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W naszej pamięci ciągle trwasz,
z ciepłym wspomnieniem wraca Twa twarz,
w tęsknoty łzach, które płyną
i w czasie, który przeminął.
Za te przepiękne, wspólne w życiu chwile, 
za dobro, którego dawałaś Mamusiu tyle,
każdego roku, każdego dnia 
niech Pan Bóg zbawienie Tobie da…

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy wzięli udział w ostatnim pożegnaniu 

naszej mamy i babci

śp. Eugenii Józefowskiej
Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy 
do pani Haliny Florek, państwa Małgorzaty 
i Wojciecha Kenklów, księdza proboszcza 

Zbigniewa Dobronia, organisty, pani Wiesławy 
Józefczak, pani Arlety Małeckiej z Chórem Pań, 

rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów 
za liczny udział w modlitwach różańcowych 

oraz we mszy świętej pogrzebowej, zamówione in-
tencje mszalne, ofiarowane komunie święte 
oraz złożone kondolencje, kwiaty i znicze.

Składają
córka z synami

MIGAWKA Z GMINY
Wrzesień i paździer-
nik to bez wątpienia 
środek grzybowego 
sezonu. W grzyby, i to 
całkiem spore, obfitują 
również włoszakowic-
kie lasy. Dowodem na 
to są ogromne praw-
dziwki znalezione 
przez pana Lecha Te-
lickiego z Boszkowa-
Letniska. Na zdjęciu 
dumny grzybiarz ze 
swoimi zdobyczami 
oraz dwójką wnuków 
– Marysią i Antkiem.

PODZIĘKOWANIE
Od dożynek upłynęło już trochę czasu, ale nigdy nie jest 
za późno na podziękowania. W związku z tym sołtys i Rada 
Sołecka oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Sądzi składają 
serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, bez któ-
rych pomocy nie udałoby się zorganizować tej imprezy. A 
byli nimi: Urząd Gminy Włoszakowice, Urząd Gminy Świę-
ciechowa, Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach, 
firma Werner Kenkel Sp. z o.o. z Krzycka Wielkiego, Mał-
gorzata i Wojciech Kenklowie z Sądzi, Sandra Martynów 
z Krzycka Małego, firma Trans-Lech Leszek Krzelowski z 
Krzycka Wielkiego, Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach, 
grupa muzyczna Kobo plus, Okręgowa Stacja Kontroli Po-
jazdów SKR Włoszakowice, firma Champion Roland Wit-
kiewicz z Sądzi, Marcin Staszko FIN UP Ubezpieczenia-
Finanse, sołtys i Rada Sołecka Krzycka Wielkiego, sołtys 
i Rada Sołecka Krzycka Małego, apteka Lawenda Liliana 
Budzińska z Krzycka Wielkiego, sklep To i Owo z Sądzi, firma 
Dekarstwo-Ciesielstwo Kamil Małecki z Sądzi, Akademia 
Jazdy Konnej z Sądzi, Stajnia Koni Arabskich z Sądzi, Bar-
bara i Witold Polochowie z Sądzi, Elżbieta i Janusz Gert-
nerowie, Helena Piotrowska z Sądzi, firma Wodstal Piotr 
Gąd Sp.k., firma Transport Przetwórstwo Drewna Jacek 
Frankowski, firma PPH Willer Sp. z o.o., firma Paletex Sp. 
z o.o., firma Ideal-Dom Piotr Józefiak z Bukówca Górnego, 
Magdalena i Krzysztof Józefczakowie z Krzycka Wielkiego, 
salon fryzjerski Agnieszka Poloszyk z Bukówca Górnego, 
salon kosmetyczny Milena Przybylska z Bukówca Górnego, 
drogeria Laboo Patryk Szulc z Włoszakowic, restauracja 
Stodoła z Bukówca Górnego, pracownia krawiecka Katia, 
Justyna i Tomasz Dybowie z Krzycka Wielkiego, Halina Lokś, 
Tomasz Kubacki z Krzycka Wielkiego, Marlena i Daniel Kru-
kowie z Włoszakowic, Anita i Grzegorz Pindarowie z Krzyc-
ka Wielkiego oraz Mieczysław Lipowy z Krzycka Wielkiego. 
Dziękujemy również Paniom za upieczenie pysznych ciast 
oraz wszystkim tym, którzy bezinteresownie pomogli przy 
obsłudze dożynek.
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Kolejny projekt zrealizowany 
przez gminę Włoszakowice

Sprawcy zostali ukarani 

W ostatnim czasie dzielnicowi z Komendy Policji we Włoszakowicach 
ukarali mandatem karnym osoby, które wyrzuciły śmieci do pobliskiego 
lasu. Odpady znalazł przechodzień, alarmując o tym fakcie organy gminne 
oraz policję. Udało się dotrzeć do właścicieli śmieci, ponieważ mundurowi 
znaleźli wśród nich dane osobowe. Poza mandatem sprawcy zostali zobo-
wiązani do usunięcia porzuconych odpadów.
Wyrzucanie śmieci w miejscach zabronionych to temat wciąż aktual-
ny. Mimo apeli władz o ochronę środowiska niektórzy nadal wyrzucają 
odpady do lasu, w parku, na łąkę czy inne tereny zielone. Przez to obiekty 
przyrody zamieniają się w dzikie wysypiska i tracą na walorze estetycz-
nym, nie wspominając już o ekologicznym.
Trzeba zdać sobie sprawę, że wyrzucanie śmieci do lasu stanowi wykro-
czenie z art. 162 Kodeksu wykroczeń, które podlega karze nagany bądź 
grzywny w wysokości od 20 do nawet 5 tys. zł. Mandat nakładany jest 
przez służby mundurowe, zazwyczaj policję, straż leśną, gminną lub miej-
ską. Mimo to wiele osób nadal lekceważy obowiązujące przepisy.
Dlatego też kierujemy apel do mieszkańców gminy Włoszakowice o to, aby dbali 
o środowisko i nie wyrzucali śmieci w miejscach zakazanych. Natomiast osoby, 
które znalazły odpady w tego typu miejscach proszone są o powiadomienie od-
powiednich organów. Jeśli jesteś świadkiem, że ktoś wyrzuca śmieci np. do lasu, 
to warto zrobić zdjęcia lub nawet nagrać filmik z tym procederem. Wtedy łatwiej 
będzie ustalić tożsamość sprawcy, dotrzeć do niego i odpowiednio ukarać.
Na terenie gminy Włoszakowice, zgodnie z harmonogramem, zbierane są odpady 
komunalne, zarówno zmieszane, jak i selektywne. Posegregowane śmieci można 
oddawać w dowolnej ilości. Ponadto przy ulicy Wolsztyńskiej 34 we Włoszako-
wicach funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Bądźmy odpowiedzialni, dbajmy o środowisko!                                          N.K.

Uczniowie ZSO Włoszakowice 
z wizytą u wójta 

7 października w Salce Masońskiej włoszakowickie-
go Pałacu Sułkowskich odbyło się spotkanie z ucznia-
mi Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszako-
wicach, którzy wrócili niedawno z rajdu rowerowego 
Gold Star Mission 500 w Stanach Zjednoczonych.
W spotkaniu, poza uczniami, uczestniczyli wójt 
gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, sekretarz 
gminy Karolina Chlebowska i opiekunowie wyjaz-
du – dyrektor ZSO Włoszakowice Jarosław Zielon-
ka oraz nauczyciel informatyki i robotyki Mirosław 
Marciniak. 
Uczniowie podzielili się wrażeniami i ciekawymi spo-
strzeżeniami, które towarzyszyły im w czasie wyjazdu. 
Spotkanie wzbogacone zostało obszerną fotorelacją.
Przypomnijmy, że w czasie pięciodniowego rajdu 
młodzież pokonała na rowerach łącznie 800 km. Był 
też czas wolny, który wykorzystali na zwiedzanie.
Wyjazd ten możliwy był dzięki wsparciu finanso-
wemu gminy Włoszakowice. Uczniowie, w podzię-
kowaniu za pomoc, złożyli na ręce włodarza naszej 
gminy kolaż wykonany ze zdjęć z podróży. Z kolei 
za godne reprezentowanie gminy poza granicami 
kraju wójt Robert Kasperczak wręczył uczestnikom 
wyjazdu pamiątkowe upominki.                         N.K.

26 września w Sali Trój-
kątnej włoszakowickiego 
Pałacu Sułkowskich wójt 
gminy Włoszakowice 
Robert Kasperczak oraz 
sekretarz gminy Karoli-
na Chlebowska spotkali 
się z rodzinami byłych 
pracowników PGR, które 
zakwalifikowały się do 
udziału w projekcie pn. 
„Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwo-
ju cyfrowym – Granty PPGR”.
Podczas spotkania wydano łącznie 112 laptopów, 21 kompute-
rów stacjonarnych oraz 6 tabletów dla uczniów od „zerówki” 
do ostatniej klasy szkoły średniej, których rodzice, dziadkowie 
lub pradziadkowie pracowali w PGR-ach. Łącznie do gminy 

Włoszakowice wpłynęło 
171 wniosków o zakup 
takiego sprzętu. Po zwe-
ryfikowaniu złożonych 
dokumentów samorząd 
pozytywnie rozpatrzył 
139 z nich.
Centrum projektów Pol-
ska Cyfrowa przyznała 
gminie Włoszakowice 
dofinansowanie w wy-
sokości 394.100 zł na 
zakup wnioskowanego 

sprzętu oraz ubezpieczenie go. Dofinansowanie realizowane 
było w formie grantu (nie wymagano wkładu własnego).
Łączny koszt zakupu powyższego sprzętu to 329.678,13 zł. Po-
nadto sprzęt został ubezpieczony na okres 24 miesięcy za kwotę 
14.505,84 zł.                                                                          N.J.
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Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
odeszła na emeryturę 

29 września pożegnano odchodzącą na emeryturę Dorotę Mierzyńską-Patrza-
łę – wieloletnią kierownik Urzędu Stanu Cywilnego we Włoszakowicach.
Dorota Mierzyńska-Patrzała w strukturach Urzędu Gminy Włoszakowice 
przepracowała ponad 40 lat, w tym przez 31 lat kierowała Urzędem Stanu 
Cywilnego. Pełniła także m.in. funkcje inspektora ds. ewidencji ludności 
i dowodów osobistych oraz kierownika Biura Spraw Obywatelskich.
W liście gratulacyjnym skierowanym na jej ręce, w imieniu własnym oraz 
wszystkich pracowników urzędu, wójt gminy Włoszakowice Robert Kasper-
czak napisał m.in.: To przy Pani udziale związek małżeński zawarła niezliczo-
na ilość par, nie tylko z terenu naszej gminy, ale również spoza niej. Można 
powiedzieć, że pełniła Pani piękną funkcję „powiernika miłości”, otwierając 
nową drogę życia dla bardzo wielu osób. Wyrażam nadzieję, że obowiązek 
ten, będący także przywilejem, przyniósł Pani wiele radości i satysfakcji.
Teraz przyszedł czas na nową drogę życia dla Pani. Czymże bowiem jest eme-
rytura, jeśli nie nowym rozdziałem w życiu człowieka. Na ten rozdział życzę 
Pani wszelkiej pomyślności, wielu radosnych chwil oraz spełnienia jak dotąd 
niespełnionych marzeń i zamierzeń.

N.J.

Nowa kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego 

Z dniem 30 września stanowisko kierownika Urzę-
du Stanu Cywilnego we Włoszakowicach objęła 
Beata Grzesiecka, zatrudniona w drodze awansu 
wewnętrznego.
Beata Grzesiecka ukończyła studia magisterskie 
z administracji publicznej. Z Urzędem Gminy Wło-
szakowice związana jest od 10 czerwca 1996 roku, 
początkowo pracując w sekretariacie, a następnie na 
stanowisku ds. ochrony środowiska. Od 2003 roku 
pracowała w Biurze Spraw Obywatelskich na stano-
wisku inspektora, jednocześnie w latach 2006-2008 
roku będąc zastępcą kierownika USC.
Dokumenty o zatrudnieniu na stanowisku kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego wręczył Beacie Grzesiec-
kiej wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, 
życząc jej sukcesów zawodowych, wytrwałości oraz 
satysfakcji z codziennej pracy.

N.K.

Z dniem 16 września stano-
wisko dyrektora Gminnej 
Biblioteki Publicznej we 
Włoszakowicach objął Prze-
mysław Kuchcicki. Zastąpił 
on na tym stanowisku do-
tychczasową dyrektor Eweli-
nę Skopińską.
Przemysław Kuchcicki po-
siada doświadczenie dzien-
nikarskie jako aktywny ko-
respondent prasy lokalnej. 
Na swoim koncie ma też 
zwycięstwo w kilku konkur-
sach literackich, w tym m.in. 
w Wojewódzkim Konkursie 
Literackim im. Stanisława 
Grochowiaka. Ponadto jest 
autorem tomiku wierszy, ksią-
żek dotyczących dziejów regionu (w tym również gminy Włosza-
kowice) oraz książki o dziejach Nadleśnictwa Włoszakowice.
Nowy dyrektor zajmował się kształceniem młodzieży jako 

instruktor modelarstwa. Na-
stępnie pracował jako asy-
stent muzealny i kierownik 
działu historii w Muzeum 
Ziemi Wschowskiej, jako 
asystent prezesa zarządu ds. 
marketingu, promocji i kon-
taktów z mediami w Banku 
Spółdzielczym we Wschowie 
oraz na stanowisku ds. pozy-
skiwania środków zewnętrz-
nych i jako specjalista ds. 
promocji i komunikacji ze-
wnętrznej w Centrum Kultu-
ry i Rekreacji we Wschowie.
Wójt gminy Włoszakowice 
Robert Kasperczak wręczył 
dyrektorowi Przemysławo-
wi Kuchcickiemu dokumen-

ty o zatrudnieniu oraz życzył mu sukcesów zawodowych, 
wytrwałości i satysfakcji z codziennej pracy.

N.K.

Nowy dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
we Włoszakowicach
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Gmina Włoszakowice 
otrzymała wsparcie finansowe 

w ramach WRPO na lata 2014-2020

Na podstawie uchwały nr 5571/2022 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 8 września 2022 roku gmina Włosza-
kowice uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Termomoderni-
zacja wraz z wewnętrzną przebudową budynku sali wiejskiej 
i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym”. Wysokość przyzna-
nego wsparcia wyniesie 1.270.506,16 zł. Warto podkreślić, że 
z listy 59 pozytywnie ocenionych projektów tylko 17 zostało 
wybranych do dofinansowania, a wniosek naszej gminy znalazł 
się na bardzo wysokim 8. miejscu.
Powyższa inwestycja obejmuje m.in. remont dachu wraz z wy-
mianą poszycia, termomodernizację i malowanie elewacji, wy-
mianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, przebudowę 
istniejącej sieci ogrzewania na gazową oraz montaż paneli fo-
towoltaicznych. Dodatkowo wewnątrz trwają prace remontowe 
polegające na wymianie/budowie instalacji sanitarnej, gazowej 
i energetycznej oraz klimatyzacji.
Koszt zadania to 3.559.152,60 zł brutto z terminem realizacji do 
20 tygodni od daty zwarcia umowy, tj. od 6 czerwca br.

N.J.

Zgodnie z har-
m o n o g r a m e m 
przebiegają ro-
boty związane 
z modernizacją 
budynku sali 
wiejskiej i re-
mizy strażackiej 
w Bukówcu Gór-
nym. W drugiej 
połowie wrze-
śnia postęp prac 
wizytowali wójt 
gminy Włosza-
kowice Robert 
Kasperczak, soł-
tys wsi Tadeusz 
Malepszy oraz 
kierownik Biura 
Nieruchomości 

i Budownictwa Urzędu Gminy Marzena Klefas-Majewska.
Wykonywane wówczas prace polegały na wymianie okien 
i drzwi w remizie strażackiej, tynkowaniu i szpachlowaniu 
ścian, położeniu płytek w łazienkach oraz fugowaniu. Wykona-
ne zostały również instalacje pod klimatyzację oraz oświetlenie. 
Ponadto wymieniono pokrycie dachu na blachodachówkę oraz 
położono tynk zewnętrzny. W kolejnym etapie powstały schody 
wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

N.J.

Z początkiem września Gminny 
Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
zakończył prace polegające na 
wymianie azbestowo-cemento-
wej sieci wodociągowej na uli-
cach Zachodniej, Apolonii Pra-
łat, Mikołaja Kopernika oraz 
3 Maja we Włoszakowicach. 
Była to największa tegorocz-
na inwestycja modernizacyjna 
uwzględniona w harmonogra-
mie robót spółki. 
W efekcie przeprowadzonych prac modernizacyjnych dokonano:
l budowy sieci wodociągowej z rur PVC DN160 o długości 712 m,
l budowy sieci wodociągowej z rur PVC DN110 o długości 748 m,
l budowy sieci wodociągowej z rury PE DN63 o długości 60 m,
l montażu hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych DN80 
    w liczbie 5 sztuk,
l wymiany i przepięć przyłączy wodociągowych w liczbie 49 sztuk,
l przepięć wodociągowych sieci rozdzielczych w liczbie 6 sztuk.

Po zakończeniu wymiany infra-
struktury wodociągowej, na zle-
cenie Zarządu Dróg Gminnych 
we Włoszakowicach, dokona-
no ułożenia nowej nawierzchni 
asfaltowej na całej szerokości 
drogi wraz z odwodnieniem li-
niowym na ulicach Zachodniej 
(od skrzyżowania z ul. K. Kur-
pińskiego do skrzyżowania z ul. 
Leśną) oraz Apolonii Prałat. Po-
nadto (odpowiednio do zakresu 

prac) na ulicy Zachodniej odtworzono chodniki z kostki bru-
kowej, a na ulicy Apolonii Prałat wymieniono chodnik wraz 
z krawężnikami drogowymi. Następnie, również w porozu-
mieniu ZDG, utwardzono tłuczniem granitowym wierzchnią 
warstwę wykopu po przeprowadzonych pracach ziemnych na 
ulicy Zachodniej (od skrzyżowania z ul. Leśną do ul. M.Ko-
pernika).

GZK

Zakończono wymianę sieci wodociągowej 
na czterech włoszakowickich ulicach 

Trwa remont sali i remizy strażackiej 
w Bukówcu Górnym
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Powiat leszczyński planuje przebudowę ważnych dróg

27 września w Urzędzie Gminy Włoszakowice miało miejsce 
spotkanie, którego tematem była analiza dokumentacji projek-
towo-technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4759P od 
Krzycka Wielkiego, przez Sądzię, do Bukówca Górnego.
W spotkaniu, poza wójtem gminy Włoszakowice Robertem 
Kasperczakiem, uczestniczyli również starosta leszczyński 
Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Michał Wiśniewski, za-
stępca kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie 
Jarosław Dokurno, kierownik Zarządu Dróg Gminnych we 

Włoszakowicach Radosław Sieracki oraz projektanci.
Aktualnie przygotowywany jest także jeszcze jeden projekt zle-
cony przez powiat leszczyński. Dokumentacja projektowo-tech-
niczna obejmuje modernizację części ulicy Grotnickiej, od skrzy-
żowania z ulicą Karola Kurpińskiego do rozwidlenia na Grotniki 
i Dłużynę.
Dokumentacje projektowe obu powyższych inwestycji mają być 
gotowe do końca br.

N.J.

Gmina Włoszakowice złożyła do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie 
zadnia pn. „Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórnej w miej-
scowości Włoszakowice”.
Przebudowa ulicy Jana Otto będzie obejmowała m.in. budowę 
nowego ciągu pieszego, nowej nawierzchni asfaltowej wraz 
z odwodnieniem oraz przejść dla pieszych, a także wykonanie 
oznakowania poziomego i pionowego. Z kolei roboty na ulicy 
Podgórnej będą polegały m.in. na budowie nowej nawierzch-
ni asfaltowej wraz z wykonaniem pobocza.
Zakładany koszt inwestycji to 4.136.957,40 zł brutto, z czego 
dofinansowanie ma wynieść 63,63 % kosztów kwalifikowa-
nych. Wniosek został złożony w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

N.J.

Gmina Włoszakowice 
złożyła wniosek o dofinansowanie 

na przebudowę dwóch ulic

Zgodnie z dokumentacją techniczną przebudowy ulic Zachodniej 
i Apolonii Prałat we Włoszakowicach firma Przedsiębiorstwo 
Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. zamontowała 9 barierek drogowych 
U-11a (na wysokości skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Leśną) 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowe-
go. Dodatkowo wyremontowane zostały także znajdujące się w 
tym miejscu murki na przepuście wodnym.
Przypomnijmy, że przebudowa powyższych ulic obejmowała 
wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,2-1,8 
m, zjazdów do posesji oraz odwodnienia drogi. Ułożona została 
także warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o szerokości od 5,8 
m do 6,2 m.
Ostatnim etapem inwestycji będzie wykonanie oznakowania pio-
nowego oraz poziomego obu ulic.

N.J.

Nowe elementy zwiększające 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym
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Z początkiem października pracownicy Zarządu Dróg Gmin-
nych we Włoszakowicach rozpoczęli nasadzenia sadzonek za-
kupionych z budżetu gminy. Nowe krzewy pojawiły się na ulicy 
Powstańców Wielkopolskich w Bukówcu Górnym.
Sadzonki krzewu ligustr pospolity w ilości 550 sztuk zastąpi-
ły nieestetyczny żywopłot na odcinku 165 m we wspomnianej 
miejscowości.
Dodatkowo pracownicy ZGD nadal wykonują prace związa-
ne z nasadzeniami oraz uzupełnianiem istniejących w gmin-
nych miejscowościach punktów zieleni. Natomiast pod koniec 
października będą wykonywane pierwsze nasadzenia drzew 
miododajnych zakupionych z dotacji z budżetu województwa 
wielkopolskiego.
Pamiętajmy, że roślinność oprócz odpowiednich warunków at-
mosferycznych potrzebuje również uwagi ze strony mieszkań-
ców gminy. Prosimy zatem o troskę zarówno o nowe, jak i do-
tychczasowe elementy krajobrazu, które służą nam wszystkim. 
Warto zgłaszać wszelkie akty wandalizmu i nie dopuszczać do 
nich. Wspólnie zadbajmy o zieloną stronę naszej okolicy!

J.W.

6 października w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice pod-
pisano umowę na realizację zadania pn. „Budowa (przebudowa) 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 metrów 
w obrębie Zbarzewo”. Wykonawcą inwestycji wyłonionym 
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym została 
firma Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.
W obecności wójta gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka, 
ze strony Zarządu Dróg Gminnych, umowę podpisał kierownik 
jednostki Radosław Sieracki przy kontrasygnacie głównego 
księgowego Szymona Marcinka. Natomiast ze strony wykonaw-
cy stosowny podpis złożył prezes Zarządu Wojciech Rajewski.
Zakres robót będzie obejmował wykonanie podbudowy z ka-
mienia łamanego oraz nawierzchni asfaltowej o długości 400 
m i szerokości 4 m. Koszt inwestycji wyniesie 244.770 zł brutto 
z terminem realizacji do 21 października 2022 roku.
Zadanie będzie współfinansowane przez Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Na podstawie uchwały nr XLIV/852/22 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2022 r. 
gmina Włoszakowice otrzymała na nie dofinansowanie w wyso-
kości 79 tys. zł.

N.J.

Podpisano umowę na budowę dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych

Kolejne nasadzenia roślin 
w gminie Włoszakowice

Ostatnie tegoroczne dożynki w gminie Włoszakowice miały 
miejsce w sobotę 17 września. Tego dnia zakończenie żniw 
świętowali mieszkańcy jednej z najmniejszych okolicznych 
wiosek, czyli Skarżynia.
Uroczystości dożynkowe odbyły się tradycyjnie w miejscowej 
sali wiejskiej. Tutaj, obok licznie zgromadzonych mieszkańców 
Skarżynia z sołtysem Stanisławem Grochowym na czele, obecni 
byli również przedstawiciele władz samorządowych w osobach 
wójta gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka oraz przewod-
niczącego Rady Gminy Kazimierza Kurpisza. Włodarz naszej 
gminy nie tylko wygłosił okolicznościowe przemówienie, dzię-
kując rolnikom za trud włożony w produkcję żywności, ale też 
odebrał z rąk członkiń skarżyńskiego Koła Gospodyń Wiejskich 
chleb upieczony z tegorocznej mąki. Następnie bochenek ten zo-
stał rozkrojony i rozdzielony wśród uczestników dożynek.
W części artystycznej imprezy wystąpiły młode solistki Studia 
Muzyki Szymona Gądy. Były to (w kolejności występowania): 
Alicja Błaszczyk, Wiktoria Nadtochiy, Lena Kubaczyk i Klau-
dia Piechel. W ich wykonaniu wybrzmiały największe przeboje 

współczesnej muzyki popularnej, a także znane i lubiane pio-
senki dziecięce.
Podobnie jak dożynki w pozostałych gminnych miejscowo-
ściach, tak i święto plonów w Skarżyniu zakończyło się wspól-
ną zabawą taneczną, którą w tym przypadku poprowadził didżej 
Marian Furman.

A.A., zdj. D. Jerzyk

Koniec sezonu dożynkowego



  www.wloszakowice.pl                                                  WYDARZENIA                                                                Nasze Jutro str. 9

Pierwszego dnia października Koło Gospodyń 
Wiejskich w Zbarzewie obchodziło jubileusz 
55-lecia swojego istnienia. Uroczystości z tej 
okazji odbyły się w zbarzewskim kościele pa-
rafialnym oraz w pobliskiej sali wiejskiej.
Jubileuszową mszę świętą odprawił proboszcz 
parafii w Zbarzewie i Niechłodzie ksiądz Ro-
bert Bach. Następnie, już w sali wiejskiej, 
historię i najważniejsze osiągnięcia świętują-
cego Koła przedstawiły jego przewodnicząca 
Mariola Zimniewicz oraz sekretarz Genowefa 
Mikołajczak. Głos zabrał również wójt gmi-
ny Włoszakowice Robert Kasperczak, który 
wręczył paniom czek podarunkowy, a także 
złożył na ręce wszystkich członkiń KGW 
listy gratulacyjne. Poza nim życzenia jubi-
latkom składali m.in.: przewodniczący Rady 
Gminy Włoszakowice Kazimierz Kurpisz 
wraz z radną Hanną Michalską, sołtys wsi 
Halina Łaszczyńska wraz z członkami Rady 
Sołeckiej, przedstawicielki zaprzyjaźnionych 
kół, reprezentanci zbarzewskiej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz członkinie 
miejscowego zespołu śpiewaczego.
W części artystycznej, poprzedzonej degu-
stacją urodzinowego tortu, wystąpił Zespół 
Śpiewaczy „Zbarzewianki” pod dyrekcją 
Rafała Grygiela, który wykonał kilka utwo-
rów o tematyce biesiadnej. Poza tym kaba-
retową scenkę zaprezentowały panie Geno-
wefa Mikołajczak i Teresa Matysiak. Nie 
zabrakło też występu mieszkańca wsi Lesz-
ka Cielona, który odczytał napisany przez 
siebie okolicznościowy wiersz.
Obchody jubileuszu trwały do późnych go-
dzin nocnych. O właściwe nagłośnienie wy-
darzenia zadbał didżej Leszek Dudek.

A.A., zdj. D. Jerzyk

***
Koło Gospodyń Wiejskich w Zba-
rzewie zostało założone w 1967 
roku podczas zebrania rodziców 
zwołanego przez ówczesnego kie-
rownika miejscowej szkoły Bro-
nisława Wielanda. Zapisało się do 
niego 18 pań.
Pierwsze zebranie Koła odbyło się 
17 września 1967 roku. Wybrano 
wówczas pierwszy zarząd w skła-
dzie: przewodnicząca Maria Wie-
land, sekretarz Zofia Liwerska, 
skarbnik Zofia Turkowiak. Pod 

55 lat KGW Zbarzewo
koniec 1968 roku liczba członkiń docho-
dziła do 40.
27 lutego 1969 roku Maria Wieland zło-
żyła rezygnację z prowadzenia Koła. W 
skład nowego zarządu weszły: przewodni-
cząca Aniela Walachowska, zastępca Łu-
cja Zyber, sekretarz Zofia Pusiak i skarb-
nik Zofia Turkowiak.
21 stycznia 1970 roku wybrano trzeci zarząd 
w składzie: przewodnicząca Zofia Liwerska, 
zastępca Maria Wieland, sekretarz Helena 
Mroskowiak, skarbnik Zofia Turkowiak.
7 grudnia 1971 roku odbyło się kolejne 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Tym 
razem w skład zarządu weszły: przewod-
nicząca Cecylia Małecka, zastępca Zofia 
Liwerska, sekretarz Maria Wieland, skarb-
nik Maria Florczak. 
Cecylia Małecka pełniła funkcję przewod-
niczącej przez 34 lata. W lutym 2007 roku 
zaproponowała na swoje następstwo Anielę 
Gorzelniak. Skład zarządu uzupełniły se-
kretarz Genowefa Mikołajczak i skarbnik 
Irena Nędza (odpowiedzialna również za 
wypożyczalnię naczyń). W 2012 roku no-
wym skarbnikiem została Barbara Ławni-
czak, a funkcję przewodniczącej objęła Ha-
lina Łaszczyńska. W tym składzie zarząd 
działał do czerwca 2019 roku.
Skład aktualnego zarządu wygląda następu-
jąco: przewodnicząca Mariola Zimniewicz, 
sekretarz Genowefa Mikołajczak, skarbnik 
Paulina Stankowiak, członek zarządu Syl-
wia Turkowiak. Komisję Rewizyjną tworzą 
Salomea Dworczak i Sabina Powałowska. 
Za wypożyczalnię naczyń odpowiada Eliza 
Gorzelniak.

Oprac. G. Mikołajczak

29 września, na zaproszenie Krzysztofa Weissa, wójt 
gminy Włoszakowice Robert Kasperczak odwiedził 
funkcjonujące od września ubiegłego roku włosza-
kowickie Centrum Fitness Weiss Gym. W spotkaniu 
uczestniczyli także dyrektor Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących we Włoszakowicach Jarosław Zielonka 
oraz prezes Stowarzyszenia Klub Sportowy Kołownik 
Włoszakowice Grzegorz Mierzyński.
Właściciel centrum zaprezentował gościom pomiesz-
czenia z różnego rodzaju sprzętem do ćwiczeń siło-
wych na każdą partię mięśni, salkę do fitnessu, klatkę 
do crossfitu, strefę cardio (gdzie znajdują się stepery, 
bieżnie i ruchome schody), saunę oraz pomieszczenia 
socjalne.

N.J.

Wójt odwiedził włoszakowickie Centrum Fitness
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Mieszkańcy gminy skarżyli się, że zwierzę-
ta powodują szkody na polach. W jednym 
przypadku dzierżawca okręgu polowań 
wdał się w spór prawny z administratorem 
tego terenu. Do tego doszły jeszcze po-
zwolenia na odstrzał zwierząt. Oto garść 
ciekawostek o dawnych polowaniach na 
terenie gminy.
Zacznijmy 21 lipca 1932 roku kiedy to wójt, 
którym wówczas był Walenty Śliwa, wysłał 
pismo do starosty leszczyńskiego. Dotyczy-
ło szkód jakie wyrządzały dzikie zwierzęta 
na polach w gminie. Od kwietnia „do teraz” 
do Urzędu Wójtowskiego, czyli gminy w 
Bukówcu Górnym (tam się wówczas mie-
ściła siedziba urzędu), wpłynęło aż około 
100 skarg o odszkodowanie od gospodarzy. 
Wszystkie skierowano do Nadleśnictwa 
Włoszakowice. 
Zgodnie z artykułem 59 ustawy łowieckiej 
wójt wzywał na określony dzień obie stro-
ny. Po to, by zawarły ugodę dotyczącą od-
szkodowania. Jeśli do ugody nie doszło w 
danym dniu oraz trzech kolejnych, zgodnie 
z artykułem 60, przekazywał daną sprawę 
do przewodniczącego sądu rozjemczego do 
spraw łowieckich. A sąd wdrażał dalsze po-
stępowanie prawne. Gdy ugodę uzyskano, 
wójt za każdym razem sporządzał stosowny 
protokół, którego kopię wysyłał do Państwo-
wego Nadleśnictwa Włoszakowice, czyli 
jednej z dwóch stron postępowania. W tym 
przypadku rzecz jasna tej zobowiązanej do 
wypłacenia wynagrodzenia za straty.
Co prawda w starostwie na pewno te przepi-
sy znali, ale jednak wójt uznał za stosowne 
je opisać w tym piśmie do starosty. Do tego 
wszystkiego dodał swoją uwagę, że istnieje 
sposób na ograniczenie strat na polach. Nale-
żało wybudować ogrodzenie lasów od strony 
pól i łąk. Poza tym odstrzał jeleni powinien 
być dozwolony cały czas, zwłaszcza po za-

chodzie słońca.
Następne pismo w tej sprawie pocho-
dzi z 20 października. Wówczas to 
starosta pisał do wojewody. Najpierw 
powtórzył to, czego sam dowiedział 
się od wójta, czyli że poszkodowa-
nych na terenie Nadleśnictwa Wło-
szakowice w gminie było około 100 
rolników. Dalej informował, że prze-
wodniczącym sądu rozjemczego jest 
rolnik Lorych z Bukówca Górnego, 
który także bierze udział w taksa-
cji wyrządzonych szkód. Podkreślił 
też, że straty byłyby mniejsze gdy-
by urządzono ogrodzenie od strony 
pól i łąk oraz pozwolono na stały 
odstrzał jeleni. Co prawda budowa 
ogrodzenia (np. z drutu) nie wydaje 
się dziś jakimś wielkim wydatkiem, 
lecz w ówczesnych biednych czasach 
właściwie wszystko było drogie i to 
bardzo. Więc ewentualne pytanie czy 
takie ogrodzenie wykonano wydaje 
się czysto retoryczne. 
Skończyło się w sądzie 
26 października 1932 roku do Wy-
działu Powiatowego (czyli Zarządu 
Powiatu) przy Starostwie Powiato-
wym w Lesznie napisał zarządca ma-
jątku w Boguszynie (powiat Kościan). 
Niestety jego podpis jest nieczytelny. 
Jako ciekawostkę dodajmy, że list 
wysłał na poczcie w Morownicy.
Na początku poinformował, że pisze 
w zastępstwie właściciela dóbr w Bo-
guszynie Ottona Förstera. Chodziło o 
wydzierżawione przez tego ostatniego 
polowanie na terenie Krzycka Wiel-
kiego. Otóż od Spółki Łowieckiej 
Krzycko Wielkie wydzierżawił on 
polowanie na sześć lat, od 1 stycznia 
1927 roku do 31 grudnia 1932 roku. 

Tymczasem „w tych dniach”, czyli przed 
końcem umowy, Spółka Łowiecka wydzier-
żawiła to polowanie komuś innemu (nie po-
dał komu). Co ważne, pan Förster zapłacił 
do 30 czerwca wysoką sumę dzierżawną w 
wysokości 660 złotych. Tak jak wynikało z 
wcześniejszej umowy.
Dlaczego nie zapłacił za drugą połowę roku 
1932? Otóż w maju odbyło się zebranie 
Spółki Łowieckiej Krzycko Wielkie. Ustalo-
no wówczas, że suma dzierżawy za te sześć 
miesięcy zostanie znacznie obniżona. Nie 
wiemy skąd taka decyzja. Nie ustalono też 
do jakiej kwoty będzie ta zniżka. Tę decyzję 
miano podjąć na zebraniu w drugiej połowie 
roku. W maju nie ustalono daty tego zebra-
nia, gdyż miała zostać podana później i miał 
być na nią zaproszony pan Förster. Zebra-
nia jednak nie zorganizowano. Co więcej, 
pan Förster od znajomych dowiedział się, 
że spółka bezprawnie polowanie drugi raz i 
podwójnie wydzierżawiła.
Tak to wszystko w swym piśmie do Wydzia-
łu Powiatowego przedstawił zarządca dóbr 
w Boguszynie. Na koniec prosił jeszcze 
członków Wydziału o zbadanie sprawy.
Panowie z Wydziału faktycznie sprawę zba-
dali. Choć w tych badaniach za bardzo się nie 
wysilili. Po prostu kazali sprawę wyjaśnić 
wójtowi Śliwie, który miał im przygotować 
stosowne opracowanie. Ten swoje pismo do 
Leszna przysłał 8 listopada. Potwierdził, że 
faktycznie pan Förster wydzierżawił polo-
wanie na okres od 1 stycznia 1927 roku do 
31 grudnia 1932 roku. Tyle, że nie płacił 
dzierżawy „w przepisanych terminach”. W 
tej sytuacji Spółka Łowiecka wytoczyła mu 
proces karny, a w dniu 23 października udo-
stępniła polowanie komuś innemu na okres 
dwóch miesięcy, czyli od listopada do grud-
nia 1932 roku. Uściślając dzierżawców było 
dwóch i każdy miał płacić po połowie. To 
mieszkańcy Krzycka Wielkiego – Józef An-
drzejewski i Józef Wulke. I co ważniejsze, 
Spółka nie wydzierżawiła im polowania, 
lecz udzieliła prawa polowania do końca 
roku 1932. W tym czasie miał być znalezio-
ny nowy myśliwy, któremu polowanie wy-
dzierżawiono by od stycznia 1933 roku.
Dalej wójt Śliwa wypisał jeszcze inne po-
wody tej decyzji. Cytuję je poniżej.
a) Förster nie zapłacił dzierżawy w przepi-
sanym terminie i pomimo tego polował.
b) prawo polowania oddał p. Rothemu w 
Lesznie co jest niedozwolone.
c) pełnomocnik p. Förstera zapewnił Spółkę 
Łowiecką, że zapłaci dzierżawę, którą mo-
nitowano nakazem płatniczym do czerwca 
br. oraz wszelkie koszty sądowe powstałe w 
skardze o zaległości w tytule czynszu dzier-
żaw w terminie do czerwca rb. czego jednak 
nie uczynił.

Trochę o dawnych myśliwych

Dawny budynek nadleśnictwa w północnej oficynie Pałacu Sułkowskich we Włosza-
kowicach (ok. 1910 r.), obecnie przedszkole, źródło: Malepszak S., Gmina Włoszako-
wice 800 lat dziejów, s. 157
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d) pełnomocnik p. Förstera oświadczył do 
przewodniczącego Spółki Łowieckiej, że po-
lowania w ogóle nie chce.
Na końcu wójt stwierdził, że według oświad-
czenia przewodniczącego Spółki Łowieckiej 
pana Kurpisza, dzierżawa w wysokości 660 
złotych została zapłacona we wrześniu 1932 
roku, a nie jak było w umowie do 30 czerw-
ca. Co więcej, było to na polecenie sądu w 
Lesznie, do którego skargę myśliwi z Krzyc-
ka Wielkiego skierowali.
Więcej pism w tej sprawie nie było. To wska-
zuje na to, że na tym sprawa się zakończy-
ła. Pan Förster jak już wiemy, z poślizgiem 
i pod decyzją sądu, ale jednak zapłacił. I 
pewnie już nie widział sensu upominania się 
o dwa ostatnie miesiące swej dzierżawy za 
polowanie.
Nie tylko dziki, ale i jelenie  
Tymczasem mieszkańcy gminy mieli pro-
blem z dzikami. Na tyle duży, że głos w tej 
sprawie zabrał nadleśniczy z Włoszakowic 
inżynier Bicz, który 19 czerwca 1934 roku 
napisał list do Starostwa Powiatowego w 
Lesznie. Proponował okres ochronny na od-
strzał dzików każdego roku w okresie od 1 
kwietnia do 31 sierpnia. Ponadto postulował 
zakaz strzelania do tych zwierząt właścicie-
lom na terenie obwodów łowieckich obej-
mujących mniej niż 250 ha lasów. Podkreślił 
też, że w ostatnim czasie dziki wyrządziły 
w tutejszej gminie sporo strat. Dlatego do 

postulatów zabronienia strzelania do 
nich między zachodem a wschodem 
słońca się nie przychylał. Informo-
wał, że na terenie powiatu leszczyń-
skiego zładowało się około 60 do 80 
dzików. Za straty jakie wyrządzały 
płacili właściciele, względnie dzier-
żawcy polowania. Na koniec dodał, 
że uprawy niszczą także jelenie, dla-
tego trudno było ustalić kwoty przy-
padające na szkody wyrządzone wy-
łącznie przez dziki.
Tyle nadleśniczy. Dodajmy do tego 
wątku, że zachował się wykaz propo-
nowanych osób na przewodniczących 
sądów rozjemczych oraz ich zastęp-
ców do spraw wynagradzania szkód 
łowieckich. To wykaz z marca 1936 
roku obejmujący cały powiat leszczyń-
ski. Z tutejszej gminy proponowano: 
Ludwika Stankowiaka z Włoszakowic 
na przewodniczącego, Czesława Bed-
narczyka z Dłużyny na zastępcę, Hen-
ryka Urbana z Krzycka Wielkiego na 
zastępcę oraz Jana Sikorę z Jezierzyc 
Kościelnych na zastępcę.
To był zapalony myśliwy 
Teraz cofnijmy się jeszcze w czasie. Z 
dniem 20 maja 1933 roku wojewoda 
poznański wydał pozwolenie dla Jó-
zefa Ciążyńskiego (dentysty z Leszna) 
na odstrzał w terminie od 20 maja do 

25 czerwca 50 „nurków” na obszarze obwo-
du łowieckiego Krzycko Wielkie. Jako cie-
kawostkę dodajmy, że za wojewodę podpisał 
to Inspektor Ochrony Lasów pan Bartz.
Pan Ciążyński, jak się okazuje, był zapalo-
nym myśliwym. Świadczy o tym chociażby 
kolejne pismo z województwa, tym razem 
z 6 lipca. Wówczas leszczyński dentysta 
otrzymał zgodę na odstrzał w terminie od 
15 lipca do 15 sierpnia, na obszarze obwo-
dów łowieckich Święciechowa, Krzycko 
Wielkie i Zbarzewo, sześciu saren-kozłów 
degeneratów.
Z kolei 19 lipca 1933 roku zgodę z woje-
wództwa dostał zarząd majętności Zbarze-
wo. Była to zgoda na odstrzał w terminie 
od 15 lipca do 15 sierpnia na terenie tam-
tejszego obwodu łowieckiego dwóch saren-
kozłów degeneratów.
Na koniec jeszcze data 9 grudnia 1933 roku. 
Wówczas to władze wojewódzkie wydały 
pozwolenie dla Jakuba Jędrzychowskiego, 
dzierżawcy polowania we Włoszakowicach. 
W terminie od 13 grudnia 1933 roku do 15 
stycznia 1934 roku mógł on odstrzelić na 
obszarze obwodu łowieckiego Włoszako-
wice trzy sztuki jelenia-łań jałowych.

Damian Szymczak, 
źródło: Archiwum Państwowe w Lesznie, 
Starostwo Powiatowe w Lesznie, Ogólne 
łowieckie i rybołówstwa, sygnatura 419. 

Ochrona polowania, sygnatura 420

15 września w Sali 
Koncertowej Filhar-
monii Poznańskiej od-
była się uroczysta gala 
podsumowująca szes-
nastą edycję konkursu 
ART OF PACKAGING 
2022, przeznaczone-
go dla producentów 
i twórców opakowań. 
Wśród wyróżnionych 
w konkursie firm znala-
zło się również przed-
siębiorstwo z naszej 
gminy. Jak nietrudno 
się domyślić była to 
spółka Werner Kenkel 
z Krzycka Wielkiego.
Do tegorocznego konkursu zgłoszono ponad 400, często nie-
zwykle innowacyjnych opakowań. Mimo to firma Werner Ken-
kel zdobyła główne nagrody w aż trzech konkursowych katego-
riach. W kategorii „Pragnienia” zwyciężyło opakowanie 4wine 
(przeznaczone do przechowywania i ekspozycji butelek wina), 
w kategorii „Tekturowa kreacja” bezkonkurencyjne okazało się 
opakowanie BE ORGANIZED (organizer na przybory biurowe), 
a w kategorii „Premium” równych nie miało sobie opakowanie 

L’arc (przeznaczone na 
wódkę). Ostatnie z wy-
mienionych opakowań, 
nawiązujące do pary-
skiego Wielkiego Łuku 
Braterstwa i stworzone 
przez pracowników 
firmy – Przemysła-
wa Kurpisza, Jakuba 
Koniecznego, Marka 
Daczkę oraz Antonie-
go Samola, zdobyło 
ponadto najważniej-
sze trofeum całej gali, 
czyli „Perłę wśród opa-
kowań”. Nagroda ta 
uprawnia opakowanie 
i jej twórców do udzia-

łu w światowym konkursie World Star.
Warto wspomnieć, że krzycka firma wspierała ponadto część 
konkursową przeznaczoną dla debiutantów, będąc partnerem 
kategorii „Freestyle”.
Gratulujemy firmie Werner Kenkel Sp. z o.o. kolejnego spekta-
kularnego sukcesu i życzymy powodzenia na światowym kon-
kursie!

A.A.

„Perła wśród opakowań” dla firmy Werner Kenkel

           

                                                                                                                                                                                                   WYDARZENIA
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Od redakcji. Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy publikację tekstów dotyczących historii parafii pw. Narodzenia NMP w Zba-
rzewie. Ich autorem jest niezmiennie Rafał Grygiel z Włoszakowic, instruktor zespołów śpiewaczych w Zbarzewie, Jezierzycach 
Kościelnych, Krzycku Wielkim, Bukówcu Górnym i Grotnikach oraz organista w kościołach w Jezierzycach i Gołanicach.

Historia parafii oraz kościoła 
pw. Narodzenia NMP w Zbarzewie

Zbarzewo to niewielka malownicza wieś 
położona na granicy województwa wiel-
kopolskiego. Ta mała wioska posiada jed-
nak niezwykłą historię oraz wyjątkowy za-
bytek, które przybliżymy w najbliższych 
miesiącach.
Pierwotna nazwa miejscowości wzmian-
kowana w latach 1405-1506, 1447 i 1461 
to nie Zbarzewo, a Dzbarzewo. Inne wy-
stępujące nazwy na przestrzeni wieków to 
Barzevo, Sbarzewo, Sbarzs, Zbąrzewo i 
Bargen (niem.). 
Wieś ta u schyłku średniowiecza była wła-
snością rodów Rotenburgów-Zbarzew-
skich oraz Kotwiczów-Krzyckich. Kiedy 
dokładnie powstała, tego nie wiadomo. W 
1980 roku, podczas badań archeologicz-
nych, odkryto ślady pierwotnego osadnic-
twa na tych terenach, które datowane są 
na epoki łużycką, przeworską oraz wcze-
snego średniowiecza. Natomiast pierwsze 
wzmianki o parafii pochodzą z 1405 roku, 
kiedy wspomina się plebana Jana. Począt-
ki i zakładanie parafii możemy prawdopo-

dobnie umieścić na przełomie XIII i 
XIV wieku.
Pierwszy drewniany kościół w Zba-
rzewie wzniesiono jeszcze w XIV 
wieku, prawdopodobnie około 1370 
roku (wtedy też, można sądzić, za-
częła funkcjonować jako taka wieś). 
W 1448 roku, w księdze biskupiej, 
wymieniono jego wyposażenie. 
Sprawą ciekawą pozostaje fakt, któ-
ry ród fundował kościół. Pierwszą 
świątynię, według księdza Józefa 
Łukaszewicza, fundował ród Kotwi-
czów-Krzyckich. Krzycki założył 
folwark oraz nakładem własnym 
wybudował dwór. Z kolei następ-
ny, obecny późnogotycki kościół 
wzniesiono w 1470 roku z fundacji 
prawdopodobnie Jana Rotenburga 
(który zapewne również go uposa-
żył). Można to stwierdzić po kwestii 
spornej jaką były pieniądze, o które 
zarządcy kościoła procesowali się 
z synami Jana – Baltazarem Rote-

burgiem oraz Kasprem Roteburgiem albo 
Rottenburgiem, protoplastą późniejszej 
szlacheckiej rodziny von Rottenburg. Na 
początku XVI wieku w części wsi, która 
była jego własnością, Kasper wybudował 
dwór z folwarkiem. W 1534 roku sprzeda-
no go wraz z połową wsi i ziemią Janowi 
Czackiemu.
Budowa kościoła toczyła się za czasów 
dwóch proboszczów – Wawrzyńca (1468) i 
Jana (1473). Była to jednonawowa budow-
la z mniejszym, zakończonym wielobocz-
nie i nierówno prezbiterium, wybudowa-
na z palonej cegły na kamiennym cokole. 
Korpus nawowy i prezbiterium pokryte 
zostały stromym dachem z dachówką. Na 
złączeniu nawy i prezbiterium znajduje się 
murowana sygnaturka z dzwonem. Kościół 
jest orientowany wraz z przyległymi od 
północy zakrystią i barokową kruchtą od 
południa. Sklepienie wykonano z drewna 
i otynkowano, a nad zakrystią znajduje się 
zwykły płaski strop. Prezbiterium od nawy 
dzieli duży ostry łuk.

W 1510 roku wspomina się, że ko-
ściół jest pod wezwaniem Matki Bo-
żej, a Kasper Rotenburg płaci dzie-
sięciny biskupie. Natomiast w 1547 
roku proboszczem został Jerzy Paul. 
Otrzymał to probostwo z prezentu 
Krzyckich oraz Jana Czackiego. Tu 
znów wspomina się o rodzie Krzyc-
kich i Janie Czackim jako o właści-
cielach, ponieważ właściciele mogli 
decydować o prezencie probostwa. 
Wieś była wówczas podzielona na 
dwie części, gdyż rody Rotenbur-
gów, a po nich Czackich, Leszczyń-
skich i Krzyckich na przemian mia-
ły wpływy nad częścią Zbarzewa, 
w której znajdował się kościół. Ko-
ściół, sam jako instytucja, też posia-
dał swoją część Zbarzewa. Można 
stwierdzić, że świątynia była wtedy 
w złym stanie i około 1588 roku zo-
stała naprawiona. Kilka publikacji 
podaje natomiast, iż w pobliżu tego 
roku wybudowano nowy obecny 
kościół. Do tego czasu miał istnieć Kościół w Zbarzewie na przełomie lat 70. i 80 XX w.
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stary-drewniany. Dziwne by było jednak 
to, gdyby w kościele wybudowanym około 
1588 roku znajdowała się cegła z wyrytą 
datą o 100 lat wcześniejszą. 
W pierwotnym zamyśle kościół nie posia-
dał okna po północnej stronie. Nie wiado-
mo kiedy zostało ono wykute. Stylowo nie 
pasuje bowiem do pozostałych, ponadto 
od zewnątrz widać niedbałe zakamuflowa-
nie tych prac. Kruchta została natomiast 
wzniesiona w stylu barokowym (jest w 
całości otynkowana). Kościół około 1620 
lub 1626 roku był remontowany. Być może 
wtedy pojawiło się nowe okno i dobudo-
wano kruchtę.
W tych latach kościół został też konsekro-
wany przez sufragana poznańskiego Jana 
Gnińskiego. W 1685 roku podczas wizyta-
cji napisano: Kościół parochialny w Zba-
rzewie jest murowany, w dobrym stanie, 
pod tytułem Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny, poświęcony przez wielebnego 
Jana Gnińskiego sufragana poznańskiego. 
Kolatorem jego jest JW. Jan Leszczyński 
kanclerz wielki koronny.
Nie posiadamy informacji czy kościół 
kiedykolwiek znajdował się w rękach 
protestantów, lecz przez parę lat nie był 
wymieniany w spisach. Możliwe jest, że 
został przejęty, ale na krótko, lub też brak 
wystarczającego uposażenia nie pozwalał 
utrzymać się proboszczowi. Okres ten ma 
w sobie wiele niewiadomych i brak na jego 
temat jakichkolwiek informacji. Publikują-
cy wcześniej autorzy nie byli zgodni co do 

Zorganizowany pod koniec 
lipca w Dłużynie koncert 
muzyki chrześcijańskiej do-
starczył tak wielu emocji i 
wzruszeń, że postanowiono 
zorganizować go ponow-
nie. Tym razem odbył się w 
ostatnią sobotę września w 
kościele pw. św. Marcina Bi-
skupa w Bukówcu Górnym.
Tak jak przed dwoma mie-
siącami na scenie zaprezen-
towali się: Szymon Gąda 
(śpiew, pianino, kierownic-
two artystyczne), Julia Ba-
jon, Anna Sobol i Katarzyna 
Józefczak (śpiew) oraz Martyna Bajon 
(śpiew, saksofon, gitara). Dla urozmaice-
nia dołączyła do nich również skrzypaczka 
Magdalena Nowacka. W wykonaniu wspo-
mnianych artystów ponownie wybrzmiały 

najpiękniejsze piosenki i pieśni reli-
gijne, odznaczające się ogromnym 
ładunkiem emocjonalnym. Głę-
bokie wzruszenie można było za-
uważyć nie tylko na twarzach osób 

Koncert muzyki chrześcijańskiej na bis
zasiadających na widowni, ale 
również usłyszeć w głosach 
wykonawców.
Na zakończenie koncertu muzy-
cy otrzymali owacje na stojąco 
oraz kwiaty wręczone przez no-
wego bukówieckiego proboszcza 
księdza Macieja Jankowiaka. W 
zamian wykonali na bis utwór 
finałowy, którym była piosenka 
„Abba Ojcze”.
Organizatorami koncertu byli 
Gminny Ośrodek Kultury we 
Włoszakowicach, parafia pw. 
św. Marcina Biskupa w Buków-

cu Górnym oraz Studio Muzyki Szymona 
Gądy. O właściwe nagłośnienia wydarze-
nia zadbała niezmiennie firma Soundpro-
duction Dariusz Wandolski i Wojciech 
Białasik.

 A.A.

przejęcia kościoła przez protestan-
tów lub niskiego uposażenia pleba-
ni. Biorąc pod uwagę realia tamtych 
czasów na polskiej wsi, a szcze-
gólnie w okolicy Zbarzewa, śmiało 
można powiedzieć, że obie sytuacje 
mogły się na siebie nakładać. Jed-
nak brak dokumentów pozwala nam 
tylko na domysły. 
Sytuacja znaczącego zubożenia 
miała miejsce w 1725 roku, kiedy to 
kościołem zbarzewskim zajmował 
się proboszcz Gołanic. Warto tutaj 
dodać, że Zbarzewo nigdy nie było 
filią Gołanic, ponieważ nic tego nie 
potwierdza. Parafie te, podobnie jak 
dziś Jezierzyce Kościelne i Goła-
nice oraz Zbarzewo i Niechłód, łą-
czył wspólny proboszcz, lecz prawa 
parafialne pozostawały wciąż nie-
zmienne.
W 1737 i 1778 roku zapisano w ak-
tach wizytacyjnych, że do Zbarze-
wa należą dwie miejscowości (ich 
nazw jednak nie podano). Czasy te 
nie był łaskawe dla kraju – wynisz-
czające wojny, walki o sukcesje na 
tron polski czy rozbiory przyczyniły 
się do biedy, przez co parafie bar-
dzo często miały jednego księdza 
na dwa lub trzy kościoły. Poprawa 
sytuacji przyszła dopiero w połowie 
i pod koniec XVIII wieku, kiedy to 
wtórne osadnictwo zaczęło popra-
wiać los tutejszych ziem. W tym 

czasie warunki były tak dobre, że kościół 
w Zbarzewie został wyremontowany oraz 
na nowo wyposażony. 
Zbarzewo przechodziło z rąk do rąk, po-
przez rody Rotenbergów, Czackich i 
Leszczyńskich. W czasach Leszczyńskich 
było dzierżawione, co powodowało jego 
wyniszczenie. Leszczyńscy sprzedali zba-
rzewską część swego majątku oraz Gołani-
ce Piotrowi Żychlińskiemu. W 1726 roku 
wieś po raz kolejny została sprzedana, tym 
razem Samuelowi Zygfridowi Szlichtingo-
wi. Nie pozostała jednak długo w rękach 
tego rodu, bo już jego syn Andrzej Alek-
sander Alojzy Schlichting w 1770 roku 
ponownie ją sprzedał. Wtedy już nazywa-
no ją Bargen. Nową właścicielką została 
Katarzyna Nieżychowska. Ta wyszła za 
mąż za hrabiego Gajewskiego i ten spo-
sób Zbarzewo stało się częścią majątku 
Gajewskich. Wkrótce wieś została znowu 
sprzedana. Tym razem trafiła w ręce ksią-
żąt Anhalt Dessau. Prawdopodobnie w ich 
rękach pozostała do odzyskania niepodle-
głości przez Polskę albo do początku XX 
wieku. Okazały pałac w Zbarzewie zbu-
dowano dla Alexandra Höricha w 1902 
roku. Do końca nie wiadomo, czy zakupił 
on wieś czy tylko ją dzierżawił. Następnie 
stała się ona własnością skarbu państwa i 
podzielono ją na wieś gospodarczą oraz 
zamożną wieś rycerską.
Dziś Zbarzewo to zwykła polska wioska, 
ale jak widzimy z niezwykłą historią.

Rafał Grygiel

     KRONIKA  KULTURALNA
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W dniu 3 września, po pojedynku artyle-
ryjskim z okrętami Kriegsmarine (niszczy-
cielami Z1 Leberecht Maass i Z9 Wolfgang 
Zeenker) stoczonym przez niszczyciel ORP 
Wicher oraz stawiacz min ORP Gryf, doszło 
do ponownych nalotów na port wojenny w 
Helu. Podczas pierwszego bombardowa-
nia bomba trafiła Gryfa w rufę, a odłamki 
innych, wybuchających blisko burty, spo-
wodowały wyciek ropy ze zbiorników oraz 
eksplozję amunicji do dział przeciwlotni-
czych. Wybuchł pożar. W celu uniknięcia 
dodatkowych zniszczeń dowódca okrętu 
nakazał zalanie rufowych komór amunicyj-
nych. Jednostka była ciężko uszkodzona. 
Po południu nastąpiły kolejne naloty. Gryf 
ponownie został trafiony dwoma bombami. 
Eksplodowała amunicja. Okręt był częścio-
wo zanurzony, z silnym przechyleniem na 
prawą burtę. Płonął od dziobu do śródokrę-
cia, a ku niebu wznosił się olbrzymi słup 

czarnego dymu z palących się zbior-
ników ropy. Trafiony został także Wi-
cher, który zatonął. Z kolei trzeci tego 
dnia nalot nie był skierowany na Gry-
fa, ale podczas następnego bombar-
dowania w jego kadłub trafiły kolejne 
bomby. Po opuszczeniu okrętu przez 
załogę wrak dopalał się jeszcze przez 
niemal dwie doby. Nad powierzchnię 
wystawała częściowo zalana rufa.
Po dokonaniu oględzin zatopionych 
okrętów porucznik mar. Edmund Pap-
pelbaum (oficer uzbrojenia w Mor-
skim Dywizjonie Lotniczym w Pucku, 
a po ewakuacji do Helu pozostający 
w dyspozycji dowódcy Dywizjonu 
Artylerii Nadbrzeżnej) zgłosił projekt 
zdjęcia z Gryfa sprawnych dział rufo-
wych 120 mm L.50 wz. 36 Bofors i 
ustawienia ich na lądzie, na co uzyskał 
zgodę. Było to nie lada wyzwanie. W 
dodatku podwójne działo częściowo 
znajdowało się pod wodą. Porucz-
nik mar. Pappelbaum zastanawiał 
się: Jak odkręcić śruby fundamento-
we pod wodą? Czym zdjąć działa z 
okrętu? Jak przetransportować je na 
ląd? Czym przewieźć je po wydmach 
i piaszczystych dróżkach leśnych […] 
Jak zbudować fundamenty pod dzia-
ła? Jak wydobyć pociski z zatopio-
nych komór amunicyjnych? Wszystko 
musiało odbyć się pod stałym bom-
bardowaniem i ostrzałem z morza i 
powietrza przez nieprzyjaciela.
Gdy tylko wygasły pożary, 5 wrze-
śnia przystąpiono do wymontowy-
wania uzbrojenia z Gryfa. Marynarze 
zanurzając się w wodzie próbowali 
odkręcać śruby przytwierdzające łoże 
dział do podstaw. Było to jednak zbyt 
wyczerpujące i nieskuteczne. Z tego 
też powodu obydwu ocalałych nur-
ków z ORP Nurek wraz z aparaturą 
nurkową (dysponowali tylko jednym 
skafandrem) pod wieczór przewiezio-
no motorówką z rejonu Babich Dołów 
do Jastarni, a stamtąd samochodem 

do Helu, gdzie mieli wesprzeć operację 
demontażu dział ze stanowisk nr 3 i 4 (po-
jedynczego i podwójnego) z zatopionego 
stawiacza min ORP Gryf (a nie z niszczy-
ciela ORP Wicher, jak dotychczas poda-
wano w publikacjach poświęconych wło-
szakowickiej gminie). Właśnie tam praca 
okazała się najcięższa z dotychczasowych. 
Ogromne śruby, któremi przykręcone było 
działo [podwójne] do płyty statku, były za-
rdzewiałe, trudno było ruszyć, ale zadanie 
zostało wykonane – relacjonował mat Mar-
kiewicz.
Nad organizacją i realizacją całości prac 
czuwał morski artylerzysta porucznik mar. 
Edmund Pappelbaum, natomiast samą 
operacją demontażu kierował rusznikarz 
artylerii nadbrzeżnej chorąży mar. Franci-
szek Jędrysiak. W grupie pracowało około 
100 marynarzy wyokrętowanych z Gryfa 
i Wichra oraz zmobilizowani rezerwiści – 
artylerzyści. Przedsięwzięcie realizowano 
pod ostrzałem nieprzyjaciela. Niestrudzo-
ny nurek odkręcał oddzielnie każdą ze śrub 
mocujących zatopioną podstawę działa. 
Używał do tego wielkiego klucza, do któ-
rego przyczepiono linę i za którą ciągnęli 
marynarze będący na powierzchni okrętu, 
pomagając w ten sposób poluzować dubel-
towe nakrętki. Woda była tak zanieczysz-
czona, że nie było w niej nic widać. Słabe 
światło latarki pomagało tylko w nieznacz-
nym stopniu. Żmudna i niebezpieczna 
praca mata Markiewicza trwała trzy dni. 
Następnie brał on udział w wydobyciu za-
topionej amunicji działowej z rufowej ko-
mory amunicyjnej (naboje do armat były 
zespolone, a ich masa, w zależności od ro-
dzaju pocisku, sięgała 42,3 kg).
W dniu 9 września działa (najpierw po-
jedyncze) zostały zdjęte i przeniesione na 
molo przy pomocy dźwigu pływającego, 
a następnie (bez osłon przeciwodłamko-
wych) przetransportowane na okrągłych 
klocach do kolejki wąskotorowej i prze-
wiezione w rejon budowanych stanowisk. 
Były one położone około 150 m od plaży, 
na piaszczystej polanie, zlokalizowanej na 

Od redakcji. Przedstawiamy drugą część artykułu na temat nurka Marynarki Wojennej RP mata Józefa Markiewicza, pochodzącego 
z Bukówca Górnego, który w głębinach morskich samotnie toczył walkę z nieprzyjacielem we wrześniu 1939 roku. Przypomnijmy, że 
autorem tekstu jest mieszkaniec naszej gminy Piotr Jakuboszczak, doktor historii, oficer Wojska Polskiego oraz nauczyciel w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.

Nurek Marynarki Wojennej RP 
mat Józef Markiewicz w obronie 

polskiego wybrzeża w 1939 roku. Cz. II.

Zatopiony wrak ORP Gryf w porcie wojen-
nym w Helu. Wrzesień 1939 r., zdj. ze zbio-
rów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
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wzniesieniu pomiędzy zniszczoną przez 
polskich saperów nieczynną latarnią Ja-
starnia-Bór, a dawnym stanowiskiem 33. 
baterii artylerii nadbrzeżnej – „greckiej” 
(w trakcie walk jej armaty przeniesiono 
w rejon Juraty, jako lądowe wsparcie dla 
Batalionu KOP „Hel”). Żeby podkreślić 
ogrom wysiłku należy podać, że ciężar 
podwójnego działa bez osłony przeciw-
odłamkowej wynosił 17.650 kg (w tym 
podstawy 9.420 kg), a pojedynczego 
8.850 kg (podstawy 4.635 kg). Natomiast 
osłona podwójnego działa ważyła 2.850 
kg, a pojedynczego 1.550 kg.
Niestety podczas demontażu stanowiska 
dwudziałowego doszło do tragicznego wy-
padku. Okazało się, że w jednej z luf tkwił 
niewystrzelony pocisk, a wszelkie próby 
rozładowania komory nabojowej nie po-
wiodły się. Działanie w takich warunkach 
stwarzało zagrożenie, również dla nurka. 
Pod nieobecność przełożonego najstar-
szy w grupie marynarz postanowił przy-
śpieszyć prace. Chcąc ustawić działo na 
podkładach, równolegle do mola, obracał 
je trzymając za lufę. W trakcie podnosze-
nia przez dźwig nieodpowiednio założone 
łańcuchy ześlizgnęły się, prawdopodobnie 
odbezpieczając zamek. Wówczas nastąpił 
wystrzał. Marynarz zginął rozerwany na 
strzępy, a wyrzucony pocisk wyorał głębo-
ką bruzdę nieopodal portu, po czym odbił 
się od ziemi i upadł w głębi lasu demolując 
barak mieszkalny.
Dnia 17 września, już po przetranspor-

towaniu kolejką następnego z dział 
– podwójnego, rozpoczęło się mo-
zolne wciąganie obydwu na piasz-
czyste wzgórze za pomocą specjal-
nie skonstruowanych do tego celu 
drewnianych sań i siły ludzkich rąk, 
a następnie ich ustawianie na sta-
nowiskach, na ręcznie wykonanych 
metalowych podstawach, zakotwio-
nych w betonowych fundamentach. 
Wszystko odbywało się pod siatką 
maskującą, chroniącą przed rozpo-
znaniem z powietrza. Wmontowali-
śmy je [działa] w płytę betonową, ale 
trzeba było czekać na stwardnienie 
betonu – wspominał mat Markie-
wicz. W pobliżu nowych stanowisk 
(osłoniętych od czoła nasypem) 
urządzono dwa gniazda obrony prze-
ciwlotniczej, wyposażone w najcięż-
sze karabiny maszynowe Hotchkiss, 
schrony dla obsługi, punkt kierowa-
nia ogniem i magazyny amunicji. 
Powstała również atrapa baterii w 
celu wprowadzenia wroga w błąd co 
do położenia właściwych stanowisk. 
W ten sposób utworzono 34. bate-
rię artylerii nadbrzeżnej, która mia-
ła wzmocnić obronę półwyspu. W 
swoich wspomnieniach jej dowódca 
porucznik mar. Edmund Pappelbaum 
podkreślił ogromne poświęcenie 
wszystkich osób budujących baterię: 
Nikt nie szczędził swych sił! Wszyscy 
pracowali z największym oddaniem. 
Oddzielnie ocenił wkład pracy bezi-
miennego wówczas nurka mata Józe-
fa Markiewicza: Na wyróżnienie za-
sługuje również nurek, nie pamiętam 
jego nazwiska, który w niezmiernie 

trudnych warunkach pracował pod wodą 
przy odkręcaniu śrub fundamentowych 
dział z ORP Gryf i wydobywał amunicję z 
zatopionych komór okrętu!
Wieczorem 30 września, po zastygnięciu 
betonu i oddaniu dwóch próbnych strzałów 
z pojedynczego działa (sprawdzenie po-
dwójnego planowano wykonać nazajutrz) 
oraz wyznaczeniu dyżurnych obsad dział, 
dowódca zameldował o gotowości nowej 
baterii do walki. Działa stanowiły ogromne 
wzmocnienie półwyspu od strony morza, 
gdyż posiadały zasięg do 19.500 m. Jednak 
1 października nastąpiła kapitulacja i przy-
stąpiono do niszczenia armat ustawionych 
z tak wielkim trudem. Wpływ na podjęcie 
takiej decyzji miała tragiczna sytuacja w 
kraju, odpowiedzialność za los podległych 
żołnierzy i niestety bunty wśród starszych 
wiekiem rezerwistów – Kaszubów pocho-
dzących z okolicy, zmobilizowanych do 
sformowanych na krótko przed wybuchem 
wojny 12. i 13. kompanii (przeciwdesanto-
wych) Batalionu KOP „Hel”.
Ówczesny dowódca Rejonu Umocnione-
go Hel komandor Włodzimierz Steyer po 
latach tak opisał to wydawałoby się prak-
tycznie niewykonalne przedsięwzięcie, 
którego z wielkim samozaparciem podjęli 
się artylerzyści z zatopionego Gryfa i Wi-
chra: Kto wie, jak nędznie Hel był zaopa-
trzony w sprzęt portowy – żurawie, krany, 
windy, lewary, łańcuchy – ten pojmie i 
oceni ogrom wysiłku i pomysłowości tych 
ludzi. Większą część pracy musieli wyko-
nywać o zmroku i przed świtem, gdyż była 
ona technicznie niemożliwa w nocy, a nie-
bezpieczna za dnia z powodu stałych ob-
serwacji lotniczych, grożących przedwcze-
snym wykryciem miejsca zainstalowania 

Nurek Marynarki Wojennej gotowy do zej-
ścia pod wodę, zdj. ze zbiorów Narodowe-
go Archiwum Cyfrowego

Podwójne działo 120 mm Bofors zdjęte z zatopionego ORP Gryf i ustawione na stano-
wisku 34. baterii artylerii nadbrzeżnej, zdj. ze zbiorów Muzeum Obrony Wybrzeża
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baterii. A jednak dokonali tego wyczynu: działa oraz zaopatrze-
nie amunicyjne zostały wyładowane i dostarczone na miejsce. 
Że ta bateria już nie strzelała, nie było ich winą.
Pozostałością po legendarnej baterii są dzisiaj dwie działobitnie 
– betonowe fundamenty z metalowymi podstawami, przez lata 
przysypane piachem, a odkryte po kilkuletnich poszukiwaniach 
w maju 2006 roku przez miłośników historii – członków Pomor-
skiego Stowarzyszenia Miłośników Fortyfikacji „Reduta” (działa-
jących pod szyldem Pomorskiego Forum Eksploracyjnego). Nato-
miast same działa zostały prawdopodobnie zdemontowane przez 
Niemców w trakcie wojny. Ich dalsze losy pozostają nieznane. 
Po kapitulacji Helu wrak ORP Gryf został podniesiony z dna 

Zachowana podstawa podwójnego działa na betonowym funda-
mencie z 1939 r. na Półwyspie Helskim. 5 lipca 2018 r., zdj. Piotr 
Jakuboszczak

Rozerwany wrak ORP Nurek (w głębi) wydobyty w październiku 
1939 r., zdj. ze zbiorów Muzeum Nurkowania w Warszawie

przez Niemców, którzy przemieścili go w głąb Zatoki Puckiej 
na mieliznę pomiędzy Jastarnią i Rewą. Tam służył jako cel 
ćwiczebny dla lotników i morskich artylerzystów. Obecnie w 
skansenach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Mu-
zeum Marynarki Wojennej w Gdyni można obejrzeć pozosta-
łe dwa dziobowe działa Gryfa (pojedyncze i podwójne – nr 
1 i 2), które zostały zdjęte z wraku okrętu w latach 50. ubie-
głego wieku. Podniesiony został także wrak ORP Nurek, co 
nastąpiło 26 października 1939 roku. Z dna portu na Oksywiu 
Niemcy wydobyli dwie rozerwane części tego okrętu, które 
pocięli na złom.

Piotr Jakuboszczak

Na zaproszenie Gwardii 
Narodowej stanu Illi-
nois sześcioro uczniów 
z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących we 
Włoszakowicach wraz 
z opiekunami poleciało 
do Stanów Zjednoczo-
nych, aby wziąć udział 
w rajdzie rowerowym 
Gold Star Mission 500. 
Było to możliwe dzięki 
wsparciu finansowemu 
wielu firm i instytucji, 
w tym m.in. gminy 
Włoszakowice.
Rajd rozpoczął się 20 
września i prowadził 
przez takie miejsco-
wości jak Springfield, 
Quincy, Galesburg, Rock Falls, Rockford, Woodstock i Fort 
Sheridan. Końcowy punkt wyprawy stanowiła baza mary-
narki wojennej Great Lakes, do której uczestnicy imprezy 
dotarli po pięciu dniach. W tym czasie pokonali dystans 500 
mil, czyli ponad 800 km. Warto podkreślić, że wydarzenie to, 
organizowane przez amerykańską armię, odbywa się cyklicz-

nie i jest dedykowane 
żołnierzom (w tym 
m.in. Polakom), którzy 
polegli podczas misji 
w Iranie czy Afgani-
stanie. 
Podczas pobytu w USA 
reprezentacja ZSO 
Włoszakowice odwie-
dziła również Muzeum 
Abrahama Lincolna, 
spotkała się z genera-
łem Richardwm Ne-
elym oraz wizytowała 
polski urząd konsular-
ny w Chicago.
Przypomnijmy, że 
włoszakowicka szkoła 
już od kilku lat współ-
pracuje z amerykań-

skim wojskiem. Na uroczystości nadania Branżowej Szkole 
I Stopnia we Włoszakowicach imienia „Weteranów Działań 
Poza Granicami Państwa” obecny był m.in. wspomniany Ri-
chard Neely – dowódca Gwardii Narodowej stanu Illinois 
w Stanach Zjednoczonych.

N.J.

Włoszakowiccy uczniowie w Stanach Zjednoczonych



10 lat SPR Włoszakowice

Zakończenie Ligi Gminnej



55 lat Koła Gospodyń Wiejskich 
w Zbarzewie 



10 lat Młodzieżowej Orkiestry Dętej
„Blue Brass Band”  z Włoszakowic 
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Spacer do lasu połączony 
z Akcją Sprzątania Świata

15 września pani Beata Kusz-Grygiel zaplanowała dla nas 
spacer do lasu, który połączyliśmy z tegoroczną Akcją Sprzą-
tania Świata. 
Z ośrodka wyruszyliśmy przy pełnym słońcu, co dodawało nam 
energii do marszu. Przeszliśmy ulicą Leszczyńską w kierunku 
leśnej drogi – ulicy Paprociowej. Ku naszemu zaskoczeniu nie 
musieliśmy daleko maszerować, aby znaleźć pierwsze śmieci 
do posprzątania. Zaskoczeni byliśmy także ilością odpadów po-
zostawionych przy drodze, w zaroślach czy wniesionych kilka 
metrów w głąb lasu. Tak wiele mówi się o nieśmieceniu, a lu-
dzie w dalszym ciągu nie potrafią zadbać o przyrodę.
W rezultacie każdy z nas zgromadził tyle śmieci, że razem 
uzbierało się aż 19 ciężkich worków. Udział w akcji wzięły 
także małe wolontariuszki – Polina i Ariana, które dzielnie po-
magały nam w oczyszczaniu okolicy. Do placówki wróciliśmy 
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, że przyczyniliśmy się do ra-
towania naszej planety. Pamiętajmy wszyscy – nie wyrzucamy 
śmieci do lasu!

Mariusz S., Piotr S.

Dzień Chłopaka 
w naszym Domu 

W tym roku 30 września dla chłopaków z naszego Domu przy-
gotowane zostało przedstawienie, w którym wystąpiły podo-
peczne oraz panie terapeutki. Opowiedziana historia dotyczyła 
sytuacji, gdy żona zapomniała o święcie swojego męża. Śmie-
chu było co niemiara. Nasi panowie owraz z życzeniami otrzy-
mali upominki w postaci imiennych breloków oraz słodkości. 
Dzień był bardzo miły i pełen wrażeń.

Elżbieta M., Agnieszka B.

Wycieczka do Lubina
28 września, po długiej przerwie spowodowanej pandemią, wyru-
szyliśmy na wycieczkę do Lubina. W programie mieliśmy zwie-
dzanie dwóch głównych atrakcji tego miasta, a mianowicie Parku 
Wrocławskiego oraz Muzeum Historycznego. 
W Parku Wrocławskim przywitał nas olbrzymi dinozaur, który za-
powiadał niesamowitą przygodę w świecie wymarłych zwierząt. 
W kolejnych częściach tego ogromnego terenu znajdowały się pta-
szarnia oraz minizoo. Po dwugodzinnym spacerze pojechaliśmy na 
obiad do Nova Bar, gdzie zebraliśmy siły na dalsze zwiedzanie. 
Muzeum Historyczne mieści się w odrestaurowanym budynku 
zabytkowego ratusza. Powitała nas tam bardzo sympatyczna 
pani Kamila. Zwiedzanie wystaw dostarczyło nam wiele emo-
cji, gdyż mogliśmy obejrzeć niezapomniane eksponaty z cza-
sów PRL-u, dotyczące zbrodni lubińskiej, sportu w Lubinie 
oraz kodeksu lubińskiego. 
W międzyczasie niebo nad Lubinem zachmurzyło się i zaczęło pa-
dać. Ubrani w kurtki czy pod parasolami szybkim krokiem dotarli-
śmy do autokaru i wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Rada Domu

Powróciły spotkania z podróżnikami

Po wakacyjnej przerwie do kalendarza gminnych wydarzeń 
kulturalnych powrócił rozpoczęty dokładnie przed rokiem cykl 
spotkań z podróżnikami. Piąte z kolei spotkanie odbyło się we 
wtorkowy wieczór 13 września, tradycyjnie w Gminnym Cen-
trum Folkloru w Bukówcu Górnym.
Tym razem głównymi bohaterami spotkania byli Ola i Bartek 
Drożdżalowie z Bytomia, którzy opowiedzieli o swojej dwumie-
sięcznej wyprawie (w kwietniu i maju 2021 r.) do Sudanu i Egip-
tu. Nie była to jednak zwykła turystyczna podróż, lecz prawdziwa 
ekspedycja prowadząca do miejsc, których zazwyczaj nie ma w 
ofercie biur podróży. W jej trakcie podróżnicy pokonali ok. 8 tys. 
km, odwiedzając starożytne świątynie rodem z filmów o Indiana 
Jonesie oraz poznając kulturę, zwyczaje i ludność obu krajów.
Swoją prelekcję podróżnicy tradycyjnie urozmaicili licznymi 
zdjęciami i filmikami z odwiedzonych miejsc. Wszystkiemu 
z ciekawością przysłuchiwała się i przyglądała dość licznie 
zgromadzona publiczność, złożona głównie z uczniów miej-
scowej Szkoły Podstawowej.
Organizatorami spotkania byli niezmiennie Stowarzyszenie 
„Twórcze Horyzonty” ze Wschowy oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach. 
Przedstawicieli dwóch pierwszych instytucji, tj. odpowiednio 
prezesa Tomasza Szwarca i dyrektor Ewelinę Skopińską, moż-
na było znaleźć wśród widowni. Z kolei GOK reprezentował 
prowadzący wydarzenie Amadeusz Apolinarski.

A.A.
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Wspomnienia z wycieczek zorganizowanych przez 
Koło Gospodyń z Bukówca Górnego cz. XV 

– województwo świętokrzyskie i Kielecczyzna
W dniach 15-16 września 2015 r. udaliśmy 
się na dwudniową wycieczkę do wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Naszym głównym 
celem był region zwany Kielecczyzną.
Stolicą Kielecczyzny są oczywiście Kielce, 
zamieszkiwane przez 192 tys. mieszkańców, 
leżące u podnóża najstarszego i jednocze-
śnie najniższego pasma górskiego w Polsce 
– Gór Świętokrzyskich. Najwyższy szczyt 
tego pasma to Łysica (612 m n.p.m.), a nie-
co niższa jest Łysa Góra (594 m n.p.m.), 
zwana również Górą Święty Krzyż.
Dzień I
Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Busko Zdrój 
– 16-tysięczne miasto, wyraźnie podzielo-
ne na dwie części – właściwą, położoną na 
Garbie Pinczowskim, oraz uzdrowiskową – 
uzdrowisko zdrój z Parkiem Zdrojowym z 
XIX w. Sercem uzdrowiska jest fontanna, 
od której rozpoczęliśmy zwiedzanie. Dalej 
poszliśmy do muszli koncertowej, a na-
stępnie do Łazienek i sanatorium Marconi. 
Ostatni z wymienionych budynków stanowi 
wizytówkę miasta wybudowaną w 1836 r. 
w stylu klasycystycznym z ozdobną fasadą. 
Jego nazwa pochodzi od twórcy projektu 
Henryka Marconiego. Byliśmy wewnątrz 
tego wspaniałego obiektu, a konkretnie 
w sali pijalnej. Degustowaliśmy termalne 
wody i zrobiliśmy zakupy. Obok znajdują 
się również sala koncertowa oraz miejsce 
na spotkania między kuracjuszami. Poszli-
śmy na niewielkie wzniesienie nad ogroda-
mi francuskimi, gdzie stoi neogotycka ka-
plica zdrojowa pw. św. Anny (była akurat w 
remoncie) powstała ze składek kuracjuszy. 
Cała baza uzdrowiskowo-sanatoryjna liczy 
13 obiektów uzdrowiskowych znanych z 
wody zdrojowej „Buskowianka”.
Z Parku Zdrojowego przeszliśmy na część 

miejską, na Aleję Adama Mickiewicza 
o długości 850 m. Ta reprezentacyjna 
promenada, obsadzona dwoma rzę-
dami drzew kasztanowca, prowadzi 
z Łazienek na Rynek albo znajdujący 
się w centrum Plac Zwycięstwa z fon-
tanną (również obsadzony drzewami). 
Przy samej alei, czyli głównym depta-
ku miasta, mieszczą się budynki urzę-
dowe, takie jak Starostwo Powiatowe, 
poczta, Urząd Miasta, Dom Kultury 
oraz liczne szkoły, w tym np. Liceum 
Ogólnokształcące im. Tadeusza Ko-
ściuszki. Stoją tam też liczne ławki, 
jest roślinność oraz kilka barów i bu-
tików – wszystko powstałe z myślą o 
kuracjuszach i turystach.
Opuściliśmy to zjawiskowe miejsce 
i pojechaliśmy do Sandomierza nad 
Wisłą, jednego z najstarszych miast w 
Polsce, położonego na siedmiu wzgó-
rzach. Poszliśmy na duży prostokątny 
Rynek (o wymiarach 100 x 120 m) z 
ratuszem – dwupiętrowym budynkiem 
w kształcie wieży z XIV w., otoczo-
nym kamienicami z XV w. To m.in. w 
tym miejscu kręcony jest serial „Oj-
ciec Mateusz”. Niedaleko mieści się 
zabytek sakralny, jakim jest gotycka 
katedra Narodzenia NMP z XIV w., 
przebudowana w XVII i XIX w.
Wyjeżdżając z pięknego i malowni-
czego Sandomierza spojrzeliśmy jesz-
cze na wysokie wzgórze, na którym 
wznosi się zamek z XIV w. fundacji 
Kazimierza Wielkiego. Obecnie mie-
ści się w nim Muzeum Okręgowe, a  
tam stałe ekspozycje historii i kultury 
miasta i okolic. Następnie pojechali-
śmy do ostatniej miejscowości w tym 

dniu – Huty Szklanej 
(240 mieszkańców) 
w Górach Święto-
krzyskich, położonej 
na wysokości 500 m 
n.p.m. Tam mieliśmy 
naszą bazę noclego-
wą w hotelu o nazwie 
Jodłowy Dwór, który 
znajduje się w samym 
środku Świętokrzy-
skiego Parku Narodo-
wego, wśród Puszczy 
Jodłowej, pod Górą 
Święty Krzyż.

Dzień II
Drugiego dnia z rana pojechaliśmy kolejką 
na Górę Święty Krzyż. Jazda była bardzo 
przyjemna i odbywała się wśród szumią-
cych jodeł i buków. Na szczycie znajduje 
się opactwo pobenedyktyńskie założone już 
w 1113 r. przez fundatora księcia Bolesława 
Krzywoustego. Obecnie mieści się tu Zespół 
klasztorny Misjonarzy Oblatów Maryi Nie-
pokalanej, znany z przechowywania relikwii 
Drzewa Krzyża Świętego. W skład zespołu 
wchodzą: klasztor, kościół katedralny, zabyt-
kowa dzwonnica, brama wschodnia oraz wej-
ście od strony miejscowości Nowa Słupia.
Kościół, przebudowany w XVII i XIX w., 
posiada barokową fasadę, klasycystyczne 
wnętrze oraz sklepienie krzyżowo-żebro-
we zdobione herbami z XV w. W ołtarzu 
głównym umieszczony jest obraz przedsta-
wiający Trójcę Świętą. Z kościołem łączy 
się Kaplica Oleśnickich z 1723 r., gdzie w 
XVII-wiecznym tabernakulum przecho-
wywane są cenne relikwie Drzewa Krzyża 
Świętego (mieliśmy okazję je ucałować). 
Obecnie miejsce to jest licznie odwiedzane 
przez pielgrzymów. Misjonarze prowadzą 
też Muzeum Misyjne, w którym przecho-
wują pamiątki przywiezione z misji z całego 
świata, szczególnie z Azji i Afryki.
W dalszej kolejności zwiedzaliśmy Kielce 
leżące nad rzeką Silnicą. Od XI w. miasto 
było własnością biskupstwa, a od 1360 r. 
posiada prawa miejskie nadane przez bisku-
pów krakowskich. Najcenniejszym miej-
scowym zabytkiem jest wczesnobarokowy 
Pałac Biskupów Krakowskich z lat 1637-
1641 i przebudowany w XVIII w., stojący 
na Placu Jana Pawła II. Od 1975 r. mieści 
się w nim Muzeum Narodowe, w którym 
znajdują się zabytkowe meble, portrety oraz 
rzemiosło artystyczne. Naprzeciw wznosi 
się barokowa katedra Wniebowzięcia NMP 
z barokowym wnętrzem i kaplicą z cudow-
nym obrazem Matki Bożej Kieleckiej. To 
sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z 500-
letnią tradycją. W 1991 r. Stolica Apostolska 
wyraziła zgodę, aby Matka Boska Łaskawa 
była patronką miasta Kielce.
Następnie pojechaliśmy do Rezerwatu Przy-
rody Kadzielnia, usytuowanego na wapien-
nym skalnym wzgórzu na wysokości 295 m 
n.p.m., w samym centrum Kielc. Jest to skal-
ne wyrobisko, powstałe po wydobyciu wapnia 
wykorzystywanego w budownictwie, hutnic-
twie i przy budowie dróg. Obecnie wyrobisko 
wypełniają szmaragdowe wody. Rezerwat 
został otworzony w 1962 r. na stosunkowo 

Klasztor na Łysej Górze, zwanej również Górą Święty Krzyż, 
zdj. www.hasajacezajace.com
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niewielkim obszarze 0,6 ha. Podziwialiśmy 
go spacerując po specjalnie wyznaczonych 
ścieżkach i z tarasu widokowego.
Jak zawsze zwiedziliśmy też centrum miasta, 
którym jest Rynek zwany Kielecką Starów-
ką – istnieje od XII w. W 2011 r. Rynek prze-
szedł gruntowny remont i obecnie prezentuje 
się wspaniale. Otoczony jest kamieniczkami 
i posiada ratusz, w którym mieści się Urząd 
Miasta. Obecny ratusz wybudowano w 1843 
r. i pełni on swe funkcje do dziś.
Przy Placu Wolności znajduje się Muzeum 
Zabawkarstwa powstałe w 1979 r. Na po-
wierzchni 631 m2 zebrano 4,5 tys. zabawek 
z całego świata. Obiekt ten jest największy 
i najstarszy w Polsce. W swoich zbiorach 
posiada zabawki historyczne i ludowe, 
m.in. z Bukówca Górnego – znane u nas 

drewniane młotki (klekoty) autorstwa 
rzeźbiarza Jerzego Sowijaka.
Później poszliśmy na reprezentacyjną 
ulicę Henryka Sienkiewicza, czyli kie-
lecki deptak o długości 1.270 m. Zaczy-
na się on od Placu Stanisława Moniusz-
ki, na którym stoi pomnik Sienkiewicza 
z napisem „Quo vadis”, i ciągnie do 
Placu Niepodległości przy dworcu PKP. 
Przy deptaku znajduje się mnóstwo cie-
kawych obiektów, które warto zoba-
czyć i zwiedzić. Zabytkowe budowle 
to Filharmonia Świętokrzyska, Teatr 
im. Stefana Żeromskiego, Muzeum Hi-
storii Kielc, Muzeum Narodowe, Uni-
wersytet Jana Kochanowskiego, hotele 
Wersal i Bristol itp. Przy dworcu PKP 
mieści się też dworzec PKS – okrągły 

budynek w kształcie spodka.
Na zakończenie udanej wycieczki wstą-
piliśmy jeszcze na Jasną Górę w Często-
chowie, do Sanktuarium Matki Bożej Czę-
stochowskiej z klasztorem oo. Paulinów. 
Zdążyliśmy przyjechać przed Apelem ja-
snogórskim i wziąć udział w modlitwach. 
Zwiedziliśmy też Kaplicę Cudownego 
Obrazu Matki Bożej. Na zewnątrz przed 
bazyliką usytuowane są stacje różańcowe 
i droga krzyżowa.
Zwiedzanie nocą było indywidualne, każdy 
mógł swobodnie poruszać się po wzgórzu. 
Wszyscy byliśmy zadowoleni. Ostatnie 
spojrzenie skierowaliśmy na oświetloną 
106-metrową wieżę kościelną, która w ciem-
ności robi jeszcze większe wrażenie.

Janina Grzesiecka

Całe szczęście i pomyślność naszego ży-
cia zależy od dobrego użytku jaki robimy 
z naszych namiętności. Namiętności nasze 
przywiązują nas do życia, każą uciekać od 
śmierci…

Francois Fenelon

… i dlatego w Stowarzyszeniu „Izba Życia 
– Nadzieja” postanowiliśmy zachęcić oso-
by z nami współpracujące, a więc senio-
rów, rencistów i inwalidów, do wyjazdu 
autokarem na Dolny Śląsk, aby zaspoko-
ić pewne namiętności i pasje. 26 sierpnia 
wyruszyliśmy z Bukówca Górnego, Wło-
szakowic, Zbarzewa i Jezierzyc Kościel-
nych żeby „coś” zobaczyć, wkraczając na 
Europejski Szlak Cystersów, który dla na-
szej grupy zaczął się w Trzebnicy.
Weszliśmy do przyklasztornego kościo-
ła pw. św. Bartłomieja Apostoła i św. Ja-
dwigi Śląskiej. Jest to późnoromańska, 
trójnawowa, transparentna bazylika z 
zachowanym ciekawym układem kon-
strukcyjnym, zamknięta półkoliście od 
wschodu, a od zachodu posiadająca wieżę 
z hełmem i latarniami. Posiada też kaplicę, 
po środku której stoi pomnik nagrobkowy 
św. Jadwigi Śląskiej wykonany z czarne-
go i różowego marmuru. Kościół stanowi 
część opactwa cysterek w Trzebnicy i ar-
chitektonicznie związany jest z opactwem 
ufundowanym w 1202 roku przez księcia 
śląskiego (wrocławskiego) Henryka Bro-
datego – męża świętobliwej Jadwigi. Było 
to pierwsze opactwo cysterek na ziemiach 
polskich, a obecnie należy do najważniej-
szych i najcenniejszych obiektów sakral-
nych na Europejskim Szlaku Cystersów. I 
właśnie tym szlakiem pojechaliśmy dalej 

do Lubiąża, by pobyć wśród pięknych 
łąk i zwiedzić z przewodniczką jed-
no z dwóch największych na świecie 
Opactw Cystersów. Obiekt leży z dala 
od tras turystycznych, wśród lasów, 
tuż przy brzegu Odry.
Ten wspaniały obiekt liczy prawie 10 
wieków. Mimo to wciąż stoi, choć 
przeżył wiele klęsk i kataklizmów. 
Ostatni pogrom odbył się podczas II 
wojny światowej, gdy najpierw Niem-
cy ograbili i zniszczyli to miejsce, a 
następnie Rosjanie dokonali całko-
witego ogołocenia wspaniałych zgro-
madzonych tam zabytków, wypraco-
wanych przez okoliczną ludność pod 
kierunkiem zakonników, którzy żyli 
według formuły klasztornej „Módl się 
i pracuj”. Potężny klasztor z kościo-
łem są dowodem na to, że zakonnicy 
naprawdę mądrze łączyli czas modli-
twy z pracą. Warto też podkreślić, iż 

cystersów sprowadził z Niemiec na Dolny 
Śląsk książę Bolesław Wysoki – teść św. 
Jadwigi Śląskiej, ofiarując im wieś Lubiąż 
z kościołem św. Jana, targ i przeprawę 
przez Odrę oraz wiele okolicznych wsi i 
folwarków.
Podziwiając z zewnątrz potężne opactwo 
rozciągające się na obszarze trzy razy 
większym od siedziby królów na Wawe-
lu w Krakowie, o powierzchni dachów 
wynoszącej 2,5 ha, zastanawialiśmy się 
jakim cudem coś tak pięknego i wielkiego 
powstało w szczerym polu. Spotkaliśmy 
tam też rodzinę z Włoszakowic. W dal-
szej kolejności udaliśmy się do Legnicy 
– dziwnego miasta, zwanego w pewnym 
okresie historii „Małą Moskwą”.
To szare, smutno wyglądające miasto, 
pełne jednakowych bloków mieszkal-
nych, zdążyło już wypięknieć. Zabytki 
zapraszają do środka swoim blaskiem, 
dokonano też wielu innych pozytywnych 

Od redakcji. Publikujemy relację z wycieczki Europejskim Szlakiem Cystersów zorganizowanej w sierpniu br. przez włoszakowic-
kie Stowarzyszenie „Izba Życia – Nadzieja”.

„Ruszyła w Polskę seniorów rodzina…”

Uczestnicy wycieczki na dziedzińcu Zamku Piastów w Legnicy
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zmian. Trwa m.in. odbudowa Zamku Piastowskiego – obiekt 
ten z przyległymi budynkami wykorzystywany jest do różnych 
form kształcenia nauczycieli. W tym roku udostępniono wejścia 
na drugą wieżę. Jedna z nich, niższa, nosi nazwę wieża Jadwigi, 
gdyż księżna ta lubiła przebywać i modlić się w znajdującej się 
w niej komnacie.
Dalsze zwiedzanie miasta to wędrówka na Starówkę – Galeria 
Piastów, zabytkowe, dziś kolorowe kamieniczki, Teatr im. He-
leny Modrzejweskiej oraz piękna i potężna katedra. Do Legnicy 
dotarliśmy również po to, aby trafić do kościoła pw. św. Jacka, 
gdzie 25 grudnia 2013 roku miał miejsce najnowszy cud rucha-
rystyczny, który 10 kwietnia 2016 roku został ogłoszony przez 
władze kościelne. Polegał on na tym, że na porannej mszy świętej 
ksiądz rozdający komunię niechcący upuścił hostię na posadzkę. 
Zanurzona w kielichu z wodą hostia, schowana w tabernakulum, 
po kilku dniach powinna się całkowicie rozpuścić, a tymczasem 
na jej powierzchni pojawiło się czerwone przebarwienie. Po 14 
dniach biała część hostii się rozpuściła, a pozostał skrzep o wy-
miarach 1,5 x 0,5 cm. Wyjęto go z wody i obserwowano leżące 
na korporale w tabernakulum zjawisko.
Podwójne badania naukowców z Katedry Medycyny Sądowej we 
Wrocławiu i Szczecinie oraz analiza histopatologiczna wskazały, 
że pewne fragmenty hostii przypominają włókna mięśnia serco-
wego człowieka w agonii. Uznano, że to relikwia i umieszczono 
ją w małym ołtarzu z lewej strony kościoła. O całym wydarzeniu, 
badaniach, opisach i kulcie relikwii opowiedział nam ksiądz Da-
riusz, prowadząc z nami lekcyjną katechezę. To, co usłyszeliśmy, 
widzieliśmy i przeżyliśmy zapadło głęboko w pamięci i sercu. 
Zapanował i trwał pełen spokoju oraz różnych myśli nastrój…
W Legnicy zjedliśmy smaczny piątkowy obiad – pierogi ukraiń-
skie lub owocowe ze śmietaną bądź okrasą, kompot, sernik itp. 
Przyjemnie było odpocząć w klimatyzowanym lokalu albo pod 
parasolem, w cieniu drzew.

Było przyjemnie, ciekawie i po bożemu, nawiązywały się 
nowe przyjaźnie, wzbogacono naszą wiedzę z religii, histo-
rii i geografii. Organizatorem wycieczki było Stowarzyszenie 
„Izba Życia – Nadzieja”, korzystając z dotacji Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. Zapotrzebowanie na wyjazd wy-
glądało następująco: Jezierzyce Kościelne (19 osób), Bukó-
wiec Górny (14 osób), Włoszakowice (11 osób), Zbarzewo (7 
osób). Razem pojechało 51 osób z naszej gminy.
Podziękowania też się należały i były przede wszystkim skie-
rowane do pana Kazimierza Samelczaka za bezpieczną jazdę. 
Ponadto dziękowaliśmy uczestnikom wycieczki za uśmiechy 
zadowolenia oraz chęci zdobywania wiedzy i pozytywnych 
przeżyć.
Stowarzyszenie „Izba Życia – Nadzieja” we Włoszakowi-
cach informuje, że poszerza swoją działalność. Będzie moż-
na skorzystać z odzieży z drugiej ręki (również płaszcze i 
kurtki) w grudniu br. Daty podamy na plakatach (gablota 
przy kiosku i w sklepie papierniczym na rogu). 
Dwa ładne wózki dla niemowląt w bardzo dobrym stanie 
czekają na samotne matki lub inne osoby będące w potrze-
bie.
W styczniu 2023 roku (w czwartki o godz. 17.00) zorgani-
zujemy aerobik dla seniorek (drobna opłata).
W naszym pomieszczeniu udostępnimy UGUL do ćwiczeń 
rozluźniających i rozciągających, materac masujący oraz 
rower. 
Spróbujemy zorganizować wyjazd na turnus rehabilitacyjny 
14-dniowy nad morze wiosną 2023 roku (Ustka lub Jarosła-
wiec).
Informacje o zdobyciu grupy inwalidzkiej i inne wnioski 
od grudnia lub początku stycznia (tel. 691 432 996).

KAMA

     WYDARZENIA

Kolejne Nocne zwiedzanie (a 
właściwie dwa zwiedzania) 
włoszakowickiego Pałacu Suł-
kowskich i jego okolicy za 
nami. Tym razem, ze względu 
na rozpoczętą niedawno porę 
roku, wydarzenie nosiło nazwę 
„Jesień z duchami”.
W piątkowy wieczór 30 wrze-
śnia budynek pałacu (i nie 
tylko) zwiedzały dwie blisko 
30-osobowe grupy śmiałków, 
którym udało się wcześniej za-
rezerwować bilety. Po drodze 
napotkali oni na swojej drodze 
kilka nieżyjących już postaci 
związanych z okolicą, zarówno 
historycznych, jak i fikcyjnych, 
w tym księcia Aleksandra Józefa 
Sułkowskiego, jego żonę, Karo-
la Kurpińskiego, sługę, niebosz-
czyka i masonów. W role, po-
dobnie jak za pierwszym razem, 
wcielili się członkowie miej-

scowej grupy literacko-teatralnej „Tajemnica 
słowa” (i zaprzyjaźnionych grup) – Amelia 
Golińska, Aleksandra Litkowska i Blanka 
Mierzyńska – przygotowani przez instruktor-
kę Kingę Kaźmierczak, była dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach 
Ewelina Skopińska (inicjatorka wydarzenia) 
oraz pracownik Gminnego Ośrodka Kultury 
we Włoszakowicach Amadeusz Apolinarski. 
Poza samym zwiedzaniem nie zabrakło też 

Kolejne Nocne zwiedzanie pałacu

minizagadek, a nawet poszukiwania skarbu. 
Inne szczegóły muszą pozostać tajemnicą…
Organizatorami wydarzenia byli Gminny 
Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Pu-
bliczna we Włoszakowicach.
Warto również podkreślić, że dwa dni póź-
niej, w niedzielę 2 października, Pałac Suł-
kowskich (lecz już za dnia) zwiedzali pra-
cownicy jednostek kultury z Kalisza.

A.A
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W niedzielę 18 września, a więc dokładnie 
w 165. rocznicą śmierci Karola Kurpińskie-
go, dziesięciolecie swojego istnienia świę-
towała Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Blue 
Brass Band” z Włoszakowic. Ze względu 
na deszczową aurę jubileuszowy koncert 
z tej okazji odbył się w sali balowej wło-
szakowickiej restauracji Toscania, a nie jak 
pierwotnie planowano na dziedzińcu Pałacu 
Sułkowskich.
Niedzielny koncert składał się z czterech, a 
właściwie pięciu odrębnych części (wliczając 
w to piosenkę finałową i bis). W każdej z nich 
orkiestra-jubilat pod dyrekcją Jagody Miary 
zaprezentowała po trzy lub cztery utwory, 
stylistycznie wpisujące się w nurt muzyki 
marszowej, tanecznej, popularno-rozrywko-
wej, bluesowej albo rockowej. Przed sceną 
orkiestrze wiernie towarzyszyły Mażoretki 
„Twins” prowadzone przez Karolinę Prałat i 
Małgorzatę Kujawę, jak zawsze prezentując 
niezwykle widowiskowe choreografie w rytm 
wygrywanych dźwięków. Z kolei na scenie 
po raz pierwszy wraz z „Blue Brass Band” 
wystąpił zespół Bedrock Blues w składzie: 
Zuzanna Jędrzychowska (wokal), Marcin 
Szymankiewicz (gitara elektryczna), Błażej 
Rimke (gitara basowa), Piotr Piotrowski (pia-
no) i Rafał Jagodzik (perkusja), wsparty do-
datkową wokalistką Katarzyną Józefczak.
Po głównej części koncertu przyszedł czas 
na podziękowania, gratulacje i życzenia. Te 
ostatnie złożyli jubilatom m.in.: wójt gminy 
Włoszakowice Robert Kasperczak, prze-
wodniczący Rady Gminy Kazimierz Kur-
pisz, poseł na Sejm RP Grzegorz Rusiecki, 
starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, 
wicestarosta Maciej Wiśniewski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszako-
wicach Paweł Borowiec, przedstawiciele 
Stowarzyszenia MTS „Aktywne Włoszako-
wice” i Mażoretek „Twins” oraz członkowie 
zaprzyjaźnionych orkiestr. Nie zabrakło też 
podziękowań dla dobroczyńców orkiestry, 
najdłużej grających instrumentalistów, in-
struktorów muzycznych i dyrygentów.
W zamian za wyjątkowy występ, już po 
utworze finałowym („Proud Mary”) i bisie 
(„Highway to Hell”), publiczność nagrodzi-
ła artystów owacjami na stojąco i odśpiewa-
niem hucznego „Sto lat”. Jednocześnie na 
salę „wjechał” urodzinowy tort.
O właściwe nagłośnienie koncertu zadbała 
firma Soundproduction Dariusz Wandolski 
i Wojciech Białasik. Wydarzenie poprowa-
dził spiker Radia Elka Grzegorz Sterna.

A.A.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Blue 
Brass Band” z Włoszakowic rozpo-
częła swoją działalność w listopadzie 
2012 roku z inicjatywy Rafała Jago-
dzika, który do dziś gra i naucza w ze-
spole, pełniąc jednocześnie funkcję 
jego koordynatora. Pierwszym dyry-
gentem orkiestry została Lidia Misior-
na, prowadząca również naukę gry na 
instrumentach dętych drewnianych. Z 
kolei instruktaż gry na instrumentach 
dętych blaszanych zainicjował w or-
kiestrze Paweł Drozda.
W kolejnych latach w kadrze dydak-
tycznej, kierowniczej oraz na stano-
wisku dyrygenta dochodziło do wielu 
zmian. Instruktorem instrumentów dę-
tych blaszanych (po Pawle Droździe) 
został najpierw Piotr Błaszkowski, 
następnie Remigiusz Kuropka, a obec-
nie funkcję tę sprawuje Aleksander 
Fogt. Instruktorem instrumentów dę-
tych drewnianych (po Lidii Misiornej) 
została Jagoda Miara (która również 
pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego), 
natomiast funkcję instruktora instru-
mentów perkusyjnych wraz z Rafa-
łem Jagodzikiem pełni też Tomasz 
Tomczak. Obecnym kierownikiem 
orkiestry jest Julia Bajon, a funkcję 
dyrygenta (oficjalnie od 1 stycznia br.) 
przejęła Jagoda Miara.
Przez pierwsze pół roku praca orkie-
stry opierała się na zajęciach indy-
widualnych. Dopiero w lipcu 2013 
roku odbyła się pierwsza próba, a już 
w sierpniu tego samego roku orkiestra 
wystąpiła premierowo podczas doży-
nek gminnych we Włoszakowicach. 
Od tego czasu uświetniła swoją grą 

wiele uroczystości, nie tylko na terenie na-
szej gminy, ale również poza nią.
W czerwcu 2014 roku zespół wziął udział 
w swoim pierwszym oficjalnym festiwalu 
– Festiwalu Orkiestr Dętych w Gryficach 
„Gryfickie Dęciaki”.
W roku 2015 do orkiestry dołączyła grupa 
taneczna, czyli włoszakowickie Mażoretki 
„Twins”, które pod kierownictwem Mał-
gorzaty Kujawy i Karoliny Prałat przygo-
towują i prezentują układy choreograficzne 
do utworów wykonywanych przez zespół, 
zarówno tych rozrywkowych, jak i marszo-
wych.
W tym samym czasie orkiestra nie próżno-
wała i wzięła udział w Międzynarodowym 
Przeglądzie Orkiestr w Lesznie, gdzie zdo-
była brązowe pasmo.
W roku 2015 na liście wydarzeń kultural-
nych gminy Włoszakowice, z inicjatywy 
osób działających w orkiestrze, pojawił 
się Międzywojewódzki Festiwal Orkiestr 
Dętych „Lato z Dęciakami”, który w kolej-
nych latach stał się imprezą cykliczną.
W roku 2016, już wspólnie z Mażoretkami 
„Twins”, orkiestra ponownie wyjechała na 
Festiwal Orkiestr Dętych do Gryfic „Gryfic-
kie Dęciaki II”, gdzie oba zespoły zdobyły 
wspólnie I nagrodę Burmistrza Miasta Gry-
fice za najbardziej efektowny przemarsz uli-
cami miasta, a sekcja perkusyjna orkiestry 
zdobyła trzecie miejsce w zorganizowanych 
po raz pierwszy w Polsce bitwach perkusyj-
nych „Gryfickie Drumline Battle”.
Niewątpliwie w całej dziesięcioletniej histo-
rii działalności orkiestry najważniejszym wy-
darzeniem był udział w dniach 30 czerwca – 
2 lipca 2017 roku w 62. Rasteder Musiktage  
w Rastede w Niemczech, czyli największym 
festiwalu orkiestr paradnych w Europie, bę-

Dekada 
z Młodzieżową Orkiestrą Dętą

***
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dącym jednocześnie otwartymi Mistrzostwa-
mi Europy zespołów marszowych. Podczas 
tego wydarzenia orkiestra zaprezentowała się 
w trzech konkurencjach – koncercie scenicz-
nym, przemarszu (wspólnie z mażoretkami) 
oraz tzw. kategorii show, gdzie wystąpiła ze 
specjalnie przygotowanym przedstawieniem 
muzyczno-tanecznym (musztrze paradnej), 
do którego choreografię przygotowały Karo-
lina Prałat i Małgorzata Kujawa.
Festiwal był dla zespołu ogromnym wyzwa-
niem i wszyscy wrócili z niego bardzo zmę-
czeni, ale i ogromnie szczęśliwi, bowiem to 
co jeszcze pół roku wcześniej wydawało się 
niemożliwe do zrobienia – bo przecież or-
kiestra istniała dopiero pięć lat, a mażoretki 
niecałe 2 lata – stało się wykonalne. Orkie-
stra przywiozła do Polski medale brązowy i 
srebrny, odpowiednio za koncert sceniczny 

i przemarsz. Ponadto, co chyba cieszy-
ło najbardziej, uzyskała wyróżnienie 
za występ w najbardziej widowisko-
wej konkurencji – kategorii show.
Należy nadmienić, że w Mistrzostwach 
Europy udział wzięły 54 europejskie 
zespoły marszowe, głównie z Niemiec 
i Holandii, tworzone przez ponad 2,5 
tys. muzyków. Dlatego też już sam 
udział w tej imprezie „młodziutkiej eki-
py” z Włoszakowic, wśród tak zacnego 
grona najlepszych orkiestr paradnych 
w Europie, był wielkim wyróżnieniem.
Lata 2017-2019 to dalszy rozwój orkie-
stry i udział w licznych wydarzeniach 
gminnych, zarówno tych o charakterze 
patriotycznym i religijnym, jak i typowo 
rozrywkowym. Zespół występowała też 
w wydarzeniach o podobnym charakte-

rze poza terenem naszej gminy oraz w fe-
stiwalach orkiestr, m.in. w Gryficach, Lę-
borku, Grodzisku Wielkopolskim, Śmiglu, 
Śremie, Przemęcie, Krzywiniu i Wolszty-
nie. Poza tym był również czas na dłuższe 
i krótsze letnie warsztaty muzyczne, m.in. 
w Pogorzelicy, Rewalu czy Łebie.
Lata 2020-2021 to niewątpliwie bardzo 
trudny okres w działalności zespołu, 
związany z licznymi zmianami pokole-
niowymi muzyków oraz zmianami w ka-
drze dydaktycznej, a także z rozpoczętym 
czasem pandemii. Wszystko to nie sprzy-
jało rozwojowi orkiestry. Jednak pomimo 
przeciwności zespół wszedł w rok 2022 
z dużym optymizmem i wiarą, że uda się 
powrócić na dobre tory, co bez wątpienia 
potwierdził koncert jubileuszowy.

Oprac. orkiestra
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XIV Wieczór z Prymasem Andrzejem Krzyckim już za 
nami. Temat przewodni tegorocznej edycji wydarzenia, któ-
re odbyło się 10 września w gościnnych progach folwarku 
Mila w Krzycku Wielkim, brzmiał „humanizm i polityka”.
O inspirującym połączeniu obu tych pojęć debatowali m.in. 
dr Leszek Barszcz, prof. Wawrzyniec Konarski, dr hab. Pa-
weł Marszałek oraz Małgorzata Ptaszyńska. Przy okazji nie 
zabrakło też prezentacji pisarzy, którzy w ostatnim czasie 
zaliczyli swój debiut – Michała Wierzby („Zły pasterz”) i 
Patrycji Obiegały („Dwa szlaki”). Ponadto, w trakcie spo-
tkania, Barbara Leszkowicz-Barszcz podziękowała przed-
stawicielowi Stowarzyszenia ODD FELOWS Ryszardowi 
Wielebskiemu za wspieranie zakupów książek do Biblioteki 
Szkolnej w Krzycku Wielkim.
Tegoroczną imprezę zorganizowali: Maria Beczkiewicz, 
Halina Florek, Barbara Leszkowicz-Barszcz, Agnieszka 
Rozwens-Bott, Alicja Wielebska, Leszek Barszcz, Ry-
szard Wielebski oraz Gminny Ośrodek Kultury we Wło-
szakowicach.
Warto wspomnieć, że dzień wcześniej, również w Krzycku 
Wielkim odbył się koncert ballad i romansów w wykona-
niu Magdaleny Howorskiej i Macieja Fortuny, z gościnnym 
udziałem zespołu Poligrodzianie.

Leszek Barszcz, A.A.

Mieszkaniec gminy 
Włoszakowice ukończył 

Atacama Crossing w Chile 
Przemysław Jan-
kowiak z Włosza-
kowic wziął udział 
w biegu ultra na 
pustyni Atacama w 
Chile. Odbywał się 
on w skrajnie trud-
nych warunkach 
(na wysokości ok. 
3.5 tys. m n.p.m.) 
w terminie od 25 
września do 1 paź-
dziernika. 
Atacama Crossing 
należy do cyklu 
4 Deserts, czyli 
czterech biegów 
po różnych pu-
styniach. Podczas 
biegu w Chile do 
pokonania jest ok. 
235 km podzielo-

nych na 6 etapów. 
Temperatura waha się od -7°C w nocy do 40°C w dzień.
W tym roku na starcie pojawiło się 120 uczestników z 39 krajów 
świata, z czego 107 z nich dotarło na metę. Włoszakowicki biegacz 
ukończył zawody z czasem 36 godz. 48 min. 21 s. i został skla-
syfikowany na 43. miejscu w kategorii open oraz 13. w kategorii 
wiekowej M50.
Przemysławowi Jankowiakowi gratulujemy pokonania swoich ko-
lejnych granic i udanego występu oraz życzymy kolejnych sukce-
sów w przyszłości!

Natalia Kurpisz, zdj. Facebook
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Rośnie nowy talent żużlowy 
z terenu gminy Włoszakowice 

Żużel staje się coraz popularniejszy w gminie Włoszakowice. Do 
grona starszych kolegów Damiana Ratajczaka i Kacpra Pludry 
dołączył ostatnio nowy żużlowiec, który pomimo młodego wie-
ku przejawia już spory talent.
13-letni Kacper Mania z Jezierzyc Kościelnych realizuje się w 
tym sporcie od roku. Swojej pasji poświęca każdą wolną chwilę, 
co przejawia się w robionych postępach. Zainteresowanie spor-
tami motorowymi przejawiał już od piątego roku życia, kiedy 
to po raz pierwszy wsiadł na quada. Po roku otrzymał motocykl 
crossowy, a w ciągu kilku następnych lat zmieniały się jedynie 
modele jednośladów.
Kacper wraz z tatą Piotrem od lat kibicują drużynie Fogo Unia 
Leszno. To właśnie za namową ojca młody zawodnik chciał 
spróbować swoich sił w speedwayu. Dzięki temu Kacper od 
roku reprezentuje leszczyński klub, jeżdżąc w klasie o mniejszej 
pojemności silnika 250cc. 
Regularne treningi i zaangażowanie przynoszą efekty, a Kacper 
może pochwalić się już pierwszymi sukcesami. Zwyciężył mię-
dzy innymi w II rundzie Pucharu Ekstraligi 250 cc w Ostrowie 
Wielkopolskim. Doskonale prezentuje się także w drużynowych 
rozgrywkach w ramach Drużynowego Pucharu Ekstraligi w kla-
sie 250 cm3. Razem z Unią Leszno zdobył 3. miejsce w klasyfi-
kacji generalnej, a w ostatniej rundzie na leszczyńskim stadionie 
wywalczył komplet 12 punktów.
Jak dotąd jego największym sukcesem jest jednak indywidualny 
występ podczas Mistrzostw Świata w kategorii 250cc (FIM Spe-
edway Grand Prix 3). Na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu 
pojechał doskonale zajmując ostatecznie 4. miejsce, choć gdyby 
nie wykluczenie w biegu dodatkowym mógłby zostać wicemi-
strzem świata w tej klasie.
Mimo bardzo dobrego występu młody żużlowiec nie jest w peł-
ni usatysfakcjonowany z wyniku i czuje niedosyt. Chce jeszcze 
bardziej skupić się na treningach, aby w przyszłorocznych zawo-
dach stanąć na podium. Jego marzeniem jest spotkanie z Barto-
szem Zmarzlikiem, który jest dla niego autorytetem żużlowym.
W sezonie Kacper trenuje na torze żużlowym co najmniej raz 
w tygodniu, a dodatkowo uczęszcza na treningi siłowe. Jego ro-
dzice podkreślają, że nie byłoby to możliwe gdyby nie wyrozu-
miałość dyrektora oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w 
Jezierzycach Kościelnych.
Postępy Kacpra można na bieżąco śledzić na jego oficjalnym 
fanpage’u na Facebooku – Kacper Mania Racing.

Natalia Kurpisz, zdj. Paulina Mruk

Mieszkanka gminy 
Włoszakowice 

na Mistrzostwach Świata 
w Bułgarii 

Na początku sierp-
nia Klaudia Kicińska 
z Krzycka Wielkiego 
wzięła udział w Mi-
strzostwach Świata Ju-
niorów w Taekwondo, 
które odbyły się w buł-
garskiej Sofii. Uczest-
nictwo w tak dużej im-
prezie sportowej było 
jej marzeniem.
Przygotowania do im-
prezy Klaudia rozpo-
częła pod koniec czerw-
ca, od udziału w obozie 
przygotowującym w 
Olsztynie (w dniach 30 
czerwca-4 lipca). Był to 
obóz międzynarodowy, 
a treningi odbywały się 
w gronie reprezentan-

tów Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy oraz Czech. Po powrocie do 
domu, przez pięć dni, mieszkanka Krzycka trenowała dodatko-
wo pod okiem trenera personalnego Szymona Szkudlarczyka.
Następny obóz trwał od 10 do 19 lipca i odbywał się w Cen-
tralnym Ośrodku Sportu (Ośrodku Przygotowań Olimpij-
skich) w Giżycku. Tam Klaudia trenowała z kadrą narodową 
ze Słowacji. Uczestnicy obozu byli pod stałą opieką fizjotera-
peuty kadrowego, który dbał o ich zdrowie oraz leczył kon-
tuzje i drobne urazy. Ostatni obóz odbył się w Warszawie w 
dniach 26-30 lipca.
Kadra narodowa wyleciała do stolicy Bułgarii w niedzielę 31 
lipca. Przez cztery pierwsze dni Klaudia przyglądała się roz-
grywkom, w których brali udział pozostali kadrowicze, aby 6 
sierpnia zmierzyć się na macie.
-Obudziłam się o 6 rano tamtego czasu, aby sprawdzić, czy 
nie mam doważania. Nie miałam, więc mogłam pojechać na 
zawody trochę później. Następnie udaliśmy się na salę, któ-
ra znajdowała się 10 km od hotelu. Zawody rozpoczynały 
się o godzinie 9, dlatego od razu po przyjeździe zaczęłam się 
rozgrzewać i rozciągać, ponieważ uczestniczyłam w jednej z 
pierwszych walk. Pomagała mi w tym moja sparingpartner-
ka, która również startowała tego dnia. Po rozgrzewce ubra-
łam dobok, czyli specjalny strój, oraz wszystkie ochraniacze, 
po czym udałam się na kontrolę oraz po odbiór hogo, a więc 
ochraniacza tułowia, i kasku elektronicznego – relacjonuje 
Klaudia Kicińska.
Naszej zawodniczce przyszło zmierzyć się z reprezentantką Ira-
nu. Niestety przegrała zarówno pierwszą, jak i drugą rundę, co 
skutkowało odpadnięciem z zawodów. Mimo tego Klaudia cieszy 
się z podjętego wyzwania i możliwości wzięcia udziału w Mi-
strzostwach Świata Juniorów. To jeszcze bardziej zmotywowało 
ją do pracy, która miejmy nadzieję zaowocuje w przyszłości.
-Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi zrealizować ten wy-
jazd, w tym także gminie Włoszakowice i Gminnemu Ośrodko-
wi Sportu i Rekreacji – podkreśliła zawodniczka z Krzycka.

Natalia Kurpisz, zdj. Klaudia Kicińska
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Liga Gminna 2022 zakończona
W słoneczne niedzielne przedpołudnie 25 września na Komplek-
sie Boisk Sportowych „Orlik” w Krzycku Wielkim rozegrano 
ostatnią kolejkę Ligi Gminnej. W tym roku wzięło w niej udział 
6 zespołów, które przez niemal pół roku rywalizowały ze sobą w 
systemie każdy z każdym (grając mecz i rewanż).
W ostatniej kolejce padło aż 37 goli. Zwycięstwa odniosły druży-
ny Grotniki Team, Włoszakowice i Bukówiec Górny.
Praktycznie wszystkie miejsca na koniec ligi znane były już po 
przedostatniej kolejce. Swój piąty w historii tytuł mistrzowski 
wywalczyła drużyna z Włoszakowic. Tuż za nią sklasyfikowa-
ny został zespół z Bukówca Górnego. Podium uzupełniła jeszcze 
ekipa Szoguny Krzycko Wielkie. 
W klasyfikacji Fair Play zwyciężyła drużyna z Bukówca Gór-
nego, której zawodnicy nie zebrali ani jednej kartki podczas 
trwania całej ligi.
Królem Strzelców został Karol Miś z Włoszakowic, który zdo-
był 23 bramki. Na drugim miejscu uplasował się Artur Musie-
lak z Bukówca Górnego, zapisując na swoim koncie 15 trafień. 
Podium uzupełnili ex aequo Kacper Łeszyk (Szoguny Krzycko 
Wielkie) oraz Oskar Grześkowiak (Grotniki Team) z 12 golami.
Podczas ceremonii zakończenia ligi wójt gminy Włoszakowice 
Robert Kasperczak wręczył zespołom puchary oraz bony na zakup 
sprzętu sportowego za zajęte miejsce w klasyfikacji końcowej. 
Pogratulował również drużynom i zawodnikom wyników oraz 
podziękował za uczestnictwo w rozgrywkach. Podziękowania 
trafiły także do osób zaangażowanych w organizację ligi: współ-
organizatora Grzegorza Trojanowskiego, animatorów krzyckiego 
Orlika Bartosza Kubackiego i Kacpra Łeszyka, sędziów Grzego-
rza Powałowskiego i Bronisława Tkacza, ratownika medycznego 
Adama Lamańskiego oraz fotografki Dominiki Jerzyk.
Liga Gminna odbywała się pod honorowym patronatem wójta 
gminy Włoszakowice.

Arkadiusz Szymczak

Jubileusz połączony ze zwycięstwem

25 września we włoszakowickiej hali sportowo-środowiskowej 
został rozegrany pierwszy w historii mecz II ligi piłki ręcznej. 
Podczas spotkania obchodzono również 10-lecie funkcjonowa-
nia SPR Włoszakowice.
Rozpoczęcie rozgrywek II ligi piłki ręcznej uświetnił występ 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Blue Brass Band” oraz Mażo-
retek „Twins” z Włoszakowic. Następnie głos zabrał wójt gmi-
ny Włoszakowice Robert Kasperczak, który przywitał licznie 
zgromadzonych kibiców i zawodników obu drużyn oraz złożył 
życzenia z okazji obchodzonego jubileuszu. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił także wiceprezes Związku Piłki Ręcznej 
w Polsce Bogdan Sojkin, przekazując na ręce wójta przyznany 
naszej gminie medal „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej”. Takie samo 
odznaczenie otrzymała firma Werner Kenkel z Krzycka Wielkie-
go, którą reprezentował prezes Damian Kenkel.
Pierwszym rywalem drużyny z Włoszakowic był zespół KS II Gwar-
dia Opole. Mecz był bardzo zacięty oraz wyrównany. W pierwszej 
połowie prowadzenie objęli goście z Opola 17:15. Druga połowa była 
jeszcze bardziej dynamiczna. Na niecałe dwie minuty przed końcem 
meczu ekipa SPR Włoszakowice wyrównała wynik na 30:30. W 
ostatnich sekundach gry włoszakowickiej drużynie udało się zdobyć 
zwycięską bramkę i zakończyć mecz wynikiem 31:30.
Bramki dla SPR Włoszakowice zdobywali: Krzysztof Kosicki (7), 
Jakub Kołodziejczyk (6), Joachim Ławecki (4), Dawid Przydróżny, 
Wiktor Mejza, Bartosz Przydróżny, Bartłomiej Budner (3) i Kacper 
Tyczyński (2).                                                                              N.J.

Złoty i srebrny medal 
Mistrzostw Polski U16 dla 

rodzeństwa z Krzycka Wielkiego

W weekend 24-25 września na stadionie lekkoatletycznym w 
Lublinie odbyły się PZLA Mistrzostwa Polski U16, zwane ina-
czej Małym Memoriałem Janusza Kusocińskiego. W zawodach 
tych wzięło udział ponad tysiąc przedstawicieli królowej sportu 
z całego kraju, w tym rodzeństwo Maria i Jan Pracharczykowie 
z Krzycka Wielkiego. Oboje trenują rzut młotem i reprezentują 
klub LKLA Krokus Astromal Leszno.
W sobotę do rywalizacji przystąpiła Maria Pracharczyk. Po 
nieudanych pierwszych próbach ostatecznie uzyskała wynik 
51,78 cm, co dało jej złoty medal i tytuł Mistrza Polski U16. Na 
drugim miejscu podium uplasowała się Aleksandra Bednarz re-
prezentująca barwy KKL Stal Stalowa Wola, a na trzecim Inga 
Juszczak z AZS-AWF Gorzów.
Następnego dnia startował Jan Pracharczyk, który rzutem na 
odległość 49,11 cm wywalczył srebrny medal Mistrzostw Pol-
ski U16. Złoto zdobył Karol Franczyk reprezentujący barwy 
LKS Stal Mielec, a brąz przypadł reprezentantowi UMKS Iskra 
Wolsztyn Mateuszowi Lorencowi.
Warto zaznaczyć, że trzeci z rodzeństwa - Jakub Pracharczyk  - 
w maju br. został powołany do reprezentacji Polski U18 w rzu-
tach lekkoatletycznych na mecz międzynarodowy w Karpaczu, 
gdzie po raz pierwszy mógł wystąpić z „orzełkiem na piersi”, 
rywalizując z rówieśnikami z Czech i Węgier. Jakub jest także 
aktualnym Wicemistrzem Polski w rzucie młotem w kategorii 
U18. Tytuł zdobył podczas ostatnich mistrzostw, które odbyły 
się w lipcu w Bielsku-Białej.
Młodym sportowcom gratulujemy znakomitych występów oraz 
życzymy dalszych sukcesów!

N.J., zdj. Facebook

Pracowity wrzesień 
włoszakowickich kolarzy 

Stowarzyszenie Klub Sportowy Kołownik Włoszakowice wciąż 
prężnie się rozwija. W ostatnim czasie jego członkowie aktyw-
nie spędzali każdą wolną chwilę na terenie gminy Włoszakowi-
ce, a także całej Polski oraz poza jej granicami.
Miłośnicy kolarstwa przełajowego uczestniczyli w kolejnej 
edycji Ligi Szkółek Kolarskich w Jakubowie. W kategorii 2012 
oraz młodsi Filip Majcherek ukończył wyścig na 19. pozycji. 
Wśród Żaków najlepszy okazał się Maksymilian Jabłoński, a 
13. był Jakub Wiązania. W kategorii Młodziczki Zuzanna Mi-
chalewicz zajęła 3. miejsce, a Dominika Skorupińska 4. Mło-
dzik Michał Wiązania ukończył wyścig na pozycji 20.
W Głuchołazach Żak Tomasz Michalewicz na wymagającej tra-
sie był 16. wśród 30 uczestników. 
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Ewelina Wolniczak 
– nowa kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej we Włoszakowicach

Z domu nie wyjdę bez… torebki i telefonu
Mój sposób na dobry humor to… relaks w dobrym towarzystwie
Ulubione powiedzenie… „Co dwie głowy to nie jedna”
Ulubiona potrawa… kwaśnica
Gdy byłam mała chciałam zostać… aptekarzem
Książka, którą ostatnio przeczytałam to… „Pan Mercedes” Stephena Kinga
Moim autorytetem jest… jest ich kilku, m.in. Jerzy Owsiak
Zawsze znajdę czas na… może nie na, ale dla moich najbliższych
Nie potrafię zrozumieć… nienawiści, zazdrości i wojny
Najbardziej cieszę się, gdy… moje dzieci są szczęśliwe
Chciałabym w sobie zmienić… znaleźć więcej czasu na naukę języków 
obcych
Lubię wracać do… górskich wędrówek
Moje ulubione święto to… Boże Narodzenie
Ulubiony film… lubię seriale typu „Good doctor”
Miejsce, w którym chciałabym się znaleźć… Malaga
Ulubiona impreza w gminie Włoszakowice… na to pytanie chętnie 
odpowiem za rok
Najciekawsza tradycja wywodząca się z gminy Włoszakowice… podziwiam
tradycję kultywowania gwary regionalnej, szczególnie wśród dzieci 
i młodzieży
Najbardziej magiczne miejsce w gminie Włoszakowice… urokliwie położony 
i piękny architektonicznie Pałac Sułkowskich we Włoszakowicach

A.A.
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Znani, nieznani – Ewelina Wolniczak

Kolarze wystartowali też podczas Kaczmarek Electric MTB 
w Zielonej Górze. Mikołaj Wawrzyniak ukończył wyścig na 
146. miejscu w kategorii open z czasem 1 godz. 7 min. Z krót-
szym dystansem zmierzyli się Zuzanna Michalewicz (1. pozy-
cja w Młodziczkach), Tomasz Michalewicz, Michał Wiązania 
i Jakub Wiązania.
W kolejnym wyścigu w cyklu Lubuska Liga Kolarska w Starym 
Kisielinie najlepiej poradziła sobie Zuzanna Michalewicz, która 
jako Młodziczka wywalczyła 3. miejsce.
Siedmiu kolarzy wzięło również udział w Lidze Szkółek Kolar-
skich MTB edycja Jerzmanowo. Wśród najmłodszych uczest-
ników na 17. miejscu uplasował się Filip Majcherek, a 21. był 
Jędrzej Mierzyński. Natomiast w kategorii Żak 1. miejsce zdo-
był Tomasz Michalewicz, 6. Maksymilian Jabłoński, a 8. Jakub 
Wiązania. W Młodzikach na 14. pozycji dotarł Michał Wiązania, 
a w Młodziczkach jako 3. dojechała Dominika Skorupińska.
Z kolei w Wilkowie odbyła się ostatnia edycja Ligi Szkółek Ko-
larskich MTB Dolny Śląsk 2022. W wyścigu dla najmłodszych 
Filip Majcherek w kategorii Chłopcy 2012 r. i młodsi ukończył 
wyścig na 12. pozycji. Wśród Żaków jako pierwszy przyjechał-
Tomasz Michalewicz.

Sześciu członków szkółki wzięło też udział w Mistrzostwach 
w Koźminku. W klasie V najlepsi okazali się Maksymilian Ja-
błoński (26. miejsce) i Jakub Wiązania (29. miejsce). Tomasz 
Michalewicz zajął 6. miejsce w klasie VI, natomiast Dominika 
Skorupińska była 7. w kategorii dziewcząt. Michał Wiązania za-
jął 31. pozycję, a Mikołaj Waśkowiak 32. w klasie VII-VIII.
Warto podkreślić, że Zuzanna Michalewicz wzięła także udział 
w rajdzie rowerowym Gold Star Mission 500 zorganizowanym 
w USA dla upamiętnienia poległych na misjach wojskowych. 

Natalia Kurpisz, zdj. Facebook
 

Ruszyły przygotowania 
do Pucharu Polski 

4 października w Salce Masońskiej włoszakowickiego Pałacu 
Sułkowskich odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie organi-
zacji Pucharu Polski w kolarstwie przełajowym. Włoszakowice 
będą gospodarzem tej imprezy już po raz szósty.
W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Włoszakowice Robert Ka-
sperczak, przedstawiciele Stowarzyszenia Klub Sportowy Koło-
wnik Włoszakowice Grzegorz Mierzyński, Mikołaj Poloch i Bar-
bara Dąbkowska, podinspektor Urzędu Gminy Włoszakowice Piotr 
Wiązania, kierownik Zarządu Dróg Gminnych Radosław Sieracki 
oraz kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz 
Szymczak. Podczas rozmów poruszono ważne tematy dotyczące or-
ganizacji imprezy, w tym kwestie bezpieczeństwa oraz logistyczne.
CX Włoszakowice Puchar Polski w kolarstwie przełajowym 
„Cześć i Chwała Zwycięzcom” dla upamiętnienia 104. rocznicy 
zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego odbędzie się w tym 
roku w sobotę 5 listopada. Jego trasa przebiegać będzie, podobnie 
jak w latach poprzednich, częścią ulicy Zalesie oraz parkiem.

Arkadiusz Szymczak
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  KRZYŻÓWKA  NR  321

Poziomo:  3) gromadzą się w kominie, 7) damski strój 
plażowy, 8) taniec albo potrawa kuchni meksykańskiej, 9) 
był nim Izajasz, 11) obuwie sportowe, 12) dawniej mała 
lampka w kształcie miseczki z dzióbkiem i uchwytem, 
13) brat bliźniaczy Polluksa albo rzadkie imię męskie, 
16) naczynie kuchenne, 20) mama mamy dla dziecka, 21) 
pustelnicy, 22) organiczny związek chemiczny z grupy 
węglowodorów aromatycznych, 23) miasto w USA, gdzie 
zamordowano Johna Kennedy’ego, 27) stworzenie, oso-
ba, żyjący organizm, 31) na półce sklepowej albo tekst 
w gazecie, 32) wypowiedź ośmieszająca kogoś, kpina, 
drwina, 33) postać występująca w wierszach Herberta - 
Pan ..., 34) ekonomista niemiecki, prezes  Banku Rzeszy 
(ułóż z liter: a, c, c, h, h, s, t), 36) odpowiedź na czyjeś 
zarzuty, wierna kopia czegoś, 37) aktor grywający ko-
chanków, uwodziciel.
Pionowo: 1) tytuł naukowy lub popularnie lekarz, 2) ryby 
na wigilijnym stole, 3) miękka, silnie ukrwiona tkanka 

wewnątrz kości, 4) cukierek w ruloniku, 5) kraksa na dro-
dze, 6) jedno ze zbóż, 9a) narząd wzroku, 10) acetylenek 
wapnia, 14) dokument świadczący o tym, że produkt speł-
nia obowiązujące normy, 15) taniec, 17) Dawid, radziecki 
skrzypek żydowskiego pochodzenia, 18) w starożytnej 
Grecji była tam wyrocznia, 19) nierób, 24) inaczej imitacja, 
25) wnęka w ścianie budynku, 26) diabeł, 28) deszczowa, 
brzydka pogoda, 29) używana w kuchni, 30) wkład pie-
niężny do spółki, 35) jednostka powierzchni.
Litery zaznaczone w prawym dolnym rogu kratek 
uszeregowane od 1 do 29  utworzą rozwiązanie. Roz-
wiązanie prosimy  nadesłać do redakcji w ciągu dwóch 
tygodni od ukazania się miesięcznika. 
Rozwiązanie krzyżówki nr 320 brzmi: „PORA NA 
GRZYBOBRANIE”. Nagrodę za prawidłowe roz-
wiązanie wylosowała Karolina Baldys z Jezierzyc 
Kościelnych. Nagroda do odbioru w redakcji. 
GRATULUJEMY! 
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ul. Powstańców Wielkopolskich 17

WłosZAKoWIcE

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

           REKLAMA

       KĄCIK ZDROWIA

Wrotycz pospolity 
– podwójne zastosowanie

Wrotycz to dość pospolicie 
rosnąca roślina w Polsce. Wy-
różniają ją charakterystycz-
ne żółte kwiatki ułożone w 
spłaszczony koszyczek. Wy-
stępuje zazwyczaj na łąkach, 
choć często można ją również 
zobaczyć na poboczach dróg. 
Dlaczego warto stosować to 
ziele i czy właściwości leczni-
cze są jego główną zaletą?
W medycynie ludowej wro-
tycz był stosowany m.in. na 
problemy ze strony układu 
pokarmowego, a szczególnie 
na kłopoty z wątrobą wystę-
pujące po spożyciu obfitych i 
tłustych posiłków. Wówczas 
najczęściej przyjmowało się go 
w formie naparów do picia. Obecnie zalecany jest do stosowa-
nia zewnętrznego na skórę, bowiem odkryto toksyczne działa-
nie zawartego w nim olejku eterycznego (tujonu). Nie oznacza 
to jednak, że przez to roślina ta straciła na wartości. Wręcz 
przeciwnie – ze względu na zawartość tego składnika wrotycz 
działa przeciwpasożytniczo. Dostępne w aptekach wyciągi al-
koholowe z jego kwiatów stosuje się przeciw wszom, świerz-
bowcom i nużeńcom.
Oprócz zastosowania w medycynie naturalnej wrotycz wy-
korzystuje się również jako środek do odstraszania owadów. 

Wydziela charakterystyczny 
zapach, który jest wyjątkowo 
nieprzyjemny dla mrówek, 
much, komarów, mszyc, moli, 
kleszczy itp. Wystarczy na-
trzeć rozdrobnionymi kwiatami 
wrotyczu skórę albo wykąpać 
się w naparze z tego zioła, by 
skutecznie uchronić się przed 
wymienionymi owadami. Wro-
tycz może również być stoso-
wany do odstraszania szkod-
ników w domu czy ogrodzie. 
Jego susz zapakowany w małe 
woreczki często kładzie się 
w szafkach z ubraniami, gdyż 
wydzielający się z niego olejek 
chroni przed molami. Suszem 

z wrotyczu można też posypy-
wać ścieżki oraz inne nawierzchnie w ogrodzie, pod którymi 
mrówki zakładają gniazda (to naturalny sposób do zniechę-
cania ich przed zagnieżdżaniem się w tych miejscach). Poza 
tym wrotycz pięknie wygląda w wazonach – bukiet z niego od-
strasza m.in. muchy. O tym również wiedziały gospodynie w 
dawnych czasach i w ochronie swoich domów wieszały w nich 
zioło wrotyczu, a nawet nacierały nim mięso, co miało chronić 
je przed robactwem i było zamiennym środkiem konserwacji 
w przypadku braku soli. 

Natalia Malanowska
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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

                KOMPLEKSOWE USŁUGI  

               POGRZEBOWE „Mocek”
Trumny, urny, krzyże, ramy nagrobne, 

przewozy zwłok, kopanie grobów, obsługa pogrzebów, 
kwiaty i wieńce, kremacja, rozliczanie ZUS i KRUS

Bukówiec Górny, 
ul. Powstańców Wielkopolskich 55

www. mocekbukowiecgorny.pl
tel. czynne całą dobę: 

601 063 381, 603 138 048, 65 53 72 219
     Przyjmę uczniów w zawodzie stolarz

Firma „MIET-POL”
Dominice 9

tel. 65 53 71 214,  501 406 112

Oferuje usługi w zakresie: 
* mechanika pojazdowa i blacharstwo

* diagnostyka komputerowa samochodowa 
* wymiana oleju Shell Helix

* serwis klimatyzacji
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   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

                

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

tel. 

722 227 597
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OGŁOSZENIA DROBNE
Zakład Ogólnobudowlany Piotr Fliger, 
Włoszakowice, ul. Kurkiewicza 5.
Kontakt: tel. 609 065 772.

* * * * *
Sprzedaż działek budowlanych w Sądzi. 
Kontakt: tel. 603 474 785.

* * * * *
Wynajmę mieszkanie we Włoszakowicach 50 m2.
Kontakt: tel. 697 429 515.

Skup złomu 
i metali kolorowych

Odbiór własnym transportem

Sprzedaż używanych rur, 
kątowników, dwuteowników

Bukówiec Górny,
ul. Jana Wańskiego 2 c,

TEL. 605 693 358

Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
we Włoszakowicach

poleca Państwu szeroką gamę usług 
w zakresie

 

* Stolarnia - produkcja wyrobów drewnianych
(architektura ogrodowa, skrzynki w różnych 

rozmiarach, płoty, domki dla dzieci, piaskownice)

  * Spawalnia - spawanie metodą MIG/MAG, 
TIG, MMA, obróbka metali 

   (bramy wjazdowe, garażowe, płoty itp.)

  * Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 
- badania techniczne pojazdów, 

   ustawianie geometrii kół, ustawianie świateł, 
napełnianie klimatyzacji 

ul. Wolsztyńska 11
Włoszakowice

Tel. 501 496 500, 65 5370 141
Serdecznie zapraszamy!






