy, podczas któ-
rej wystąpili uczniowie Samorządowego Ogniska Muzycznego 
oraz solistki Studia Muzyki Szymona Gądy. Kacper Poloszyk i 
Blanka Mierzyńska, których do występu przygotował instruktor 
Mariusz Kowalczyk, zaprezentowali swoje umiejętności gry na 
fortepianie, natomiast Alicja Błaszczyk i Julia Przezbór wykona-

ły odpowiednio utwory „Dłoń” z repertuaru Natalii Kukulskiej 
oraz „Boję się” z musicalu „Romeo i Julia” (Studio Buffo).
Na zakończenie części oficjalnej przewodnicząca KGW Wło-
szakowice Danuta Walkowiak uhonorowała kwiatami panią 
Danutę Walkowiak (zbieżność nazwisk przypadkowa), która 
obchodziła 80. urodziny.

Natalia Malanowska

iV integracyjny turniej boccia o puchar sławy

 

W piątek 11 czerwca reprezentanci naszego Domu wzięli udział w 
IV Integracyjnym Turnieju Boccia o Puchar Sławy zorganizowanym 
przez tamtejszą Fundację Autenticon. Impreza odbywała się w Hali 
Sportowej przy sławskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych. W 
rozgrywkach podobnych do gry w bule uczestniczyły drużyny z 
czterech województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielko-
polskiego i dolnośląskiego. Rywalizacja była zacięta, a o wyjściu 
z grupy decydowały centymetry. Mimo że nie awansowaliśmy do 
finału, to świetnie się bawiliśmy i otrzymaliśmy w nagrodę medale 
oraz kubki. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie!

ŚDS

Wybory do Rady domu
17 czerwca w naszej placówce odbyły się wybory do nowej Rady 
Domu. Swoją kadencję kończyła bowiem dotychczasowa Rada w 
składzie: Elżbieta Mikołajewicz, Małgorzata Dorozińska, Daniel 
Radoła i Mateusz Walczewski. 

     Z ŻYCIA ŚDS
Podczas wyborów decydowaliśmy o tym, kto ma zasiąść w 
Radzie w kolejnej kadencji, a także wybieraliśmy opiekuna 
nowej Rady spośród terapeutek. Tydzień poprzedzający to 
wydarzenie poświęcony został na kampanię wyborczą – pre-
zentację plakatów z propozycjami i założeniami zgłoszonych 
kandydatów. W samym dniu głosowania obowiązywała cisza 
wyborcza, a każdy głos oddawany był indywidualnie w obec-
ności komisji.
Po zakończeniu głosowania komisja podsumowała wybory i 
ogłosiła ich wyniki. Zgłoszonych kandydatów było czterech, a 
że Rada Domu jest właśnie czteroosobowa, to wszyscy zosta-
li jej członkami. Największą liczbę głosów otrzymał Mateusz 
Walczewski i to on objął zaszczytną funkcję przewodniczącego. 
Opiekunem nowej Rady została terapeutka Paulina Maćkowiak. 
W późniejszym czasie zostało złożone sprawozdanie końcowe 
z działalności ustępującej Rady i nastąpiło przekazanie obo-
wiązków nowej Radzie. Życzymy jej członkom powodzenia 
i owocnej pracy!

ŚDS
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Kolejnym po Stanisławie Le-
mie Patronem Roku 2021, któ-
rego przedstawiamy w naszej 
rubryce, jest Cyprian Kamil 
Norwid (ur. 24 września 1821 
r. w Laskowie-Głuchach, zm. 
23 maja 1883 r. w Paryżu) 
– poeta, malarz i myśliciel. 
Bardzo często określa się go 
ostatnim wielkim polskim ro-
mantykiem, natomiast wielu 
historyków literatury zalicza go 
już do przedstawicieli klasycy-
zmu i parnasizmu. Tłumaczył 
(choć tylko fragmentarycznie) 
Byrona, Szekspira, Cellinie-
go, Bérangera, Horacego, Tyr-
teusza i Homera. Większość 
swojego życia spędził za gra-
nicą, głównie w Paryżu. Tam 
utrzymywał się z prac doryw-
czych, żyjąc w nędzy. Ostatnie 
lata spędził w przytułku dla pol-
skich emigrantów - paryskim Domu św. Kazimierza. 
W swojej twórczości stworzył i ukształtował na nowo takie 
środki stylistycznie jak: przemilczenie, przybliżenie, zamierzo-
na wieloznaczność oraz swoiste wykorzystanie aluzji, alegorii i 
symbolu. Teksty Norwida nasycone są też refleksją filozoficzną. 
Mówiąc o postawie ideowej, był tradycjonalistą, ale zarazem 
wrogiem wszystkiego, co nazywano nieoświeconym konserwa-
tyzmem. Jego twórczość była niezrozumiana przez jemu współ-

czesnych i została zapomniana 
po śmierci twórcy. Określano 
ją jako manieryczną i niejasną. 
Jej odkrycie i docenienie na-
stąpiło dopiero w okresie Mło-
dej Polski, głównie za sprawą 
Zenona „Miriama” Przesmyc-
kiego, który zaczął publiko-
wać znalezione rękopisy dzieł 
poety na łamach redagowane-
go przez siebie pisma „Chime-
ra”. Wszystkie dzieła Cypria-
na Kamila Norwida zostały 
wydane w latach 1971-1976 
przez Juliusza Gomulickiego. 
Były to m.in. nowele, poema-
ty, dramaty, eseje, rozprawy i 
listy. W latach 70. XX wieku 
twórczość artysty zaczął popu-
laryzować Czesław Niemen, 
tworząc do niej muzykę. 
Do najważniejszych dzieł Cy-
priana Kamila Norwida może-

my zaliczyć liryki (np. „Bema pamięci żałobny rapsod”, „Coś 
ty Atenom zrobił, Sokratesie”, „Do obywatela Johna Brown”, 
„W Weronie”), poematy (np. „Wesele. Powieść.”, „Pompeja”, 
„Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem”, „For-
tepian Szopena”) czy prozę (np. „Łaskawy opiekun, czyli Bar-
tłomiej Alfonsem”, „Wyjątek z pamiętnika”, „Czarne kwiaty”, 
„Ostatnia z bajek”).

Ewelina Skopińska

Literaccy Patroni Roku 2021 cz. II 
– Cyprian Kamil Norwid

W czerwcu we włoszakowickiej bibliotece gościliśmy wyjątkowych gości – 
uczniów klas pierwszych z miejscowej Szkoły Podstawowej. Dzieci mogły 
zwiedzić naszą placówkę oraz wysłuchać opowieści o przygodach pewne-
go rezolutnego psa z książki „Fred. Psi ekopatrol”. Przy okazji dowiedziały 

Spotkania z uczniami klas pierwszych
się też, jakie zasady obowiązują w bibliotece oraz 
jak dbać o wypożyczone egzemplarze. W prezen-
cie każdy pierwszak otrzymał książkę pt. „Baśnie 
Andersena”. 
Również bibliotekarka pracująca w naszych filiach 
bibliotecznych, pani Bożena Marcinkowska, spo-
tkała się z pierwszoklasistami. Najpierw odwie-
dziła Szkołę Podstawową w Krzycku Wielkim, 
gdzie dzieci z dużym zainteresowaniem wysłu-
chały dwóch opowiadań z książki „Mądre bajki”. 
Kolejne spotkanie miało miejsce następnego dnia, 
gdy uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Buków-
cu Górnym wraz z wychowawczynią odwiedzili 
tutejszą bibliotekę. Bibliotekarka, podobnie jak 
w Krzycku, przeczytała im ciekawe i pouczające 
bajki. Na zakończenie obu spotkań pierwszacy zo-
stali obdarowani drobnymi upominkami w postaci 
książek.
Liczymy na to, że pierwszoklasiści zostaną naszy-
mi stałymi czytelnikami i będziemy często widy-
wać ich w bibliotece!

Ewelina Skopińska
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Jakiś czas przed wybu-
chem pandemii Stowa-
rzyszenie Bukówczan 
MANU rozpoczęło dzia-
łania w kierunku wpi-
sania folkloru i trady-
cji Bukówca Górnego 
na Krajową listę dzie-
dzictwa niematerialnego 
UNESCO. Istotną spra-
wą w staraniach o ten 
wpis są tzw. konsultacje 
społeczne. Epidemia spo-
wodowała jednak, że w 
2020 roku nie odbyły się 
walne zebrania naszych 
licznych organizacji oraz liczne bukówieckie imprezy. Nie od-
był się też zjazd z okazji 50-lecia Zespołu Regionalnego „Nowe 
Lotko”. Wszystko to zatrzymało konsultacje i nadal nie możemy 
ich przeprowadzić w zaplanowanej wcześniej formie. Mimo to 
nie chcemy rezygnować z tych starań i podjęliśmy szereg róż-
nych inicjatyw umożliwiających konsultacje, w tym działania w 
internecie (poprzez naszą stronę internetową i Facebooka).
Wiemy, że nie wszyscy Czytelnicy „wiedzą o co chodzi”. 
Przybliżamy więc całą sprawę. Otóż Konwencja UNESCO w 
sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego to 
pierwszy międzynarodowy traktat, który stwarza ramy prawne, 
administracyjne i finansowe umożliwiające odpowiednie zabez-
pieczenie tych wartości i podnoszenie ich rangi. Stanowi zachę-
tę dla krajów świata do dostrzegania wagi tego dziedzictwa i 
otaczania go opieką.
Konwencja została uchwalona podczas 32 sesji Zgromadze-
nia Ogólnego UNESCO 17 października 2003 roku głosami 
120 państw, a weszła w życie 20 kwietnia 2006 roku. Od tego 
czasu tworzona jest tzw. Lista reprezentatywna niematerialne-
go dziedzictwa kulturowego ludzkości. Prowadzi się ją w celu 
wyróżnienia na arenie światowej wybranych zjawisk z zakre-
su dziedzictwa niematerialnego. Konwencja ta odnosi się do 
współcześnie praktykowanych zjawisk kulturowych przekazy-
wanych z pokolenia na pokolenie. Zaliczają się do nich:
l tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik 
      niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
l sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne,
l zwyczaje, obyczaje i obchody świąteczne,
l wiedza o przyrodzie i wszechświecie oraz związane 
      z nią praktyki,
l umiejętności związane z tradycyjnym rzemiosłem.
W Polsce rejestr elementów niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego (tworzony według zasad przyjętych w związku z Kon-
wencją UNESCO) powstaje od 2014 roku pod nazwą Krajowa 
lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Lista ta jest spi-
sem przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu 
naszego kraju, a prowadzi ją Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dzie-
dzictwa. Oto kryteria wpisu:
1. Zgodność z definicją niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego (art. 2 pkt 1 i 2 Konwencji);

2. Przekazywanie z poko-
lenia na pokolenie i stałe 
odtwarzanie przez wspól-
noty i grupy, które uznają 
dany element dziedzictwa 
za część własnego dzie-
dzictwa;
3. Opracowanie planu 
ochrony służącego za-
bezpieczeniu elementu i 
podtrzymaniu jego żywot-
ności;
4. Zgłoszenie wniosku 
przy jak najszerszym moż-
liwym udziale i zaanga-
żowaniu zainteresowanej 

wspólnoty, grupy, a w niektórych przypadkach także jednostek, 
które tworzą, utrzymują i przekazują dany element dziedzictwa 
niematerialnego oraz za ich uprzednią świadomą zgodą.
Będziemy wnioskowali, by wpis objął całościowo nasz folk-
lor i tradycje, tj.: taniec, muzykę dudziarską, śpiewy, zwyczaje 
(nowe lotko, lotanie z klekotami, gwiozdory i gwiozdki, dożyn-
ki, purtelam), gwarę, stroje, sztukę ludową, tradycje kulinarne 
oraz tradycje hodowli koni. Wszystkie te elementy są zgodne z 
definicją niematerialnego dziedzictwa kulturowego Konwencji 
UNESCO (pkt 1). 
Spełniamy także kryteria punktu drugiego: nasze tradycje prze-
kazywane są z pokolenia na pokolenie i są stale przez nas od-
twarzane. Ciągłości pokoleniowej nie przerwały ani zabory, ani 
wojny, ani czasy powojenne, gdy prześladowano bukówczan 
za „kułactwo” (tymczasem w większości wsi dawne tradycje 
zostały wyparte bezpowrotnie). O tym, jak bardzo jesteśmy 
przywiązani do swoich tradycji świadczy również fakt, że na-
wet pandemia koronawirusa nie spowodowała zaprzestania ich 
kultywowania – zmieniła się tylko ich formuła, z konieczności 
przeniesiona częściowo do internetu. Radość z jaką witane było 
w tym roku nowe lotko pokazuje, iż uznajemy tę spuściznę kul-
turową za część własnego dziedzictwa.
Odnosząc się do planu ochrony służącego zabezpieczeniu dzie-
dzictwa i podtrzymywaniu jego żywotności (pkt 3): plany takie 
czyniły i realizowały w przeszłości nasze zespoły i organizacje, 
a także bukówiecka szkoła i przedszkole. Obecnie został wypra-
cowany i sformułowany całościowy plan, oparty na istniejących 
elementach i poruszający nowe kwestie.
Tak więc pozostaje nam punkt czwarty – konsultacje społeczne. 
Mamy nadzieję, że jak najwięcej osób się w nie włączy i bę-
dziemy mogli wykazać jak najszersze zaangażowanie oraz po-
parcie bukówczan. Już wkrótce pojawi się ankieta internetowa, 
będziemy także zbierali podpisy poparcia wpisu.
Mamy nadzieję, że uda nam się znaleźć na tej znamienitej liście, 
na której w Polsce jest obecnie 49 podmiotów, wśród nich – tra-
dycje dudziarskie. W przygotowaniu wniosku o wpis tradycji 
dudziarskich braliśmy czynny udział, a w jego ocenie istotną 
rolę odegrały nasze dokonania w tym zakresie.
Aktualną Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego można znaleźć na stronie internetowej www.niematerial-
ne.nid.pl.

Zofia Dragan

Folklor i tradycje Bukówca Górnego na liście 
dziedzictwa niematerialnego UNESCO?



str. 26  Nasze Jutro                                                    KRONIKA KULTURALNA                                        www.wloszakowice.pl                                                        

Po kilkunastomiesięcznej przerwie w koncertowaniu na żywo 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Blue Brass Band” i Mażoret-
ki „Twins” z Włoszakowic ponownie miały okazję wystąpić 
przed publicznością. Spontaniczny koncert obu formacji od-
był się w niedzielę 13 czerwca przed włoszakowickim Pała-
cem Sułkowskich.
Zarówno Orkiestra pod dyrekcją Remigiusza Kuropki, jak i 
Mażoretki prowadzone przez Karolinę Prałat i Małgorzatę 
Kujawę, zaprezentowały swe popisowe numery z repertu-
aru marszowo-rozrywkowego. Trzon koncertu stanowiły 
więc znane i lubiane utwory oraz układy taneczne, choć nie 
zabrakło też zupełnie nowych aranżacji. Wszystkiemu z 
ciekawością przyglądała się i przysłuchiwała licznie zgro-
madzona publiczność, tak bardzo spragniona występów na 
żywo.

Koncert był również doskonałą okazją do pożegnania ustępują-
cej z funkcji kapelmistrza, kierownika artystycznego i instruktora 
sekcji instrumentów dętych drewnianych Orkiestry Lidii Misior-
nej. Kwiaty, list gratulacyjny (podpisany m.in. przez wójta Ro-
berta Kasperczaka) i pożegnalny upominek wieloletniej dyrygent, 
która przyczyniła do reaktywacji włoszakowickiej Orkiestry oraz 
kontynuowała wraz z nią bogate tradycje gminy Włoszakowice w 
zakresie muzykowania na instrumentach dętych, wręczyli dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury Paweł Borowiec, prezes Gminne-
go Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. (związany organizacyjnie z 
Orkiestrą) Rafał Jagodzik oraz przedstawiciele obu formacji.
Na stanowisku dyrygenta Orkiestry Lidię Misiorną już w zeszłym 
roku zastąpił wspomniany Remigiusz Kuropka, natomiast sekcję in-
strumentów dętych drewnianych prowadzi aktualnie Jagoda Miara.

A.A.

W samo południe 15 czerwca nastąpiło oficjalne otwar-
cie Gminnego Centrum Folkloru w Bukówcu Górnym, 
opóźnione z powodu panującej wcześniej epidemii. 
Wyremontowany na jesieni ubiegłego roku budynek 
stał się także siedzibą Stowarzyszenia Bukówczan 
„Manu” oraz Zespołu Regionalnego „Nowe Lotko”.
W pierwszej kolejności otwarto główną część Centrum 
(usytuowaną na parterze budynku), składającą się z 
salki ze stałą wystawą przedstawiającą bogate tradycje 
folklorystyczne gminy Włoszakowice (ze szczególnym 
uwzględnieniem wsi Bukówiec Górny) i projektorem 
multimedialnym oraz nowoczesnej pracowni kuchen-
nej (wykorzystywanej już wcześniej jako pracownia 
zajęć technicznych pobliskiej szkoły). Uroczystego 
przecięcia wstęgi na wejściu do budynku dokonali 
wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, prze-
wodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurpisz, sołtys 
Bukówca Tadeusz Malepszy i właściciel lokalnej firmy 
budowlanej Malarstwo-Tapeciarstwo Jerzy Kulas (wy-
konawca inwestycji). Poza nimi w wydarzeniu uczest-
niczyli również m.in.: sekretarz gminy Karolina Chle-
bowska, radni gminy Włoszakowice, ksiądz proboszcz 
Marek Kantecki oraz szefowie bukówieckich instytucji 
i organizacji.
-Ten obiekt musi żyć, tu musi tętnić życie, czego sobie i 
wszystkim osobom korzystającym w przyszłości z tego 
miejsca życzę – powiedział otwierając Centrum wójt 

Spontaniczny koncert Orkiestry i Mażoretek

Otwarcie Gminnego Centrum Folkloru
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Robert Kasperczak. Zaznaczył przy tym, że główna salka Cen-
trum będzie mogła być wykorzystywana na spotkania różnych 
zorganizowanych podmiotów, organizacji społecznych czy 
stowarzyszeń.
Po krótkiej przerwie na obejrzenie wspomnianej wystawy 
zdjęć miało miejsce przekazanie symbolicznego klucza do sie-
dziby Stowarzyszenia Bukówczan „Manu” oraz Zespołu Re-
gionalnego „Nowe Lotko”, która została utworzona na piętrze 
budynku. Z rąk włodarza naszej gminy klucz odebrała Zofia 
Dragan, pełniąca jednocześnie funkcje prezesa Stowarzysze-
nia i szefa Zespołu. Dziękując za możliwość korzystania z tak 
przestronnego pomieszczenia członkowie Zespołu wsparci 
kapelą dudziarską w historycznym składzie osobowym Rafał 

popisy studia Muzyki

Zając (skrzypce) i Tomasz Kiciński (dudy), którzy uświetnili 
także wcześniejszą część wydarzenia, wykonali przygotowaną 
specjalnie na tę okazję piosenkę.
Na zakończenie uroczystości odbyła się jeszcze projekcja fil-
mu dokumentalnego „Wesele bukówieckie”, wyprodukowane-
go w 1974 roku przez Telewizję Polską.
Prace nad przygotowaniem Gminnego Centrum Folkloru pole-
gały m.in. na termomodernizacji i wykonaniu elewacji budyn-
ku oraz kompleksowym przystosowaniu poddasza do pełnienia 
funkcji użytkowych. Koszt inwestycji wyniósł 119.031,59 zł.
Gminnym Centrum Folkloru zarządza dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury we Włoszakowicach.

A.A.

Na dzień przed zakończeniem roku szkolnego kolejny etap edu-
kacji muzycznej oficjalnie podsumowali słuchacze Studia Muzy-
ki Szymona Gądy. Uroczysty koncert z tej okazji, który zastąpił 
odwołane z powodu pandemii tradycyjne kwietniowe popisy so-
listów, odbył się we włoszakowickiej sali widowiskowej GOK.
W trakcie ponad dwugodzinnego koncertu zaprezentowało się 
dokładnie 30 solistów, w tym trzy tegoroczne absolwentki Studia 
– Wiktoria Nadtochiy, Klaudia Obiora i Zofia Maćkowiak. Na 
repertuar składała się głównie polska muzyka rozrywkowa, za-
równo ta sprzed lat, jak i współczesna, choć nie zabrakło też pio-
senek w języku angielskim. Niektóre występy zostały dodatkowo 
okraszone choreografiami przygotowanymi przez słuchaczy.
Po każdym skończonym występie właściciel i instruktor Studia 
Szymon Gąda wręczał swoim uczniom świadectwa ukończenia 
Studia lub kolejnej klasy oraz zaświadczenia o kontynuacji na-
uki. Ponadto specjalne podziękowanie za wzorową współpra-
cę odebrał z jego rąk dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we 
Włoszakowicach Paweł Borowiec.
Studio Muzyki Szymona Gądy (wcześniej Studio Piosenki 
GOK) powstało w 2009 roku. Obecnie naukę pobiera w nim 
kilkudziesięciu słuchaczy w różnym wieku, którzy doskonalą 
takie elementy śpiewu jak: technika oddechowa, kształtowanie 
frazy muzycznej, interpretacja słowno-muzyczna, właściwa 
akcentacja, umiejętne wykorzystanie dynamiki, świadome pa-
nowanie nad intonacją w głosie oraz właściwa dykcja. Nabyte 
umiejętności uczniowie Studia już od wielu prezentują na róż-
nych imprezach w gminie Włoszakowice, lecz nie tylko. Po-
nadto startują w wielu konkursach i festiwalach muzycznych, 
odnosząc na nich liczne sukcesy.

A.A.

zakończenie roku w soM
Tego samego dnia co uczniowie w całej Polsce rok szkolny za-
kończyli również podopieczni Samorządowego Ogniska Mu-
zycznego. Podobnie jak słuchacze Studia Muzyki Szymona 
Gądy szlifowane przez ostatnich kilka miesięcy umiejętności 
muzyczne zaprezentowali podczas uroczystego koncertu we 
włoszakowickiej sali widowiskowej GOK.
W piątkowym koncercie zaprezentowało się 10 uczniów Ogni-
ska (na ponad 20 pobierających naukę w tym roku). Większość 
z nich występowała solo, choć zdarzali się też tacy, którzy ko-
rzystali z pomocy swojego instruktora. Na scenie królowały 
oczywiście instrumenty klasyczne, w tym fortepian, gitara i 
skrzypce, a wykonywany repertuar składał się zarówno z muzy-
ki klasycznej, jak i rozrywkowej.
Pod koniec koncertu wszyscy uczniowie otrzymali zaświadcze-
nia potwierdzające zaliczenie pierwszego, drugiego lub trzeciego 
roku nauki wręczone przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
Pawła Borowca oraz instruktorów muzycznych – Annę Grochow-
czak, Andrzeja Żołędziejewskiego, Grzegorza Thiela i Mariusza 
Kowalczyka. Wśród instrumentalistów znalazł się również jeden 
uczeń, który zakończył swą czteroletnią przygodę z Ogniskiem. 
Był nim uczący się grać na fortepianie Antoni Łabiński.

A.A.
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Celebrowane od początku roku obchody 70-lecia Ogniska Muzycznego we Wło-
szakowicach miały swój wielki finał w piątek 2 lipca, podczas uroczystego kon-
certu przed włoszakowickim Pałacem Sułkowskich. Wydarzenie to było dedyko-
wane byłym i obecnym nauczycielom, absolwentom oraz uczniom Ogniska.

Piątkowy koncert składał się z trzech głównych części. W pierwszej z nich, 
oficjalnej, wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak oraz dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach Paweł Borowiec wręczyli bukie-
ty kwiatów i listy gratulacyjne zasłużonym, wieloletnim pedagogom Ogniska 
Muzycznego: jego dyrektorom – Lechowi Erbertowi i Ludwice Benyskiewicz 
oraz nauczycielom – Marioli i Andrzejowi Żołędziejewskim, Marioli Jagodzik 
i Annie Grochowczak. Kwiaty otrzymali też najstarsi, nadal żyjący uczniowie 
placówki z pierwszych roczników: Stanisław i Ryszard Włodarscy oraz Boże-
na Jabłońska, a także długoletnia członkini komitetu rodzicielskiego Ogniska 
Maria Kamieniarz i niegdysiejsza długoletnia dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury we Włoszakowicach Irena Michalewicz. Całość zwieńczył minikon-
cert reprezentacji obecnych podopiecznych Ogniska – Antoniny Frankowskiej 
(gitara), Blanki Mierzyńskiej, Julii John i Kacpra Poloszyka (pianino cyfro-
we) oraz Klaudii Obiory (skrzypce). Ponadto w pierwszej części koncertu wójt 
Robert Kasperczak i przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Kazimierz 
Kurpisz zabrali spontanicznie głos jako dawni absolwenci Ogniska, odpowied-
nio w roczniku 1977 (klarnet) i 1970 (akordeon).
Drugą część stanowił koncert właściwy w wykonaniu obecnych nauczycieli i 
w większości absolwentów Ogniska (tworzących zespół „Za chwilę gramy”), 
a więc: Haliny Kaczmarek, Anny Sobol, Pauliny Janury, Sabiny Michalak i 
Szymona Gądy (śpiew), Grzegorza Thiela (gitara, trąbka, śpiew), Julii Bajon 
(puzon, keyboard), Martyny Bajon (saksofon altowy i sopranowy), Julii Mi-
chalskiej (kontrabas), Rafała Jagodzika (perkusja) oraz Mariusza Kowalczyka 
(pianino cyfrowe, melodyka, akordeon, kierownictwo artystyczne i aranżacje). 
Gościnnie na skrzypcach wystąpił Tomasz Cybal. W repertuarze znalazła się 

ambitna polska muzyka rozrywkowa, przede 
wszystkim kompozycje Zbigniewa Wodeckie-
go, a także piosenki z repertuaru Ewy Bem, 
Andrzeja Zauchy i Mieczysława Szcześniaka. 
Swego rodzaju ukłonem w stronę jednego ze 
współorganizatorów Ogniska, Stefana Skoru-
pińskiego, było premierowe wykonanie jednej z 
piosenek jego syna, zapomnianego kompozyto-
ra muzyki rozrywkowej z lat 50. i 60., Mariana 
Skorupińskiego, który tworzył m.in. dla Wio-
letty Willas. Przez cały czas trwania koncertu 
wyświetlana była również prezentacja multime-
dialna, ukazująca 70-letnią historię Ogniska na 
ponad stu fotografiach.
W trzeciej i zarazem ostatniej części wyda-
rzenia licznie zgromadzona publiczność miała 
okazję obejrzeć amatorski film dokumental-
ny pt. „Nasze życie. Ognisko Muzyczne we 
Włoszakowicach we wspomnieniach uczniów 
i nauczycieli” (dostępny na stronie interneto-
wej www.gok.wloszakowice.pl) przygotowany 
przez pochodzącą z Włoszakowic studentkę fil-
moznawstwa i kultury mediów na Uniwersyte-
cie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Annę 
Frankowską. Obraz zrealizowany na zlecenie i 
z pomocą Gminnego Ośrodka Kultury zawierał 
spory ładunek emocjonalny i wywołał wśród 
widzów zarówno szczery uśmiech, jak i łzy 
wzruszenia. Podobny wydźwięk posiadał zresz-
tą cały koncert, który był niejako prezentem dla 
wszystkich współtwórców pięknej i bogatej hi-
storii włoszakowickiego Ogniska Muzycznego. 
Prezentem być może niedoskonałym, ale, co 
warte podkreślenia, wykonanym całkowicie sa-
modzielnie, przy użyciu własnych sił oraz z za-
angażowaniem miejscowych artystów, twórców 
i lokalnej społeczności.
Dlatego w imieniu byłych nauczycieli oraz pu-
bliczności, tworzonej w większości przez byłych 
uczniów, pochodzących z różnych pokoleń i 
roczników, serdeczne podziękowania za koncert 
i film w duchu wspomnianych wyżej „uśmiechu 
i wzruszenia” złożyły dawne nauczycielki Ma-
riola Żołędziejewska i Mariola Jagodzik.
Filmową relację z koncertu będzie można już 
wkrótce obejrzeć na stronie internetowej i w 
mediach społecznościowych GOK Włoszako-
wice (Facebook, YouTube). Należy wspomnieć, 
że atrakcyjną oprawę świetlną koncertu zapew-
nił Karol Michalewicz, absolwent Ogniska w 
roczniku 2002, właściciel firmy techniki estra-
dowej ProScenika.
Świętowanie 70-lecia istnienia Ogniska, po-
przez publikację zebranych wypowiedzi i 
dalszą prezentację archiwalnych materiałów, 
trwać będzie nadal. Zapraszamy do lektury 
„Naszego Jutra” oraz na stronę internetową 
i do wspomnianych mediów społecznościo-
wych GOK Włoszakowice.

A.A., (pb), zdj. N. John

70-lecie Ogniska Muzycznego
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8 czerwca w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice zosta-
ła podpisana umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących we Włoszakowicach a Regionalnym Cen-
trum Informatyki Bydgoszcz im. gen bryg. prof. dr hab. Elżbie-
ty Zawackiej, ps. „Zo”.
W obecności wójta naszej gminy Roberta Kasperczaka porozu-
mienie ze strony ZSO Włoszakowice podpisał dyrektor szkoły 
Jarosław Zielonka, natomiast ze strony RCIB Bydgoszcz sto-
sowny podpis złoży komendant placówki płk Robert Stańczyk. 
Umowę podpisano w celu zapewniania dalszego rozwoju mło-
dzieży uczącej się w klasach liceum informatycznego, poprzez 
poszerzenie wiedzy z zakresu obronności, cyberbezpieczeństwa 
i informatyki. Obecnie klasy o profilu informatycznym pod pa-
tronatem Wojskowej Akademii Technicznej realizują elementy 
programu cybermil i cyberskill w ramach innowacyjnych pro-
gramów nauczania.
Warto przypomnieć, że włoszakowicka szkoła na mocy wcze-
śniejszych porozumień aktywnie współpracuje już z Wojskową 
Akademią Techniczną, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, 4. 
Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym, 31. Bazą Lotnictwa 
Taktycznego oraz 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej.

Natalia John

We wtorek 8 czerwca grupa żołnierzy wojsk amerykańskich sta-
cjonujących w Żaganiu pojawiła się w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących we Włoszakowicach. Przypomnijmy, że pierwsze 
spotkanie pomiędzy wojskowymi a uczniami włoszakowickiej 
szkoły odbyło się w kwietniu br. w formie zajęć online.
Podczas czerwcowego spotkania z uczniami klas dwujęzycz-

nych, klas ósmych oraz liceum ogólnokształcącego, które odby-
wało się w języku angielskim, goście ze Stanów Zjednoczonych 
opowiedzieli o swoim życiu i służbie w armii amerykańskiej, a 
także o swoich wrażeniach z pobytu w Polsce. Uczniowie sko-
rzystali z okazji i zadawali im wiele różnorodnych pytań, głów-
nie dotyczących kultury i tradycji ich ojczystego kraju. Wojskowi 
cierpliwie odpowiadali na wszystkie, nawet najtrudniejsze pyta-
nia, nierzadko wykazując się dużym poczuciem humoru. Młodsi 
uczniowi mieli z kolei okazję zapoznać się wyposażeniem bojo-
wym, które zostało zaprezentowane na placu szkolnym.
Po wizycie w szkole żołnierze udali się do siedziby Urzędu Gmi-
ny Włoszakowice, gdzie przywitał ich wójt Robert Kasperczak. 
Włodarz naszej gminy przedstawił gościom historię pałacu i sa-
mych Włoszakowic oraz regionalne tradycje i zwyczaje.

Arkadiusz Szymczak 
(źródło: ZSO Włoszakowice), zdj. N. John

Podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju edukacji 
młodzieży, propagowania wiedzy specjalistycznej z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania przyszłych kadr 
na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, gospodarki i polskie-
go społeczeństwa to główne cele porozumienia zawartego mię-
dzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach 
a Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu.
Uroczyste podpisanie dokumentu przez dyrektora ZSO Włosza-
kowice Jarosława Zielonkę oraz komendanta Szkoły Aspiran-
tów PSP st. bryg. mgr inż. Macieja Zdęgę odbyło się 11 czerwca 
w Sali Trójkątnej włoszakowickiego Pałacu Sułkowskich. W 
uroczystości uczestniczył również wójt gminy Włoszakowice 
Robert Kasperczak.
Podpisane porozumienie zakłada szeroką współpracę między 
placówkami, skupiającą się przede wszystkim na popularyzacji 
kształcenia pożarniczego, m.in. poprzez prowadzenie przez wy-
kładowców zajęć pokazowych oraz współorganizowanie konkur-
sów i imprez o charakterze popularno-naukowym i pożarniczym, 
a także wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, turystycznych i kul-
turalno-historycznych. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość 
udziału w pracach uczelnianych kół naukowych. Dodatkowo 
strony porozumienia zadeklarowały gotowość do udziału w uro-
czystościach organizowanych zarówno przez Szkołę Aspirantów 
PSP, jak i ZSO Włoszakowice (na zasadzie wzajemności).
Podpisanie kolejnego porozumienia o współpracy przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach niesie za sobą 
nowe możliwości i korzyści dla uczniów tej placówki.

Karolina Chlebowska, zdj. N. John

Współpraca pomiędzy zso Włoszakowice 
a Regionalnym centrum informatyki bydgoszcz 

amerykańskie wojsko we Włoszakowicach

porozumienie zso Włoszakowice ze szkołą 
aspirantów państwowej straży pożarnej 

w poznaniu 
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We wtorek 15 czerwca w dłużyńskiej Szkole Podstawowej 
odbył się turniej szachów szybkich podsumowujący pracę 
uczniów na pozalekcyjnych zajęciach szachowych. W mi-
strzostwach szkoły w tej dyscyplinie wzięło udział 18 zawod-
ników z klas młodszych, którzy po raz pierwszy starowali w 
tego typu zmaganiach.
Rozgrywki przeprowadził sędzia klasy III Jonasz Walkowski. 
Zawody zostały rozegrane na dystansie 5 rund w tempie 5 
minut na zawodnika. Dzieci walczyły o puchary ufundowane 
przez dyrektora szkoły Dariusza Walczaka. 
Po zaciętej walce klasyfikacja końcowa ukształtowała się 
następująco: dziewczęta – 1. Lena Mikołajczak, 2. Olga 
Drąg, 3. Gabriela Lipowa; chłopcy – 1. Przemysław Koniecz-
ny, 2. Filip Śledź, 3. Jakub Tajchert. Upominki dla szachistów 
(kubki, książki szachowe i słodycze) ufundował Uczniowski 
Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we 
Włoszakowicach.

W. Walkowska

Sukcesem zakończył się start uczniów z bukówieckiej Szkoły 
Podstawowej w Mistrzostwach Rejonu (powiaty: leszczyński, 
gostyński, kościański, rawicki i wolsztyński) w trójboju lek-
koatletycznym. Nasza bardzo młoda, ale też niezwykle ambit-
na i pracowita reprezentacja chłopców zajęła na nich trzecie 
miejsce, zdobywając brązowy medal. Sukces jest tym więk-
szy, że byliśmy najmłodszą drużyną spośród wszystkich star-
tujących (w zawodach mogli rywalizować zawodnicy z klasy 
czwartej i młodsi).
Skład naszego zespołu stanowiło dwóch uczniów trzeciej 
klasy i trzech uczniów drugiej klasy, jest to zatem drużyna 
nadzwyczaj rozwojowa, której członkowie będą startować w 
zawodach trójbojowych jeszcze w kolejnych latach. Mimo 
tak młodego wieku nasi reprezentanci wrócili do domu z tar-
czą, ustanawiając wiele nowych rekordów życiowych i zdo-
bywając kolejne doświadczenie, co z pewnością zaprocentuje 
w przyszłości. Na podkreślenie zasługuje fakt, że najlepszy 
wynik w naszej ekipie uzyskał jeden z jej najmłodszych za-
wodników, a mianowicie uczeń klasy drugiej Nikodem Kaź-
mierczak. Skład bukówieckiego zespołu uzupełnili: Adam 
Kazubski, Hubert Sterna, Dawid Golczak i Marcel Maćko-
wiak. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Łukasz Stachowiak

24 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowi-
cach odbył się Dzień Sportu. Otwarcie szkolnych igrzysk uroczy-
ście ogłosiła wicedyrektor placówki Alicja Zborowska wraz z orga-
nizatorami wydarzenia – nauczycielami wychowania fizycznego. 
Rozgrywki sportowe rozpoczęły się już wczesnym rankiem. 
Klasy Szkoły Branżowej i Liceum Ogólnokształcącego swoje 
zmagania przeprowadziły na boisku w parku. Z kolei klasy 4-6 
Szkoły Podstawowej rywalizowały na nowo oddanym stadionie 
lekkoatletycznym i w hali sportowej. 
Zawody przeprowadzone zostały w biegu na 60/100 m, skoku w 
dal oraz sztafetach 4 x 200 m. W grach zespołowych uczniowie 
mogli sprawdzić się w piłce nożnej, piłce siatkowej oraz dwóch 
ogniach. Rywalizacja toczyła się na poziomie klas. 
W drugiej części dnia nasi podopieczni mieli możliwość współ-
zawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych z żołnierzami 
amerykańskimi. Po przywitaniu gości oraz pokazie tanecznym 
mażoretek odbył się mecz piłki nożnej z reprezentacją Szkoły 
Branżowej, swoich sił spróbowali też uczniowie klas ósmych. 
Wojskowi przedstawili zasady gry w futbol amerykański, a na-
stępnie rozegrali mecz piłki siatkowej z drużyną składającą się z 
nauczycieli i uczniów. Wszyscy spędzili czas zdrowo i wesoło, 
na szczęście obyło się również bez kontuzji.

Grzegorz Trojanowski

Tradycją Szkoły Podstawowej w 
Krzycku Wielkim stało się już nada-
wanie imion drzewom rosnącym w 
jej otoczeniu. Poza celami eduka-
cyjnymi zwyczaj ten ma uczyć dzie-
ci szacunku do przyrody i budzić w 
nich świadomość ekologiczną.
Na terenie krzyckiej szkoły rośnie 
lipa Roztulanka, sosna Radosna, 
wierzby płaczące Sergiusz i Krajsty-
na. Przy każdym z tych drzew usta-
wiona została tablica informacyjna 
z jego nazwą i charakterystyką. Do 

tego szacownego grona dołączył w minionym roku szkolnym klon 
zwyczajny, który szczególnie spodobał się pierwszakom. Uczniowie 
nazwali go bardzo dostojnie: „Król Marian Pierwszy” (Król, gdyż 
ma rozłożystą koronę, Marian na cześć patronki szkoły Marii Ko-
nopnickiej i Pierwszy, bo wybrany przez uczniów klasy pierwszej).
W imieniu uczniów klasy pierwszej dziękuję Nadleśnictwu Włosza-
kowice za ufundowanie kolejnej tablicy informacyjnej, panu Kazi-
mierzowi Kurpiszowi za przygotowanie podstawy do jej zamoco-
wania, a panu woźnemu za jej osadzenie na szkolnym trawniku.

I.W.

Mistrzostwa szkoły podstawowej 
w dłużynie w szachach szybkich 

Mistrzostwa Rejonu
w trójboju lekkoatletycznym

zmagania sportowe w zso Włoszakowice

kolejne krzyckie drzewo ma swoje imię
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I Memoriał 
Antoniego Kaczmarka 

W sobotę 12 czerwca we włoszakowickiej hali sportowo-środo-
wiskowej odbył się I Memoriał Antoniego Kaczmarka w piłce 
ręcznej. Jego celem było uczczenie pamięci nauczyciela, trene-
ra i wychowawcy, który wraz ze swoimi podopiecznymi osiągał 
znaczące sukcesy w międzyszkolnych rozgrywkach szczypior-
niaka w naszym regionie i makroregionie.
Do turnieju przystąpiły cztery zespoły złożone z zawodników 
z roczników 2002-2005, które rywalizowały ze sobą w syste-
mie „każdy z każdym”. Po rozegraniu sześciu zaciętych spo-
tkań (każde składające się z dwóch połów po 20 min) najlepsza 
okazała się drużyna MKS Real Astromal Leszno, drugie miej-
sce wywalczyli gospodarze – SPR Włoszakowice, a na trzeciej 
pozycji uplasowała się ekipa MKS Tęcza Folplast Kościan. Tuż 
poza podium znalazła się drużyna UKS Trójka Nowa Sól.
Patronat nad turniejem objął wójt gminy Włoszakowice Robert 
Kasperczak, który wraz ze starostą leszczyńskim Jarosławem 
Wawrzyniakiem i Krzysztofem Kaczmarkiem (synem niedaw-
no zmarłego Antoniego Kaczmarka) dokonał uroczystego wrę-
czenia pucharów uczestnikom rozgrywek.

Rafał Jagodzik

Włoszakowiccy szczypiorniści 
rywalizowali o Puchar 

Braci Jureckich 

13 czerwca zespół Dzieci Młodszych SPR Włoszakowice rywa-
lizował w XII Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców o Puchar Braci 
Jureckich.
W hali sportowej w Kościanie drużyna z Włoszakowic walczyła 
ze swoimi rówieśnikami z drużyn MKS Tęcza Folplast Kościan, 
MSPR Siódemka Miedź Legnica, KS Polonia Środa Wielkopol-
ska i SSRiR Start Konin. Po zaciętych zmaganiach naszym re-
prezentantom udało się stanąć na najniższym stopniu podium.
Należy podkreślić, że najlepszym bramkarzem turnieju grono 
trenerskie okrzyknęło naszego golkipera – Filipa Łuckiego. Z 
kolei najlepszym zawodnikiem zespołu z Włoszakowic został 
Borys Nowicki.

Rafał Jagodzik

Szachiści z Włoszakowic 
na Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów

Od 18 do 23 czerwca w 
Sypniewie (część Po-
znania) odbywały się 
szachowe Mistrzostwa 
Wielkopolski Juniorów. 
Uczestniczyło w nich 
ponad 220 zawodników 
z 10 grup wiekowych, 
którzy przez cały tydzień 
walczyli o tytuł Mistrza 
Wielkopolski.
Włoszakowice na mi-
strzostwach reprezento-
wała bardzo liczna grupa 
zawodników w ramach 
zgrupowania szachowe-
go. Głównym celem wyjazdu była integracja szachistów. Wśród 
29 graczy UKS ZSO Włoszakowice znalazła się też spora gru-
pa tych najmłodszych, którzy po raz pierwszy brali udział w 
tak trudnych zawodach bez towarzystwa rodziców. Najmłodsi 
dzielnie uczestniczyli w rundach turniejowych oraz zajęciach 
sportowych i integracyjnych z dala od domu rodzinnego. W 
gorące dni wszyscy zawodnicy mogli korzystać z basenów, 
kortów tenisowych, boisk rekreacyjnych i sali ping-pongowej. 
Uczestnicy zgrupowania chętnie integrowali się również przy 

wspólnych zabawach oraz 
przy ognisku.
Po zaciętej walce w mi-
strzostwach awans na 
zawody makroregional-
ne młodzików i junio-
rów młodszych (półfinały 
Polski) wywalczyły: Lena 
Owsianna, Zofia Jago-
dzik, Julia Włodarczyk, 
Julia Wawrzyniak, Klaudia 
Obiora-Cansever, Milena 
Primel i Wiktoria Grabowy. 
Wszystkie wyniki uzyska-
ne przez włoszakowickich 

szachistów można znaleźć 
na stronie internetowej www.gosir.wloszakowice.pl.
Wyjazd został dofinansowany przez Gminny Ośrodek Sportu i 
Rekreacji, Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach oraz Spół-
dzielczą Grupę Bankową. Opiekę nad dziećmi w trakcie poby-
tu w Sypniewie sprawowały panie Beata Biegańska i Natalia 
Kulczykowska. Kierownikiem zgrupowania była Wiesława 
Walkowska – prezes UKS ZSO Włoszakowice (głównego or-
ganizatora wyjazdu).

W. Walkowska
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Po raz kolejny Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji jest 
organizatorem strzeżonego 
kąpieliska w Boszkowie-Let-
nisku.
Kąpielisko „Pudełkowo”, jak 
sama nazwa wskazuje, zloka-
lizowane jest na popularnym 
Pudełkowie, przy pierwszej 
plaży w sąsiedztwie Baru 
pod Sokołem. Od 1 lipca do 
31 sierpnia nad bezpieczeń-
stwem kąpiących czuwają tu-
taj ratownicy z Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w Lesznie, którzy swoją pracę wykonują przez 
siedem dni w tygodniu, w godzinach od 10.00 do 18.00.
Kąpielisko podzielone zostało na trzy strefy: brodzik dla dzieci 
(oznaczony białymi bojkami), strefę dla nieumiejących pływać 
(oznaczoną czerwonymi bojkami) oraz strefę dla umiejących 
pływać (oznaczoną żółtymi bojkami). Długość linii brzegowej 
kąpieliska wynosi 50 m. Na plaży znajdują się dwie przebie-
ralnie, tablica z informacją o temperaturze wody i powietrza 

Kąpielisko w Boszkowie-Letnisku
oraz regulamin kąpieliska 
(dostępny również na stronie 
internetowej www.gosir.wlo-
szakowice.pl). 
Nad badaniem jakości wody 
w jeziorze czuwa Państwowa 
Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna w Lesznie. Pierwsze 
badanie wykonane 22 czerw-
ca wykazało, że woda spełnia 
wymogi sanitarne. Kolejną 
próbkę pobrano w lipcu, a 
następna będzie pobrana w 

sierpniu (łącznie trzy podczas całego sezonu kąpielowego). 
Aktualny stan jakości wody w kąpielisku wraz z temperatu-
rą (powietrza i wody) oraz siłą wiatru można sprawdzić na 
portalu sk.gis.gov.pl.
Należy podkreślić, że jest to jedyne strzeżone kąpielisko wy-
znaczone w tym roku na terenie Boszkowa-Letniska. Miesz-
kańcom naszej gminy oraz przybyłym do niej gościom życzy-
my przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku nad wodą!

Natalia John

Mistrzostwa Polski 
w warcabach 64-polowych 

Boszkowo-Letnisko już po raz drugi z rzędu było gospo-
darzem Mistrzostw Polski w warcabach 64-polowych. Od 
1 do 4 lipca uczestniczyło w nich ponad 150 zawodników 
z terenu całej Polski, którzy rywalizowali o tytuły mi-
strzowskie w 14 kategoriach.
Pierwsi gracze pojawili się w Boszkowie już w środę 30 
czerwca, kiedy to odbyła odprawa techniczna dla części 
zawodników. Uroczyste otwarcie zawodów miało jednak 
miejsce dopiero następnego dnia. Po odegraniem hymnu 
państwowego prowadzący uroczystość kierownik Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Szymczak po-
witał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. 
starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak i wicestarosta 
Maciej Wiśniewski. Głos zabrała również sekretarz gminy 
Włoszakowice Karolina Chlebowska, oficjalnie otwierając 
mistrzostwa i życząc wszystkim udanych rozgrywek. Na-
stępnie przeprowadzono krótką część artystyczną, podczas 
której wystąpiły solistki Studia Muzyki Szymona Gądy – 
Wiktoria Nadtochiy i Laura Obiegała. Na zakończenie sę-
dzia główny zawodów Arkadiusz Biadasiewicz przekazał 
najważniejsze informacje dotyczące rywalizacji.
Czterodniowe zawody toczyły się pod honorowym patro-
natem wójta gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka.

Arkadiusz Szymczak, zdj. Natalia John

Rajd rowerowy „Ścieżkami 
Powiatu Leszczyńskiego” 

W sobotę 3 lipca, przy pięknej słonecznej pogodzie, odbył się rajd ro-
werowy „Ścieżkami Powiatu Leszczyńskiego”.
Ponad stu rowerzystów uczestniczących w imprezie poprowadziła 
komandor rajdu Barbara Dąbkowska z Klubu Sportowego Kołownik 
Włoszakowice (głównego organizatora wydarzenia finansowanego z 
budżetu powiatu leszczyńskiego). Pokonywana trasa liczyła ok. 16 km 
długości i prowadziła od ronda w Święciechowie, przez Gołanice, Je-
zierzyce Kościelne i Krzyżowiec, aż do parku we Włoszakowicach. 
Gospodarzem zorganizowanego na mecie przejazdu pikniku był wójt 
naszej gminy Robert Kasperczak, który oprowadzał zainteresowanych 
cyklistów po zabytkowym Pałacu Sułkowskich. 
Dodatkową atrakcję włoszakowickiej części imprezy stanowiły wyści-
gi rowerowe dla dzieci, komentowane na żywo przez redaktora Piotra 
Kurka (twórcę portalu internetowego Wielkopolskie Rowerowanie). 
Każdy mały rowerzysta kończący rywalizację otrzymywał na pamiąt-
kę numer startowy, a trzem najlepszym zawodnikom wyścigu o Puchar 
Starosty wręczono dodatkowo okazałe puchary. Ponadto wszyscy za-
wodnicy biorący udział w wyścigach towarzyszących odebrali pamiąt-
kowe medale.

Barbara Dąbkowska, zdj. powiat leszczyński
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Picie naparu z lipy to jeden z naj-
popularniejszych domowych spo-
sobów na przeziębienie. Gotowe 
herbaty lipowe można znaleźć 
praktycznie w każdym sklepie, 
lecz znacznie lepiej samodzielnie 
zaopatrzyć się w zapasy kwiato-
stanów tej rośliny. Tylko kiedy to 
zrobić? Jak sama nazwa wskazuje 
– w lipcu, gdyż miesiąc ten wziął 
swoją nazwę właśnie od kwitną-
cych lip (kwitną zazwyczaj na 
początku tego miesiąca, a czasa-
mi już pod koniec czerwca). W 
trakcie zbiorów należy pamiętać, 
żeby poszukać drzew rosnących 
z dala od drogi (by zminimalizować ryzyko zanieczyszczeń) oraz 
nie zbierać kwiatów w czasie deszczu. Dojrzałe kwiaty powinny 
mieć kremowy albo lekko żółtawy kolor. Później pozostaje nam 
już tylko ich oczyszczenie z gałązek oraz wysuszenie.
Kwiaty lipy (podobnie jak jej liście) zawierają wiele prozdro-
wotnych składników, takich jak: flawonoidy, aminokwasy, 
kwasy organiczne, olejek lotny, witaminy i sole mineralne. 
Niektóre ich właściwości są nam dobrze znane – łagodzą ob-
jawy przeziębienia, grypy czy anginy, działają rozgrzewająco 
oraz obniżają gorączkę. Lipa ma również działanie wykrztu-
śne oraz łagodzi kaszel i chrypę, dlatego często stosuje się ją 
przy zapaleniu oskrzeli. Jednak to nie wszystko. Okazuje się 
bowiem, że kwiaty tej rośliny wpływają też na nasze samo-

poczucie psychiczne, służąc 
jako środek uspokajający i 
nasenny oraz wspomagając 
leczenie depresji. Zawarte w 
nich flawonoidy mają ponad-
to właściwości antyoksyda-
cyjnie i usuwają z organizmu 
wolne rodniki, co może mieć 
znaczenie w profilaktyce 
wielu chorób i zmniejszać 
ryzyko rozwoju nowotworu. 
Jednocześnie lipa opóźnia 
proces starzenia się, wspo-
maga trawienie oraz jest sto-
sowana w kosmetyce w po-
staci płukanek czy okładów. 

Poleca się ją do cery trądzikowej, gdyż łagodzi stany zapalne i 
podrażnienia oraz redukuje wydzielanie sebum.
Jak widać, tych właściwości jest naprawdę sporo, warto więc 
korzystać z tego, co oferuje nam natura. Tym bardziej, że wy-
konanie naparu z lipy jest banalnie proste. Wystarczy zalać ły-
żeczkę suszonych kwiatów wrzątkiem i odczekać kilka minut. 
Gdy napar nieco przestygnie, możemy dodać do niego cytrynę i 
miód (pamiętajmy, żeby nie łączyć ich ze wrzątkiem, gdyż tra-
cą wtedy swoje cenne wartości). A jeśli już naprawdę nie mamy 
możliwości zaopatrzenia się w lipę samodzielnie, to pamiętaj-
my, że dużo lepszym rozwiązaniem niż herbata zakupiona w 
markecie będą suszone kwiaty dostępne w aptece.

Natalia Malanowska

       KĄCIK URODY

Lato w pełni, a to oznacza, że mamy też sam środek sezonu ślubnego. Nic więc 
dziwnego, że obecnie dużą popularnością u okolicznych fryzjerów cieszą się fryzury 
weselne. Jakie uczesania na wesele są najmodniejsze i zarazem najwygodniejsze w 
tym roku? Na to pytanie odpowiemy z właścicielką grotnickiego salonu fryzjerskie-
go Mileną Urbańczak.
Przeglądając najnowsze materiały dotyczące tego tematu można zauważyć, że w tym 
sezonie ślubnym zdecydowanie przeważają upięcia z warkoczem, ułożone w lekkim 
zwiewnym koku, oraz fryzury z tzw. kucykiem, w którym związane są wszystkie 
włosy. Panny młode często decydują się także na delikatne wpięcia, w postaci złotych 
lub srebrnych spinek (np. w kształcie liści), bez większych elementów rzucających 
się w oczy. -Zdecydowanie jest to skręt w stronę minimalizmu. Uwidacznia się to też 
coraz większym zainteresowaniem stylem boho, który należy ostatnio do najmodniej-
szych, również jeśli chodzi o fryzury ślubne – podkreśla Milena Urbańczak.
Dzięki takiemu uczesaniu uzyskamy uczucie lekkości i swobody. Ma to ogromne 
znaczenie zwłaszcza latem, przy słonecznej, wręcz upalnej pogodzie.

MA

Sezon na fryzury ślubne

       KĄCIK ZDROWIA

Czas na lipę
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znani, nieznani – helena sobecka

Helena Sobecka
– radny Rady Gminy Włoszakowice 

w obecnej kadencji

Z domu nie wyjdę bez… kawy
Mój sposób na dobry humor to… oglądanie kabaretu
Ulubione powiedzenia… „Bóg pomaga tym, co sami sobie pomagają” 
oraz „Dla chcącego nic trudnego”
Ulubiona potrawa… pierogi z serem
Gdy byłam mała chciałam zostać… sklepową
Książka która ostatnio czytałam to… ,,Przekroczyć próg nadziei” Jana 
Pawła II
Moim autorytetem jest… papież Jan Paweł II
Zawsze znajdę czas na… spotkanie z wnukami
Nie potrafię zrozumieć… dlaczego jest tyle nienawiści wśród ludzi 
Najbardziej cieszę się, gdy… Moi bliscy są szczęśliwi i pełni radości
Chciałabym w sobie zmienić… nic
Lubię wracać do… zdjęć z albumów
Moje ulubione święto to… Boże Narodzenie
Ulubiony film… „Jak rozpętałem drugą wojnę światową”
Miejsce, w którym chciałabym się znaleźć… Grecja 
Ulubiona impreza w gminie Włoszakowice… Jarmark w Bukówcu 
Górnym
Najciekawsza tradycja wywodząca się z gminy Włoszakowice… przejazd 
kawalerii i postaci historycznych w Narodowe Święto Niepodległości 
11 Listopada 
Najbardziej magiczne miejsce w gminie Włoszakowice… sanktuarium w 
Charbielinie

A.A.

Czy znasz gminę WłoszaKoWiCE?
1. Nad jakim jeziorem leży Boszkowo-Letnisko?
2. Przy leśniczówce Krzyżowiec można zobaczyć dwie atrakcje turystyczne. Wymień je.
3. W której miejscowości gminy znajduje się drewniany kościół i pod jakim jest wezwaniem?
4. Podaj nazwę największego zakładu pracy na terenie gminy.
5. Czyje popiersie znajduje się przed zso we Włoszakowicach i kto jest jego autorem?
6. Przez teren gminy przebiega bardzo ciekawy szlak kajakowy. Jak się on nazywa?
7. Jakie wydarzenie upamiętnia pomnik przy wjeździe do zbarzewa?
8. Jaki pomnik przyrody znajduje się we włoszakowickim parku?
9. W wielu miejscowościach gminy znajdują się duże rzeźby. Podaj imię i nazwisko ich autora.
10. Czym wyróżnia się pałac we Włoszakowicach?
11. W jakiej miejscowości gminy znajduje się sanktuarium maryjne?
12. Podaj miejscowości gminy, w których znajdują się ośmioklasowe  szkoły podstawowe.
13. Jaki park krajobrazowy znajduje się częściowo na terenie gminy?
14. We Włoszakowicach urodził się wielki polski kompozytor. Podaj jego imię i nazwisko.
15. Pod jakim zaborem znajdowały się Włoszakowice w okresie rozbiorów?

Trzy pierwsze prawidłowe odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania dostarczone do redakcji zostaną nagrodzone.
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Poziomo:  3) jednostka monetarna Indii, 7) fajki wodne, 8) 
dawne słowo honoru, można też na kogoś zagiąć, 9) wielkie 
drzewo na afrykańskiej sawannie, 11) płaskowyż, 12) wy-
miar zewnętrzny budynku, pojazdu, 13) film w odcinkach,  
16) francuski taniec kabaretowy, 20) klopsik, 21) wokół głowy 
świętego, 22) część drużyny harcerskiej, 23) ... polewka, zupa 
z krwi zwierzęcej, 27) środek do zwalczania chwastów, 31) 
gruba tkanina samodziałowa tkana w barwne pasy, 32) ziemne 
lub murowane dzieło fortyfikacyjne na planie trójkąta, 33) wil-
czyca, 34) miłośnik kina, 36) odłamek skalny o wygładzonych 
ścianach i ostrych krawędziach, 37) porasta łąkę.
Pionowo: 1) dawniej na polu po żniwach, 2) część alfabetu, 
3) rysunkowa zagadka, 4) w historii kościoła pierwszy papież, 
5) z wielbłądami na pustyni, 6) ozdobny znacznik przypięty 
do stroju w czasie zabawy, 9a) gatunek ropuchy albo turecki 
tytuł wojskowy, 10) powieściopisarz francuski, autor „Komedii 

ludzkiej”, 14) część telewizora albo biały w kinie, 15) cerkiewny 
obraz, 17) mieszka w nim student, 18) polityk i filozof rzym-
ski, 19) usunięcie usterek, uszkodzeń, 24) potrzebny jest przy 
montowaniu np. mebli, 25) uprawia ziemię, 26) kwiat zwany 
kupalnikiem górskim, 28) roślina ozdobna, 29) sposób żywienia, 
może być odchudzająca, 30) stolica Czech, 35) jednostka oporu 
elektrycznego.

Litery zaznaczone w prawym dolnym rogu kratek uszeregowane 
od 1 do 14 utworzą rozwiązanie. Rozwiązanie prosimy nadesłać do 
redakcji w ciągu dwóch tygodni od ukazania się miesięcznika. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 307 brzmi: „LATO JUŻ BLISKO”. 
Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie wylosowała Halina frąc-
kowiak z Włoszakowic. GRATULUJEMY!
Po odbiór nagrody zapraszamy do Redakcji. 
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USŁUGI PARKIECIARSKIE
              =  montaż wszelkiego 
               rodzaju podłóg 
                         = montaż tarasów
            = cyklinowanie 
        = lakierowanie, olejowanie

Andrzej Grzesiecki
Włoszakowice, ul. 11 Listopada 34

tel. 601 063 388

Bukówiec Górny
ul. Powstańców Wlkp. 55, tel. 65 53 72 219

tel. kom. czynne całą dobę: 
603 138 048,   601 063 381

Płatność po otrzymaniu zasiłku ZUS, KRUS
Ceny producenta!

Przyjmę uczniów w zawodzie stolarz

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI  POGRZEBOWE

 
              „Mocek”

                

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

tel. 

722 227 597
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ArkadiazakŁad  UsŁUG 
poGRzeboWych

piotr Grochowczak
trumny, urny,

krzyże, tabliczki,
przewozy zmarłych,

przygotowanie i obsługa pogrzebów,
kwiaty, wiązanki, wieńce,

załatwianie zasiłków
pogrzebowych (zUs, kRUs),

całoroczna opieka nad grobami.

Włoszakowice, ul. 11 listopada,

tel. 797 587 174, 607 970 868.

Skup złomu 

i metali kolorowych
Odbiór własnym transportem

Sprzedaż używanych rur, 
kątowników, dwuteowników

Bukówiec Górny,
ul. Jana Wańskiego 2 c,

TEL. 605 693 358

   GABINET 
   REHABILITACJI 
   i fIZYKOTERAPII 

Włoszakowice, ul. Leśna 1 K 
(nowy budynek przy Chacie Polskiej)

o f e r u j e  i  z a p r a s z a  n a: 
fIZYKOTERAPIĘ 

* magnetoterapia * laseroterapia 
*elektrolecznictwo - TENS, DIADYNAMIK,

 INTERfERENCJA, GALWANIZACJA, JONTOfOREZA, 

TRABERT, KOTZ, ELEKTROSTYMULACJA

* terapie ultradźwiękami  

REHABILITACJĘ RUCHOWĄ
ćwiczenia indywidualne dobrane do schorzenia, 

ćwiczenia w grupie np. przy bólach kręgosłupa, stawów

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

* kobiet w ciąży

KINESIOTAPING - PLASTROWANIE
fALĘ UDERZENIOWĄ

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

NOWOŚĆ!!! 
KOMORA HIPERBARYCZNA (tlenoterapia)

Rejestracja pod nr tel. 510 250 866

Sklep Wielobranżowy Bożena Miara
          O f e r u j e m y : 
   = lampy    = przewody  
   = firany    = pasmanterię
   = karnisze  i  zazdrostki 
   = osprzęt elektrycznyul. Leszczyńska 3 

64-140 Włoszakowice
tel. 516 030 064 
e-mail: sklep.miara@wp.pl
pn.- pt.  godz. 8.00 - 17.00
soboty 8.00 - 13.00

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

Duży wybór!  Atrakcyjne ceny! 
Z a p r a s z a m y !

przyjmę ucznia 
w zawodzie sprzedawca 

tel. 516 030 064
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Firma z  Włoszakowic 
przyjmie do pracy murarzy 

i pomocników budowlanych. 
kontakt:  691 617 330

OGŁOSZENIA DROBNE

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

* * * * *
firma dekarsko-ciesielska zatrudni  
pracownika.
Kontakt: tel. 693 317 705

* * * * *

OGŁOSZENIA DROBNE

Oferuję usługi w zakresie m.in. czysz-
czenia i prania tapicerki meblowej  
i samochodowej oraz dywanów i wykła-
dzin. Pracuję na sprzęcie i środkach fir-
my Karcher. 
Dojazd na terenie Włoszakowic gratis. 
Kontakt: tel. 509 444 681.

* * * * *

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





Kruszywo sortowane – żwir 0-2, 
kamień 2-8, 8-32. Żwir, piasek, pospółka, 

podsypka, humus, ziemia pod trawę,  
ziemia na wyrównanie terenu. 

Kruszywo budowlane – gruz kruszony,
 tłuczeń 0-31,5. Usługi – roboty ziemne, wykopy, 

nawożenie i równanie terenu koparką, 
ładowarką, samochody ciężarowe, 

rozbiórka budynków itp.

 ŻWIROWNIA 
 Włoszakowice  
 i Jezierzyce Kościelne
 

       www.zwirlech.pl

Lech Głuszak
64-140 Włoszakowice

ul. Wolności 15
tel. 691 098 120; 609 960 728 


