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Pola rozpoczynają płodozmian kolorów.
W przestworzach skrzydlatych stworzeń namnaża się ruch.
Ziemia puszcza. Roślinom nie stawia oporów.
Na kołdry zamieniamy pierzynowy puch.

Marzanny toną pokątnie, pozostając gdzieś w cieniu.
Jeszcze widać gdzieniegdzie lodowate torsy,
w Boszkowie, Gołanicach, Krzycku czy Wieleniu.
Tam powoli na lądy wychodzą już Morsy.

Wiosna kradnie godzinę z dnia naszego, by wkrótce
móc wydłużyć nam jasność, którą daje dzień.
Wędkarze łowią słońce przysnąwszy na łódce.
Las się powoli budzi – jego każdy pień.

I tylko gdzieś na wschodzie coś codziennie płonie,
końca tam zimy nie widać, jeszcze potrwa to…
Tu u nas na niedzielę zaprzęgają konie.
Bryczki, siodła i w teren… Wiosna! Wio, wio, wio!

Antoni Andrzej Samol, Bukówiec Górny 

(zwycięzca konkursu „Poetycka wiosna”)

Wiosna 2022
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KOCHANYM RODZICOM

Irenie i Janowi Lucerkom
z okazji 65. rocznicy ślubu 

serdeczne życzenia kolejnych 

długich lat w zdrowiu i radości 

oraz błogosławieństwa Bożego 

i doczekania kolejnych jubileuszy

składają
córki: Danuta, Halina, Krystyna 

z mężami oraz wnuczęta i prawnuczęta
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PodziękowaNiE

Zarząd OSP w Zbarzewie składa podzię-
kowania Gminnemu Zakładowi Komu-
nalnemu we Włoszakowicach i firmie 
PGO Dominik Zając za pomoc w organi-
zacji tradycyjnego sprzątania naszej wio-
ski. Podziękowania kierujemy również 
do dzieci, które licznie przybyły na sprzą-
tanie, oraz do pozostałych mieszkańców 
wsi za przekazane puszki i złom. Środki 
ze sprzedaży złomu zostaną przeznaczo-
ne na doposażenie remizy.

                            Prezes OSP Zbarzewo 
                             Wojciech Dworczak

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia 

projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Włoszakowice 
na lata 2025-2034

Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 28.04.2022 r. o godz. 9:00 w formie  
hybrydowej, tj. stacjonarnej w budynku RDLP przy ul. Gajowej 10 w Poznaniu  
(obowiązują restrykcje/obostrzenia związane z COVID-19) lub z możliwością uczestnictwa  
poprzez wideokonferencję. Nadleśnictwo Włoszakowice zachęca zainteresowane osoby  
i przedstawicieli instytucji samorządowych do wzięcia udziału w obradach. W tym celu należy 
zgłosić chęć uczestnictwa wraz z podaniem adresu mailowego na adres k.gielda-pinas@
poznan.lasy.gov.pl i formy uczestnictwa do dnia 25.04.2022 r.

Założenia do planu zostaną wyłożone do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej  
na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-
poznaniu/plany-urzadzenia-lasu,w dniach od 23 maja do 13 czerwca 2022 r. 

Uwagi i wnioski do założeń planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 22 czerwca 2022 
r., na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 61-959 Po-
znań lub pocztą e-mail na adres: sekretariat@poznan.lasy.gov.pl.
Dyrektor RDLP w Poznaniu ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do dnia 1 lipca 2022 r.
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Wójt spotkał się z sołtysami

Z okazji przypadającego w marcu Dnia Sołtysa w salce masońskiej włoszako-
wickiego Pałacu Sułkowskich odbyło się spotkanie sołtysów z terenu naszej 
gminy z wójtem Robertem Kasperczakiem. Uczestniczyły w nim również sekre-
tarz gminy Karolina Chlebowska oraz skarbnik gminy Monika Ławecka.
Podczas spotkania wójt podziękował sołtysom za zaangażowanie i pracę na 
rzecz lokalnej społeczności, wręczając im listy gratulacyjne. Podkreślił przy 
tym, że dzięki ich pozytywnej energii i pomocy udało się wspólnie rozwiązać 
wiele spraw, ważnych nie tylko dla mieszkańców poszczególnych sołectw, ale 
też całej gminy.
Tematem spotkania były również sprawy bieżące sołectw oraz gminy Włosza-
kowice. Wójt przedstawił obecnie trwające oraz zaplanowane na najbliższe mie-
siące inwestycje. Z kolei sołtysi mieli możliwość zgłaszania uwag i wniosków 
dotyczących aktualnych problemów w sołectwach.
Ze względu na to, że spotkanie odbyło się w Dzień Kobiet, wszystkie uczestni-
czące w nim panie zostały obdarowane kwiatami.

N.J.

Spotkanie wójta 
z dyrektorami 

szkół i przedszkola
9 marca w Urzędzie Gminy Włoszakowice 
odbyło się spotkanie wójta Roberta Kasper-
czaka z kadrą kierowniczą gminnych szkół 
i przedszkola. W spotkaniu uczestniczyły 
również sekretarz gminy Karolina Chlebow-
ska oraz skarbnik gminy Monika Ławecka.
Celem spotkania było omówienie wszelkich 
spraw związanych z udzielaniem pomocy 
przebywającym na naszym terenie obywate-
lom Ukrainy. Szczególną uwagę poświęcono 
dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym. 
Dyrektorzy przedstawili stan przygotowań 
do przyjęcia ukraińskich uczniów w swoich 
placówkach.
W dalszej części spotkania wójt zapoznał 
dyrektorów z postępem obecnie prowadzo-
nych i planowanych zadań inwestycyjnych 
w zakresie gminnej oświaty. Z kolei skarb-
nik omówiła realizację planów finansowych 
w 2022 roku oraz zaapelował o szczególną 
dbałość i dyscyplinę w wydatkowaniu środ-
ków budżetowych. 
Spotkanie było również okazją do omówie-
nia spraw bieżących, sprawozdawczości SIO 
oraz realizacji programów w szkołach (w tym 
realizacji pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej w 2022 r.).

Sekretarz gminy Włoszakowice 
Karolina Chlebowska

Ślubowanie nowego radnego 
Rady Gminy Włoszakowice 

16 marca odbyła się 
XXXVIII Sesja Rady 
Gminy Włoszakowice, 
podczas której uroczyste 
ślubowanie złożył To-
masz Skorupiński – wy-
brany na radnego w wy-
borach uzupełniających.
Nowy radny otrzymał 
z rąk przewodniczącej 
Gminnej Komisji Wy-
borczej Karoliny Chle-
bowskiej zaświadczenie 
o wyborze. Następnie 
przewodniczący Rady 
Gminy Włoszakowice 
Kazimierz Kurpisz od-
czytał Rotę Ślubowania 
Radnych: „Wierny Kon-
stytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego spra-
wować godnie, rzetelnie 
i uczciwie, mając na 
względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkań-
ców”. Tomasz Skoru-
piński złożył ślubowa-
nie słowami: „Ślubuję, 
tak mi dopomóż Bóg”.
Gratulacje nowo wybra-
nemu radnemu złożył 
wójt gminy Włoszako-
wice Robert Kasperczak, 
jednocześnie życząc mu 
sukcesów w sprawowa-
niu tej zaszczytnej i od-
powiedzialnej funkcji.

Sekretarz gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska
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Dotacja na odbiór 
folii rolniczej

Wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak 
podpisał umowę z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z sie-
dzibą w Warszawie na realizację przedsięwzięcia 
pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki 
i sznurka do owijania balotów, opakowań po na-
wozach i typu Big Bag”.
Kwota otrzymanego dofinansowania wyniesie 
maksymalnie 24.111 zł. Wysokość dotacji nie 
może jednak przekroczyć iloczynu kwoty 500 zł 
oraz wyrażonej w Mg (tonach) masy odpadów 
unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi.
Dzięki przyznanemu wsparciu rolnicy z terenu 
gminy Włoszakowice, którzy w ub. r. złożyli 
odpowiednią deklarację, będą mogli oddać folie 
i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej 
(takie jak siatka i sznurek do owijania balotów 
oraz opakowania po nawozach i typu Big Bag) do 
utylizacji. Koszt zbierania odpadów bezpośrednio 
z gospodarstw rolnych nie jest kosztem kwalifi-
kowanym, dlatego też ich dostarczanie do miejsca 
zbiórki w terminie wskazanym przez gminę oby-
wać się będzie we własnym zakresie.
Tym samym w ramach umowy zostanie odebra-
nych i poddanych odzyskowi lub unieszkodliwie-
niu 48,222 Mg odpadów.
Zakończenie realizacji przedmiotowego zadania 
zaplanowano do końca czerwca br., po uprzednim 
wyłonieniu jego wykonawcy.
Celem programu NFOŚiGW jest rozwój systemów 
zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucz-
nych z rolnictwa, co przyczyni się do poprawy 
warunków ekologicznych naszego środowiska.

Sekretarz gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska

Szansa na kolejne środki 
dla gminy włoszakowice

31 marca gmina Włoszakowice złożyła dwa wnioski o dofinansowanie do 
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
Pierwszy wniosek dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja wraz z we-
wnętrzną przebudową budynku sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bu-
kówcu Górnym” i został złożony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1. „Komplek-
sowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.
Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną prace obejmą remont 
dachu wraz z wymianą poszycia, termomodernizację i malowanie elewa-
cji, wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, przebudowę istnie-
jącej sieci ogrzewania na gazową oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Do-
datkowo planuje się realizację prac remontowych wewnątrz budynków 
(niezwiązanych z termomodernizacją) oraz wymianę/budowę instalacji 
sanitarnej, gazowej i energetycznej oraz klimatyzacji.
Gmina Włoszakowice stara się o wsparcie w wysokości 85% kosztów kwalifi-
kowalnych, co stanowi kwotę dofinansowania w wysokości 1.290.982,97 zł.
Drugi złożony wniosek dotyczy naboru z programu pn. „Błękitno-zielone 
inicjatywy dla Wielkopolski”, w ramach którego gmina ubiega się o dofi-
nansowanie przedsięwzięcia pn. „Nawierzchnia mineralna alei parkowych 
znajdujących się przy Pałacu Sułkowskich w miejscowości Włoszakowice”.
Nawierzchnie alei w kolorze jasno-szarym powstaną z kruszywa naturalne-
go w systemie hansegrand. Dodatkowo ścieżki zostaną w efektowny sposób 
wykończone obrzeżem z granitu.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie całkowitą wartość projektu osza-
cowano na kwotę 60 tys. zł. Natomiast kwota dofinansowania zadania 
wynosi 48 tys. zł.
Oba zadania są zadaniami jednorocznymi, przeznaczonymi do wykonania 
jeszcze w tym roku.

Sekretarz gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska

Dofinansowanie dla gminy Włoszakowice 
w ramach programu „Kulisy kultury” 

Gmina Włoszakowice otrzymała 88 tys. zł na realizację zada-
nia pn. „Remont budynku sali widowiskowej GOK we Wło-
szakowicach”. Dofinansowanie zostało przyznane przez samo-
rząd województwa wielkopolskiego w ramach drugiej edycji 
programu „Kulisy kultury”, którego pula wynosi 3 mln zł.
Program „Kulisy kultury” ma na celu podnieść atrakcyjność 
i funkcjonalność lokalnych instytucji, które służą prezento-
waniu kultury artystycznej – organizacji koncertów, spektakli 
i spotkań ze sztuką. Podczas tej edycji dofinansowanie uzy-
skały 44 zadania (inwestycyjne i remontowe).
W ramach inwestycji zostanie przeprowadzony remont 
budynku sali obejmujący naprawę i odmalowanie ele-
wacji zewnętrznej wraz z wymianą części okien, drzwi 
zewnętrznych oraz orynnowania. Jedną ze ścian ze-
wnętrznych ozdobi dodatkowo mural przedstawiający 
Karola Kurpińskiego, wybitnego kompozytora urodzone-
go w 1785 roku we Włoszakowicach. Modernizacji pod-
dane będą również schody wejściowe do budynku oraz 
schody prowadzące na jego zaplecze. Wokół sali zostanie 
ułożony chodnik z kostki betonowej, a wewnątrz prace 

obejmą malowanie ścian, renowację drewnianego parkietu i wy-
mianę części drzwi.
Realizatorem zadania, w okresie od czerwca do października br., 
będzie Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach.

Sekretarz gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska
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Zadania wykonane przez GZK w 2021 roku
Początek nowego roku to doskonały czas, 
by podsumować zeszłoroczne zadania 
Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z 
o.o. we Włoszakowicach. Zarówno te zre-
alizowane samodzielnie, jak i z wykorzy-
staniem środków budżetowych gminy.
Najważniejsze zadania przeprowadzone 
w zeszłym roku przez Gzk to:
l wymiana azbesto-cementowej sieci wo-
dociągowej wraz z przyłączami na ulicy 
Jana Otto we Włoszakowicach (etap II),
l wymiana istniejących przyłączy wodo-
ciągowych w Sądzi i Krzycku Wielkim,
l budowa przyłączy wodociągowo-kanali-
zacyjnych do obiektów bazy WOPR w Do-
minicach,
l budowa nowej sieci wodociągowej 
z rur PVC o średnicy 110 mm na ulicy Na 
Wzgórzu we Włoszakowicach,
l budowa nowej sieci wodociągowej z rur 
PVC o średnicy 110 mm oraz sieci kanali-
zacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 200 
mm na ulicy Gryczanej we Włoszakowi-
cach,
l budowa nowej sieci wodociągowej z rur 
PVC o średnicy 110 mm oraz sieci kanaliza-
cji sanitarnej z rur PCV o średnicy 200 mm 
na ulicy Brzozowej we Włoszakowicach,
l budowa nowej sieci wodociągowej z rur 
PVC o średnicy 110 mm na ulicy Widoko-

wej w Dominicach,
l budowa nowej sieci wodociągowej 
z rur PVC o średnicy 110 mm na ulicy 
Źródlanej w Boszkowie-Letnisku,
l budowa nowej sieci wodociągowej 
z rur PVC o średnicy 110 mm przy 
ulicy Gołanickiej w Krzycku Wiel-
kim,
l budowa nowej sieci wodociągowej 
z rur PVC o średnicy 110 mm na uli-
cach Brzoskwiniowej i Powstańców 
Wielkopolskich we Włoszakowicach,
l budowa nowej sieci wodociągowej 
z rur PVC o średnicy 110 mm na ulicy 
ks. A. Błaszaka we Włoszakowicach,
l budowa nowej sieci wodociągowej 
z rur PVC o średnicy 110 mm na ulicy 

Jesiennej we Włoszakowicach,
l budowa zleconych przyłączy wodociągo-
wo-kanalizacyjnych na terenie gminy Wło-
szakowice,
l budowa nowej sieci wodociągowej z rur 
PVC oraz PE o średnicy 110 mm w Zba-
rzewie,
l remont ogrodzenia na stacji uzdatniania 
wody we Włoszakowicach,
l renowacja studni głębinowej nr 1 na sta-
cji uzdatniania wody w Dominicach,
l przebudowa sieci wodociągowej ze stacji 
uzdatniania wody w Ujazdowie do Grotnik 
w ramach projektu pn. „Modernizacja syste-
mu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmi-
ny Włoszakowice” dofinansowanego w for-
mie preferencyjnej i częściowo umarzalnej 
pożyczki udzielonej spółce przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie,
l modernizacja stacji uzdatniania wody 
w Ujazdowie w ramach projektu pn. „Mo-
dernizacja systemu zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców gminy Włoszakowice” do-
finansowanego w formie preferencyjnej 
i częściowo umarzalnej pożyczki udzie-
lonej spółce przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie,
l budowa sieci kanalizacji sanitarnej gra-
witacyjnej z rur PVC o średnicy 200 mm 
i tłocznej z rur PE o średnicy 75 mm oraz 
przepompowni ścieków na ulicy Na Wzgó-
rzu we Włoszakowicach (inwestycja zreali-
zowana z budżetu gminy Włoszakowice),
l modernizacja sieciowych pompowni ście-
ków w Boszkowie-Letnisku (P24 i P25),
l remont studni kanalizacji sanitarnej 
zbiorczej na terenie oczyszczalni ścieków 
w Grotnikach,
l zakończenie I etapu budowy płyty ma-
gazynowej na osad i zmiana systemu za-
gospodarowania osadu (zamiast odzysku 
zagospodarowanie rolnicze),
l zakup nowej przyczepy transportowej,
l opracowanie koncepcji budowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej w Boguszynie (sfinan-
sowane z budżetu gminy Włoszakowice).

Rafał Jagodzik

Na zlecenie Zarządu Dróg Gminnych Firma Usługowo-Handlowa „Dimah” 
Waldemar Ginter z Bukówca Górnego wykonała we włoszakowickim parku 
prace związane z zainstalowaniem nowego systemu automatycznego nawad-
niania oraz modernizacją już istniejącego systemu wokół pałacu.
Zastosowanie systemu nawadniającego na terenie parku (obejmującego m.in. 
rabaty kwiatowe) to duża oszczędność czasu i wygoda. Takie rozwiązania stwa-
rzają również najlepsze warunki do rozwoju roślin.
Zainstalowane nawodnienie w postaci linii kroplujących oraz zraszaczy wynu-
rzanych zostało dostosowane do zagospodarowania terenu oraz wydajności źró-
dła wody. Przewidziano także możliwość rozbudowy systemu w przyszłości.

J.W.

Nowy system automatycznego 
nawadniania we włoszakowickim parku
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Sprzyjająca aura w ostatnich tygodniach 
zimy pozwalała na kontynuację robót 
związanych z rozbudową i modernizacją 
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyj-
nej na terenie gminy Włoszakowice. 
W związku z powyższym Gminny Zakład 
Komunalny Sp. z o.o. dokonał wymiany awa-
ryjnych przyłączy wodociągowych w Dłuży-
nie (3 szt.) i Bukówcu Górnym (13 szt.). 
Wznowiono również wymianę przyłączy 
wodociągowych w Sądzi i włączanie ich 
do nowej tworzywowej sieci wodociągo-
wej wybudowanej w latach 2017-2019 w 
ramach projektu POIiŚ pn.: „Rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury wodociągo-
wo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włosza-
kowice – Etap I” (w ostatnich tygodniach 
wymieniono 15 szt. takich przyłączy).
W końcówce lutego brygady budowlano-
remontowe wybudowały odcinek sieci 

Roboty budowlane realizowane przez GZK

wodociągowej o długości 78 m i sie-
ci kanalizacji sanitarnej o długości 
84 m na ulicy Brzozowej we Wło-
szakowicach.
Z kolei 7 marca rozpoczęto budowę 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o 
długości 150 m na ulicy Wypoczyn-

kowej w Dominicach.
Począwszy od 14 marca spółka komunalna 
rozpoczęła także wymianę sieci wodociągo-
wej wraz z przyłączami na ulicach Zachod-
niej, Apolonii Prałat i Mikołaja Kopernika 
we Włoszakowicach.

GZK

Elawan Energy Polska 
Sp. z o.o. (wcześniej Ge-
stamp Eolica Polska Sp. 
z o.o.), będąca częścią 
japońskiej grupy ORIX 
(wcześniej hiszpańskiej 
Gestamp-Gonvari i ) , 
realizuje poprzez swo-
ją spółkę córkę Farma 
Wiatrowa Bukówiec 
Górny Sp. z o.o. inwe-
stycję polegającą na 
budowie turbin wiatro-
wych VESTAS V110 
2 MW na działkach w Dłużynie, które połączone są z siecią 
krajową w GPZ ENEA Operator Sp. z o.o. w Krzycku Wiel-
kim. Projekt składa się z trzech turbin o mocy 2 MW każda, 
na wieżach o wysokości 95 m z rotorem o średnicy 110 m. 
Łączna wysokość konstrukcji ze śmigłem to 150 m, a długość 
położonych kabli elektroenergetycznych do połączenia turbin 
z GPZ wynosi ok. 10 km.
Planowana roczna produkcja energii elektrycznej z projek-
tu Włoszakowice to prawie 20 tys. MWh. Obrazowo można 
przyjąć, że farma wiatrowa dostarczy co roku energię dla ok. 
6-7 tys. czteroosobowych gospodarstw domowych, co daje za-
spokojenie w energię elektryczną ponad 25 tys. mieszkańców, 
czyli ponad 2,5 populacji naszej gminy.
Aktualnie w Polsce spółka realizuje budowy czterech projek-
tów wiatrowych: dwa w Wielkopolsce (w tym jeden w gminie 
Włoszakowice), jeden na Lubelszczyźnie i jeden w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. Ich łączna moc będzie wynosić 36 
MW.
Jak zaznacza Aleksander Knoll – Project Development Coor-
dinator Poland – spółka jest zainteresowana dalszym rozwo-

jem energetyki wiatrowej 
na terenie gminy Wło-
szakowice i prowadzi już 
rozmowy z właściciela-
mi nieruchomości, które 
odpowiadałyby jej jako 
przyszłe lokalizacje tur-
bin. Istotnym problemem 
na dzisiaj jest obowiązu-
jąca od 2016 roku ustawa 
odległościowa, pozwala-
jąca na lokalizację turbin 
w minimalnej odległości 
wynoszącej dziesięcio-

krotność ich wysokości od zabudowań. W przypadku posado-
wionych w Dłużynie turbin minimalna obowiązująca aktualnie 
odległość to 1.500 m (wcześniej obowiązywały limity wynikają-
ce z analizy hałasu). Obecnie toczą się prace rządowe polegające 
na złagodzenie tych obostrzeń, ponieważ ustawa spowodowała 
całkowitą blokadę nowych projektów wiatrowych. Z kolei gmi-
na Włoszakowice prowadzi prace planistyczne mające na celu 
zniwelowanie negatywnych skutków obowiązującej dziś ustawy 
wiatrakowej (związanych z budownictwem mieszkaniowym).
Spółka posiada również pozwolenie na budowę farmy fotowol-
taicznej o mocy 3 MW w gminie Włoszakowice, która łącznie 
z kilkoma innymi projektami fotowoltaicznymi na terenie kraju 
(dla których posiada pozwolenia na budowę i wydane warunki 
przyłączeniowe do sieci) chce zrealizować w najbliższym cza-
sie. Niestety zerwane łańcuchy dostaw i potężny wzrost kosztów 
materiałów oraz budowy powodują wielką niepewność. Obecnie 
rozwój energetyki opartej o odnawialne źródła energii powinien 
być jednak priorytetem dla energetyki światowej, stąd przyszłość 
powstawania instalacji OZE raczej nie jest zagrożona.

 N.J.

 Odnawialne źródła energii w gminie Włoszakowice
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Kolejne udogodnienie 
dla rowerzystów 

na terenie naszej gminy
Niebawem na terenie gminy Włoszakowice powstanie 
nowa turystyczna wiata rowerowa. Obiekt, którego bu-
dowę sfinansuje powiat leszczyński, usytuowany będzie 
przy ulicy Starkowskiej w Boszkowie-Letnisku.
Dofinansowanie na ustawienie wiaty powiat otrzyma 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopol-
skiego, w ramach pozytywnie rozpatrzonego konkursu 
na budowę infrastruktury sportowej i turystycznej. Wy-
sokość otrzymanej kwoty wyniesie 12,5 tys. zł, co stano-
wić ma połowę kosztów inwestycji.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Nadleśnictwo Wło-
szakowice wykonało wiatę wypoczynkową (przezna-
czoną nie tylko dla rowerzystów, ale także dla turystów 
odwiedzających naszą gminę) przy parkingu leśnym na 
trasie Włoszakowice – Dominice. Obiekt ten będzie do-
skonałym uzupełnieniem ścieżki rowerowej, która już 
niedługo połączy wspomniane miejscowości.

N.J.

Przebudowa chodnika 
w Boguszynie 

23 marca wójt gminy Włoszakowice Robert Kasper-
czak oraz kierownik Zarządu Dróg Gminnych Rado-
sław Sieracki odwiedzili Boguszyn, gdzie prowadzo-
ne były prace remontowo-porządkowe.
Roboty obejmowały usunięcie warstwy gruntu, wy-
konanie podbudowy pod elementy chodnika oraz 
położenie nowej nawierzchni z kostki brukowej na 
odcinku o długości 520 m. Jednocześnie wzdłuż 
drogi gminnej pracownicy ZDG prowadzili prace 
pielęgnacyjne, polegające na przycięciu istnieją-
cych żywopłotów.
Założeniem zadania inwestycyjnego było popra-
wienie bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie 
komfortu ruchu drogowego oraz polepszenie es-
tetyki miejscowości. Wartość robót budowlanych 
zrealizowanych przez ZDG wyniosła ok. 30 tys. zł.

J.W., N.J.

Nowe piłkochwyty 
w Boguszynie i Grotnikach 

29 marca zakończyły się prace związane z wymianą piłkochwytów na bo-
iskach piłkarskich w Boguszynie i Grotnikach.
Na boisku w Boguszynie na co dzień trenują i rozgrywają swoje mecze piłkarze 
Klubu Sportowego „Dąb” Boguszyn, a w Grotnikach Gminnego Klubu Sporto-
wego Włoszakowice. Oba obiekty powstały ponad 10 lat temu i konieczna była 
wymiana siatek polipropylenowych wychwytujących piłki na nowe.
W sumie wymieniono prawie 1,4 tys. m2 siatek, część linek i ok. 1,2 tys. 
karabińczyków.
Siatki dostarczyła firma FULO Grupa Bagan Sp. z o.o., natomiast ich mon-
tażem przy użyciu podnośnika koszowego zajęła się firma Usługi Sprzętem 
Mechanicznym Kazimierz Biegański. Koszt prac wyniósł ponad 15 tys. zł.

Arkadiusz Szymczak

Umowa na największą 
inwestycję drogową podpisana

5 kwietnia w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice podpisano umowę na 
wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo-
Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 
gminnej nr 712631P Włoszakowice – Dominice”.
Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w try-
bie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji została firma Infrakom 
Kościan Sp. z o.o. S. K. A.
W obecności wójta gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka umowę ze 
strony Zarządu Dróg Gminnych podpisał kierownik jednostki Radosław Sie-
racki przy kontrasygnacie głównego księgowego ZDG Szymona Marcinka. 
Natomiast ze strony wykonawcy stosowny podpis złożył członek zarządu 
firmy Infrakom Krzysztof Kluczyk.
Dodatkowo podpisana została również umowa pomiędzy Zarządem Dróg 
Gminnych, ponownie reprezentowanym przez kierownika Radosława Sie-
rackiego, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Barbarą Kosmacz.
Koszt inwestycji wyniesie 18.929.700 zł brutto z terminem realizacji do 16 
miesięcy od daty zwarcia umowy. Zadanie jest przewidziane do dofinanso-
wania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych, zwanego dalej „Programem”, zgodnie ze wstępną promesą nr 
01/2021/439/PolskiLad.

N.J.
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zebrania w jednostkach oSP zakończone 
18 marca odbyło się ostatnie z zaplanowa-
nych zebrań sprawozdawczych w gmin-
nych jednostkach Ochotniczych Straży 
Pożarnych. W tym roku okres sprawoz-
dawczy zamykała OSP w Krzycku Wiel-
kim. Tydzień wcześniej spotkali się nato-
miast strażacy z Sądzi i Dłużyny. 
W trakcie strażackich spotkań przedstawia-
no sprawozdania Komisji Rewizyjnych, 
finansowe i z działalności poszczególnych 
jednostek w roku 2021, które następnie 
zostały przyjęte w głosowaniach. Po ich 
zatwierdzeniu udzielono absolutoria ak-
tualnym zarządom. Poza tym omawiano 
również plany działalności i plany finanso-
we na rok 2022 oraz funkcjonowanie OSP 
na wielu innych płaszczyznach.
W dalszej części zebrań druhowie przed-
stawili plany pozyskiwania nowego sprzę-
tu, który ma służyć poprawie bezpieczeń-
stwa mieszkańców gminy Włoszakowice. 
Zaprezentowali też sprzęt zakupiony w 

ubiegłym roku dzięki dotacjom, darowiznom, zbiórkom i środkom uzyskanym z ty-
tułu przekazanego na ich rzecz odpisu podatkowego. Były to także dobre okazje do 
pokazania remiz przybyłym na spotkania gościom.
We wszystkich przeprowadzonych zebraniach uczestniczyli wójt gminy Włoszako-
wice Robert Kasperczak oraz podinspektor ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzy-
sowego Urzędu Gminy Piotr Wiązania.

P.W.

Po pięciu miesiącach przerwy w bukówiec-
kim Gminnym Centrum Folkloru odbyło 
się kolejne z rzędu spotkanie z podróż-
nikami. Choć w kalendarzu zawitała już 
wiosna, to jego uczestnicy mogli ponow-
nie poczuć klimat niedawno zakończonej 
zimy. Temat przewodni spotkania brzmiał 
bowiem: „Zimowa ekspedycja rowerowa 
za koło podbiegunowe z psem”.
Głównymi bohaterami trzeciej odsłony 
podróżniczych spotkań byli Klaudia Ja-
dwiszczak i Krzysztof Lewicki. Poza nimi 
w Bukówcu pojawił się jeszcze jeden, dość 
nieoczywisty gość. Był nim pies (a wła-
ściwie suczka) rasy Alaskan Malamute o 
imieniu Inari, który co prawda nie uczest-
niczył bezpośrednio w wyprawie, ale łu-
dząco przypominał swojego poprzednika – 
członka ekspedycji malamuta Kadlooka. I 
to nie byle jakiej ekspedycji, tylko jedynej 
w swoim rodzaju – liczącej łącznie 8,5 tys. 
km i prowadzącej z Mikołowa na Śląsku, 
przez kraje nadbałtyckie, Finlandię, Szwe-
cję i Norwegię, do wysuniętego najdalej 
na północ naszego kontynentu (przynaj-
mniej w znaczeniu turystycznym) przyląd-
ka Nordkapp. Na dodatek zrealizowanej 
przy pomocy tandemu z własnoręcznie 
wykonaną przyczepką. Dość powiedzieć, 
że nikt inny na świecie nigdy nie dokonał 
takiego wyczynu.
Opowieść o trwającej od października 
2016 roku do września 2017 roku wy-
prawie, bohaterowie spotkania poparli 

licznymi zdjęciami i filmikami z po-
dróży. Bezkresne, śnieżne krajobra-
zy koła podbiegunowego wywarły 
szczególne wrażenie na publiczno-
ści, a zwłaszcza na wyjątkowo licz-
nej reprezentacji miejscowej Szko-
ły Podstawowej. W ogóle było to 
spotkanie z najliczniejszą jak dotąd 
frekwencją (ze wszystkich trzech 
dotychczas zorganizowanych), na 
co wpływ miał bez wątpienia jego 
czworonożny uczestnik.
Organizatorami spotkania byli po-

nownie Stowarzyszenie „Twórcze Hory-
zonty” ze Wschowy oraz Gminny Ośrodek 
Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna 
we Włoszakowicach. Przedstawiciele tych 
trzech instytucji, tj. odpowiednio prezes 
Tomasz Szwarc, dyrektor Paweł Borowiec 
i dyrektor Ewelina Skopińska, również za-
siadali na widowni.
Następne spotkanie z cyklu odbędzie się 
już we wtorek 10 maja, tradycyjnie w 
Gminnym Centrum Folkloru w Buków-
cu Górnym. zapraszamy!

A.A.

Podróżnicy wrócili do Bukówca
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Na pierwszy dzień wiosny dzieci i młodzież 
zawsze czekają z utęsknieniem. W tym roku 
młodzi mieszkańcy Włoszakowic czekali 
na niego jednak jeszcze bardziej niż zwy-
kle. To właśnie na 21 marca zaplanowano 
bowiem otwarcie nowego terenu rekreacyj-
nego ze strefą aktywnego i zdrowego stylu 
życia zlokalizowanego przy ulicy Zalesie.
Na samym początku imprezy zaproszo-
nych gości, przedszkolaków, uczniów, 
nauczycieli, opiekunów i rodziców przy-
witał kierownik Gminnego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji Arkadiusz Szymczak, który 
przy okazji pokrótce podsumował budowę 
obiektu. Następnie, zabierając głos, wójt 
gminy Włoszakowice Robert Kasperczak 
podkreślił, że zrealizowana inwestycja jest 
potwierdzeniem na to, iż marzenia się speł-
niają. Jak zaznaczył – zadanie, które od 
wielu lat było wyczekiwane przez lokalną 
społeczność, zostało urzeczywistnione. 
Kończąc swoje wystąpienie włodarz na-
szej gminy podziękował jeszcze osobom 
zaangażowanym w budowę terenu oraz 
zaprosił najmłodszych do korzystania z 
licznych atrakcji, życząc im wspaniałej za-
bawy. Zwieńczeniem części oficjalnej było 
uroczyste przecięcie wstęgi przez wójta, 
przewodniczącego Rady Gminy Włosza-
kowice Kazimierza Kurpisza oraz dwójkę 
przedszkolaków. Chwilę później podsu-
mowano też konkurs plastyczny pt. „Moja 
ulubiona zabawa na placu zabaw”, w któ-
rym wzięło udział 130 dzieci. Nagrodzono 
również uczestników konkursu na nazwę 
terenu (wpłynęło 12 propozycji). Ostatecz-

nie postanowiono, że nowy obiekt bę-
dzie się nazywał „Zalesie Park”.
Podczas oficjalnego otwarcia ogromną 
popularnością cieszył się tor pump-
track, na którym grupa CSC z Leszna 
zaprezentowała pokaz ekstremalnej 
jazdy na hulajnodze i rowerze. W dal-
szej kolejności tor, pod okiem instruk-
torów i oczywiście w kaskach, miała 
możliwość wypróbować miejscowa 
młodzież. Wiele atrakcji przygoto-
wano także dla młodszych dzieci, w 
tym m.in. dmuchane zamki oraz żywe 
maskotki. Największą niespodzianką 
okazała się jednak kolejka elektryczna, 
która przewoziła chętnych po alejkach 
włoszakowickiego parku. Przez cały 
czas trwania imprezy dużym zainte-
resowaniem cieszył się też nowy plac 

zabaw, z takimi urządzeniami jak huśtawki, 
tyrolka i trampoliny, stół do piłkarzyków czy 
boisko do korfballu.

***
Przypomnijmy, że teren rekreacyjny ze 
strefą aktywnego i zdrowego stylu życia we 
Włoszakowicach powstał w ubiegłym roku. 
Projekt wykonała firma MB Projekt Mag-
dalena Bolanowska. W skład obiektu wcho-
dzą następujące elementy: plac zabaw, bo-
isko do korfballu, monitoring, oświetlenie, 
tor pumptrack, stół do piłkarzyków oraz 
alejki z istniejącą i nasadzoną roślinnością.
Wykonawcą zadania wyłonionym w for-
mie przetargu była firma Progres Sebastian 
Kurpisz, która prowadziła roboty od 18 
października do 23 grudnia ub. r. Koszt in-
westycji wyniósł 670.684,44 zł.

N.J.

Marzenia się spełniają. 
Nowy obiekt rekreacyjny we Włoszakowicach

31 marca Zarząd Fundacji „Jesteśmy – więc 
pomagamy” w osobach wójta gminy Wło-
szakowice Roberta Kasperczaka, prezesa 
zarządu firmy Werner Kenkel Sp. z o.o. 
Adama Kenkla oraz pani Haliny Florek do-
konał oficjalnego przekazania inkubatora 
noworodkowego typu zamkniętego o war-
tości ponad 52 tys. zł na rzecz Szpitala 
Dziecięcego Świętego Mikołaja we Lwo-
wie. W przekazaniu uczestniczył również 
koordynator zakupu sprzętu Rafał Jagodzik. 
Kilka dni później darowany sprzęt został 
przetransportowany na Uczelnię Medyczną 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warsza-
wie, skąd specjalnym transportem humani-
tarnym trafił bezpośrednio do Lwowa.

N.J.

Inkubator noworodkowy dla lwowskiego szpitala
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29 marca podopieczni włoszakowickiego Przedszkola nr 2 (z oddziału przy ulicy K. Kurpińskiego), kultywując tradycję naszego 
regionu, odwiedzili Urząd Gminy z tzw. nowym lotkiem. Podczas wizyty w Pałacu Sułkowskich dzieci zaprezentowały przed wój-
tem Robertem Kasperczakiem oraz pracownikami urzędu specjalnie przygotowany na tę okazję program artystyczny. Pod czujnym 
okiem nauczycielek mali artyści zaśpiewali kilka wiosennych piosenek oraz wyrecytowali wierszyki. Przyniesione przez nich so-
snowe gałązki ustrojone kolorowymi bibułkami symbolizowały rozpoczętą niedawno wiosnę i zbliżającą się Wielkanoc. W zamian 
za wspaniały występ przedszkolaki otrzymały gromkie brawa oraz pełny kosz słodyczy.

N.J.

Przedszkolaki z nowym lotkiem w Urzędzie Gminy

dzień kobiet w kGw włoszakowice 

Wieczorem 18 marca we włoszakowickiej sali widowiskowej 
GOK spotkały się członkinie miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich. Okazją do spotkania było wspólne świętowanie za-
ległego Dnia Kobiet.
Na samym początku spotkania życzenia licznie zgromadzonym 
paniom złożył wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, 
wręczając każdej z nich okolicznościowe kwiatki. Wśród ob-
darowanych kobiet, poza członkiniami KGW z przewodniczą-
cą Danutą Walkowiak na czele, znalazły się również sekretarz 
gminy Karolina Chlebowska oraz kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy im. Wernera Kenkla Agnieszka Materna. 
Dodatkowymi życzeniami i bukietem kwiatów wyróżniono po-
nadto najstarszą członkinię Koła Bronisławę Kalinowską.
W dalszej części spotkania przyszedł czas na niespodziankę mu-
zyczną. Na scenie zaprezentowali się soliści Studia Muzyki Szy-
mona Gądy, w tym Wiktoria Nadtochiy, Wiktor Szczepański, 
Maria Grygiel, Katarzyna Dąbkowska i Bartosz Grygiel. W ich 
repertuarze znalazły się przeboje polskiej muzyki rozrywkowej, 
zarówno te współczesne, jak i nieco starsze.
Podczas spotkania można było również obejrzeć występ kaba-
retowy w wykonaniu Zofii Dragan z bukówieckiego Kabaretu 
Dziura oraz zobaczyć wystawę prac członkini Koła Danuty Ma-
tyli, która odnalazła w sobie nową pasję i postanowiła spróbo-
wać swoich sił w malarstwie.
Za nagłośnienie imprezy odpowiadał didżej Leszek Dudek.

Natalia Malanowska

Diamenty Forbesa dla firm 
z gminy Włoszakowice

Już po raz czternasty firma Dun & Bradstreet Poland, we współ-
pracy z redakcją „Forbes”, opracowała zestawienie najbardziej 
dynamicznie rozwijających się polskich firm. Wszystkie przed-
siębiorstwa, które znalazły się na tej prestiżowej liście, mogą po-
chwalić się tytułem „Diamentów Forbesa 2022”. Wśród nagro-
dzonych nie zabrakło też zakładów z gminy Włoszakowice.
W zestawieniu znalazły się firmy, które w ostatnich trzech latach 
najszybciej zwiększały swoją wartość oraz złożyły sprawozdania 
finansowe do KRS lub przesłały je bezpośrednio do Dun & Brad-
street Poland (eliminowano przedsiębiorstwa znajdujące się w upa-
dłości lub likwidacji). „Diamentami Forbesa” zostały te o dodatnim 
wyniku finansowym i współczynniku ryzyka współpracy wyższym 
niż 4, ocenianym według ratingu firmy tworzącej zestawienie.
Nagrodzone przedsiębiorstwa podzielono na trzy następujące ka-
tegorie (według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku ob-
rachunkowym): firmy małe z przychodem ze sprzedaży od 5 do 
50 mln zł, firmy średnie z przychodem od 50 do 250 mln zł oraz 
firmy duże z przychodem ze sprzedaży powyżej 250 mln zł.
w klasyfikacji „diamenty Forbesa 2022” znalazło się aż pięć 
firm z terenu gminy włoszakowice, w tym: wśród firm dużych 
– Werner Kenkel Sp. z o.o. z Krzycka Wielkiego (23. miejsce 
w Wielkopolsce, 190. miejsce w kraju), wśród firm średnich – 
Hermes Sp. z o.o. z Włoszakowic (134. miejsce w Wielkopolsce, 
1.018. miejsce w kraju), wśród firm małych – Golik Transport Sp. 
z o.o. sp. k. z Grotnik (333. miejsce w Wielkopolsce, 2.491. miej-
sce w kraju), Tartak Sp.j. z Włoszakowic (338. miejsce w Wiel-
kopolsce, 2.531. miejsce w kraju) i Gminny Zakład Komunalny 
Sp. z o.o. z Włoszakowic (474. miejsce w Wielkopolsce, 3.663. 
miejsce w kraju).
Pełną listę wyróżnionych wielkopolskich firm można znaleźć 
pod adresem www.forbes.pl.

Rafał Jagodzik
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Ostatki w naszym Domu 

Przyszedł czas na ostatki, podkoziołek, zapusty... Obchody tego-
rocznego ostatniego dnia karnawału (przypadającego 1 marca) pod 
hasłem „Ostatki w stylu disco” przygotowała pani Bernadetta Bo-
rowczak, która serwowała nam kultowe przeboje światowej muzy-
ki rozrywkowej. Tańczyliśmy, podjadaliśmy przekąski i bawiliśmy 
się na całego! Dla integracji grupy zorganizowana została też zaba-
wa krzesełkowa, w trakcie której śmialiśmy się do rozpuku. Przez 
całą imprezę obserwowały nas również pozostałe panie terapeutki, 
wszystko po to, by pod koniec wybrać królową i króla balu. Okaza-
li się nimi odpowiednio Joanna i Mariusz. Gratulujemy!

Marcin D.

Spotkanie z fryzjerkami 

We wtorek 8 marca, w ramach programu Rady Domu „Ludzie 
z pasją”, odwiedziły nas właścicielka włoszakowickiego Salo-
nu Fryzjerskiego EM STYL Studio Marta Paczkowska-Szyma-
nek oraz jej pracownica i praktykantka. To było bardzo ciekawe 
i sympatyczne spotkanie, podczas którego panie odpowiadały na 
zadane im pytania, dostarczając nam wielu informacji na temat 
fryzjerstwa, pielęgnacji włosów, fryzjerskiej pasji i zaangażowa-
nia w pracę. Fryzjerki opowiedziały również o stosowanych ko-
smetykach pielęgnacyjnych, używanych narzędziach, różnicach 
pomiędzy fryzjerstwem damskim i męskim oraz o chorobach 
skóry głowy. Na zakończenie, w formie niespodzianki, chętne 
osoby zostały uczesane, w kilka chwil odmieniając swój wygląd. 
Bardzo dziękujemy za przemiłe spotkanie i liczymy na kolejne!

Piotr S.

Dzień Kobiet w ŚDS
9 marca w naszym Domu odbyła się impreza z okazji Dnia Ko-
biet. Tegoroczne obchody tego święta męska ekipa przygotowała 
pod okiem pani Adrianny Józefczak. Bogaty program artystyczny 
zawierał wiadomości z kraju i świata, informacje sportowe, po-
kaz mody, prognozę pogody oraz odcinek serialu „Miłość, kasa 
i kłótnie małżeńskie”. Całość wywołała salwy śmiechu i gromkie 
brawa. Doskonałym zwieńczeniem uroczystości było wręczenie 
paniom kwiatów i upominków w postaci imiennych bransoletek.

Piotr S.

Obchody pierwszego dnia wiosny 

„Wiosna w błękitnej sukience...” – ponownie rozbrzmiały te 
słowa w naszym Domu, bo wiosna przybyła, czym bardzo nas 
zadowoliła. 21 marca, w piękną, słoneczną pogodę, wyszliśmy 
na spacer w poszukiwaniu jej oznak. 
Ten dzień zaplanowała dla nas pani Paulina, która w pierwszej ko-
lejności zaprowadziła nas na uroczyste otwarcie terenu rekreacyj-
nego ze strefą aktywnego i zdrowego stylu życia powstałego przy 
ulicy Zalesie we Włoszakowicach. Na miejscu zastaliśmy mnóstwo 
dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli, władze gminy oraz za-
proszonych gości. W trakcie imprezy mogliśmy podziwiać pokaz 
ekstremalnej jazdy na hulajnodze i rowerze BMX (na nowo po-
wstałym torze pumptrack) w wykonaniu grupy Klubu Sportowego 
Concrete Slabs Contest z Leszna. Nie zabrakło także dmuchańców 
dla najmłodszych czy możliwości przejazdu kolejką po parku.
W drodze powrotnej do ŚDS każdy z nas szukał oznak wiosny w 
przyrodzie. Zadanie to okazało się niezwykle łatwe, gdyż natra-
filiśmy na mnóstwo wiosennych kwiatów. Finałem spaceru było 
utopienie marzanny, czym postanowiliśmy na dobre pożegnać 
zimę. Spędzony w ten sposób czas okazał się nadzwyczaj udany 
– dotleniliśmy nasze organizmy i nacieszyliśmy się widokami 
budzącej się do życia przyrody.
Tego dnia przyłączyliśmy się również do akcji „Dzień Koloro-
wej Skarpetki”, aby wyrazić naszą solidarność z osobami z ze-
społem Downa.

Piotr S., Łukasz O.

Podsumowanie akcji charytatywnej 

Przez miesiąc zbieraliśmy w naszym Domu karmę, miski i żwi-
rek dla zwierząt będących podopiecznymi grupy „Boszkowskie 
Koty”. Po zakończeniu akcji, 24 marca, uczestnicy pracowni za-
chowań społecznych Elżbieta i Edward oraz terapeutka Berna-
detta Borowczak przekazali zgromadzone produkty działającym 
w Boszkowie wolontariuszom. Wolontariuszka, która nas przy-
jęła, opowiedziała o funkcjonowaniu grupy oraz o adopcjach 
kotów. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tych niezwykle 
ważnych działań, przy okazji zdobywając cenną wiedzę na te-
mat wolontariatu i pomocy zwierzętom.

Elżbieta M.
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zMaRŁa 
aLEkSaNdRa 

PoNiŻY

Z przykrością informujemy, że 9 marca br. zmarła 
Aleksandra Poniży z Grotnik – specjalista w gine-
kologii i położnictwie z ponad pięćdziesięcioletnim 
stażem. Miała 76 lat.
Aleksandra Poniży urodziła się 4 lutego 1946 roku 
w Krzywiniu. Mając 12 lat przeprowadziła się wraz 
z rodzicami i dwoma starszymi braćmi do Grotnik, 
gdzie spędziła większość swojego życia. Ukończy-
ła Liceum nr 1 w Lesznie oraz studia na Akademii 
Medycznej w Poznaniu, uzyskując specjalizację I 
i II stopnia. W 1971 roku rozpoczęła pracę na Od-
dziale Ginekologii i Położnictwa w Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym w Lesznie (gdzie pracowała 
37 lat) oraz w Poradni „K” dla Kobiet. Równolegle 
prowadziła prywatną praktykę lekarską, pracowała 
w pogotowiu ratunkowym oraz była biegłą sądową 
w dziedzinie ginekologii i położnictwa przy Sądzie 
Okręgowym w Lesznie. Do swoich ostatnich dni, 
będąc już na emeryturze, prowadziła poradnię na 
NFZ i prywatny gabinet w leszczyńskim Centrum 
Medycznym „Medeor”.
Tuż przed śmiercią Aleksandra Poniży, jako uzna-
ny i ceniony specjalista w swej dziedzinie, zna-
lazła się w tegorocznym wydaniu Encyklopedii 
Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. Briti-
shpedii wydawanej w Wielkiej Brytanii). Obszer-
ny wywiad z panią Aleksandrą, dotyczący m.in. 
tego tematu, można znaleźć w lutowym numerze 
„Naszego Jutra”.
Msza święta i ceremonia pogrzebowa śp. Alek-
sandry Poniży odbyły się 11 marca w kościele 
pw. Świętej Trójcy i na cmentarzu parafialnym we 
Włoszakowicach.
Cześć Jej pamięci!

A.A. 

NiE ŻYJE 
BoŻENa LUCEREk 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w czwartek 10 marca br. do 
wieczności odeszła Bożena Lucerek z Włoszakowic – wieloletni pra-
cownik miejscowego Gminnego Ośrodka Kultury. Przeżyła 65 lat.
Bożena Lucerek urodziła się 7 marca 1957 roku w Lesznie. Ukoń-
czyła Szkołę Podstawową we Włoszakowicach oraz Szkołę Za-
wodową we Wschowie (w zawodzie stolarz meblowy). W latach 
1992-1994 oraz 2004-2007 pracowała we włoszakowickim Urzę-
dzie Gminy, najpierw jako pracownik pomocniczy, a później jako 
goniec. Z Gminnym Ośrodkiem Kultury również wiązała się dwu-
krotnie, w latach 1976-1978 jako plastyk i w latach 2007-2017 jako 
opiekun sali widowiskowej. Poza tym od 1997 roku pomagała w 
organizacji zajęć dla dzieci na miejscowym placu zabaw oraz była 
wolontariuszem w Izbie Życia „Nadzieja”. Swego czasu śpiewała 
nawet w zbarzewskim zespole śpiewaczym.
Msza święta i ceremonia pogrzebowa śp. Bożeny Lucerek odbyły 
się 14 marca w kościele pw. Świętej Trójcy i na cmentarzu parafial-
nym we Włoszakowicach.
Cześć Jej pamięci!

A.A.

zMaRŁ 
JERzY SzYNCzEwSki 

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 17 marca 
br. w wieku 75 lat zmarł Jerzy Szynczew-
ski z Bukówca Górnego, naczelnik gminy 
Włoszakowice w latach 1982-1990.
Jerzy Szynczewski urodził się w 1947 roku 
w Bukówcu Górnym. Ukończył studia 
wyższe na kierunku administracja na Uni-
wersytecie Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. W latach 1966-1972 był urzędnikiem 
w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w Lesznie. W 1973 roku rozpoczął pracę 

w Urzędzie Gminy Włoszakowice: do 1982 roku był sekretarzem, 
a w latach 1982-1990 naczelnikiem gminy.
W 1990 roku został kierownikiem Oddziału Ogólnego Urzędu Re-
jonowego w Lesznie. Od 1999 roku – po utworzeniu powiatów – 
pracował jako główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Lesznie, od 2004 roku pełniąc jednocze-
śnie funkcję powiatowego rzecznika konsumentów. W 2008 roku 
przeszedł na emeryturę.
Przez całe swoje życie mieszkał w Bukówcu Górnym. Był m.in. 
członkiem Koła Łowieckiego „Jeleń” w Brennie.
Pogrzeb śp. Jerzego Szynczewskiego odbył się 26 marca na cmen-
tarzu w Bukówcu Górnym.
Cześć Jego pamięci! Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębo-
kiego współczucia.

(pb)
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W całej znanej nam historii naszej parafii 
możemy wyróżnić cztery duże remonty 
obecnego kościoła. Świątynia zapewne na-
prawiana była częściej, ale dostępne źródła 
informują głównie o największych przed-
sięwzięciach.

Pierwotny wygląd kościoła
Włoszakowicki kościół zasadniczo nie 
zmienił swojego wyglądu. Utracił jed-
nak kilka elementów ze swej pierwotnej 
wersji. 
Od samego początku kościół był otynkowa-
ny. Obecnie tynk ma barwę piaskową, lecz 
oryginalne miał on kolor biały – całą bry-
łę świątyni pobielono wapnem. Zakrystia 
nie posiadała piętra zwanego lożą, o czym 
świadczą pozostałości gzymsów okien wi-
doczne pod dachem (nad zakrystią). Nad 
prezbiterium znajdowała się niewielka wie-
życzka, która wzięła swoją nazwę od wi-
szącego w niej dzwonu (sygnaturki) i któ-
ra zanikła po II wojnie światowej. Kiedyś 
do kościoła można było wejść dodatkowo 
bocznym wejściem, ale z czasem zostało 
ono zamurowane z powodu przeciągów. 
Przed świątynią (od frontu) oraz przy zamu-
rowanych drzwiach bocznych wznosiły się 
drewniane kruchty. Do wnętrza wchodziło 
się przez inne wrota (obecne pochodzą z 
1855 r.), a nad wejściem głównym widniała 
granitowa płyta z napisem pochwalnym dla 
rodu Opalińskich.

Wnętrze kościoła również się zmie-
niło. Po wejściu ukazywały się tylko 
cztery filary chóru, a nie sześć jak 
dziś. Na ścianach wisiały zacheuszki 
(świeczniki apostolskie) ze świecami, 
a z sufitu zwisał żyrandol, też na świe-
ce. Przed ołtarzem głównym rozciąga-
ły się balaski (balustrada) z bramką. 
Podłoga wykonana była z płyt z pia-
skowca, a na suficie widniały motywy 
roślinne. Całe wnętrze miało zapewne 
kolor kredowy. Brakowało natomiast 
ołtarzy Świętego Józefa, Matki Bożej 
oraz Serca Jezusowego, które powsta-
ły później.

Pierwszy remont kościoła (lata ok. 
1700-1727)
Mniej więcej w tych latach odbył się 
pierwszy znaczący remont kościoła 
parafialnego. Można to wywniosko-
wać z zapisu z 1727 roku. Dotyczy on 
okoliczności spisania testamentu po 
zmarłym proboszczu Włoszakowic 
Marcinie Lubońskim. Czytamy tam, 
że dwa razy kościół okradziono, który 
był też od dawna w ruinie, proboszcza 
nie było tylko go zakonnicy w komen-
dzie trzymali. Informacja ta potwier-
dza, że miejscowa świątynia znaj-
dowała się przez jakiś czas w ruinie. 
Dopiero wspomniany ksiądz Marcin 
podniósł całą parafię z kolan i podjął 
się naprawy budynku. A zniszczenia 
były zapewne znaczne. W tamtych la-
tach na Ziemi Przemęckiej panoszyły 
się bowiem grupy zbójeckie. Paliły 
one i grabiły wszystko, co miało ja-
kąkolwiek wartość. Spaliły m.in. ko-
ściół przemęcki z klasztorem.

drugi remont kościoła (lata ok. 
1850-1855)
Drugi duży remont kościoła rozpoczął 
się, kiedy proboszczem we Włosza-
kowicach był wielki dobrodziej para-
fii ksiądz proboszcz Jan Arent. Prace 
objęły wszystkie poziomy świątyni, 
która została odnowiona zarówno z 
zewnętrz, jak i wewnątrz, m.in. przez 
wybielenie ścian. Powiększono chór 
i wybudowano nowe organy, wymie-
niono też okna kościelne i te znajdu-
jące się na wieżach (prace stolarskie 
wykonał Filip Bortlisz). Ołtarze czę-

ściowo pobielono, a główny dodatkowo 
wyzłocono (prace malarskie wykonał 
Franciszek Stachowski). Wykonano rów-
nież nowe tabernakulum i schody do ołta-
rza, wstawiono nowe balaski i odnowiono 
obrazy głównego ołtarza. Zamurowano 
boczne wejście, wyburzono kruchty od 
frontu i z boku oraz przebudowano głów-
ny portal. Wymieniono także hełmy wież i 
obito je blachą cynkową. Przy okazji prze-
prowadzono naprawy murarskie w murze 
kościelnym i uzupełniono ubytki. Według 
księgi rozchodów do naprawy muru wyko-
rzystano około 300 cegieł. Wielki remont 
był bardzo kosztowny, ale dzięki niemu 
kościół odzyskał blask.

Trzeci remont kościoła (lata 1938-1939)
Trzeci remont włoszakowickiej świątyni 
nie był już tak duży jak poprzednie. Za-
pewne byłby większy, gdyby nie wybuch 
wojny, który pokrzyżował plany księdza 
proboszcza Józefa Górnego. Odnowienie 
ścian kościoła i pobielenie go z zewnątrz 
oraz dodatkowe zabiegi przy wielkim ołta-
rzu, to jedne z kilku prac, jakie zdołał wy-
konać. Warto wspomnieć, że po 1919 roku, 
kiedy to Włoszakowice zostały zbombar-
dowane, kościół uległ uszkodzeniu przez 
spadającą bombę. Pilnej naprawy potrze-
bował wówczas dach świątyni, co potwier-
dzają dokumenty z Leszczyńskiego Archi-
wum ukazujące starania księdza Józefa o 
jego odnowę. Gdyby wydarzenia potoczy-
ły się inaczej i proboszcz Górny dokonał-
by remontu, w latach 80. i 90 XX wieku 
kościół zapewne znajdowałby się w dużo 
lepszej kondycji.

Czwarty remont kościoła (lata 80. i 90. 
XX w.)
Ksiądz proboszcz Andrzej Błaszak widział 
potrzebę gruntownego remontu kościo-
ła na każdej płaszczyźnie. Duży problem 
stanowiło pęknięcie przechodzące wzdłuż 
świątyni, które zagrażało jej dalszemu 
istnieniu. Podjęto więc decyzję o rozpo-
częciu prac, pierwszych o takim zasięgu 
i tak szeroko zakrojonych. Prowadzili je 
mieszkańcy parafii. Współpraca wielu 
osób zaowocowała uratowaniem budynku. 
Ściany zostały odkute z tynku, z zewnętrz 
w całości, a wewnątrz do poziomu okien. 
Odkrycie murów pozwoliło im wyschnąć, 
co ograniczyło wilgoć w ich nadziemnych 

Od redakcji. W kolejnej i zarazem ostatniej publikacji poświęconej włoszakowickiej parafii skupimy się na wyglądzie miejscowego 
kościoła parafialnego, który zmieniał się na przestrzeni wieków. Od następnego numeru Rafał Grygiel rozpocznie swój drugi cykl, 
tym razem dotyczący parafii w Jezierzycach Kościelnych.

Wygląd kościoła parafialnego

Rysunek włoszakowickiego kościoła z 1939 
r., zapewne potrzebny do wykonania plano-
wanych prac remontowych
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częściach. Ponowne otynkowanie kościoła było wielkim przed-
sięwzięciem. Nie powrócono jednak do oryginalnej białej barwy, 
tylko pozostawiono naturalny piaskowy kolor tynku. Dodatkowo 
wymieniono okna, a całą świątynię spięto ankrami (kotwami). 
Powstałe pęknięcie wzmocniono w ten sposób, aby ściana się nie 
rozchodziła, co zagwarantowała założona w górnej części żelbe-
towa belka. Wieże również zostały na nowo otynkowane oraz zy-
skały nowe hełmy. Spalone słońcem blachy cynkowe i zbutwiałe 
konstrukcje zastąpiły nowe konstrukcje obite blachą miedzianą 
(proboszcz chciał zastosować blachę nierdzewną, ale niestety 
była ona niedostępna). Wymieniono także krzyże na szczytach 
hełmów, oryginalne pozostały jedynie kule, w których zostawio-
no dokumenty. Z pozostałych prac naprawiono zegar i odmalo-
wano jego tarczę, wymieniono elektrykę w budynku, wykonano 
nowe oświetlenie oraz pomalowano wnętrze kościoła.
Kościół jest domem i jak każdy dom ma swojego gospodarza, 
który dba o powierzone mu dobro i przeprowadza niezbędne 
remonty. Obecnie we włoszakowickiej świątyni trwają prace 
renowacyjne, będące czymś więcej niż tylko zwykłym remon-
tem. Są one o tyle trudne, że wymagają dodatkowego wysiłku 

Prezbiterium przed zamalowaniem

przy biurku nad stosem dokumentów. Od 15 lat trud ten  
podejmują miejscowi proboszczowie, jednocześnie dba-
jąc o otoczenie kościoła i położony nieopodal cmentarz 
parafialny.

Rafał Grygiel

Zabić się 
za wszelką cenę

Mieszkaniec włoszakowic postanowił zakończyć swoje ży-
cie. Trzykrotnie, raz za razem, na różne sposoby próbował 
popełnić samobójstwo. w ciężkim stanie przewieziono go 
do szpitala. Nie wiadomo czy przeżył. Najprawdopodobniej 
jednak nie.
Nazywał się Ignacy Maciejewski. Miał 34 lata i był robotnikiem 
leśnym. 23 marca 1937 roku, jak czytamy w ówczesnej gaze-
cie, Maciejewski, którego stan umysłowy nie był od pewnego 
czasu normalny – pokłócił się z rodziną. Później zamknął się 
w izbie. Tam najpierw próbował podciąć sobie gardło brzytwą, 
później przeciął przegub swojej lewej ręki, a na końcu pokłuł 
się w okolicach serca. Opatrzył go doktor Nowak, po czym Ma-
ciejewskiego przewieziono do szpitala św. Józefa w Lesznie. To 
dawny szpital miejski, a obecnie przedszkole prowadzone przez 
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety.
W szpitalu natychmiast przeprowadzono operację. Wiemy to z 
gazety „Głos Leszczyński”, a konkretnie z numeru, który ukazał 
się trzy dni później. Podano w nim informację, że stan mężczy-
zny jest wciąż groźny. To, że w ogóle przeżył zawdzięczał temu, 
iż nie została naruszona tętnica.
Do tego dopisano jeszcze, że przyczyną strasznego samobójcze-
go zamachu – był rozstrój nerwowy. A my dodajmy, iż wówczas 
nie diagnozowano różnych chorób tak jak dziś. Wszystkie pro-
blemy psychiczne czy osobowościowe klasyfikowano właśnie 
w kategorii rozstrój nerwowy. I jeszcze jedno. W gazecie czy-
tamy również, że wiadomość o próbie samobójczej Ignacego 
Maciejewskiego wstrząsnęła Włoszakowicami.

Damian Szymczak,
źródło: Głos Leszczyński, nr 70 z 1937 r.

Samobójstwo 
żebraka w lesie

Musiał to być makabryczny i po prostu smutny widok. w 
lesie na drzewie wisiał młody mężczyzna. Popełnił samobój-
stwo. i jak to często w takich przypadkach bywa, nikt nie 
wiedział dlaczego. inna sprawa, że miał wyjątkowo smutne, 
ciężkie i samotne życie.
Było to 20 kwietnia 1937 roku. Wówczas swój rewir w lasach 
pod Olejnicą patrolował Józef Ignaszewski, państwowy leśni-
czy. Tu wyjaśnijmy, że dawniej istnieli leśniczowie państwo-
wi, czyli pilnujący lasów państwowych, oraz prywatni, którzy 
strzegli lasów prywatnych właścicieli (w międzywojennej Pol-
sce było ich ok. 40%).
W czasie patrolu pan Ignaszewski zobaczył, że na sośnie wiszą 
zwłoki młodego mężczyzny, powieszone na pasku od spodni. 
Nie było wątpliwości, iż popełnił on samobójstwo, co szybko 
potwierdziło przeprowadzone śledztwo. Zmarły nie miał przy 
sobie żadnych dokumentów. Na początku nie można było więc 
ustalić, kim był. Policjanci okazali się jednak bardzo opera-
tywni, gdyż zidentyfikowali go w ciągu kilku dni. Okazało się, 
że zmarły miał 25 lat, nazywał się Józef Dudziak i mieszkał w 
Zbarzewie.
Dlaczego popełnił samobójstwo? Zazwyczaj w takich przy-
padkach nie wiadomo. Jedno jest pewne – miał bardzo cięż-
kie i smutne życie. Jak to wtedy określano, trudnił się za-
wodowo żebractwem. I chyba nie miał rodziny. W każdym 
razie nie było nikogo, kto by go pochował. Zwłoki oddano 
bowiem do Wydziału Medycyny przy Uniwersytecie Po-
znańskim.

Damian Szymczak,
źródło: Głos Leszczyński, nr 94 z 1937 r.

Od redakcji. Publikujemy dwa kolejne artykuły leszczyńskiego historyka Damiana Szymczaka. Tym razem dotyczą one dość 
przykrych wydarzeń, które miały miejsce tego samego roku, i to w odstępie zaledwie miesiąca. Nie uprzedzając faktów 
zapraszamy do lektury.
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wacław otto urodził się we Włoszako-
wicach 27 września 1904 roku. Był synem 
wybitnego włoszakowiczanina Jana Otty (w 
1919 r. organizatora oddziału powstańczego) 
i jego żony Wiktorii z d. Zielińskiej. Starszy 
brat Wacława – Jan – poległ w czasie walk 
powstańczych 11 stycznia 1919 roku pod 
Zbarzewem. 
Dzieciństwo Wacław spędził we Włoszako-
wicach, gdzie w latach 1911-1916 uczęsz-
czał do szkoły powszechnej. W 1920 roku 
podjął naukę zawodu mechanika w szkole 
zawodowej w Lesznie i tam też, w 1921 
roku, zamieszkał przy ulicy Grodzkiej 14 
(u starszego brata Romana). W latach 1924-
1926 odbył służbę wojskową w 3 pułku 
lotniczym na Ławicy w Poznaniu i uzyskał 
stopień kaprala. Po powrocie z wojska pra-
cował jako pomocnik ślusarski w warsztacie 
mechanicznym Kazimierza Marcinkowskie-
go przy ulicy Kościańskiej 64 (obecnie ul. 
Narutowicza) w Lesznie. Marcinkowski był 
też jednym z leszczyńskich sprzedawców, 
jakbyśmy dziś powiedzieli dilerów, różnych 
marek motocykli, stąd Wacław miał nie-
ograniczoną możliwość zapoznawania się z 
konstrukcją tych maszyn, jak i zapewne ze 
sztuką jazdy na nich. Jego pracodawca dzia-
łał ponadto w Zrzeszeniu Automobilistów, 
które zorganizowało w Lesznie pierwsze 
zawody motocyklowe na torze żużlowym, 
nie dziwi więc, że Wacław został zaangażo-
wany w organizację tych zawodów oraz… 
wystawiony na listę startową. W niedzielę 

24 kwietnia 1938 roku na stadionie So-
koła, w obecności 5 tys. widzów, od-
był się historycznie pierwszy w mie-
ście turniej żużlowy. 24 zawodników 
rywalizowało w kilku klasach pojem-
ności silników motocykli, w tym naj-
cięższych o pojemności powyżej 500 
cm3, w której Wacław Otto nie miał 
sobie równych, zdecydowanie zwy-
ciężając wyścig na 10 okrążeń toru z 
najlepszym czasem zawodów 5:14,2 
min (będącym zarazem pierwszym re-
kordem leszczyńskiego toru). W tym 
wyścigu Otto, startując na motocy-
klu Raleigh, pokonał kolegów Artura 
Krämera z Leszna i pochodzącego z 
Włoszakowic Stanisława Ciesielskie-
go. Swoje umiejętności potwierdził w 
kolejnym, już pozakonkursowym wy-
ścigu największych maszyn, wygrywa-
jąc ze Szramem z Rawicza i ponownie 
ze wspomnianym Krämerem.
W wyniku nieporozumień na tle roz-
liczeń finansowych tych zawodów, 
pasjonaci motocykli postanowili wy-
stąpić ze Zrzeszenia Automobilistów i 
założyć własną organizację. Stało się 
to podczas zebrań w dniach 7 i 11 maja 
1938 roku, kiedy to utworzono Lesz-
czyński Klub Motocyklowy (LKM). 
Wacław Otto objął w nim funkcję 
kapitana sportowego drużyny moto-
cyklowej, którą pełnił do wybuchu II 
wojny światowej. Pod jego kierownic-

twem w niedzielę 15 maja 1938 roku dwu-
nastu motocyklistów z Leszna wybrało się 
na 87-kilometrową wycieczkę na Wyspę 
Konwaliową koło Przemętu.
Kolejne zawody z udziałem leszczyńskich 
zawodników, startujących już pod szyl-
dem LKM, odbyły się 26 maja 1938 roku 
w Rawiczu. Leszczynianie w składzie: W. 
Otto, W. Krupka, E. Meyer i R. Neumann 
zespołowo zwyciężyli w tzw. sztafecie, a 
indywidualnie Otto wygrał jazdę sprawno-
ściową przez przeszkody. Niestety z powo-
du awarii motocykla nie mógł wystartować 
w finałowym wyścigu „pięćsetek”. Pech 
dosięgnął go również podczas zawodów 
rozegrywanych 5 czerwca 1938 roku w Ko-
ścianie, gdzie w finałowym wyścigu swojej 
kategorii zanotował upadek. W konkurencji 
sprawności jazdy był drugi za Tadeuszem 
Augustyniakiem z Poznania. 
W niedzielę 18 września 1938 roku, na Sta-
dionie Sokoła w Lesznie, rozegrano „Jesien-
ne Wyścigi Motocyklowe”. Oprócz swojej 
„koronnej” kategorii 500 cm3, gdzie po pa-
sjonującej walce ze Szramem z Rawicza i 
Czerniakiem z Poznania był drugi, Wacław 
Otto pojechał też w kategorii 200 cm3, w 
której przegrał z młodszymi kolegami klu-
bowymi Bernardem Handkem i Adamem 
Perkiem. Dodać trzeba, że Otto nie jechał 
na swojej maszynie Raleigh 500 cm3, ale 
na pożyczonym od znajomego Triumphie. 
Nagrodami w zawodach były m.in. kryszta-
łowy wazon i komplet do golenia.
Drugi sezon startów leszczynianie zain-
augurowali w niedzielę 23 kwietnia 1939 
roku w Rawiczu, biorąc udział w rajdzie 
„Goniec Motorowy w Obronie Ojczyzny”, 
gdzie wśród 21 uczestników zajęli czoło-
we lokaty. Otto na motocyklu Raleigh z 20 
punktami karnymi zajął trzecią lokatę za 
kolegami z klubu Adamem Perkiem i Ber-
nardem Handkem.
Na leszczyński stadion Sokoła motocykliści 
wrócili 16 maja 1939 roku. W rozegranych 
podczas deszczu „Wiosennych Wyścigach 
Motocyklowych” Wacław Otto na Raleigh 
500 cm3 wygrał w kategorii najcięższych 
maszyn, pokonując w finale Łucjana Klem-
czaka z Rawicza oraz Bolesława Dobro-
wolskiego z Leszna, późniejszego mistrza 
Polski. Dobrą passę podtrzymał też dwa 
tygodnie później, 11 czerwca 1939 roku, 
podczas zawodów w Kościanie, gdzie w 

Od redakcji. Publikujemy drugą część artykułu starosty leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka (z zamiłowania historyka i regio-
nalisty) o pochodzących z Włoszakowic twórcach leszczyńskiego żużla.

Twórcy leszczyńskiego żużla pochodzili z Włoszakowic. 
Cz. II: Wacław Otto (1904-1983) 

Wacław Otto na motocyklu Raleigh
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tej samej kategorii wygrał z kolegami klu-
bowymi Wincentym Krupką i wspomina-
nym wcześniej Stanisławem Ciesielskim. 
Drużyna LKM w składzie: Wacław Otto, 
Czesław Filipowski i Franciszek Musielak 
zwyciężyła również w akrobacjach zespo-
łowych, a Otto z wynikiem 4,10 metra był 
drugi w konkurencji „skok w dal”, przegry-
wając jedynie z motocyklistą z Kościana – 
Klupieciem. Pod koniec czerwca 1939 roku 
zawodnicy LKM Wacław Otto, Czesław Fi-
lipowski i Leon Lewandowski uczestniczyli 
w rajdzie motocyklowym Śląsk Zaolziański 
– Zakopane, przebywając trasę około 2 tys. 
kilometrów. Jak się miało okazać, była to 
ostatnia impreza z udziałem zawodników 
LKM przed wybuchem II wojny świato-
wej. 
W czasie okupacji Wacław nadal pracował 
w warsztacie mechanicznym, przejętym 
od Kazimierza Marcinkowskiego przez 
Roberta Neumanna. Wraz z K. Łuczakiem 
przechował proporzec i dokumenty klubu. 
30 czerwca 1944 roku został aresztowany 
przez Niemców i osadzony w obozie w Ża-
bikowie, gdzie przebywał przez kilka mie-
sięcy. Szczęśliwie przeżył piekło niemiec-
kiej katowni i wrócił do Leszna. 
Po II wojnie światowej podjął pracę jako 
mistrz ślusarski-mechanik (przodownik 
rzemieślników) w Zakładach Mechanicz-
nych Parowozowni PKP w Lesznie, gdzie 
pracował do przejścia na emeryturę w 1969 
roku. Po reaktywacji LKM w 1946 roku, 
dalej do 1954 roku, pełnił w nim funkcje 
kapitana sportowego, trenera i mechanika. 
Podczas pierwszych po wojnie zawodów w 
Lesznie, 29 września 1946 roku, brał udział 
w pokazowych akrobacjach motocyklo-
wych. Na leszczyńskim torze żużlowym 
pojawił się jeszcze 18 maja 1947 roku w 
trakcie „Zawodów Wiosennych”. Według 
relacji w „Nowinach Sportowych” z 19 
maja 1947 roku: Bieg w kat. ponad 500 ccm 

należał do najciekawszych. Spotkali 
się znowu bracia Nowaccy oraz Otto z 
LKM. Zwyciężył Otto, który jechał na 
silniejszej maszynie niż jego przeciw-
nicy. Najlepszy czas uzyskał Otto usta-
lając nowy rekord toru, który wynosi 
5.06 na 10 okrążeń.
Jako mechanik kadry narodowej poje-
chał z polskimi żużlowcami do Szwe-
cji, gdzie 26 sierpnia 1951 roku w Öre-
bro Polacy doznali porażki 31:77. Po 
powrocie skonstruował według tamtej-

Wacław Otto (w środku) z najlepszymi leszczyńskimi żużlow-
cami Józefem Olejniczakiem (z lewej) i Alfredem Smoczykiem, 
po zdobyciu przez Smoczyka tytułu Indywidualnego Mistrza 
Polski podczas zawodów w Lesznie 23 października 1949 r.

Mecz ligowy 10 maja 1953 r. Unia Leszno – CWKS Wrocław. Od 
prawej stoją: kierownik drużyny W. Otto, S. Glapiak, M. Cichocki, 
J. Olejniczak, Z. Smoczyk, K. Bentke, M. Kuśnierek, S. Kowalski, 
M. Kwarciński

szych wzorców pierwszą w Polsce maszynę 
startową, po raz pierwszy wykorzystaną w 
Lesznie podczas I Memoriału Alfreda Smo-
czyka 7 października 1951 roku. Za zasłu-
gi w pracy społecznej, w 1978 roku, został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Zmarł 9 maja 1983 roku 
w Lesznie, gdzie pochowano go na cmenta-
rzu przy ulicy Kąkolewskiej. Od 1929 roku 
był żonaty z Marianną z d. Matuszewską. 
Dzieci nie posiadał. 

Jarosław Wawrzyniak

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania,
   tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić...
   Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
   że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.

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

śp. Beaty Schmidt 

księdzu proboszczowi Zbigniewowi Dobroniowi, organiście, 
chórowi pań, pani Wiesi i pani Kazi, zakładowi pogrzebowemu  
z Przemętu, delegacjom z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Lesznie 
i ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie (klasom 1. i 5.), kole-
żankom i kolegom z lat szkolnych z Włoszakowic, przyjaciołom  
z firmy „Zbyhal”, sąsiadom z Włoszakowic i z Leszna oraz przy-
jaciołom i rodzinie za modlitwę i uczestnictwo we mszy świętej  
oraz złożone wieńce i kwiaty.

Serdeczne Bóg zapłać 
składają mąż z Tymkiem, Lenką i rodziną
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Jezioro od zawsze było integralną czę-
ścią Dominic. Obecnie służy głównie 
celom rekreacyjnym, lecz wcześniej 
przede wszystkim dawało pracę.
Nad jeziorem do dziś stoi budynek Pol-
skiego Związku Wędkarskiego Poznań 
(wcześniej należał do Państwowego Go-
spodarstwa Rybackiego Osieczna), gdzie 
działała brygada rybacka. Jej szefem 
był mój wuj – Jan Gąda. Razem z nim 
pracowali: Sylwester Knop z Miastka, 
Czesław Kulas z Dominic, Szymanow-
ski z Dłużyny i Walkowiak z Błotnicy. 
Niekiedy pomagał im też Albert Tesing 
z Osłonina. W latach 90. brygada odmło-
dziła swój skład. Szefem został Marek 
Gąda – syn Jana, a wraz z nim pracowali 
Kazimierz Zając (z domu nr 4) i Mieczy-
sław Wieczorek. Brygada gospodarowa-
ła nie tylko na Jeziorze Dominickim, ale 
również na kilkunastu innych okolicz-
nych akwenach. Gospodarowała, czyli 
zarybiała jeziora narybkiem z hodow-
li, odławiała ryby oraz pozyskiwała… 
trzcinę i lód. Tak, zimą na zamarzniętej 
tafli rybacy robili trzcinowe żniwa. Sko-
szoną trzcinę wiązano w snopy i sprze-
dawano jako materiał budowlany. Po-

zyskiwano także bloki lodowe, następnie 
przechowywane (przesypane trocinami) w 
wiacie stojącej nad brzegiem jeziora. Lód 
był potrzebny do schładzania ryb, które 
w plastikowych pojemnikach trafiały do 
Centrali Rybnej w Lesznie. Czasem przy-

Od redakcji. W poprzednim numerze „Naszego Jutra” publikowaliśmy obszerną monografię Szkoły Podstawowej w Dominicach, 
przygotowaną przez nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Wijewie Barbarę Czaińską (kiedyś Barbarę Krystians z Dominic). Tym 
razem była dominiczanka spisała dla nas swoje wspomnienia związane z Jeziorem Dominickim.

Jezioro Dominickie

Jan Samol z córką w Jeziorze Dominickim

jeżdżano po niego również latem, gdy 
komuś zmarł ktoś z rodziny. Dawniej 
nie było bowiem kostnic czy domów 
pogrzebowych, a zmarłych przetrzy-
mywano w domu do dnia pogrzebu 
– gdy panowały duże upały blokami 
lodu starano się ochładzać pomiesz-
czenie. W takiej sytuacji rybacy za-
wsze użyczali swojego zapasu.
Kolejny aspekt rybołówstwa to Cen-
trala Rybna. To, że mieszkaliśmy nad 
jeziorem nie oznaczało wcale, że ob-
jadaliśmy się rybami. Choć akwen był 
urodzajny, to ryby stanowiły towar… 
deficytowy. Rybacy nie mogli sprzedać 
okolicznym mieszkańcom ani jednej 
sztuki. Dwa, trzy razy w tygodni przy-
jeżdżała „Centrala” i zabierała złowio-
ny towar do Leszna, aby tam sprzeda-
wać go intratnie w swoich sklepach 
rybnych. Odbierający rozumieli jednak 
mieszkańców i zawsze jakaś pula ryb 
była sprzedawana na miejscu. Kolej-
ka po nie stała wtedy nad wodą już od 
wczesnych godzin rannych. Kiedy już 
udało się dokonać zakupu, to ryby nale-
żało oczyścić, co było moim zadaniem. 
Najpierw wykonywałam je pod okiem 
babci i mamy, później już samodziel-
nie. Łatwo skrobało się sielawę i lesz-
cze, gorzej okonie, liny czy sandacze. 
Pamiętam też sensacyjne połowy, gdy 
rybacy wyciągali ze swych łodzi gi-
gantyczne sumy z wąsami oraz tołpygi. 
Niestety zmiany gospodarcze spowodo-
wały likwidację brygady. Obecnie spo-
radycznie odłowów na jeziorze doko-
nuje prywatny podmiot gospodarczy.
Jezioro było poza tym naszym… 
„parkiem”. Tam chodziło się na prze-
chadzki w niedzielne i świąteczne po-
południa. Zbieraliśmy wówczas pałkę 
wodną, tatarak i sitowie na bukiety. 
Zimą z kolei ślizgaliśmy się na czym 
tylko się dało (najczęściej na butach, 
a tylko nieliczni próbowali swoich sił 
na łyżwach) oraz woziliśmy się na 
sankach. Zimowe spacery dawały po-
nadto możliwość obserwowania tego, 
co dzieje się pod taflą. Musieliśmy je-
dynie uważać na przeręble, które po-
wstawały po wycięciu lodu przez ry-
baków (dla bezpieczeństwa oznaczali 
je sosnowymi gałęziami).

Barbara Czaińska

Pragniemy serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy wzięli udział 

w ostatnim pożegnaniu naszego ojca, 

Jerzego Szynczewskiego 

Rodzinie, sąsiadom, 
licznie przybyłym przyjaciołom oraz 

księdzu proboszczowi Markowi Kanteckiemu. 
Dziękujemy, że byliście z nami.



Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach 
oraz Parafia Dłużyna 

zapraszają na  

Przegląd Maryjny 

Zespołów Śpiewaczych i Chórów 

Gminy Włoszakowice

14 maja (sobota) 2022 r. o godz. 14.00
wzgórze kościelne w Charbielinie

Na zakończenie o godz. 17.00 msza św. w intencji 
żyjących i zmarłych członków zespołów i chórów, 
w czasie której Chór „Cantilena” i Zespół Śpiewa-
czy „Melodia” z Włoszakowic wykonywać będą 

mszę Karola Kurpińskiego 
„Na stopniach Twego upadamy tronu”

Wstęp wolny

MaJÓwka 
w GMiNiE wŁoSzakowiCE

2 maja
Regionalna wystawa koni, boisko do 

zawodów konnych w Bukówcu Górnym
  godz. 14.00 – początek wystawy

  godz. 17.00 – koncert bukówieckich 
  zespołów, pokaz powożenia czterema    

  końmi i pokaz kaskaderski
  godz. 19.00 – ognisko

3 maja
Msza św. polowa za Ojczyznę, boisko 

w parku we Włoszakowicach, godz. 10.00 
Zawody w Powożeniu Zaprzęgami 

Parokonnymi im. Józefa Lipowego, boisko 
do zawodów konnych w Bukówcu Górnym

godz. 12.00 – korowód przez wieś
godz. 13.00 – początek zawodów

godz. 17.00 – zakończenie zawodów
 

W czasie zawodów KGW z terenu gminy Włoszakowice 
będą oferować swoje produkty gastronomiczne



„Zalesie Park” 
- nowy obiekt rekreacyjny we Włoszakowicach



Koncert solidarnościowy z walczącą Ukrainą 
pt. „Bo wolność krzyżami się mierzy…”



36. Bieg Sokoła

Jubileuszowa Gala Sportu
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wystawa malarska dzieł Joanny Sobierajskiej

Pałac i muzeum popularne 
wśród turystów

Włoszakowicki Pałac Sułkowskich oraz pobliskie Muzeum 
Karola Kurpińskiego i Izba Regionalna to jedne z najchętniej 
odwiedzanych przez turystów obiektów w naszej gminie. W 
sobotę 5 marca gościli w nich członkowie Koła PTTK przy 
Klubie Batalionowym w Głogowie.
Zwiedzając wnętrza pałacu, w tym głównie Salę Trójkątną i 
Salkę Masońską, turyści poznali od podszewki historię gminy 
Włoszakowice oraz biogramy najważniejszych związanych 
z nią postaci. Z kolei w muzeum zaznajomili się dokładnie z 
twórczością najsłynniejszego w dziejach włoszakowiczanina 
Karola Kurpińskiego, którego 237. rocznica urodzin przy-
padała następnego dnia. Nie mniejszym zainteresowaniem 
przyjezdnych cieszyła się też Izba Regionalna, w której zgro-
madzono przede wszystkim przedmioty codziennego użytku 
sprzed ponad stu lat.
Po najważniejszych atrakcjach Włoszakowic gości z Głogowa 
oprowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Paweł Boro-
wiec. Przypominamy, że zwiedzanie powyższych obiektów 
(głównie w grupach zorganizowanych) jest możliwe po wcze-
śniejszym umówieniu.                                                    A.A.

Przez dwa tygodnie marca czytelnicy biblioteki we Włoszakowi-
cach mogli zapoznać się z twórczością mieszkanki naszej gminy – 
Joanny Sobierajskiej. Stworzone przez nią obrazy są wyjątkowe, 
gdyż ze względu na chorobę artystki namalowane zostały ustami. 

     kRoNika kULTURaLNa

Co ciekawe, na co dzień pani Joanna współpracuje z Wydaw-
nictwem Artystów Malujących Ustami i Nogami AMUN.
Pośród dzieł malarki uczestnicy wystawy mogli obejrzeć 
m.in. obrazy przedstawiające martwą naturę, zwierzęta i ro-
śliny, niezwykłe portrety oraz krajobrazy. Wszystkie nama-
lowano techniką akwareli.
Wystawa pozwoliła czytelnikom zapoznać się z wyjątko-
wym talentem pani Joanny oraz zdecydowanie upiększyła 
wnętrze naszej biblioteki. Serdecznie dziękujemy artystce za 
to, że zechciała podzielić się z nami swoją pasją. Życzymy 
jej również nieustającej weny twórczej oraz wielu kolejnych 
wspaniałych prac!
Przypominamy, że była to już druga wystawa malarska we 
włoszakowickiej bibliotece. Pierwsza odbyła się pod koniec 
ubiegłego roku i prezentowała dzieła pani Joanny Kalitki, 
słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz członkini 
Twórczego Klubu Seniora w Przemęcie.
zapraszamy do kontaktu wszystkich mieszkańców naszej 
gminy, którzy posiadają artystyczną pasję i chcieliby się 
nią podzielić z innymi. z wielką przyjemnością zaprezen-
tujemy jej efekty w naszej bibliotece!

Ewelina Skopińska

dzień książki dla dzieci 
w bukówieckim przedszkolu 

2 kwietnia przedszkolaki z Bukówca Górnego świętowały przy-
padający akurat Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Z tej 
okazji miejscowa filia biblioteczna przygotowała dla nich głośne 
czytanie. W jego ramach dzieci mogły posłuchać dwóch opo-
wieści, m.in. fragmentu bardzo wartościowej i aktualnej książki 
„Stella, Pikuś i przyjaźń”, która opowiada o niezwykłej mocy 
języka przyjaźni. Aby nieco przybliżyć ją naszym czytelnikom, 
przedstawiamy kilka zdań na jej temat: Każdy umie mówić w 
języku przyjaźni. Nawet jeśli nie zna polskiego, jak mała sąsiad-
ka Stelli. Nawet jeśli opowiada o czymś całkowicie nieznanym 
dzieciom – jak czasy, w których urodziła się babunia. I Ananti, i 
prababcia Malinka są takie inne od Stelli! Okazuje się, że prze-
bywanie z nimi to wspaniała przygoda.

Natalia Malanowska

katalog księgozbioru online 
w filii bibliotecznej w Bukówcu Górnym

Na początku kwietnia w filii bibliotecznej w Bukówcu Górnym 
rozpoczęte zostało wprowadzanie książek do katalogu online 
Sowa (www.wloszakowice-gbp.sowa.pl). Póki co będą się w nim 
pojawiać zakupione nowości książkowe, ale z czasem będzie on 
także poszerzany o inne pozycje znajdujące się w bibliotece (aż 
obejmie cały księgozbiór filii). Przypomnijmy, że taki katalog 
funkcjonuje już od listopada 2020 roku w głównej siedzibie bi-
blioteki, a więc we Włoszakowicach. W przyszłości planuje się 
również jego wprowadzenie w filii w Krzycku Wielkim.

Natalia Malanowska
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Przejeżdżając ulicą Powstańców Wielko-
polskich we Włoszakowicach (w kierunku 
Boszkowa) każdy zapewne nieraz zastana-
wiał się, skąd w tym miejscu łódki. Do naj-
bliższego dużego zbiornika wodnego pra-
wie 3 kilometry, o morzu nie wspominając. 
Tymczasem stoją tu całkiem spore jednostki, 
a nawet pełnoprawne jachty morskie. Czy 
to jakiś performance albo może wystawa? 
Nie, to oryginalny pomysł na biznes Piotra 
Grochowczaka, którym obecnie zajmuje się 
głównie jego syn Jakub.
Włoszakowicki zakład szkutniczy działa już 
od dekady. Skąd jednak wziął się pomysł na 
jego uruchomienie, i to właśnie w tym miej-
scu? -Nigdy nie planowałem, że będę robił 
łódki – odpowiada przekornie pan Piotr. 
-Wcześniej, przez 15 lat, wykonywałem wy-
krojniki do opakowań, lecz z czasem rynek się 
pozmieniał i musiałem zamknąć zakład. Szu-
kałem innej pracy i wtedy znajomy poprosił 
mnie o pomoc w naprawie łódek. Wszystko 
rozpoczęło się w Boszkowie. Wkrótce robo-
ta zaczęła napływać (i to dosłownie, przyp. 
red.) i przestaliśmy się mieścić w dotychcza-
sowej lokalizacji. Dlatego znalazłem nowe 
lokum, tym razem we Włoszakowicach, ale 
również okazało się za małe. Tu gdzie teraz 
działamy od 8 czy 9 lat – dodaje.
W 2012 roku, u progu swej działalności, za-
kład zaczynał od naprawy łódek wiosłowych, 
kajaków i małych żaglówek, przywożonych 
głównie przez osoby pływające po Jeziorze 
Dominickim i innych pobliskich akwenach. 
Obecnie swoje łodzie przywożą tutaj klien-
ci z coraz odleglejszych zakątków Polski, a 
nawet z zagranicy – na przykład z Berlina. 
Nie są to małe jednostki, wykorzystywane 
na słodkowodnych zbiornikach, tylko praw-
dziwe jachty morskie, które wymagają coraz 
większych i coraz poważniejszych prac. Ja-

kich dokładnie? Wszelakich, z wyjąt-
kiem konstruowania kadłubów. Jak bo-
wiem podkreśla Jakub Grochowczak: 
-Nie jesteśmy stocznią, tylko zakładem 
szkutniczym.
Uściślając, u panów Grochowczaków 
można wykonać całościową zabudo-
wę wewnętrzną i zewnętrzną łodzi. 
Podstawowymi wykorzystywanymi do 
tego celu materiałami są drewno ma-
honiowe i sklejka mahoniowa (wnę-
trze) oraz drewno tekowe (pokład). 
Do tego dochodzi montaż wszelkiego 
rodzaju instrumentów nawigacyjnych, 
niezbędnych do poruszania się po wo-
dzie, które określają głębokość, pręd-
kość jachtu czy położenie w stosunku 
do kierunków geograficznych. Kolejna 
rzecz to takielunek łodzi żaglowych, 
poczynając od masztu, przez olinowa-
nie stałe (czyli wszystkie liny stalowe) 
i okucia na jachcie (potrzebne do sta-
wiania żagli i cumowania), a na linach 
miękkich (którymi można stawiać ża-
gle i później nimi kierować) kończąc. 
-Poza tym wykonujemy też całą insta-
lację elektryczną, montujemy hydrau-
likę, wykańczamy wnętrza tapicerką, 
obszywamy materace oraz dorabiamy 
żagle  – dopowiada Jakub.
Na tak przygotowanej łodzi, poza ca-
łym „wodnym ekwipunkiem”, jest nie-
mal wszystko to, co w zwykłym domu. 
Nie brakuje łazienki z prysznicem, 
umywalką i toaletą, kuchni ze sprzę-
tem niezbędnym do gotowania i prze-
chowywania żywności oraz sypialni z 
szafkami na ubrania i wygodnymi łóż-
kami. Są też zbiorniki z zapasem słod-
kiej wody. Dzięki temu można przeżyć 
na pełnym morzu nawet przez kilka ty-

godni, bez potrzeby zawijania do portu.
Po takich wyprawach łodzie często wymaga-
ją jednak różnych prac serwisowych, takich 
jak szlifowanie kadłuba, malowanie dna 
specjalną farbą antyporostową i antyosmo-
zową czy wymiana olinowania. Najczęściej 
są one wykonywane tuż po zakończeniu se-
zonu żeglarskiego, jesienią, lub ewentualnie 
krótko przed jego rozpoczęciem – wczesną 
wiosną. Tego typu usługi również świadczy 
włoszakowicki zakład szkutniczy, podobnie 
jak usługę zimowania łódek. -Często klienci 
proszą nas, żeby im roztaklować łódkę, czyli 
pościągać żagle, złożyć maszty i poukładać 
wszystko na pokładzie, a następnie wycią-
gnąć ją z wody na przyczepę i przewieźć do 
miejsca, w którym spędzi zimę. Odwrotna 
sytuacja ma miejsce na wiosnę, gdy musimy 
przygotować tę łódkę do wodowania, złożyć 
na nowo rozebrane elementy i sprawdzić ich 
działanie oraz zacumować przy kei – tłuma-
czy Piotr Grochowczak.
Klientów na takie usługi nie brakuje. -Pod-
czas pandemii nawet przybyło nam pracy, 
bo ludzie nie wyjeżdżali za granicę, tylko 
chcieli wypoczywać w kraju, w tym właśnie 
na wodzie  – podkreśla pan Piotr. Aktualnie 
w założonym przez niego zakładzie trwa 
realizacja największego projektu w historii 
firmy. To wykonanie kompletnej zabudowy 
polskiej konstrukcji Konrad 46, czyli jak 
sama nazwa wskazuje jachtu o długości 46 
stóp (14,5 m!). Aby można było w ogóle 
przystąpić do prac, musiał zostać wykopany 
głęboki dół, w którym jednostka została osa-
dzona. Skala tego przedsięwzięcia napraw-
dę robi wrażenie. Wystarczy wspomnieć, że 
potrzeba około 1,5 roku niemal codziennej 
pracy kilku ludzi, by łódź znowu mogła wy-
płynąć na morze.
Od dwóch lat nad większością z tych prac 

   Zakład szkutniczy we Włoszakowicach? 
Dlaczego nie?

Gotowa zabudowa wnętrza łodzi Jakub Grochowczak przy pracy nad kadłubem jednej z łodzi
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   VikBeauty
- nowy włoszakowicki salon kosmetyczny

czuwa młodszy z panów Grochow-
czaków. Jakub, bo o nim mowa, za-
czął pomagać w firmie ojca jeszcze 
jak był nastolatkiem. Spędzał tutaj 
prawie wszystkie wolne popołudnia 
i weekendy, rozwijając swoje zami-
łowanie do majsterkowania. Dzisiaj 
przekuwa to na realizowane projekty, 
podchodząc do każdej łodzi i każde-
go klienta w niezwykle indywidualny 
sposób. W kwestiach technicznych 
pomaga mu dwóch zatrudnionych 
na stałe pracowników, którzy muszą 
wykazywać się dość wszechstronny-
mi umiejętnościami i mieć pojęcie o 
elektryce, hydraulice, stolarce, ślusar-
stwie czy tapicerstwie. Od czasu do 
czasu w zakładzie zatrudniani są tak-
że pracownicy sezonowi, szczególnie 
w okresach zwiększonej ilości prac 
serwisowych.
Jednak nie samą pracą człowiek żyje. 
Trzeba również znaleźć czas na odpo-
czynek. W przypadku właścicieli za-
kładu nie stanowi to problemu, gdyż 
ich codzienna praca jest jednocześnie 
ich pasją. W wolnych chwilach biorą 
udział w regatach, takich jak chociaż-
by organizowana rokrocznie Błękitna 
Wstęga Jeziora Dominickiego, lub 
remontują jedną ze swoich łódek. 
-Po morzach też pływamy, co roku 
planujemy jakiś rejs po naszym Bałty-
ku lub jednym z południowych mórz. 
Pod koniec ubiegłego lata byliśmy 
przykładowo w Świnoujściu, a jeszcze 
rok wcześniej w Gdyni, gdzie testo-
waliśmy bliźniacze jednostki do tych, 
które zabudowujemy. Chcieliśmy przy 
okazji zobaczyć, jak one wyglądają i 
jak się nimi pływa – opowiada Piotr 
Grochowczak. To doskonały przykład 
na to, że można połączyć przyjemne 
z pożytecznym i zdobywać cenne do-
świadczenie w czasie odpoczynku. A 
doświadczenia panom Grochowcza-
kom z pewnością nie brakuje, co po-
twierdza młodszy z nich: -Pływaliśmy 
już na różnych jednostkach, od naj-
mniejszych do największych żaglówek, 
przez katamarany i motorówki, a na 
deskach windsurfingowych kończąc. 
Dzięki temu możemy później przełożyć 
praktyczną wiedzę na pracę.
Właściciele jedynego w naszej gmi-
nie zakładu szkutniczego bynajmniej 
nie zamierzają spoczywać na laurach 
i chcą stale rozwijać swoją firmę. 
Ambitne plany obejmują m.in. rozbu-
dowę hal oraz zatrudnienie kolejnych 
pracowników, co pozwoli na przyjmo-
wanie jeszcze większych jednostek. 
Kto wie, może kiedyś doczekamy się 
tutaj rekonstrukcji Titanica?

Amadeusz Apolinarski

Dokładnie w święto kobiet, 
czyli 8 marca, we Włosza-
kowicach zostało otwarte 
nowe miejsce, które lu-
bią odwiedzać szczegól-
nie panie. Mowa o salonie 
kosmetycznym VikBeau-
ty, powstałym przy ulicy 
Dworcowej 11 (obok Max 
Elektro).
Właścicielką salonu jest 
pochodząca z Włoszakowic 
Wiktoria Wiśniewska, która 
wcześniej zdobywała cen-
ne doświadczenie pracując 
m.in. w jednym z leszczyń-
skich zakładów kosmetycz-
nych. Póki co możemy u 
niej zadbać o nasze paznok-
cie i wykonać wszelkiego 
rodzaju manicure – hybry-
dowy, żelowy, a nawet mę-

ski. W przyszłości jednak Wiktoria planuje poszerzyć swoją 
ofertę o zabiegi z henną czy przedłużanie rzęs.
VikBeauty znajdziemy na Facebooku i instagramie (pod 
nazwą _vikbeauty_), gdzie można obejrzeć dotychczas 
wykonane stylizacje paznokci oraz poszukać inspiracji 
dla siebie. Godziny otwarcia salonu są elastyczne, dosto-
sowane do klientów. aby umówić się na wizytę wystarczy 
zadzwonić pod numer telefonu 730 721 412. 

Natalia Malanowska

W trudnym dla naszych wschodnich sąsiadów czasie wojny, staramy się na wszelkie moż-
liwe sposoby wspierać ich i im pomagać. Jak jednak mogą pomóc dzieci i bardzo młodzi 
ludzie? Najlepiej w sposób, w jaki potrafią najlepiej. Dlatego też bukówiecki Zespół Re-
gionalny „Nowe Lotko” postanowił wesprzeć Ukraińców piosenką, a właściwie teledy-
skiem do pieśni ukraińskiej „Nech żywe wilna Ukraina” („Niech żyje wolna Ukraina”).
Nagrana piosenka ma dodawać nadziei, siły i wiary w rychłe zwycięstwo. Ma również 
pokazywać, że nasi przyjaciele z Ukrainy nie są sami. Zapraszamy więc do obejrzenia 
teledysku (na stronie www.gok.wloszakowice.pl) oraz zachęcamy do jego dalszego roz-
powszechniania. Jednocześnie, w imieniu twórców, dziękujemy wszystkim osobom zaan-
gażowanym w przygotowanie i nagranie utworu.
Warto także wspomnieć, że z okazji przypadającego w niedzielę 27 marca nowego lotka 
członkowie bukówieckiego zespołu tradycyjnie odwiedzili mieszkańców swojej wsi z ko-
lorowymi gałązkami. W tym roku zebrane przez dzieci i młodzież słodycze trafiły też do 
przebywających w naszej okolicy małych obywateli Ukrainy.

Z. Dragan, A.A.

Zespół „Nowe Lotko” dla Ukrainy

     kRoNika kULTURaLNa
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Święto Patrona Szkoły 
pod znakiem szachów 

Z okazji Święta Patrona Szkoły w auli włoszakowickiego Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących przy szachownicach spotka-
ło się 13 drużyn czteroosobowych, które walczyły o medale i 
puchary. Szachowe wyzwanie rzucone przez dzieci podjęły ze-
społy miejscowego Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczego we 
Włoszakowicach, firmy Werner Kenkel, Belfer Team i Szacho-
wi Rodzice (dwie drużyny).
Uczestnicy turnieju zagrali 7 rund szachów szybkich. Zawody 
sędziowali sędzia klasy II Miłosz Walkowski oraz sędziowie 
klasy III Jonasz Walkowski i Karolina Janiszewska. końcowa 
klasyfikacja rywalizacji ukształtowała się następująco: 1. 
„Gońce” (Lena Owsianna, Julia Włodarczyk, Klaudia Obiora-
Cansever, Julia Wawrzyniak), 2. „Hetmany” (Filip Zielinowski, 
Dominik Włodarczyk, Oliwia Zając, Zofia Jagodzik), 3. „Skocz-
ki 1” (Witold Zielinowski, Milena Primel, Wiktoria Grabowy, 
Wojciech Umławski).
Drużyny z najwyższym wynikiem otrzymały puchary i medale. 
Ponadto na wszystkie zespoły biorące udział w turnieju czekały 
okolicznościowe statuetki. Z kolei reprezentacje zakładów pra-
cy i rodziców odebrały pamiątkowe kubki.
Przed rozpoczęciem rozgrywek finalistki Mistrzostw Polski z 
Włoszakowic (Julia Włodarczyk, Lena Owsianna i Milena Pri-
mel) wręczyły grawertony jako podziękowanie za pomoc w 
organizacji zawodów szachowych i szkolenia szachowego na 
terenie gminy Włoszakowice wójtowi Robertowi Kasperczako-
wi, staroście leszczyńskiemu Jarosławowi Wawrzyniakowi, dy-
rektorowi ZSO Włoszakowice Jarosławowi Zielonce i Paulinie 
Primel reprezentującej włoszakowicki Bank Spółdzielczy.
Turniej odbył się pod honorowym patronatem wójta gminy 
Włoszakowice.

W. Walkowska, zdj. N.J.

Wycieczka do Sejmu 
Dnia 4 marca odwiedziliśmy siedzibę Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej w Warszawie. Wycieczka została zorganizowana przez 
posła na Sejm RP Grzegorza Rusieckiego, jako nagroda dla 
laureatów konkursu „Powstanie Wielkopolskie – historia mojej 
rodziny, historia mojej miejscowości”.
Na miejscu byliśmy przed południem, a zwiedzanie gmachu 
rozpoczęło się planowo. Przed wejściem odbywają się rejestra-
cja gości i skomplikowane procedury bezpieczeństwa. Po przej-
ściu formalności mogliśmy, jako pierwszą, obejrzeć wystawę 
historii siedziby władzy ustawodawczej. Następnie przeszliśmy 
do Sali Posiedzeń. Widzieć to miejsce z bliska, to nie to samo, 
co transmisja w telewizji. Można odczuć atmosferę doniosło-

ści. Udało nam się również zobaczyć kaplicę pw. Bogurodzicy 
Maryi Matki Kościoła oraz Senat. Zwiedzanie zakończyliśmy 
w restauracji Sejmowej, gdzie zjedliśmy smaczny obiad. Poże-
gnaliśmy Sejm i udaliśmy się na dalszy ciąg wycieczki, czyli 
poznanie najważniejszych miejsc Warszawy, takich jak Grób 
Nieznanego Żołnierza, Ogród Saski, Stare Miasto, Pałac Prezy-
dencki czy Teatr Narodowy.
Pełni wrażeń wróciliśmy do domu. Wyjazd ten z pewnością na 
długo pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy bardzo panu 
Grzegorzowi Rusieckiemu!

Tatiana Poloch i Martyna Zielnica

Sukces śpiewaczek z Krzycka 

12 marca w Poznaniu odbywał się VII Wielkopolski Konkurs 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowany przez Ka-
tedrę Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Ignacego 
Jana Paderewskiego. Wśród jego 50 uczestników (startujących 
w czterech kategoriach wiekowych) obecne były m.in. repre-
zentantki Szkoły Podstawowej w Krzycku Wielkim, które wy-
śpiewały dwa miejsca na podium.
Na tegorocznym konkursie królowała piosenka harcerska. Sze-
ścioosobowy Szkolny Zespół Wokalny „Tęcza” z Krzycka (w 
składzie: Milena Rydlichowska, Zofia Konieczna, Zofia Kacz-
marek i Marcelina Wróblewska z kl. 5. oraz Aleksandra Poloch 
z kl. 4.) wykonał piosenkę pt. „Bieszczadzki trakt”, z kolei 
krzycka solistka Maria Stanisławska zaśpiewała utwór pt. „Wę-
druj z nami”. Oba występy spodobały się konkursowemu jury, 
które postanowiło nagrodzić śpiewaczki dwoma brązowymi dy-
plomami w kategorii B (uczniowie kl. 4-6).
Uczennice do występu przygotowała nauczycielka krzyckiej 
szkoły Izabela Górna. Gratulujemy wszystkim reprezentantkom 
naszej gminy nie lada sukcesu!

I. Górna, A.A.
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Patroni naszych ulic – ks. Tadeusz Przybylski
W poprzednim numerze „Naszego Jutra” przyglądaliśmy się 
postaci Ludwika Kurkiewicza i poświęconej mu ulicy. Pozo-
stając w temacie osób związanych z bogatą kulturą muzyczną 
naszej gminy tym razem przyjrzymy się sylwetce ks. prof. dr. 
hab. Tadeusza Przybylskiego. Jego ulica również znajduje się w 
obrębie tzw. Osiedla Muzyków (odchodzi od ul. F. Chopina).

Tadeusz Przybylski urodził się 
20 sierpnia 1927 roku w Pozna-
niu. Tam też, do piątej klasy, 
uczęszczał do szkoły podstawo-
wej. Dalszą naukę przerwał mu 
wybuch II wojny światowej. W 
lutym 1940 roku został wysiedlo-
ny przez Niemców (wraz z opie-
kującym się nim wujostwem) do 
wsi Oleszno k. Włoszczowej. W 
ówczesnym województwie kie-
leckim (obecnie świętokrzyskim) 
ukończył podstawówkę i zaczął 
uczęszczać na tajne komplety 
gimnazjalne; wstąpił także do Na-

rodowych Sił Zbrojnych, gdzie był łącznikiem. 
Po zakończeniu działań wojennych, 24 sierpnia 1945 roku, przy-
był do Krakowa i wstąpił do nowicjatu Wyższego Seminarium Du-
chownego Towarzystwa Salezjańskiego. W 1948 roku zdał eks-
ternistycznie maturę, a w 1950 roku jako kleryk otrzymał dyplom 
znanej Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu. Świę-
cenia kapłańskie uzyskał w roku 1955. Następie ukończył studia w 
Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie na Wydziale 
Wychowania Muzycznego (1959) oraz na Wydziale Teorii Kompo-
zycji i Dyrygentury (1960), a także muzykologię na Uniwersytecie 
Jagiellońskim (1964). W 1978 roku doktoryzował się na podstawie 
rozprawy „Karol Kurpiński. Życie i działalność”, z kolei w 1995 
roku uzyskał habilitację na podstawie pracy „Z dziejów nauczania 
muzyki w Krakowie od średniowiecza do współczesności”.
Od 1965 do 1993 roku pracował w Katedrze Historii i Teorii Mu-
zyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 1978-1980 w Aka-
demii Muzycznej w Krakowie. Był także wykładowcą muzyki w 
krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Sa-
lezjańskiego. Należał m.in. do Związku Kompozytorów Polskich, 
Komisji Historycznej Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii 
Nauk, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Towarzystwa 
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Swoje zainteresowania 
naukowe koncentrował wokół zagadnień historycznych dotyczą-
cych polskiej kultury muzycznej od oświecenia do II wojny świa-
towej. Z tego zakresu ogłosił ponad 200 publikacji oraz opracował 
ponad 100 haseł do różnych krajowych i zagranicznych encyklo-
pedii. Ponadto opracował i przygotował do druku w Polskim 
Wydawnictwie Muzycznym szereg kompozycji Karola Kurpiń-
skiego oraz innych XIX-wiecznych kompozytorów polskich.
Dla księdza profesora Tadeusza Przybylskiego, jako najwy-
bitniejszego znawcy życia i twórczości Karola Kurpińskiego, 
Włoszakowice stanowiły ważny rozdział w jego życiu. Zaczął 
tutaj przyjeżdżać w latach 70. ubiegłego wieku na Konkursy 
Młodych Instrumentalistów (imienia Kurpińskiego), a później 
również w okolicach 6 marca i 18 września (odpowiednio w 
rocznicę urodzin i śmierci kompozytora). W czasie odwiedzin 
we Włoszakowicach zawsze uczestniczył w pracach konkurso-
wego jury i wygłaszał odczyty dla młodzieży konkursowej. W 
1976 roku był członkiem założycielem Towarzystwa Muzycz-
nego im. Karola Kurpińskiego, a później jego członkiem hono-
rowym i drugim prezesem honorowym. 

W 1985 roku uczestniczył w sesji naukowej w 200. rocznicę urodzin 
Kurpińskiego, a w 1997 roku w sesji z okazji nadania włoszakowic-
kiemu Liceum Ogólnokształcącemu imienia kompozytora. Anga-
żował się także m.in. w prace nad nadaniem szkole sztandaru.
W latach 90., w oparciu o własne zbiory i żmudną kwerendę 
biblioteczną, stworzył we Włoszakowicach archiwum twórczo-
ści kompozytorskiej i pedagogicznej Kurpińskiego. Był także 
przyjacielem i członkiem honorowym włoszakowickiego Chó-
ru Męskiego im. Karola Kurpińskiego.
W uznaniu zasług dla propagowania postaci i dokonań Kurpiń-
skiego, uchwałą Rady Gminy Włoszakowice, w 1997 roku został 
honorowym obywatelem Włoszakowic. W 2002 roku, a więc jesz-
cze za życia doczekał się we Włoszakowicach ulicy swojego imie-
nia. W 2005 roku świętował tutaj jubileusz 50-lecia kapłaństwa.
Ksiądz Tadeusz Przybylski zmarł 23 stycznia 2011 roku i został 
pochowany w grobowcu salezjańskim na Cmentarzu Rakowic-
kim w Krakowie. 

Natalia Malanowska

Uczniowie zSo włoszakowice „odwiedzili” patrona
Z okazji obchodzonego niedawno dnia patrona Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących we Włoszakowicach, a więc Karola Kur-
pińskiego, młodsi uczniowie placówki zwiedzali muzeum po-
święcone kompozytorowi. „Wizytę” najsłynniejszemu w dzie-
jach włoszakowiczaninowi złożyli w piątek 11 marca.
W muzeum uczniowie klas drugich i trzecich (wraz z wycho-
wawcami) zapoznali się z niezwykle bogatą twórczością Kur-
pińskiego. Zobaczyli m.in. kopie jego rękopisów i nut, stroje 
i zdjęcia z wystawianych oper włoszakowiczanina oraz inne 
pamiątki związane z kompozytorem. Sporym zainteresowaniem 
cieszył się też oryginalny fortepian z epoki.
Po muzeum oprowadzał dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
we Włoszakowicach Paweł Borowiec.                                 A.A.

     kRoNika kULTURaLNa

Kwiaty wdzięczności od słuchaczy jednego z ostatnich wykła-
dów konkursowych wygłoszonych przez księdza profesora
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              Włoszakowice, 6 marca 2022 r.
 Szanowny Pan
 Tomasz Laskus
 dyrektor Biura 
 Ministra kultury
 i dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Dyrektorze,
z ubolewaniem przyjmuję do wiado-
mości fakt negatywnego rozpatrzenia 
wniosku o patronat honorowy Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad 
1. Konkursem Muzyki Instrumentalnej 
im. Karola Kurpińskiego we Włoszako-
wicach.
Jako organizatorzy nie wiemy, z jakich 
konkretnie powodów patronat Pana 
Ministra lub powierzenie przez Niego 
patronatu Sekretarzowi lub Podsekreta-
rzowi Stanu nie może dojść do skutku, 
ponieważ wyjaśnienie, z ogólnikowym 
odwołaniem się do zapisów ministerial-
nego regulaminu przyznawania patro-
natu, jest bardzo zdawkowe i enigma-
tyczne.
Z naszego punktu widzenia wygląda 
to, niestety, tak, że minister odpowie-
dzialny za sprawy kultury i dziedzictwa 
narodowego niepodległego Państwa 
Polskiego nie jest zainteresowany, aby 
– choćby w tej nad wyraz symbolicznej 
formie – przyczynić się do uświetnienia 
organizacji wydarzenia kulturalnego, 
które:
- dedykowane jest pamięci współtwór-
cy, obok Fryderyka Chopina i Stanisła-
wa Moniuszki, stylu narodowego w mu-
zyce polskiej, a przy tym kompozytora 
najsłynniejszej polskiej XIX-wiecznej 
pieśni patriotycznej, którą jest „Warsza-
wianka” („Oto dziś dzień krwi i chwa-
ły…”) i jednej z najważniejszych po-
staci życia muzycznego XIX-wiecznej 
Warszawy;
- skierowane jest do uczniów polskich 
szkół muzycznych I i II stopnia, w tym 
m.in. warszawskich, ze względu na zna-
czenie Warszawy w biografii kompozy-
tora;
- ma w programie konkursowym obo-
wiązkowe wykonawstwo polonezów 
kompozytorów polskich;
- jest kontynuacją mającego 25-letnią 
tradycję i X edycji Konkursu Polone-

zów, rozgrywanego we Włoszako-
wicach w latach 1994-2019, który, 
owszem, nie zawsze był współfi-
nansowany ze środków ministerstwa 
kultury Rzeczypospolitej Polskiej 
(tak jak to będzie i w tym roku), ale 
nad którym minister kultury Rzeczy-
pospolitej Polskiej, w tym osobiście 
Pan Profesor Doktor Habilitowany 
Piotr Gliński, zawsze dotychczas pa-
tronat taki obejmował.
Podsumowując: dziwi nas fakt, że w 
tych bardzo trudnych czasach, gdy 
z sejmowej mównicy prominentni 
przedstawiciele rządu mówią o po-
trzebie nowej pedagogiki społecz-
nej, która będzie podtrzymywała, 
umacniała, a często odbudowywała 
polską wspólnotę, wicepremier od-
powiedzialny za sprawy kultury, 
która w polskiej tradycji ma szcze-
gólne znaczenie w budowaniu tejże 
wspólnoty – o czym w sposób nie 
pozostawiający jakiejkolwiek wąt-
pliwości świadczy historia Polski, 
a zwłaszcza czasów zaborów – nie 
znajduje potrzeby objęcia swoim 
patronatem wydarzenia z perspek-
tywy ministerialnego gabinetu być 
może skromnego, ale jednoznacznie 
sprzyjającego budowaniu wspólnoty 
narodowej. 
Dla wiedzy Pana Dyrektora na za-
kończenie dodam jeszcze dwie in-
formacje:
- data napisania pisma, 6 marca, 
jest dla nas, mieszkających i pra-
cujących w Gminie Włoszakowice, 
bardzo znamienna: dokładnie 237 lat 
temu we Włoszakowicach, w rodzi-
nie miejscowego organisty Marcina 
Kurpińskiego i Franciszki, pocho-
dzącej z rodu innych wielkopolskich 
muzyków, Wańskich, urodził się Ka-
rol Kazimierz Kurpiński;
- także 6 marca br. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących im. Karola 
Kurpińskiego we Włoszakowicach 
we współpracy z Gminą Włoszako-
wice, Gminnym Ośrodkiem Kultury 
i Gminnym Zakładem Komunalnym 
organizuje widowisko słowno-mu-
zyczne pod wiele mówiącym tytułem 
„Kocham Cię, Piękny Mój Kraju”.

Z poważaniem Paweł Borowiec

Włoszakowice 
Karola Kurpińskiego

 

Z okazji przypadającej 6 marca 237. rocznicy 
urodzin Karola Kurpińskiego powstał filmik 
przedstawiający najważniejsze miejsca we 
Włoszakowicach związane z kompozytorem 
oraz zawierający jedno z jego dzieł.
Co warte podkreślenia, szczególnie w tych 
dniach, motywem muzycznym, na którym oparto 
wykonywany utwór Karola Kurpińskiego, czyli 
IX Wariacji (rok powstania 1821), jest dumka 
ukraińska. Kurpiński poznał ją w czasie pobytu 
na dworze Feliksa Polanowskiego w nieistnieją-
cej już dziś miejscowości Moszków koło miasta 
Sokal w obwodzie lwowskim, gdzie przebywał 
w charakterze drugiego skrzypka tamtejszej ka-
peli dworskiej w latach 1800-1808.
Wykonawcą utworu jest Jakub Chwastyniak, 
obecnie uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej 
II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu 
(portret patrona szkoły widać w nagraniu za 
fortepianem) w klasie prof. Małgorzaty Jasiń-
skiej oraz dwukrotny laureat włoszakowickiego 
Konkursu Polonezów. Już 20 maja br. zagra on 
swój recital solowy w Sali Trójkątnej Pałacu 
Sułkowskich, na otwarcie 1. Konkursu Muzy-
ki Instrumentalnej im. Karola Kurpińskiego we 
Włoszakowicach.
Jeszcze raz dziękujemy młodemu pianiście i 
jego ojcu Robertowi Chwastyniakowi za współ-
pracę i realizację nagrania. Wykonanie utworu 
nagrano w Państwowej Szkole Muzycznej II 
st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. 
Filmik dostępny jest na stronie internetowej 
www.gok.wloszakowice.pl oraz w mediach 
społecznościowych jednostki.

A.A.

Od redakcji. W dniach 20-21 maja we Włoszakowicach odbędzie się 1. Konkurs 
Muzyki Instrumentalnej im. Karola Kurpińskiego, organizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury. Honorowy patronat nad konkursem przyjęli Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego i Wójt Gminy Włoszakowice. Niestety, mimo skie-
rowania oficjalnego wniosku, nie uczynił tego Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, zdawkowo powołując się na regulamin przyznawania tego typu 
patronatów. Głęboko nad tym ubolewamy, co wyraził w poniższym piśmie do 
Ministerstwa dyrektor GOK Paweł Borowiec.
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Widowisko „Kocham Cię piękny mój kraju”
W pierwszą niedzielę marca 
włoszakowicka hala sporto-
wo-środowiskowa gościła 
przeniesione z listopada ubie-
głego roku widowisko patrio-
tyczne pt. „Kocham Cię pięk-
ny mój kraju”, przygotowane 
przez nauczycieli i uczniów 
miejscowego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących. Wyda-
rzenie zostało połączone z ob-
chodami święta patrona szko-
ły, czyli Karola Kurpińskiego, 
którego 237. rocznica urodzin 
przypadała akurat tego dnia.
„Kocham Cię piękny mój kraju” to nie tylko tytuł samego wi-
dowiska, ale też pieśni patriotycznej, która wybrzmiała w jego 
finale. Jej słowa napisał uczeń klasy siódmej Piotr Klecha (zwy-
cięzca szkolnego konkursu literacko-muzycznego), a muzykę 
skomponował nauczyciel Szymon Gąda. Zanim jednak doszło 
do finału społeczność szkolna zaprezentowała prawdziwą lekcję 
patriotyzmu, której tematem przewodnim była wolność. Nie-
zwykle bogaty program artystyczny składał się z recytowanych 
wierszy, scenek tematycznych, elementów tanecznych i akcen-

tów muzycznych. W przygotowa-
nie całości, poza pracownikami i 
podopiecznymi szkoły, włączył 
się też Chór Żeński „Cantilena” 
pod dyrekcją Katarzyny Kacz-
marek. Gościnnie w roli pianistki 
wystąpiła również Mariola Jago-
dzik.
Widowisko zgromadziło sporą 
(jak na czasy pandemiczne) pu-
bliczność, złożoną w dużej czę-
ści z rodziców występujących 
uczniów. Nie zabrakło także go-
ści honorowych, wśród których 

obecni byli m.in.: wójt gminy 
Włoszakowice Robert Kasperczak, przewodniczący Rady Gmi-
ny Włoszakowice Kazimierz Kurpisz, dowódca garnizonu płk 
Daniel Katarzyński, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we 
Włoszakowicach Paweł Borowiec oraz dyrektor ZSO Włosza-
kowice Jarosław Zielonka.
W ostatniej chwili, w związku z wydarzeniami w Ukrainie, wi-
dowisko zostało wzbogacone o jeszcze jeden element. Była nią 
wykonana wspólnie na zakończenie pieśń „Hej Sokoły”, znana 
też pod tytułem „Ukraina”.                                               A.A.

Życie w PRL-owskiej 
Polsce i emigracja na 
Zachodzie były głów-
nymi tematami spo-
tkania autorskiego z 
Wiesławem Piechoc-
kim, które odbyło się 
19 marca w krzyckim 
Folwarku Mila. Za 
jego organizację od-
powiadało oczywiście 
miejscowe Stowarzy-
szenie im. Andrzeja 
Krzyckiego.
Podczas spotkania Wiesław Piechocki, 
będący wybitnym lingwistą i autorem 
kilku publikacji, przedstawił swoje naj-
nowsze działo pt. „Lustro mojego cza-
su”. W skrócie jest to książka zawiera-
jąca historię życia autora (w Polsce i 
na emigracji) oraz jego przemyślenia 
dotyczące aktualnej sytuacji społecz-
no-politycznej (z perspektywy obywa-
tela naszego kraju i później emigranta). 
Poruszane w niej tematy, choć często 
niełatwe, opisywane są ze sporą daw-
ką humoru i ironii. Można się było o 
tym przekonać w trakcie odczytywania 
fragmentów powieści, w którym – poza 
autorem – uczestniczyła również jego 
żona Małgorzata, autorka znajdujących 
się w książce ilustracji.
Choć spotkanie odbywało się w ka-
meralnym gronie, to jego uczestnicy 

Spotkanie autorskie z Wiesławem Piechockim
wiesław Piechocki – urodzony 6 listo-
pada 1947 roku w Pyskowicach (Górny 
Śląsk). Studia romanistyczne i doktorat 
na Uniwersytecie Warszawskim (1965-
1974). Praca na UW jako asystent do 
1981 roku. W tym samym roku emigra-
cja z żoną Małgorzatą i córeczką Kasią 
via Norwegia do Austrii, gdzie mieszka 
dotychczas. Praca zawodowa 1982-2012 
w Księstwie Liechtenstein, gdzie w je-
dynym „Landesgymnasium” nauczał 30 
lat po niemiecku francuskiego, łaciny i 
włoskiego. Później rok pracy w liceum 
szwajcarskim (miasto Buchs w kantonie 
Sankt Gallen). Obok pracy pedagogicz-
nej, aktywność dziennikarska w pra-
sie polonijnej (USA, Kanada, Austria i 
Szwajcaria) oraz w gazecie „Volksblatt” 
w Liechtensteinie (500 artykułów o kul-
turze, sztuce i historii). Autor kilku pu-
blikacji: „Rozmówki francuskie” (1979), 
„Wizja Polski” (1995, współautor z prof. 
Andrzejem Targowskim, USA), „Okoli-
ce” (2005, ilustracje córki Claudii) i „Lu-
stro mojego czasu” (2021, ilustracje żony 
Małgorzaty). Prywatnie: żona Małgorzata 
(mgr), najstarsza córka Katarzyna (profe-
sor, University of British Columbia, Van-
couver, Kanada), średnia córka Claudia 
(mgr Uniwersytetu Wiedeńskiego), naj-
młodsza córka Julia (doktor Uniwersyte-
tu w Salamance, Hiszpania).

Oprac. organizatorzy spotkania

zadawali autorowi liczne pytania, uzupeł-
niając swoją wiedzę na temat jego życia 
prywatnego i kariery zawodowej. Wśród 
słuchaczy obecni byli m.in. przewodniczą-
cy Rady Gminy Włoszakowice Kazimierz 
Kurpisz, radna powiatu leszczyńskiego 
Halina Florek (prywatnie przyjaciółka p. 
Piechockich) oraz właścicielka Folwarku 
Mila Maria Beczkiewicz.
Pod koniec swojego wystąpienia państwo 
Piechoccy otrzymali kwiaty od głównych 
organizatorów spotkania – prezesa Stowa-
rzyszenia im. Andrzeja Krzyckiego Leszka 
Barszcza i jego żony Barbary Leszkowicz-
Barszcz. Autor odwdzięczył się im książ-
kami z osobistą dedykacją, które wręczył 
także innym osobom zaangażowanym w 
przygotowanie wydarzenia.

A.A.
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Po przeszło dwóch latach przerwy spowo-
dowanej pandemią Sala Trójkątna włosza-
kowickiego Pałacu Sułkowskich ponownie 
wypełniła się dźwiękami muzyki. Wszyst-
ko za sprawą koncertu solidarnościowego 
z walczącą Ukrainą pt. „Bo wolność krzy-
żami się mierzy…”, który odbył się w so-
botni wieczór 2 kwietnia.
To było naprawdę wyjątkowe wydarze-
nie o zróżnicowanej stylistyce muzycznej 
i niebanalnym kształcie artystycznym, 
począwszy od klasyki, przez pop, folk i 
balladę, aż po jazz. Pierwszą część kon-
certu – wokalną – w całości przygotowa-
li artyści, w większości amatorzy, na co 
dzień mieszkający lub pracujący w gminie 
Włoszakowice, a więc: członkowie Chóru 
Męskiego im. Karola Kurpińskiego (pod 
dyr. Mariusza Kowalczyka) i członkinie 
Chóru Żeńskiego Cantilena (pod dyr. Ka-
tarzyny Kaczmarek), soliści Katarzyna 

Kaczmarek, Szymon Gąda, Zuzanna 
Jędrzychowska, Paulina Janura, Sa-
bina Michalak i Barbara Woźniak, 
akompaniatorka Mariola Jagodzik 
oraz instrumentaliści – Julia Bajon 
(puzon, chimesy, aranżacje partii instr. 
dętych), Martyna Bajon (saksofony), 
Grzegorz Thiel (gitara) i Mariusz Ko-
walczyk (fortepian, akordeon, aranża-
cje, kierownictwo muzyczne). W ich 
wykonaniu wybrzmiały piosenki, pie-
śni, utwory mające formę modlitwy, 
a nawet hymny, o niezwykle silnym 
wydźwięku emocjonalnym, zarówno 
w języku polskim, jak i ukraińskim. 
Z kolei w drugiej części koncertu 
– instrumentalnej – wystąpiło go-
ścinnie trio jazzowe z Wrocławia w 
składzie: Jakub Chwastyniak (forte-
pian), Grzegorz Piasecki (kontrabas) i 
Przemysław Jarosz (perkusja). Muzy-

cy wykonali wspólnie „Wariacje na temat 
Chopina” autorstwa ukraińsko-polskiego 
pianisty, kompozytora i pedagoga Konstan-
tego Wileńskiego.
Na zakończenie blisko dwugodzinnego kon-
certu artyści otrzymali owacje na stojąco od 
licznie zgromadzonej publiczności, wśród 
której obecni byli m.in. wójt gminy Wło-
szakowice Robert Kasperczak, przewodni-
czący Rady Gminy Kazimierz Kurpisz oraz 
sekretarz gminy Karolina Chlebowska. 
Najmłodsi uczestnicy koncertu wręczyli im 
również kwiaty w kolorach nawiązujących 
do barw narodowych Ukrainy.
Koncert poprowadził oraz słowo wstępne o 
muzyce wygłosił dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury we Włoszakowicach (organizato-
ra wydarzenia) Paweł Borowiec. O właści-
we nagłośnienie wydarzenia zadbał Dariusz 
Wandolski z firmy Soundproduction.

A.A.

Koncert solidarnościowy z walczącą Ukrainą

Gmina Włoszakowice 
wspiera taniec i muzykę ludową 

„Nie ma zespołu bez kapeli” – mawiała niezapomniana Anna 
Markiewicz. To głównie jej staraniem, w 1977 roku, rozpoczęła 
się w Bukówcu Górnym nauka gry na dudach i skrzypcach pod-
wiązanych. Od tamtej pory trwała nieprzerwanie do 2020 roku.
Pierwszym nauczycielem gry był Edward Ignyś, później nauczał 
Antoni Kaczmarek, i w końcu (przez ponad 25 lat) Tomasz Kiciń-
ski. Nauka odbywała się w bukówieckiej szkole, a kapele działały 
w ramach Szkolnego Zespołu Regionalnego. Przez te wszystkie 
lata przewinęło się przez nie niemal 40 dudziarzy i skrzypków. 
Niestety wiosną 2020 roku, na skutek pandemii, zawieszono za-
jęcia obecnej kapeli.
Jednocześnie trwały zabiegi instruktorów zespołu, by przywró-
cić naukę dzieci i by zespół znów miał swoją kapelę. Starania te 
wreszcie udało się zakończyć sukcesem i z początkiem marca br. 
młodzi dudziarze i skrzypkowie rozpoczęli naukę.
Zajęcia prowadzi pan Michał Umławski – znany w okolicy du-
dziarz, nauczyciel i regionalista, który oprócz naszej kapeli uczy 
też kapele w Szymanowie, Krobi i Moszczance. Bukówiecka ka-
pela ponownie działa przy Zespole Regionalnym „Nowe Lotko” 
(wcześniejsza nazwa Szkolny Zespół Regionalny). Lekcje odbywa-
ją się w siedzibie Stowarzyszenia Bukówczan MANU, znajdującej 
się w budynku Gminnego Centrum Folkloru w Bukówcu Górnym.
Obecnie naukę, która finansowana jest przez gminę Włoszakowi-
ce, pobiera 5 małych dudziarzy i 8 skrzypków. Życzymy im dużo 
wytrwałości, bo początki gry na tych instrumentach wymagają 
nie lada wytrwałości i samozaparcia. 

Zofia Dragan, N.J.

Dalszy remont wiatraka w Bukówcu Górnym 

W 2014 roku (jak ten czas szyb-
ko leci…) rozpoczęliśmy remont 
wiatraka stojącego przy ulicy 
Wiatracznej w Bukówcu Gór-
nym. Uzyskał wówczas śmigła, 
altankę, dach i ścianę z gontu 
oraz instalację odgromową, zo-
stał też oczyszczony, pomalowa-
ny i oświetlony. Niestety na re-
mont wnętrza nie starczyło nam 
już środków.
Od tamtej pory Stowarzysze-
nie Bukówczan MANU szukało 
możliwości pozyskania funduszy 
na dokończenie remontu. Taka 
okazja nadarzyła się w 2020 

roku, kiedy Wielkopolska Lokalna Grupa Działania „Kraina La-
sów i Jezior” w Lesznie przekazała nam informację o programie 
z Unii Europejskiej. Sporządziliśmy wtedy pełną dokumentację 
projektową i kosztorysową, jednak pandemia opóźniła ogłosze-
nie naboru wniosków. Złożyliśmy go dopiero w kwietniu minio-
nego roku i po dokonaniu wszystkich nieodzownych uzupełnień, 
15 lutego br., podpisaliśmy umowę na realizację projektu. 
Przypomnijmy, że do Bukówca przybyli tego dnia przedstawi-
ciele Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Wśród nich obec-
ny był wicemarszałek Krzysztof Grabowski, który złożył podpis 
w imieniu Urzędu i przekazał nam symboliczny czek na kwotę 
138.467 zł. Z ramienia Stowarzyszenia umowę podpisały pre-
zes Zofia Dragan i skarbnik Urszula Raszewska. W spotkaniu 
uczestniczyli również wójt gminy Włoszakowice Robert Ka-
sperczak i sołtys wsi Tadeusz Malepszy.
W ramach przyznanych środków wyremontowane zostanie wnętrze 
(wymiana podłóg, niektórych belek, schodów), cały wiatrak będzie 
ponownie pomalowany, a obok niego wybudowane zostaną wia-
ta rekreacyjna i zewnętrzny piec chlebowy. We wnętrzu powstaną 
dwie ekspozycje – narzędzi rolniczych i narzędzi rzemieślniczych.
Środki na remonty pochodzą z Unii Europejskiej, w ramach Pro-
gramu PROW 2014-2020, poddziałania 19.2 LEADER.

Zofia Dragan, zdj. A.A.



  www.wloszakowice.pl                                                SPoRT i REkREaCJa                                                 Nasze Jutro str. 31

10 marca Komisja powołana przez Zarząd Województwa Wiel-
kopolskiego w Poznaniu pozytywnie oceniła pod względem 
formalnym dwa wnioski o dofinansowanie zadań złożone przez 
gminę Włoszakowice. Dzięki temu planowane zadania znalazły 
się na listach rankingowych przyznanych dotacji na rok 2022 w 
programach „Szatnia na medal” oraz obejmującym dofinanso-
wania z zakresu infrastruktury turystycznej.
W ramach 5. edycji programu „Szatnia na medal” nasza gmina 
złożyła wniosek o dofinansowanie zadnia pn. „Dostawa i mon-
taż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na tere-
nie gminy Włoszakowice”. Jak sama nazwa wskazuje, w jego 
skład wchodzą dostawa i montaż pawilonu sanitarno-magazy-
nowego na boisku we Włoszakowicach oraz dwóch pawilonów 
szatniowych na boisku w Grotnikach. Gmina ubiegała się o 
dofinansowanie maksymalną możliwą do uzyskania kwotą, tj. 
120 tys. zł. Wniosek znalazł się na trzecim miejscu listy ran-
kingowej wśród zadań inwestycyjnych i uzyskał wnioskowaną 
dotację. Przewidziany koszt całego zadania to 321.300 zł.
Również w programie obejmującym dofinansowania z zakresu 
infrastruktury turystycznej gmina Włoszakowice znalazła się na 
wysokim miejscu listy rankingowej. Wniosek otrzymał pozytyw-
ną ocenę, uzyskując całość wnioskowanej dotacji w wysokości 
42 tys. zł. Kwota ta przeznaczona będzie na sfinansowanie części 
zadnia obejmującego dostawę i montaż pawilonu sanitarnego na 
potrzeby pola kempingowego na terenie Ośrodka Żeglarskiego w 
Boszkowie-Letnisku. Koszt całej inwestycji wynosi 88 tys. zł.
Powyższe zadania zostaną zrealizowane do końca br.

Arkadiusz Szymczak

13 marca w bukówieckiej sali wiejskiej odbyły się 5. Mistrzo-
stwa Bukówca Górnego w Tenisie Stołowym.
Przygotowania do mistrzostw trwały przez kilkanaście tygodni i 
polegały na rozgrywaniu cotygodniowych miniturniejów i spa-
ringów. W rozgrywkach wzięło udział 15 zawodników. Uczest-
nicy zawodów zostali podzieleni na trzy kategorie, tj. dzieci (5 
zawodników), kobiety (2 zawodniczki) i mężczyźni (8 zawodni-
ków). Rywalizacja przebiegała w systemie „każdy z każdym”.
wyniki poszczególnych kategorii ukształtowały się następu-
jąco: Kategoria dzieci – 1. Krystian Poloch, 2. Tobiasz Dudek, 
3. Jacek Andrzejewski; Kategoria kobiet – 1. Agnieszka Lipowy, 
2. Ewelina Poloch; Kategoria mężczyzn – 1. Arkadiusz Poloch, 
2. Roman Królikowski, 3. Sebastian Nędza.
W mistrzostwach uczestniczył również wójt gminy Włoszako-
wice Robert Kasperczak, który na zakończenie rozgrywek wrę-
czył puchary zwycięzcom poszczególnych kategorii.
Organizatorem imprezy było Towarzystwo Gimnastyczne „So-
kół” w Bukówcu Górnym.

Arkadiusz Szymczak, zdj. J. Kot

Dobra informacja dla piłkarzy i turystów 5. Mistrzostwa Bukówca Górnego
w Tenisie Stołowym

26 marca MKKT-PTTK „Łaziki” 
Włoszakowice zaprosiło miło-
śników pieszych wycieczek do 
wzięcia udziału w XXVII Złazie 
Turystycznym „Wiosna w lesie”. 
Odzew na zaproszenie do wę-
drówki wiosennym szlakiem za-
dziwił samych organizatorów.
W sobotnie przedpołudnie w kie-
runku leśniczówki Koczury, pie-
szo lub rowerem, zmierzało aż 
223 turystów w różnym wieku. 
Byli to mieszkańcy Kościana, Leszna, Śmi-
gla, Bukówca Górnego, Jezierzyc Kościel-
nych, Kamieńca, Skarżynia, Wilkowic, 
Gołaszyna, Witoszyc, Brenna, Włoszako-
wic i Krzycka Wielkiego. Na mecie rajdu 
czekały na nich ciepłe napoje i posiłek, 
płonące ognisko, kilka konkurencji spraw-
nościowych oraz konkurs krajoznawczy o 
tematyce polskiej przyrody. wyniki rywa-
lizacji przedstawiamy poniżej.
ile wyrzucisz: 1. Wojciech Schmidt, 2. Natalia 
Poloszyk, 3. Korneliusz Michalski, 4. Weroni-

ka Zalisz, 5. Mateusz Konieczny, 6. Ni-
kola Koźlik. Lotka: kl. 1-4 – 1. Bartosz 
Ławecki, 2. Dawid Golczyk, 3. Jakub 
Staszko; starsi – 1. Zofia Hajndrych, 2. 
Milena Szudra, 3. Zuzanna Kaczmarek. 
Piramida: kl. 1-4 – 1. Nadia Gurbacka, 
2. Nikola Gurbacka, 3. Nikola Biedrzyń-
ska; starsi – 1. Zofia Kaczmarek, 2. Mi-
lena Rydlichowska, 3. Zofia Hajndrych. 
Przekładanka: kl. 1-4 – 1. Jolanta Mu-
rek, 2. Anna Grygiel, 3. Nadia Gurbacka; 
starsi – 1. Agata Apolinarska, 2. Hanna 

Chruścicka, 3. Maja Chruścicka. kon-
kurs krajoznawczy: 1. Zofia Hajn-
drych, 2. Kacper Poloszyk, 3. Marceli-
na Wróblewska, 4. Hanna Chruścicka
W czasie zakończenia złazu najlepsi 
w poszczególnych konkurencjach 
otrzymali nagrody przygotowane 
przez organizatorów. Nagrodzono 
również najmłodszych wędrowców, 
którymi okazali się trzyletni Leon 
i pięcioletnia Iga Szymczakowie z 
Krzycka Wielkiego. Każdy uczestnik 

rajdu otrzymał ponadto znaczek rajdowy, a 
drużyny odebrały dyplomy uczestnictwa. 
Puchar dla najliczniejszej drużyny powę-
drował do reprezentacji włoszakowickiego 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Złaz „Wiosna w lesie” został dofinansowa-
ny przez Starostwo Powiatowe w Lesznie. 
Wsparcia organizatorom udzielili rów-
nież Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Gminny Ośrodek Kultury oraz Nadleśnic-
two Włoszakowice.

K. Jankowiak

„Wiosenne Łazikowanie”
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1 kwietnia Sala Trójkątna włoszakowic-
kiego Pałacu Sułkowskich wypełniła się 
do ostatniego miejsca. Tego dnia odbyła 
się bowiem jubileuszowa, piąta już edycja 
Gali Sportu, podczas której nagrodzono 
osoby biorące udział w Plebiscycie Sporto-
wym Gminy Włoszakowice.
Imprezę od mocnego uderzenia rozpoczął 
zespół rockowy Prorock (który grał rów-
nież w przerwach między ogłaszaniem 
wyników). Następnie prowadzący galę 
kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji Arkadiusz Szymczak powitał 
wszystkich obecnych, wśród których zna-
leźli się m.in.: wójt gminy Włoszakowice 
Robert Kasperczak, dyrektor Departamentu 
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Iza-
bela Mroczek, przewodniczący Rady Gmi-
ny Włoszakowice Kazimierz Kurpisz wraz 
z radnymi, sekretarz gminy Karolina Chle-
bowska, członkowie Kapituły, laureaci ple-
biscytu z osobami towarzyszącymi, prezesi 
klubów sportowych oraz dyrektorzy szkół.
Po krótkim wstępie przystąpiono do nagra-
dzania laureatów plebiscytu. W tym roku, 
po raz pierwszy w historii, o zwycięstwie 
decydowały tylko głosy członków Kapi-
tuły. W głosowaniu sms wybierano z kolei 
„najpopularniejszych” w poszczególnych 
kategoriach.
Kategoria Impreza 2020-2021 była jedyną 
kategorią, w której zwycięzca zdobył uzna-
nie zarówno w głosowaniu Kapituły, jak i 
w głosowaniu sms-owym. imprezą 2020-
2021 oraz Najpopularniejszą imprezą 
2020-2021 zostały 84. Mistrzostwa Pol-
ski w kolarstwie przełajowym. W imieniu 
głównego organizatora wydarzenia – KS 
Kołownik Włoszakowice – nagrody odebra-
li prezes klubu Grzegorz Mierzyński oraz 
sekretarz klubu Barbara Dąbkowska. w ka-
tegorii impreza 2020-2021 kolejne miej-
sca zajęły: 2. 35. Bieg Sokoła (TG „Sokół” 
Bukówiec Górny), 3. XVII Mistrzostwa 
Gminy Włoszakowice w Narciarstwie Al-
pejskim (TG „Sokół” Włoszakowice), 4. Fi-
nał Mistrzostw Wielkopolski w Piłce Ręcz-
nej kat. Dzieci Młodsze (MTS „Aktywne 
Włoszakowice”), 5. I Memoriał Antoniego 
Kaczmarka (MTS „Aktywne Włoszako-
wice”). w kategorii Najpopularniejsza 
impreza 2020-2021 kolejne miejsca zaję-
ły: 2. 35. Bieg Sokoła, 3. Finał Mistrzostw 
Wielkopolski w Piłce Ręcznej kat. Dzieci 
Młodsze, 4. XVII Mistrzostwa Gminy Wło-
szakowice w Narciarstwie Alpejskim, 5. I 
Memoriał Antoniego Kaczmarka.
Kapituła przyznała w tym roku także dwie 
Nagrody Specjalne za wkład w rozwój 

sportu gminnego oraz promowanie 
sportu i gminy Włoszakowice. Pierw-
szą z nich został uhonorowany po-
śmiertnie Leszek Jagodzik. Statuetkę 
z rąk wójta odebrała żona byłego pre-
zesa Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” we Włoszakowicach Justyna 
Jagodzik. Druga Nagroda Specjal-
na trafiła natomiast do Mażoretek 
„Twins”, które na przestrzeni ostat-
nich lat godnie reprezentowały naszą 
gminę na licznych zawodach, w tym 
na Mistrzostwach Polski i Mistrzo-
stwach Europy.
w kategorii Trener 2020-2021 
pierwsze miejsce zdobył trener SPR 
włoszakowice Ryszard kmiecik. 
kolejne miejsca zajęli: 2. Tomasz 
Gorwa (UKS Dragon Długie Stare), 
3. Jacek Matecki (SPR Włoszakowi-
ce), 4. Mikołaj Poloch (KS Kołownik 
Włoszakowice), 5. Małgorzata Jana-
szak-Zawiślak (Szkoła Tańca Margo), 
6. Bartłomiej Budner (SPR Włosza-
kowice).
Najpopularniejszym Trenerem 
2020-2021 został Mikołaj Po-
loch. kolejne miejsca zajęli: 2. 
Małgorzata Janaszak-Zawiślak, 3. To-
masz Gorwa, 4. Bartłomiej Budner, 5. 
Ryszard Kmiecik, 6. Jacek Matecki.
działaczem 2020-2021 została pre-
zes UkS przy zSo włoszakowi-
ce wiesława walkowska. kolejne 
miejsca zajęli: 2. Barbara Dąbkow-
ska (KS Kołownik Włoszakowice), 3. 
Rafał Jagodzik (SPR Włoszakowice), 
4. Jan Kot (TG „Sokół” Bukówiec 
Górny), 5. Grzegorz Trojanowski (TG 
„Sokół” Włoszakowice).
w kategorii Najpopularniejszy 
działacz 2020-2021 zwyciężyła Bar-
bara dąbkowska. kolejne miejsca 
zajęli: 2. Jan Kot, 3. Wiesława Wal-
kowska, 4. Grzegorz Trojanowski, 5. 
Rafał Jagodzik.
w kategorii Młodzieżowiec 2020-
2021 pierwsze miejsce zdobył Mar-
cin antoszewski (UkS dragon dłu-
gie Stare). kolejne miejsca zajęli: 
2. Damian Ratajczak (Unia Leszno/
Kolejarz Rawicz), 3. Lena Owsian-
na (UKS przy ZSO Włoszakowice), 
4. Maria Pracharczyk (UKS Achil-
les Leszno/Krokus Leszno), 5. Jakub 
Pracharczyk (UKS Achilles Leszno/
Krokus Leszno), 6. Zuzanna Michale-
wicz (KS Kołownik Włoszakowice), 
7. Tomasz Michalewicz (KS Koło-
wnik Włoszakowice), 8. Maja Waw-

rzyniak (ZSO Włoszakowice), 9. Kacper 
Czapczyński (SPR Włoszakowice), 10. 
Nikodem Lorenz (ZSO Włoszakowice), 
11. Maja Mocek i Damian Obiora (Szko-
ła Tańca Margo), 12. Dagmara Obiora i 
Maksymilian Apolinarski (Szkoła Tańca 
Margo), 13. Maciej Lecki (SPR Włoszako-
wice), 14. Wiktor Mejza (SPR Włoszako-
wice), 15. Igor Rypień (APR Leszno).
Najpopularniejszym Młodzieżowcem 
2020-2021 został igor Rypień. kolejne 
miejsca zajęli: 2. Kacper Czapczyński, 3. 
Maja Mocek i Damian Obiora, 4. Tomasz 
Michalewicz, 5. Marcin Antoszewski, 6. 
Maciej Lecki, 7. Zuzanna Michalewicz, 
8. Maja Wawrzyniak, 9. Dagmara Obiora 
i Maksymilian Apolinarski, 10. Nikodem 
Lorenz, 11. Damian Ratajczak, 12. Wiktor 
Mejza, 13. Lena Owsianna, 14. Maria Pra-
charczyk, 15. Jakub Pracharczyk.
W ostatniej kategorii uhonorowano spor-
towców. Sportowcem 2020-2021 zo-
stał Przemysław Jankowiak. kolejne 
miejsca zajęli: 2. Krzysztof Dąbkowski 
(PRO-FIT-BIKE), 3. Piotr Mierzyński (TC 
Chrobry SCOTT Głogów), 4. Szymon John 
(Klub Jeździecki Kalumet Boszkowo), 5. 
Andrzej Świętek (TG „Sokół” Bukówiec 
Górny), 6. Kacper Pludra (Unia Leszno/
Kolejarz Rawicz), 7. Anna Lipowa (Wer-
ner Kenkel Sport Team), 8. Jakub Koło-
dziejczyk (SPR Włoszakowice), 9. Leszek 
Zając (TG „Sokół” Bukówiec Górny), 10. 
Dawid Stachowiak.
Najpopularniejszym Sportowcem 
2020-2021 została anna Lipowa. ko-
lejne miejsca zajęli: 2. Leszek Zając, 3. 
Kacper Pludra, 4. Krzysztof Dąbkowski, 
5. Piotr Mierzyński, 6. Andrzej Świętek, 
7. Dawid Stachowiak, 8. Jakub Koło-
dziejczyk, 9. Przemysław Jankowiak, 
10. Szymon John.
Pod koniec imprezy wójt Robert Kasper-
czak pogratulował wszystkim nagrodzo-
nym osobom oraz podziękował im za 
ogromny wkład w rozwój sportu i promo-
cję naszej gminy. Gratulacje złożyła rów-
nież dyrektor Izabela Mroczek, odczytując 
list wystosowany przez wicemarszałka 
województwa wielkopolskiego Krzysztofa 
Grabowskiego.

***
Serdecznie dziękuję wszystkim tym, któ-
rzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do organizacji i przeprowadzenia plebi-
scytu i gali, a więc: wójtowi, Kapitule, 
zespołowi Prorock, lokalnym firmom oraz 
paniom Lucynie, Monice, Małgorzacie, 
Oktawii i Natalii.

Arkadiusz Szymczak, zdj. N.J.

JubIleuSZoWa Gala Sportu 
za nami
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Niedzielę 3 kwietnia wielu 
biegaczy zarezerwowało so-
bie na udział w 36. Biegu So-
koła w Bukówcu Górnym. W 
tym roku w imprezie uczest-
niczyło ponad 600 osób.
Rywalizacja toczyła się na 
kilku dystansach: 1 i 2 km 
dla dzieci i młodzieży, 4 km 
(te trzy biegi odbywały się po 
ulicach Bukówca Górnego) 
oraz 15 km (bieg główny pro-
wadzący poza granice wsi). W 
ramach biegu na najdłuższym 
dystansie rozgrywano także 
24. edycję Mistrzostw Polski 
Lekarzy w Biegach Ulicznych, w której 
wystartowało 14 uczestników. Dodatkowo, 
na miejscowym boisku szkolnym, przygo-
towano też bieg dla przedszkolaków.
Oficjalnego otwarcia biegu na koronnym 
dystansie dokonał wójt gminy Włoszako-
wice Robert Kasperczak, w towarzystwie 
starosty Leszczyńskiego Jarosława Waw-
rzyniaka, przewodniczącego Rady Gminy 

Włoszakowice Kazimierza Kurpisza 
oraz sołtysa Bukówca Tadeusza Ma-
lepszego. Zwycięzcą głównej rywa-
lizacji okazał się Mykola Mershe z 
Charkowa, który trasę 15 km pokonał 
w 48 min i 7 sek. Drugi był Paweł 
Tarasiuk z Poznania, a trzeci Miłosz 
Szcześniewski z Dąbcza. W kategorii 
kobiet wygrała Małgorzata Nowak z 

Pleszewa z czasem 59 min i 
57 sek., przed Agnieszką Woj-
taszek z Kościana i Martyną 
Zielińską z Leszna. Wśród 
uczestników reprezentujących 
gminę Włoszakowice najlep-
si okazali się Dawid Lipowy 
(56:53) i Renata Skorupińska 
(1:15:09).
Podczas końcowej dekora-
cji wójt Robert Kasperczak 
wręczył puchary najlepszym 
zawodniczkom i zawodni-
kom. Warto również wspo-
mnieć, że w trakcie im-
prezy odczytany został list 

gratulacyjny skierowany do organizato-
rów i uczestników zawodów przez wice-
marszałka województwa wielkopolskiego 
Krzysztofa Grabowskiego.
Impreza odbyła się pod honorowym patro-
natem wójta gminy Włoszakowice. kom-
plet wyników można znaleźć na stronie 
internetowej www.super-sport.com.pl.

N.J.

W sobotę 2 kwietnia we włoszakowickiej hali 
sportowo-środowiskowej odbył się Turniej Halo-
wej Piłki Nożnej Oldboy’s o Puchar Wójta Gminy 
Włoszakowice. Impreza została zorganizowana 
przez miejscowe Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół” przy współudziale Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.
Turniej rozpoczął się od powitania zaproszonych 
drużyn oraz przybyłych gości przez prezesa „Soko-
ła” Tomasza Pawłowskiego. Następnie oficjalnego 
otwarcia zawodów dokonał wójt Robert Kasper-
czak. Do rywalizacji przystąpiły następujące dru-
żyny: Oldboy’s Las Puszczykowo, Orły Czempiń, 
Sokół Włoszakowice I oraz Sokół Włoszakowice II. 
Zespoły rywalizowały ze sobą w systemie „każdy z 
każdym”, rozgrywając mecze trwające po 20 minut. 
Po rozegraniu sześciu spotkań organizatorzy zawo-
dów podsumowali wyniki. Turniej zakończył się 
zwycięstwem drużyny Oldboy’s Las Puszczyko-
wo. Drugie miejsce zajął Sokół Włoszakowice II, 
a trzecie zespół Orły Czempiń. Puchary dla zwy-
cięzców (w imieniu wójta) wręczył prezes Tomasz 
Pawłowski. Dodatkowo wręczono również pamiąt-
kową statuetkę dla najlepszego strzelca turnieju 
oraz nagrodę dla najlepszego bramkarza, którą 
otrzymali odpowiednio Bartosz Baranowski i Artur 
Grabarz (obaj z Oldboy’s Las Puszczykowo).
Puchary i nagrody ufundował Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Honorowy patronat nad wyda-
rzeniem objął wójt gminy Włoszakowice Robert 
Kasperczak.

Tomasz Pawłowski

Dwudniowe Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów, odbywające się w 
auli II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, zakończyły się szczęśliwie dla 
zawodników UKS ZSO Włoszakowice. Rozgrywając 7 rund szachów klasycz-
nych w 8 grupach wiekowych uzyskali oni 7 medali i 20 awansów do rozgrywek 
finałowych.
Medale w poszczególnych grupach wiekowych zdobyli: d-11 – Milena 
Primel (złoty), c-11 – Witold Zielinowski (brązowy), d-13 – Lena Owsianna 
(złoty) i Julia Włodarczyk (brązowy), d-15 – Zofia Jagodzik (srebrny), d-18 
– Gabriela Zielinowska (brązowy), c-18 – Mikołaj Biegański (złoty).
awanse, oprócz medalistów, uzyskali: d-11 – Wiktoria Grabowy i Natalia 
Biegańska, c-11 – Maksymilan Flieger, Jan Maszota, Krzysztof Dąbrowski 
i Wojciech Umławski, d-8 – Liliana Jastrzębska i Antonina Frankowska, 
d-13 – Julia Wawrzyniak, Anna Biegańska i Klaudia Obiora-Cansever, d-15 
– Zuzanna Biegańska, c-18 – Tobiasz Walkowski.
Opiekę nad dziećmi podczas zawodów sprawowały panie Izabela Włodar-
czyk, Marta Dziurla, Wiesława Walkowska i Katarzyna Ambroż. Analizy 
partii wykonywali Karolina Janiszewska i Jonasz Walkowski.

W. Walkowska, zdj. I. Włodarczyk

36. Bieg Sokoła

Halowy turniej oldbojów Siedem medali szachistów
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       kĄCik zdRowia

Nie tylko ładna ozdoba ogrodu – właściwości wiosennej forsycji
Bardzo trudno jej nie zauważyć, gdyż swo-
im intensywnym żółtym kolorem forsycja 
przyciąga wzrok praktycznie każdego. Jed-
nak krzew ten wyróżnia się nie tylko wyjąt-
kowym wyglądem, ale posiada także wiele 
cennych właściwości zdrowotnych.
Forsycja to jeden z najwcześniej kwitną-
cych krzewów. Kiedy inne rośliny nie mają 
jeszcze liści, u forsycji można już zobaczyć 
piękne kwiaty. Stanowią one cenne źródło 
rutyny, która wspomaga działanie witaminy 
C, podnosi ogólną odporność organizmu 
oraz uszczelnia i uelastycznia naczynia 
krwionośne. Wykazują też właściwości an-
tyoksydacyjne, rozkurczowe i uspokajają-
ce, a ze względu na zawartość kwercetyny 
(hamującej uwalnianie histaminy) rów-
nież przeciwzapalne i przeciwalergiczne. 
Forsycja obniża ponadto poziom glukozy 
we krwi. Z kolei obecne w niej saponiny 
trójterpenowe nadają roślinie właściwości 
wykrztuśnych, moczopędnych, przeciwbakteryjnych, przeciwwiruso-
wych i antygrzybicznych.
Jakby tego było mało, dzięki zawartości antocyjanów, forsycja znala-
zła także zastosowanie w kosmetyce. Pomaga stabilizować strukturę 

włókien kolagenowych i elastyny oraz 
opóźnia procesy starzenia się skóry.
Aby skorzystać z licznych właściwości 
forsycji wystarczy zrobić napar z jej 
kwiatów (można nim również przemy-
wać podrażnione i zmęczone oczy). Jak 
go jednak przygotować? W pierwszej ko-
lejności trzeba oczywiście zebrać kwiaty, 
najlepiej tuż po rozwinięciu lub gdy są 
jeszcze na wpółotwarte. Później warto 
je ususzyć na zapas – suszymy w su-
chym, ciemnym i przewiewnym miej-
scu, bez dostępu promieni słonecznych 
(prawidłowo zasuszone nie powinny 
stracić koloru). Następnie należy zalać 
garść suszonych lub świeżych kwiatów 
2 szklankami gorącej wody i zostawić 
całość pod przykryciem na 30-40 minut. 
Po tym czasie odcedzamy i pijemy goto-
wy napar, najlepiej z dodatkiem cytryny. 
Warto dodać, że kwiaty forsycji są jadal-

ne, więc jeśli mamy do nich nieograniczony dostęp, to możemy z po-
wodzeniem zdobić nimi wiosenne kanapki, dodawać je do sałatek 
i surówek albo wykonać z nich nalewkę.

Natalia Malanowska

Rafał Jagodzik – prezes Gminnego Zakładu 
Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach 
oraz radny Rady Powiatu Leszczyńskiego

Z domu nie wyjdę bez… śniadania
Mój sposób na dobry humor… jest bardzo prosty – robić to co lubię
Ulubione powiedzenie… „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”
Ulubiona potrawa… sałatka grecka
Gdy byłem mały chciałem zostać… chyba kierowcą dużej ciężarówki
Książka, którą ostatnio przeczytałem to… „Geneza” Robina Cooka
Moim autorytetem jest… moja osobista Pani Mama
Zawsze znajdę czas na… jazdę rowerem
Nie potrafię zrozumieć… bardzo nie lubię obłudy i fałszu
Najbardziej cieszę się, gdy… mogę sprawić komuś radość
Chciałbym w sobie zmienić… jestem jaki jestem, szkoda czasu na zmiany
Lubię wracać do… może nie do, ale nad Bałtyk i na Przełom dunajca
Moje ulubione święto to… majówka
Ulubiony film… „Nie lubię poniedziałku”
Miejsce, w którym chciałbym się znaleźć… jest ich wiele, ale wyprawa rowero-
wa po Norwegii to jest na dziś mój top 1
Ulubiona impreza w gminie Włoszakowice… Rockowe Granie przy Platanie
Najciekawsza tradycja wywodząca się z gminy Włoszakowice… tradycja  
powszechnego muzykowania
Najbardziej magiczne miejsce w gminie Włoszakowice… cała nasza gmina jest 
wyjątkowa i piękna

A.A.

           

                                                                                                                                                                                                   RÓŻNoŚCi

Znani, nieznani – Rafał Jagodzik
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  kRzYŻÓwka  NR  316

Poziomo:  3) urok, wdzięk, 7) konkurentka, 8) machina 
oblężnicza do burzenia zamkowych murów, 9) blizna po 
ranie, 11) żelazne łańcuchy do skuwania rąk lub nóg więź-
niom, 12) właściciel statku, 13) część godziny, 16) obuwie z 
jednego kawałka drewna (ułóż z liter: a, a, o, b, s, t), 20) ma 
burmistrza lub prezydenta, 21) Witold, żołnierz Armii Krajo-
wej, organizator ruchu oporu w Oświęcimiu, zamordowany 
przez komunistów w 1948 r., 22) rodzaj gry w kule, bowling,  
23) marka samochodów, motocykli, quadów, 27) kolorowy 
pasek naszyty na boku zewnętrznego szwu spodni, 31) wyda-
rzenie wywołujące zgorszenie i oburzenie, 32) tu przed laty 
trysnęła ropa, miasto w woj. zachodniopomorskim, 33) rzeka, 
lewobrzeżny dopływ Wełny, przepływa przez Wągrowiec,  
34) jest nią Ziemia, Mars, Wenus, 36) pracują na nartostradach, 
37) organ dowodzenia w wojsku.
Pionowo: 1) smakołyk, 2) sojusznik, sprzymierzeniec,  
3) miasto w woj. warmińsko-mazurskim w pow. Szczytno,  

4) egzotyczna jaszczurka, 5) był sądzony razem z Jezusem,  
6) poroże kozła sarny (w liczbie pojedynczej), 9a) kończy partię 
szachów, 10) przyjaciel Atosa i Portosa, 14) jedna z wielkich 
religii, 15) pozaukładowa jednostka masy, symbol aptekarski, 
17) zabytkowy park w śródmieściu Warszawy, 18) narząd,  
19) wnosi odwołanie od wyroku, 24) płynie przez Żelazo-
wą Wolę, 25) rzecz wyjątkowa, niepowtarzalna, 26) ukryta 
złośliwość, pogarda, 28) ksywa, pseudonim, przezwisko,  
29) kierowca samolotu, 30) drogocenna rzecz, 35) symbol 
sodu.
Litery zaznaczone w prawym dolnym rogu kratek uszerego-
wane od 1 do 19 utworzą rozwiązanie. Rozwiązanie prosimy  
nadesłać do redakcji w ciągu dwóch tygodni od ukazania się 
miesięcznika. 
Rozwiązanie krzyżówki nr 315 brzmi: „wioSENNE kwia-
TY”. Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie wylosowała Mag-
dalena Cichoszewska z Sądzi. GRaTULUJEMY! 
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Skup złomu 

i metali kolorowych
Odbiór własnym transportem

Sprzedaż używanych rur, 
kątowników, dwuteowników

Bukówiec Górny,
ul. Jana Wańskiego 2 c,

TEL. 605 693 358

   GaBiNET 
   REHaBiLiTaCJi 
   i FizYkoTERaPii 

włoszakowice, ul. Leśna 1 k 
(nowy budynek przy Chacie Polskiej)

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

* magnetoterapia * laseroterapia 
*elektrolecznictwo - TENS, diadYNaMik,

 iNTERFERENCJa, GaLwaNizaCJa, JoNToFoREza, 

TRaBERT, koTz, ELEkTRoSTYMULaCJa

* terapia ultradźwiękami  

REHaBiLiTaCJę RUCHowĄ
ćwiczenia indywidualne dobrane do schorzenia, 

ćwiczenia w grupie np. przy bólach kręgosłupa, stawów

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

* kobiet w ciąży

kiNESioTaPiNG - PLaSTRowaNiE
FaLę UdERzENiowĄ

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

NowoŚĆ!!! 
koMoRa HiPERBaRYCzNa (tlenoterapia)

Rejestracja pod nr tel. 510 250 866
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Firma „MiET-PoL”
dominice 9

tel. 65 53 71 214,  501 406 112

oferuje usługi w zakresie: 
* mechanika pojazdowa i blacharstwo

* diagnostyka komputerowa samochodowa 
* wymiana oleju Shell Helix

* serwis klimatyzacji

                

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

Tel. 

722 227 597

oGŁoSzENia dRoBNE
Sprzedaż drewna kominkowego. 
kontakt: tel. 603 138 048,  601 063 381.

* * * * *
zakład ogólnobudowlany Piotr Fliger, 
włoszakowice, ul. kurkiewicza 5.
kontakt: tel. 609 065 772.

* * * * *
zatrudnię mechanika i blacharza 
samochodowego oraz uczniów.
kontakt: tel. 65 53 30 690 lub 600 187 243.

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

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

Płatność po otrzymaniu zasiłku ZUS, KRUS
Ceny producenta!

Przyjmę uczniów w zawodzie stolarz

koMPLEkSowE 
USŁUGi  PoGRzEBowE

 
              „Mocek”

KARCHER tel. 697 647 970
PRoFESJoNaLNE PRaNiE i CzYSzCzENiE:

* TaPiCERki MEBLowEJ: 
kanap, wersalek, krzeseł, narożników 

pokojowych i kuchennych, tapczanów, sof, 
puf, foteli, kompletów wypoczynkowych 

3, 2, 1 itp., dywanów, wykładzin

* TaPiCERki SaMoCHodowEJ:
samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe

DOjaZD DO KlienTa. faKTURa VaT

ul. Starkowska 26
BOSZKOWO

Gabinet oferuje

BONY PODARUNKOWE
* MASAż LECZNICZY (terapia punktów spustowych,  masaż tkanek głębokich)  * DRENAż LIMFATYCZNY  * SUCHE IGłOWANIE

* PINOTERAPIA  * REFLEKSOTERAPIA STóP  * TERAPIA STAWóW SKRONIOWO-żUCHWOWYCH  * ŚWIECOWANIE USZU
* KINESIOTAPING  * MASAż SHANTALA (dla dzieci)  * MASAż KOBIET W CIążY  * MASAżE RELAKSACYJNE: 

masło shea, olejek zapachowy, ciepły wosk, czekolada, gorące  kamienie  * ZABIEGI SPA (peeling, okład, masaż)  
* BANDAżE AROSHA  * MASAż MALEZYJSKI  * MASAż LOMI-LOMI NUI  * MASAż TWARZY I GłOWY  * MASAż KOBIDO

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






