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 W związku z kończącą się 4-letnią kadencją sołtysów i rad sołeckich w dniu 17 

stycznia 2019 roku Wójt Gminy Kawęczyn wydał Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie za-

rządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kawęczyn. Odbyły się one w 

okresie od 25.01.2019 r. do 01.03.2019 r. W zebraniach uczestniczyli z ramienia samo-

rządu: Wójt Gminy, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz Radni. 

 Najwyższą frekwencję odnotowano w Dzierzbotkach – 50,00 %, a najniższą w 

Chocimiu – 11,11 %. W zebraniach wzięło udział 21,56 % uprawnionych do głosowania 

mieszkańców. Średnia frekwencja wyniosła 24,03 %. W pięciu sołectwach dokonano 

zmian na stanowiskach sołtysa: w Dzierzbotkach, Dziewiątce i Głuchowie dotychczasowi 

sołtysi zrezygnowali z pełnienia swoich funkcji; w Leśnictwie i Marcinowie z wyboru 

mieszkańców. Nowymi włodarzami wsi zostali: Paweł Urbanek w Dzierzbotkach, Jan 

Grzeszkiewicz w  Dziewiątce, Adrian Kwinciak  w Głuchowie,  Teresa Jaworska w Le-

śnictwie oraz Zbigniew Kwiatkowski w Marcinowie.  

 O funkcję sołtysa w 23 sołectwach ubiegało się 26 kandydatów, co stanowi 1,13 

kandydata na jedno miejsce. W  20 miejscowościach o funkcję tę ubiegał się tylko jeden 

kandydat, w pozostałych 3 po dwóch kandydatów. Rady sołeckie liczą od 2 do 6 człon-

ków. Spośród 114 zgłoszonych osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie, do rad so-

łeckich wybrano 102 członków. 

Zarząd Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów na posiedzeniu w 

dniu 18 marca 2019 roku zaplanował spotkanie podsumowujące kampanię sprawozdaw-

czo-wyborczą w sołectwach. Decyzją Zarządu odbędzie się ono w dniu 5 kwietnia 2019 

roku pod nazwą „VIII Zjazd Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów 

w Kawęczynie”. Miejscem Zjazdu będzie strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdża-

rach. Podczas tego spotkania odbędzie się szkolenie dotyczące planowania i realizacji 

przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które przeprowadzi Joanna Iwanicka – Re-

daktor Naczelna „Gazety Sołeckiej”. W programie przewidziano sprawozdanie z działal-

ności Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie za okres 

od 23.02.2015 r. do 04.04.2019 r., które przedstawi Sylwester Kasprzak – Przewodniczą-

cy Gminnego Koła WSS w Kawęczynie. Z kolei Jan Nowak - Wójt Gminy Kawęczyn 

podsumuje kampanię sprawozdawczo-wyborczą dotyczącą wyborów sołtysów i rad so-

łeckich. Głos zabierze Ireneusz Niewiarowski - Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołty-

sów. Zjazd będzie okazją do podziękowań dotychczasowym sołtysom za pełnienie funkcji 

oraz złożenia gratulacji nowo wybranym władzom w sołectwach. Zostaną również prze-

prowadzone wybory władz Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w 

Kawęczynie, czyli członków Zarządu oraz wybory Delegatów na Zjazd Wielkopolskiego 

Stowarzyszenia Sołtysów. Ponadto Gminne Koło wskaże przedstawiciela do Rady Wiel-

kopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.  

Iwona Krajewska 
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Lp. Sołectwo Liczba uprawnionych 
do głosowania 

Liczba biorących 
udział w zebraniu 

Frekwencja 
w % 

1 Będziechów 227 73 32,16 

2 Chocim 153 17 11,11 

3 Ciemień 226 48 21,24 

4 Dzierzbotki 120 60 50,00 

5 Dziewiątka 145 23 15,86 

6 Głuchów 336 40 11,90 

7 Kawęczyn 445 87 19,55 

8 Kowale Pańskie 156 23 14,74 

9 Kowale Pańskie-Kolonia 419 54 12,89 

10 Leśnictwo 160 41 25,63 

11 Marcinów 113 24 21,24 

12 Marcjanów 140 35 25,00 

13 Marianów 139 33 23,74 

14 Marianów-Kolonia 127 43 33,86 

15 Milejów 224 76 33,93 

16 Młodzianów 85 33 38,82 

17 Nowy Świat 74 16 21,62 

18 Siedliska 62 14 22,58 

19 Skarżyn 134 29 21,64 

20 Stanisława 41 16 39,02 

21 Tokary Pierwsze 261 46 17,62 

22 Wojciechów 188 41 21,81 

23 Żdżary 311 52 16,72 

Ogółem 4286 924 21,56 

Ogólny udział mieszkańców w wyborach sołeckich 

Rada Sołecka Sołectwa Żdżary.  
Stoją od lewej: Sylwester Kasprzak - Prezes 

Gminnego Koła WSS, Waldemar Dusza, Grzegorz 
Albertowski, Jan Gruca - Radny Powiatowy. 

Siedzą od lewej: Jan Nowak - Wójt Gminy, Ilona 
Jaroma, Donata Brzezińska, Ryszard Jaśkiewicz -   

Sołtys 

cd. str. 4 



         Szanowni Mieszkańcy Gminy Kawęczyn! 
 

 W  związku ze zbliżającym się Świętem Flagi Państwowej  obchodzonym 2 maja  
oraz 228. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja  

zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy  
o wywieszenie flagi państwowej. 

Wyraźmy szacunek i miłość do Ojczyzny.    
 

Z wyrazami szacunku 
/-/ Jan Nowak 

Wójt Gminy Kawęczyn 

           Samorząd Gminy Kawęczyn 

wraz z proboszczem parafii  pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Tokarach                               

i proboszczem parafii pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny  

w Kowalach Pańskich serdecznie zapraszają  

wszystkich mieszkańców Gminy Kawęczyn na uroczystości 228. rocznicy uchwalenia  

Konstytucji 3 Maja, 

które odbędą się dnia 3 maja 2019 roku w Tokarach oraz Kowalach Pańskich. 

Program uroczystości:  

TOKARY: 

-godz. 10.45  zbiórka przy skwerze 650-lecia Tokar 

-godz. 11.00 przemarsz do Kościoła parafialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Tokarach, złożenie kwiatów pod 

pamiątkową tablicą na placu przy kościele oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 

-godz. 11.30  Msza Święta 

KOWALE PAŃSKIE: 

- godz. 11.30  Msza Święta połączona z częścią artystyczną w wykonaniu uczniów   Szkoły Podstawowej im. Straża-

ków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii, 

- ok. godz. 12.30 złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą na placu przy kościele. 
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Lp. Nazwa sołectwa Osoby wybrane do składu 
Komisji Skrutacyjnej powołanej 
do przeprowadzenia wyborów w 

sołectwie 

Osoba wybrana 
 na Sołtysa 

Osoby wybrane  
do Rady Sołeckiej 

1 Będziechów Marta Śniegocka - Przewodnicząca 
Emilia Chojnacka 
Iwona Błaszczyk 

Andrzej Janik Dorota Dzikowska 
Grzegorz Michalak 
Rafał Błaszczyk 
Radosław Ruszkowski 
Amadeusz Dzikowski 
Wioletta Kurpik 

2 Chocim Piotr Simiński – Przewodniczący 
Marcin Kumant 
Anna Krzykacz 

Zdzisław  
Kowalczyk 

Józef Iwaniak 
Teresa Sambor 
Grzegorz Cepiński 
Jarosław Kumant 

3 Ciemień Krzysztof Kaźmierczak - Przewod-
niczący 
Daria Gierosz 
Paulina Rosiakowska 

Łukasz Mila Marianna Augustyniak 
Andrzej Błaszczyk 
Elżbieta Fornalczyk 
Małgorzata Jagieła 
Joanna Rosiakowska 
Joanna Gierosz 

4 Dzierzbotki Małgorzata Rojek - Przewodnicząca 
Magdalena Filipczak 
Adam Kaźmierczak 

Paweł Urbanek Krzysztof Zbigniew Rusek 
Krzysztof Filipczak 
Maciej Serafiński 
Krzysztof Rusek 

5 Dziewiątka Ewa Frątczak - Przewodnicząca 
Sylwia Sulej 
Andrzej Urbaniak 

Jan Grzeszkiewicz Czesław Bekalarski 
Paweł Maciejewski 
Damian Janik 
Janusz Sakowski 

6 Głuchów Halina Tanaś - Przewodnicząca 
Joanna Czechowska 
Amelia Szuszwalak 

Adrian Kwinciak Zbigniew Gidelski 
Alojzy Czechowski 
Angelika Wesołek-Kuras 
Mariusz Grzesiak 
Stanisław Bochnak 
Agnieszka Polińska 

7 Kawęczyn Iwona Krajewska – Przewodnicząca 
Grażyna Nowak 
Henryk Antczak 

Sylwester Ka-
sprzak 

Janusz Dewicki 
Eugeniusz Doliński 
Teresa Maćczak 
Jolanta Bartczak 
Paulina Grabowska 
Jarosław Binkowski 

8 Kowale  
Pańskie 

Katarzyna Jaśkiewicz - Przewodni-
cząca 
Bożena Przygońska 
Mariola Urbańczyk 

Jolanta Woźniak Lucyna Pawlak 
Dorota Niestrata 
Marek Jasiak 
Rafał Ochocki 

9 Kowale  
Pańskie-
Kolonia 

Paweł Gibasiewicz - Przewodniczą-
cy 
Wojciech Roszkowski 
Andrzej Kuszczyński 

Andrzej Jaworski Arkadiusz Przybyła 
Edyta Jaśkiewicz 
Tomasz Dytwiński 
Urszula Begiert 

10 Leśnictwo Izabela Gierałka - Przewodnicząca 
Emilia Laskowska 
Grzegorz Janik 

Teresa Jaworska Sebastian Laskowski 
Ewa Górska 
Jan Antas 

11 Stanisława Bogumiła Dzikowska - Przewodni-
cząca 
Marian Chrostek 
Halina Serafińska  

Kamila Andrzejak Sylwester Dzikowski 
Agnieszka Serafińska 
Tadeusz Szprync  
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12 Marcinów Marta Wojtczak - Przewodnicząca 
Wojciech Kacprzak 
Dominik Kwiatkowski  

Zbigniew Kwiat-
kowski 

Lucjan Tabaka 
Robert Śmigielski 
Paweł Sypniewski 
Roman Sypniewski  

13 Marcjnaów Mariusz Kozłowski - Przewodniczący 
Sylwia Grzywacz 
Ilona Froncala  

Tadeusz Duszyń-
ski 

Ryszard Grzelak 
Zbigniew Kaczmarek 
Eugeniusz Szczepaniak  

14 Marianów Żaneta Kuras - Przewodnicząca 
Barbara Skała 
Adam Filipiak  

Beata Heresztyn Paweł Iwaniak 
Adam Pacześny 
Dariusz Iwaniak 
Agnieszka Goślińska 
Małgorzata Iwaniak  

15 Marianów—
Kolonia 

Marek Poniedziałek - Przewodniczący 
Katarzyna Boczek 
Ewelina Boczek  

Sławomir Win-
cenciak 

Szczepan Mazurek 
Robert Kilan 
Karolina Budka 
Aneta Budka 
Katarzyna Poniedziałek  

16 Milejów Kamila Walczak – Przewodnicząca 
Olga Leśniak 
Stanisław Urbaniak  

Jolanta Mazurek Rafał Leśniak 
Mariusz Adamus 
Paweł Nowak 
Krzysztof Wertlewski  

17 Młodzianów Andrzej Wieczorek – Przewodniczący 
Aneta Michalak 
Dorota Wichorska  

Krystyna Brzy-
chcy 

Marcin Piechota 
Dariusz Wichorski 
Sławomir Andrzejewski 
Anna Nagórska 
Zdzisław Jaruga  

18 Nowy Świat Mariusz Ścisłowicz – Przewodniczący 
Żaneta Bekalarek-Okupna 
Grzegorz Okupny  

Józef Frątczak Sylwia Szarzała 
Edyta Rostowska 
Ryszard Marecki  

19 Siedliska Małgorzata Grzybowska - Przewodni-
cząca 
Marcin Kamiński 
Mariola Czapla 

Zbigniew Czapla Krzysztof Chojnacki 
Ryszard Grzybowski 
Jarosław Kamiński 
Grzegorz Borkowski  

20 Skarżyn Paulina Kaczmarek - Przewodnicząca 
Krystyna Rygas 
Malwina Jasiak  

Edward Tobijas Karol Rygas 
Krystian Grzywacz 
Monika Walasz  
Renata Ruszkowska 
Dariusz Smak 

21 Tokary Pierw-
sze 

Beata Goślińska – Przewodnicząca 
Teresa Kęska 
Małgorzata Jaworska  

Małgorzata Skur-
czak - Szymańska 

Małgorzata Kolasińska 
Halina Ambroziak-
Juszczak 
Alicja Ziółkowska 
Paweł Zielonka 
Mariusz Jaśkiewicz 
Mariusz Jaworski  

22 Wojciechów Andrzej Kasprzak - Przewodniczący 
Klaudia Jaśkiewicz 
Rafał Przyłęcki  

Piotr Sobczak Ilona Napieraj 
Maciej Gawron 
Szymon Michalak 
Dorota Walaszczyk  

23 Żdżary Wiesława Grudzińska - Przewodnicząca 
Karina Dusza 
Sławomir Siemiątkowski  

Ryszard Jaśkie-
wicz 

Ilona Jaroma 
Donata Brzezińska 
Waldemar Dusza 
Grzegorz Albertowski  
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Rada Sołecka Sołectwa Skarżyn. Stoją od lewej: 
Sylwester Kasprzak, Dariusz Smak, Karol Ry-

gas, Krystian Grzywacz, Jan Nowak.  
Siedzą od lewej: Renata Ruszkowska, Edward 

Tobijas - Sołtys, Monika Walasz  

Rada Sołecka Sołectwa Wojciechów. Stoją od lewej: 
Grzegorz Michalak, Maciej Gawron. Siedzą od lewej: 

Ilona Napieraj, Piotr Sobczak-Sołtys,  
Dorota Walaszczyk 

Rada Sołecka Sołectwa Nowy Świat. 
Od lewej: Edyta Rostowska, Józef 

Frątczak - Sołtys, Ryszard Marecki, 
Sylwia Szarzała 

Rada Sołecka Sołectwa Marcjanów. Od lewej: Eugeniusz 
Szczepaniak, Tadeusz Duszyński - Sołtys, Zbigniew Kacz-

marek, Ryszard Grzelak 
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Rada Sołecka Sołectwa Milejów. Od lewej: Pa-
weł Nowak, Rafał Leśniak, Jolanta Mazurek - 
Sołtys, Mariusz Adamus, Krzysztof Wertlewski 

Rada Sołecka Sołectwa Dziewiątka. Sto-
ją od lewej: Paweł Maciejewski, Cze-

sław Bekalarski. Siedzą od lewej: Józef 
Marcinkowski - ustępujący Sołtys, Jan 

Grzeszkiewicz - Sołtys, Janusz Sakowski 

Rada Sołecka Sołectwa Stanisława. Stoją 
od lewej: Tadeusz Szprync, Sylwester Dzi-
kowski. Siedzą od lewej: Agnieszka Sera-

fińska, Kamila Andrzejak - Sołtys. Rada Sołecka Sołectwa Głuchów. Stoją od lewej: Stanisław Bochnak, Jaro-
sław Pasik - Prezes OSP Głuchów, Jan Nowak, Mariusz Grzesiak. 

 Siedzą od lewej: Alojzy Czechowski, Agnieszka Polińska, Adrian Kwinciak 
- Sołtys, Teresa Tanaś, Zbigniew Gidelski 
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Rada Sołecka Sołectwa Marianów - Kolonia. 
Stoją od lewej: Szczepan Mazurek, Bożena 

Kolenda - Radna Gminy, Jan Nowak, Robert 
Kilan. Siedzą od lewej: Katarzyna Ponie-

działek, Sławomir Wincenciak, - Sołtys, Ane-
ta Budka, Karolina Budka. 

Rada Sołecka Sołectwa Kawęczyn. Stoją od le-
wej II rząd: Janusz Dewicki, Eugeniusz Doliń-
ski, Sylwester Kasprzak—Sołtys, Jarosław Bin-
kowski; I rząd: Grzegorz Dzikowski - Wiceprze-
wodniczący rady Gminy, Jan Nowak, Sylwester 
Przyłęcki - Radny Gminy. Siedzą od lewej: Jo-
lanta Bartczak, Paulina Grabowska, Teresa 

Maćczak 

Rada Sołecka Sołectwa Chocim. Stoją od lewej: 
Józef Iwaniak, Jan Nowak, Grzegorz Cepiński. 
Siedzą od lewej: Zdzisław Kowalczyk - Sołtys, 

Teresa Sambor,  Jarosław Kumant. 

Rada Sołecka Sołectwa Marcinów. Stoją od le-
wej: Paweł Sypniewski, Robert Śmigielski.  

Siedzą od lewej: Zbigniew Kwiatkowski - Sołtys, 
Lucjan Tabaka, Roman Sypniewski 
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Rada Sołecka Sołectwa Będziechów. Stoją 
od lewej: Rafał Błaszczyk, Amadeusz Dzi-

kowski, Radosław Ruszkowski, Grzegorz Mi-
chalak. Siedzą od lewej: Dorota Dzikowska, 

Andrzej Janik - Sołtys, Wioletta Kurpik . 

Rada Sołecka Sołectwa Młodzianów. Stoją od lewej: Mar-
cin Piechota, Zdzisław Jaruga, Dariusz Wichorski.  

Siedzą od lewej: Sławomir Andrzejewski, Krystyna Brzy-
chcy - Sołtys, Anna Nagórska 

Rada Sołecka Sołectwa Kowale Pań-
skie - Kolonia. Stoją od lewej: Arka-
diusz Przybyła - Radny Powiatowy, 
Andrzej Jaworski - Sołtys, Tomasz 

Dytwiński. Siedzą od lewej: Urszula 
Begiert, Edyta Jaśkiewicz 

Rada Sołecka Sołectwa Leśnictwo. Stoją od lewej: 
Sebastian Laskowski, Jan Antas. Siedzą od lewej: 

Ewa Górska, Teresa Jaworska - Sołtys, Jan Nowak. 
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Rada Sołecka Sołectwa Marianów. 
Stoją od lewej: Paweł Iwaniak, Da-

riusz Iwaniak, Adam Pacześny. 
Siedzą od lewej: Małgorzata Iwaniak, 
Beata Heresztyn - Sołtys, Agnieszka 

Goślińska 

Rada Sołecka Sołectwa Kowale Pań-
skie. Stoją od lewej: Rafał Ochocki, 
Marek Jasiak. Siedzą od lewej: Do-
rota Niestrata, Jolanta Woźniak - 

Sołtys, Lucyna Pawlak 

Rada Sołecka Sołectwa Tokary Pierwsze. Stoją od 
lewej: Sylwester Kasprzak, Halina Ambroziak-

Juszczak, Alicja Ziółkowska, Jan Nowak, Mariusz 
Jaśkiewicz. Siedzą od lewej:  Jan Gruca,  Paweł Zie-

lonka, Małgorzata Skurczak - Szymańska - Sołtys, 
Mariusz Jaworski, Małgorzata Kolasińska. 

Rada Sołecka Sołectwa Siedliska. Sto-
ją od lewej: Jarosław Kamiński, Ry-

szard Grzybowski, Krzysztof Chojnac-
ki. Siedzą od lewej: Grzegorz Borkow-

ski, Zbigniew Czapla - Sołtys 



Miła, serdeczna, rodzinna at-
mosfera – otóż w takiej zostałam 
przyjęta w domu pani Wacławy 
Wisnej w Tokarach. Znakomita 
pamięć oraz płynność wymowy 
pani Wacławy sprawiły, że rozmo-
wa była bardzo długa, ciekawa i 
zajmująca. Kiedy wracała pamię-
cią do przeszłości, na jej twarzy 
malowała się cała paleta emocji, a 
w oczach szkliły się łzy. Wojna 
odcisnęła na Niej swoje piętno i 
mimo że wspomnienia są bolesne, 
to jednak pani Wacława mówi o 
nich głośno, by pamięć o tych 
okrutnych czasach nigdy nie zgi-
nęła. Ponadto moja Bohaterka ak-
tywnie uczestniczyła w życiu spo-
łecznym Gminy Kawęczyn. Wiele 
lat przewodniczyła Kołu Gospo-
dyń Wiejskich w Tokarach. Dziś 
nadal angażuje się w działania na 
rzecz lokalnej wspólnoty. Uczest-
niczy w kursach, szkoleniach, jest 
członkiem KGW Tokary oraz sto-
warzyszenia „Kawęczyńskie To-
warzystwo Rozwoju”. Jej energia 
i zapał mogą być wzorem dla in-
nych. 

Wacława Barbara Wisna – 
córka Czesławy (z domu Filipczak) 
oraz Stanisława Frątczaków. Uro-
dzona  20.01.1936 r. w Kawęczynie. 
W czasie wojny rozdzielona z mat-
ką, wychowywana przez dziadków 
w Milejowie. W latach 1970-1989 
przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Tokarach.  W 1975 ro-
ku odznaczona dyplomem 

„Międzynarodowy Rok Kobiet” za 
ofiarną pracę społeczną i osiągnięcia 
w rozwoju gminy, a w 1984 meda-
lem „Order Serca – Matkom Wsi”. 
Absolwentka Szkoły Podstawowej 
w Tokarach, Podstawowego Stu-
dium Zawodowego w Tokarach oraz 
Szkoły Społeczno-Politycznego 
Kształcenia Kobiet. Członkini KGW 
Tokary, Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych oraz stowa-
rzyszenia „Kawęczyńskie Towarzy-
stwo Rozwoju”.  Wraz z mężem Ka-
zimierzem prowadziła gospodarstwo 
rolne w latach 1955- 1985. W ostat-
nim czasie tj. w lutym 2018 r. ukoń-
czyła projekt dla osób starszych w 
zakresie zdrowego trybu życia, któ-
ry został sfinansowany przez Euro-
pejski Fundusz Rolny na rzecz Ob-
szarów Wiejskich – Europa Inwestu-
je w Obszary Wiejskie, zorganizo-
wany przez KGW Głuchów, a w 
kwietniu 2018 r. warsztaty pt. 
„Stowarzyszenie ze smakiem. Pobu-
dzenie do działania” w ramach pro-
jektu grantowego, realizowanego 
przez Lokalną Grupę Działania Tur-
kowska Unia Rozwoju w ramach 
programu rozwoju obszarów wiej-
skich 2014-2020. 

Zacznijmy od początku 

Urodziłam się 20 stycznia 1936 r. 
w Kawęczynie. Moi rodzice to Cze-
sława (z domu Filipczak) i Stanisław 
Frątczakowie. Mama pochodziła z 
Kawęczyna, a tata z Wojciechowa. 
Pobrali się około 1935 r. Byłam ich 
jedynym dzieckiem. Od dziadków 
otrzymali 8 ha ziemi w Milejowie. W 
miejscowości tej, w części nazywa-
nej Podlesiem, zbudowali drewniany 
dom. Gdy wybuchła wojna, wykoń-
czony był jeden pokój oraz kuchnia. 
Rodzice mojej mamy to Józefa i 
Wojciech Filipczakowie. Zajmowali 
się gospodarstwem rolnym. Dom, w 
którym mieszkali w Kawęczynie, dziś 
należy do ich prawnuka – Sławomi-
ra Filipczaka.  Dziadkowie ze strony 
taty – to Marianna i Wojciech. 

Zapanowała panika 

Gdy wybuchła wojna miałam tyl-
ko 4 lata, ale te dramatyczne wyda-
rzenia mocno zapisały się w mojej 

pamięci. We wsi zapanowała wielka 
panika. Nisko lecące samoloty bu-
dziły strach. Przerażeni ludzie pła-
kali oraz uciekali do domów. Nasze 
8 ha gospodarstwo w Milejowie zo-
stało połączone z gruntami w Woj-
ciechowie. Całością zarządzał Nie-
miec. 2 stycznia 1940 r. na atak ser-
ca zmarł tata. Miał zaledwie 26 lat. 
Chorował, czuł się źle, dlatego nie 
pojawił się w pracy. Niemiec do-
niósł o tym żandarmerii, która do-
tkliwie go pobiła. Jego serce nie wy-
trzymało. Mama została sama. Po-
magał jej wówczas nasz sąsiad Józef 
Woźniak. Z czasem zrodziło się mię-
dzy nimi uczucie. W 1941 roku na-
deszło jednak najgorsze. Podczas 
jednej z nocnych łapanek - hitlerow-
cy wtargnęli do naszego domu, za-
bierając mamę i mojego przyszłego 
ojczyma. Małych dzieci nie wywożo-
no, toteż żandarmi zostawili mnie u 
sąsiadów – państwa Wolskich. Byli 
oni rodziną wielodzietną, co miało 
wpływ na ich pozostanie w kraju. 

Trudy rozłąki 

 Mamę i jej przyszłego męża, 
zesłano gdzieś w głąb Niemiec. Ja 
zostałam w Polsce. Wyrwana ze snu, 
rozdzielona z mamą, płakałam całą 
noc. Miałam wtedy 6 lat. Rano na-
dal nie mogłam się uspokoić. Pan 
Wolski wobec zaistniałej sytuacji 
udał się do brata mojej mamy- Ma-
riana, który służył u Niemki w Woj-
ciechowie. Przejęty wuja, opowie-
dział o całym zdarzeniu swojej nie-
mieckiej przełożonej. Miała ona do-
bre serce, toteż postanowiła nam 
pomóc. Dziadkowie Filipczakowie, a 
więc rodzice mamy, wysiedleni ze 
swojego domu, zostali ulokowani 
nieopodal Czachulca. Mieli być wy-
wiezieni. Niemka czym prędzej  uda-
ła się gdzie należy, tłumacząc, że 
potrzebuje ludzi do pracy. Tak oca-
liła dziadków, którzy zamieszkali 
razem ze mną w Milejowie – w do-
mu mamy. Całą okupację troskliwie 
się mną opiekowali. Tęsknota za 
mamą była jednak ogromna. Te 
straszne czasy musiałam przetrwać 
bez rodziców. 

cd. str. 12 
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Wojna wyrządziła wiele zła. Bra-
kowało żywności, panowała ogrom-
na bieda. Dzieci u sąsiada bardzo 
chorowały. Doszło tam do tragedii. 
Najpierw zmarła ich 11-letnia có-
reczka - zaczęło się od przeziębienia, 
a następnie 8-letni syn Staś. Nie było 
wtedy lekarzy. Leczono się bańkami i 
ziołami.  

Rodzina Filipczaków w czasie 
wojny 

Jak już mówiłam w styczniu 1940 
r. z Kawęczyna wysiedlono dziadków 
Filipczaków. Ich gospodarstwo prze-
jął Niemiec – niestety nie pamiętam 
jego nazwiska. Siostra oraz dwóch 
braci mamy zostali zabrani na służbę 
do Niemców. Janina i wspomniany 
już przeze mnie Marian trafili do 
Wojciechowa, z kolei Tadeusz do 
Siewieruszek. Najstarszy z rodzeń-
stwa Józef – był na wojnie. Polskie 
gospodarstwa często zajmowały 
Niemki ze swoimi dziećmi. Ich mężo-
wie walczyli na froncie. Wuja Ma-
rian trafił do kobiety, która miała 
dwóch synów – Rajnolda i Alberta 
oraz malutką córeczkę Margari-
tę.Wuja woził tych chłopców do 
szkoły w Tokarach. Zawsze byli wte-
dy ubrani w mundurki. Owa Niemka 
nazywała się, jak dobrze pamiętam – 
Werner i zajęła posiadłość państwa 
Wypychów. Była dobrym człowie-
kiem, nie wyrządzała krzywdy innym. 
Wręcz przeciwnie, starała się poma-
gać, czego dowodem może być sytua-
cja, podczas której ocaliła moich 
dziadków, aby Ci mogli się mną zao-
piekować pod nieobecność mamy. 
Zawsze dawała Marianowi mleko i 
mąkę, by podzielił się z rodzicami. 
Janina z Tadeuszem niestety nie mie-
li tak dobrze jak Marian. Niemcy, w 
u których służyli byli okrutni i bez-
względni. Źle traktowali Polaków. 

Niedzielne przepustki 

W niedzielę Niemcy pozwala-
li Polakom na opuszczenie gospo-
darstw na około dwie godziny. Od-
wiedzali oni wówczas swoich bli-
skich, spotykali się z rodziną. Niem-
ka Werner nie wyznaczała żelaznych 
granic czasowych. Wuja Marian, po 
wykonaniu podstawowych obowiąz-
ków, miał nieograniczony czas na 
spotkania z innymi. Z kolei Janina i 
Tadeusz pracowali pod dużym rygo-

rem. Nie mogli sobie pozwolić nawet 
na minutowe spóźnienie, a przepust-
ki na opuszczenie służby otrzymywali 
tylko raz w miesiącu i to tylko jeśli 
Niemcy mieli dobry humor. Brak 
kontaktu źle wpływał na Janinę, któ-
ra bardzo tęskniła za rodziną. 
Dziewczyna postanowiła więc wyko-
rzystać sytuację, gdy Niemki nie było 
w domu i choć na chwilę się z nami 
zobaczyć. W tym czasie kobieta wró-
ciła do gospodarstwa. Być może ktoś 
zauważył idącą w stronę Milejowa - 
Janinę i na nią doniósł. Niemka 
zgłosiła sprawę żandarmerii. Hitle-
rowcy wymierzyli cioci karę – dotkli-
wie ją bijąc. Była bardzo poturbowa-
na. Niemka oznajmiła jej potem, że 
jeśli sytuacja powtórzy się, to zosta-
nie wysłana do obozu. 

Chodziły pogłoski… 

Niemcy uznali, że dzieci od 12 
roku życia mogą już pracować. Te 
poniżej nazywane były 
„darmozjadami”, zabierającymi 
żywność wojskom niemieckim. Cho-
dziły słuchy, że zostaną one wywie-
zione. Pod koniec wojny w 1944 r. 
pogłoski zaczynały się urzeczywist-
niać. Niemiecki sołtys Milejowa – o 
nazwisku bodajże Urlich (mieszkał w 
miejscu, gdzie obecnie pan Jasiak), 
zawiadomił nas, że dzieci poniżej 12 
roku życia w danym dniu – umyte i 
ubrane, mają zgłosić się na badania. 
Wszyscy byli pewni, że zostaną wy-
wiezione. Babcia nie mogła się z tym 
pogodzić, bardzo płakała. W sądnym 
dniu, przez wieś jechał wóz, powożo-
ny przez Niemca i polskiego służące-
go, zabierając dzieci. Dziadkowie 
musieli doprowadzić mnie do fur-
manki. Gdy już wszyscy zostaliśmy 
załadowani, zawieziono nas do Ko-
wali Pańskich i ulokowano w szkole. 
Tam nas badali, mierzyli oraz waży-
li. Każdemu dziecku założono karto-
tekę, ściągnięto nawet odcisk palca. 
Dokonano selekcji: dzieci z blond 
włosami, z ciemnymi oraz chore zna-
lazły się na osobnych listach. Nasi 
bliscy myśleli, że już nie wrócimy, 
ale dzięki Bogu, odwieziono nas do 
domów. Nadal jednak panował 
strach, że w każdej chwili możemy 
być zabrani przez Niemców. Kiedy 
odwiedził nas wuja Marian, babcia 
żaliła mu się, że pewnie niebawem 
zostanę wywieziona gdzieś w niezna-
ne i że nigdy nie zobaczę już swojej 

matki. Babcia strasznie rozpaczała, 
martwiła się, że trafię do obozu. Wu-
ja opowiedział o całej sytuacji swo-
jej niemieckiej przełożonej. Pani 
Werner pocieszała go, żeby był spo-
kojny, albowiem jestem blondynką, 
dlatego nie wyślą mnie w złe miej-
sce. Dzieci o blond włosach zostaną 
wykształcone i z pewnością nic złego 
im się nie przydarzy. Poradziła, aby 
wytłumaczyć mi, żebym  zapamiętała 
swoje prawdziwe dane i abym zaw-
sze miała w myślach  matkę, a być 
może los pozwoli jeszcze kiedyś się 
nam spotkać. Działo się to w okoli-
cach września lub października. 
Przed zimą mieliśmy zostać zabrani. 
Każdy dzień wypełniony był stra-
chem, czekaniem na najgorsze. Na 
szczęście do tego nie doszło. Niemcy 
nie zdążyli tego zrobić.Zaczęli ucie-
kać przed żołnierzami rosyjskimi.  

Zbliżał się koniec wojny 

Zimą odwiedził nas wuja Marian. 
Opowiadał babci, że nadciągają 

wojska radzieckie, że zbliża się ko-
niec wojny i Niemcy szykują się do 

ucieczki. Niemieccy sołtysi kazali 
przygotowywać się swoim rodakom 

do wyjazdu. Rozpoczęli oni pakowa-
nie. Ze względu na porę roku zabie-
rali głównie ciepłe rzeczy: ubrania i 

pierzyny oraz żywność. Wszystko ła-
dowali na wozy. Z Polski nie chciała 

uciekać Niemka Werner. Tłumaczyła 
wujowi Marianowi, że nie będzie z 

trójką małych dzieci podróżować w 
zimę. Mówiła „Co Bóg da, to bę-
dzie”, „jak mam zginąć w drodze, to 

wolę tutaj”. Do ucieczki, w celu po-
wożenia furmankami - często zmu-

szano służących w gospodarstwach 
Polaków. Tak było z wujem Tadeu-

szem, który pracował u Niemki w 
Siewieruszkach. Jak daleko zdążyli 
odjechać, tego nie wiem, ale w pew-

nym momencie nadleciały radzieckie 
samoloty i zbombardowały cały 

sznur wozów. Z relacji innych wiem, 
że widok był przerażający. Wszystko 

było zmasakrowane. Furmanki roz-
bite. Ludzie poturbowani. Tadeusz 
również został ranny - odłamek trafił 

w jego nogę, na szczęście przeżył. 
Gdy odzyskał przytomność uciekł z 

miejsca tragedii.               cd. str. 13 
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Do domu wracał kilka dni. Polacy 
znowu mogli zamieszkać w swoich 
gospodarstwach. Janina, Tadeusz i 
Marian wprowadzili się więc ponow-
nie do swojego rodzinnego domu w 
Kawęczynie. 

W oczekiwaniu na mamę 

Posiadłość w Wojciechowie mu-
siała opuścić pani Werner z trójką 
dzieci. Osiedliła się blisko nas, w 
drewnianym domku, na Podlesiu w 
Milejowie. Wuja Marian pomagał 
jej. Zaopatrywał ją w mleko lub 
ziemniaki. Ja tymczasem z utęsknie-
niem czekałam na mamę i Józefa. Na 
wiosnę wielu Polaków wracało z 
wojny do swoich bliskich, co napa-
wało mnie dużą nadzieją, że wkrótce 
i ona zawita do Milejowa. Niestety 
nadal nie pukała do drzwi. Przed do-
mem zakwitł piękny kasztan, który 
zasadził mój Śp. Tata. Babcia uwiel-
biała pod nim siadać i modlić się. W 
intencji powrotu syna i córki odma-
wiała Litanię do Matki Bożej. Nadal 
jednak nie było od nich żadnej wie-
ści. Wujowie Marian i Tadeusz regu-
larnie dostarczali nam żywność. 
Dbali o mnie oraz dziadków. Nie pa-
miętam dokładnie, kiedy w domu za-
witała mama, ale mógł to być czer-
wiec. Chciałabym jeszcze w kilku 
zdaniach opowiedzieć jej historię. 
Jak już wspominałam wraz ze swoim 
przyszłym mężem zostali zabrani z 
domu podczas nocnej łapanki. Wy-
słano ich w głąb Rzeszy.Tam trafili 
do niemieckiego gospodarza o na-
zwisku Pochert – określanego mia-
nem „bauer”. Nie był złym człowie-
kiem, nie krzywdził Polaków. Miał 
trzech synów. Dwóch walczyło na 
wojnie, trzeci jako inwalida wojenny 
przebywał w domu. Rodzicom oraz 
innym Polakom na ubraniu naszyto 
literę „P”. Musieli oni kłaniać się 
Niemcom i zwracać do nich tym 
strasznym zawołaniem „heil hitler”. 
Jeśli nie wywiązywali się z tego, ka-
rano ich biciem. Praca w owym fol-
warku była  ciężka. Mama jako ku-
charka, gotowała dla gospodarzy, a 
potem jeszcze wychodziła w pole. 
Rano oprzątała zwierzęta. Bardzo 
chciała, abym ją zapamiętała, toteż 
postanowiła, że wyśle mi zdjęcie, któ-
re zrobiła razem z Józefem na pola-
nie. 

Gdy skończyła się wojna ma-
ma i mój przyszły ojczym ruszyli pie-
szo do domu. To, co posiadali spako-
wali na malutki dziecięcy wózek, cią-
gnąc go za sobą. Po drodze zostali 
zatrzymani przez wojska radzieckie, 
które zabrały im „ausweis” czyli do-
wody osobiste. Idąc dalej znowu zo-
stali zatrzymani, a bez dokumentów – 
gdzieś zamknięci. Podróż do domu  
dlatego trwała tak długo. Gdy w koń-
cu dotarli do Milejowa, nie mogłam 
ich poznać, bardzo się zmienili. Byli 
wychudzeni i wycieńczeni. Ojczym 
miał gruźlicę. Sąsiedzi widząc ich z 
daleka krzyczeli „wracają, wraca-
ją !”. Mama chwyciła mnie w ramio-
na, mocno przytulała i płakała. Ja z 
kolei nie mogłam jej rozpoznać. Po 
ich powrocie Józef stał się moim ta-
tą. Z drugiego małżeństwa mamy do-
czekałam się rodzeństwa – siostry 
Elżbiety i brata Zdzisława. 

Józef pomógł Józefowi 

Wojnę przeżył też Józef – brat ma-
my, który służył w polskim wojsku. 
Osiedlił się w Anglii. Odezwał się do 
nas za pośrednictwem Czerwonego 
Krzyża. Józef chciał wiedzieć kto 
przeżył wojnę, czy jesteśmy cali i 
zdrowi. Odpisaliśmy mu, że wszyscy 
żyjemy, tylko z powodu gruźlicy, źle 
dzieje się z moim ojczymem. W prze-
ciwieństwie do Anglii, w Polsce trud-
no było o leki. Wuja Józef od razu 
postanowił nam pomóc. Regularnie 
przysyłał paczki z zastrzykami, dzięki 
czemu tata wyzdrowiał. Kontakt z 
wujem mieliśmy zawsze. Do dziś wy-
mieniam listy z jego córkami.  

Spotkanie z Rajnoldem  
i Albertem 

Wracając jeszcze do kwestii Niem-
ki Werner, muszę dodać, że wuja Ma-
rian bardzo zżył się z jej synami- 
Rajnoldem i  Albertem. W czasie 
okupacji mogli oni mieć po około 10-
11 lat. Pamiętam sytuację, kiedy po 
wojnie (mieszkali niedaleko nas w 
Milejowie), bardzo chcieli zobaczyć 
jak wygląda gospodarstwo wuja Ma-
riana w Kawęczynie. Pani Werner 
nie wypuszczała ich samych z domu. 
Obawiała się, że jako iż są Niemca-
mi, może stać im się krzywda. Wuja 
Marian postanowił pokazać chłop-
com swoją posiadłość i w którąś nie-
dzielę zabrał ich do Kawęczyna. Raj-

nold, Albert i Marian byli dla siebie 
jak rodzina. Po wojnie życie toczyło 
się dalej. Ludzie musieli ciężko pra-
cować, albowiem panowała duża 
bieda. Polacy wrócili do pustych go-
spodarstw, na nowo dorabiali się 
całego inwentarzu. Tak też i było z 
moją rodziną. Mama i Józef otrzyma-
li na start krowę od rodzeństwa z Ka-
węczyna. Stała się ona naszą żywi-
cielką. Pomału wszystko zaczęło się 
układać. Niemka Werner wyjechał z 
dziećmi z Polski. Dziadkowie wrócili 
do swojego rodzinnego domu. Ja po-
szłam do szkoły do Tokar. Klasa była 
bardzo liczna – dzieci były w różnym 
wieku. Naszą wychowawczynią była 
pani Nitecka. Dzieci bardzo się sza-
nowały. Uczyliśmy się przy lampie 
naftowej, pisaliśmy piórem. Musieli-
śmy dbać, aby nie robić kleksów. Mi-
ło wspominam te czasy.  

 Niespodziewanie, w latach 60, 
pewnej letniej nocy, na podwórko 
wuja Mariana w Kawęczynie, wje-
chał czarny samochód, oświetlając 
cały plac i trąbiąc klaksonem. Psy 
zaczęły głośno szczekać, budząc 
wszystkich w domu. Z ich opowiadań 
wiem, że bardzo się wystraszyli. Nie 
wiedzieli co się dzieje. Wuja Marian 
był już wtedy żonaty, miał małe 
dziecko. Jego żona kazała mu uchylić 
okno i sprawdzić, kto przyjechał. W 
tamtych czasach na wsiach nie było 
samochodów, toteż zdziwienie było 
duże. Nagle usłyszeli jak ktoś woła 
„Marian, Marian, Marian”. Dziad-
kowie stwierdzili, że musi to być ktoś 
znajomy, skoro woła po imieniu i za-
chęcili wuja, aby wyszedł. Babcia 
miała nadzieję, że może to jej syn 
Józef z Anglii. Okazało się jednak, że 
wyjątkowymi gośćmi byli Rajnold 
oraz Albert. Dorośli – około 25-letni 
już mężczyźni, postanowili odwiedzić 
wuja Mariana, z którym w dzieciń-
stwie byli tak zżyci. Ciocia przygoto-
wała uroczysty obiad, z kolei bracia 
przywieźli nam m. in. słodycze i ka-
wę, brakujących w Polsce. Na po-
dwórku rozstawiliśmy stoły, zaprosi-
liśmy znajomych, którzy w czasach 
wojny również służyli u Wernerów. 
Panowała wspaniała rodzinna at-
mosfera. Trudno w to uwierzyć – ale 
Polacy i Niemcy – zasiedli przy jed-
nym stole, ciesząc się swoją obecno-
ścią.                                    cd. str. 14 



Były to wspaniałe chwile. Rajnold 
i Albert zrobili wiele zdjęć, pojechali 
też odwiedzić Wojciechów, gdzie 
spędzili okupację. Ponadto przeka-
zali wujowi wiadomość od swojej 
mamy – pani Werner, która bardzo 
chciałaby zobaczyć się z Marianem, 
jednak choroba uniemożliwiła jej 
podróże. Niemka zaprosiła wuja z 
rodziną do swojego kraju, prosiła o 
spotkanie, chciała pokryć koszty 
przejazdu i jeszcze choć raz zoba-
czyć osobę, która okazała jej tyle 
dobra, tyle serca. Niestety, ciocia – 
żona wuja, doświadczyła wiele zła ze 
strony Niemców. Nie chciała tam 
jechać. Z czasem kontakt się urwał. 

Losy wojny były okrutne. Okupa-
cja wywołała tyle zła, bólu i cierpie-
nia.  Nie ważne jednak jakiej jest się 
narodowości, lecz jakim jest się 
człowiekiem. Tego uczono mnie od 
małego. W latach 40 działy się rze-
czy przerażające, ale obok nich było 
też dobro – czego przykładem jest 
przyjaźń wuja Mariana z rodziną 
Wernerów.  

„Wesoły autobus” czyli jak żyło 
się dawniej 

W 1955 roku wyszłam za mąż za 
Kazimierza Wisnego. Jego rodzice w 
czasach przedwojennych wyjechali 
do Francji. Kiedy zarobili odpo-
wiednią ilość pieniędzy kupili gospo-
darstwo w Tokarach i wrócili do 
Polski. Mój mąż mógł mieć wtedy 
około 10-11 lat. Jego 5 rodzeństwa 
pozostało jednak w tamtym kraju.  

Gdy zostałam żoną Kazimierza, 
przeprowadziłam się do Tokar. Tu 
mieszkam do dziś. Szybko nawiąza-
łam dobre kontakty z sąsiadami. W 
tamtych czasach ludzie byli bardzo 
przyjaźni wobec siebie. Spędzali ze 
sobą dużo czasu. Dziś już nie ma 
takiej serdeczności, jaka wtedy pa-
nowała. Może to przez to, że nie było 
wtedy telewizji, internetu, telefo-
nów… 

Letnią porą wszyscy wycho-
dzili z domów. Spotykali się na pola-
nach, prowadzili długie rozmowy. W 
tle zawsze ktoś przygrywał na akor-
deonie. Na majówki chodziliśmy do 
Wojciechowa - tańczyliśmy na łą-
kach. Mimo ciężkiej pracy na roli, 
mieliśmy siły i chęci, by zobaczyć się 
ze sobą. Obraz jaki zapisał się z 
tamtych lat, to widok ludzi, siedzą-

cych na ławeczkach przed domami. 
Zaczęły powstawać Kółka Rolnicze, 
zawiązywały się Ochotnicze Straże 
Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich. 
Z czasem OSP zaczęły organizować 
zabawy taneczne. Pamiętam też 
„Wesoły autobus” w Goszczanowie. 
Były to przedstawienia – coś na za-
sadzie teatru czy kabaretu, organi-
zowane w remizach strażackich. 
Przyjeżdżali aktorzy i zabawiali wi-
downię. My do Goszczanowa docie-
raliśmy oczywiście wozem konnym. 
Ile wtedy było radości oraz śmiechu. 
Takie wyprawy odbywały się też z 
okazji odpustu w Galewie. 
Po wojnie wesela organizowanow 
domach. U sąsiada urządzano np. 
salę taneczną, a we własnej posia-
dłości poczęstunek dla gości. I tak w 
czasie tej uroczystości weselnicy mi-
growali przez pole. Do ślubu jechało 
się bryczką, pięknie przybranym wo-
zem, a zimą – sańmi. Dekorowano 
też konie. Parze towarzyszył muzyk, 
przygrywający na akordeonie. Cała 
miejscowość żyła tym wydarzeniem. 
Dawno temu - jeszcze przed wojną 
odbywały się „zmówiny”. Rodzice 
swatali dzieci.  Było to coś na zasa-
dzie umowy przedślubnej. Po wojnie 
odchodzono od tego. Młodzi sami 
decydowali o sobie. 

Niedźwiedzie, swiki, a może  
koziołki? 

Dziś święta Bożego Narodze-
nia, to wspaniałe ozdoby, ilumina-
cje, pięknie przybrane choinki i do-
my. Gdy byłam dzieckiem, a i w póź-
niejszych czasach nie było tego. 
Dzieci nie znały smaku słodyczy. Po 
wojnie, dzięki wujowi Józefowi, któ-
ry na święta przysyłał nam paczki z 
Anglii, mogłam skosztować słodko-
ści, a także kawy i herbaty. Ozdoby 
wykonywały jesienią dzieci w szko-
łach, m. in. z bibuły oraz słomy. Po 
wojnie odżyła tradycja odwiedzania 
domostw przez kolędników 
_wilijarzy” w wigilię Bożego Naro-
dzenia oraz niedźwiedzi w ostatki 
czyli ostatnie dni przez Popielcem. 
Jeden z młodzieńców, opleciony sło-
mą, był właśnie takim niedźwie-
dziem. Barwny korowód przebierań-
ców obsypywał młode panny popio-
łem. Chłopcy brudzili nim twarze 
dziewcząt. Ile było przy tym radości 
i śmiechu. U nas określaliśmy ich  

tak jak wspomniałam nazwą 
„niedźwiedzie”, w innych regionach 
mówiono siwki, a w okolicach Gnie-
zna, Żnina i Wrześni – koziołki, pod-
koziołki. 

W mojej pamięci, najmocniej za-
pisał się „Śmigus-dyngus” czyli 
wielkanocny lany poniedziałek. Bar-
dzo różnił się od dzisiejszego święta. 
Woda lała się strumieniami. Miało 
to sprzyjać płodności, toteż oblewa-
niu podlegały przede wszystkim pan-
ny na wydaniu. Dziewczyny piszcza-
ły, uciekały…,a chłopcy biegali za 
nimi z wiadrami.  W całej wsi było 
głośno, radośnie i MOKRO. W 
mieszkaniach woda wręcz pływała.  

Zimą robiłyśmy na drutach 

Praca po wojnie na wsi wymaga-
ła wiele wysiłku oraz zaangażowa-
nia. Wstawało się bardzo wcześnie, 
wraz ze wschodem słońca. Wszystko 
wykonywane było ręcznie i konno – 
zbiory, sadzenia, pielenia itd. Dopie-
ro z czasem rodziła się mechaniza-
cja, powstawały Kółka Rolnicze. 
Wykopki trwały długo – chodziliśmy 
od sąsiada do sąsiada – pomagali-
śmy sobie wzajemnie. Po ciężkiej 
pracy odbywały się pyrczoki  czyli 
wspólny posiłek, rozmowy, a nawet 
tańce przy akordeonie. Mimo takie-
go wysiłku, znajdowaliśmy siłę. Na 
zakończenie roku organizowaliśmy 
sylwestra, aby podsumować rok i 
całą naszą pracę na roli. Wymienia-
liśmy się doświadczeniami, informa-
cjami o plonach, swoimi osiągnię-
ciami. Nikt nikomu nie zazdrościł. 
Gospodynie piekły ciasta, szykowały 
potrawy. Spotkania sylwestrowe 
miały  miejsce w domach, każdego 
roku u innego mieszkańca.  

Po wojnie w każdym prawie go-
spodarstwie były owce – po dwie, 
trzy, w celu pozyskania wełny. Zimo-
we wieczory spędzaliśmy więc na jej 
przędzeniu. Zaczynałyśmy w listopa-
dzie, po Wszystkich Świętych. Robili-
śmy z niej swetry, skarpety, rękawi-
ce. Schodziłyśmy się do jednego do-
mu, zapalałyśmy lampę naftową i 
robiłyśmy na drutach. Zimy były 
mroźne, a dzieci musiały być ciepło 
ubrane, chodziły przecież pieszo do 
szkoły.  

cd. str. 15 
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 Mężczyźni w tym czasie grali w 
karty – w tysiąca. Bardzo lubiłam te 
robótki. Kiedy byłam już mężatką 
zaczęłyśmy we wsi prenumerować 
czasopismo „Gospodyni” (wychodzi 
ono do dziś), gdzie podpatrywałyśmy 
wzory. Wiosną wracało się do pracy 
na dworze. Szykowano ziemniaki do 
sadzenia, hakało się i grabiło. Latem 
– żniwa, jesienią – wykopki. Ludzie 
mieli w sobie bardzo dużo siły. 

Ludzie ze wsi często wyjeżdżali 
sezonowo, aby zarobić dodatkowe 

pieniądze. Najczęściej do cukrowni 
do Zbierska w gminie Stawiszyn, po-
wiecie kaliskim. W Kawęczynie, 

gdzie obecnie swoją firmę mają Pań-
stwo Raszewscy,  istniał punkt skupu 

buraków i tutaj chętni zgłaszali się 
do pracy – zarówno mężczyźni, jak i 

kobiety. Wyjeżdżali w październiku, 
po skończonych pracach na roli, na 
około 3 miesiące. Ponadto pracowa-

li też w ogrodnictwie nieopodal Ka-
lisza – w szklarniach.  

Obowiązkowe dostawy oraz 

kontraktacje 

W latach 50 rozpoczynały się ob-
owiązkowe dostawy zboża, trzody 
chlewnej, ziemniaków i mleka. Wy-
znaczono punkty, gdzie należało je 
odstawić. Z hektara naliczano ilość 
produktów do oddania w określonym 
momencie. Ceny były niższe od kosz-
tów produkcji. Czasy powojenne, jak 
już wspomniałam, były ciężkie. Pa-
nowała bieda. Lata były mokre, zie-
mie niezmeliorowane, a część wyho-
dowanych  produktów należało od-
dać.  Jeśli ktoś się z tego nie wywią-
zał, stosowano kary grzywny, a na-
wet aresztu, wysyłano też na prace 
do kamieniołomu. Mój mąż również 
był sądzony – w Gromadzkiej Radzie 
Narodowej w Kowalach Pańskich. 
Większość zboża była bardzo mokra, 
toteż nie oddał odpowiedniej ilości. 
Kiedy został skazany na pracę w ka-
mieniołomie, ukrył się u cioci na 
Targówce. Na domach często wid-
niały napisy „kułaku oddaj zboże”. 
Zdarzało się, że rolnicy popełniali 
samobójstwa. Nie chcieli iść do ka-
mieniołomu. To były okropne czasy. 
Dopiero kiedy zakończono obowiąz-
kowe dostawy, w rolnictwie zaczęło 
się poprawiać, było spokojniej. 

Po obowiązkowych dostawach 
weszły kontraktacje. Było to gdzieś 
w latach 80. Rolnik wyznaczał areał 
buraków oraz  ziemniaków i dobro-
wolnie mógł oddać określoną ich 
ilość. Umowa kontraktacyjna to 
wzajemne zobowiązania stron tj. 
wielkości dostaw, parametry jako-
ściowe dostarczanych produktów, 
cenę, pomoc i opiekę instruktażo-
wą, weterynaryjną, paszową lub kre-
dytową. Na wioskach działał mąż 
zaufania, który spisywał dane. Dzię-
ki temu cukrownie wiedziały ile rol-
nicy chcą oddać plonów. Ziemniaki 
odstawiano np. do Lubonia. Ich skup 
był w Kawęczynie, na placu za obec-
nym sklepem państwa Pustych.  

 
Moja historia z Kołem Gospo-

dyń Wiejskich 
Przewodniczącą KGW w To-

karach zostałam około 1970 r. Z ko-
lei w 1989 r. Wojewódzka  Rada  
Kół Gospodyń Wiejskich w Koninie 
na wniosek  KGW w Tokarach nada-
ła mi tytuł honorowej przewodniczą-
cej. Przede mną funkcję tę pełniła 
Marianna Kubisiak. Od listopada do 
marca, kiedy nie było pracy na polu, 
spotykałyśmy się z Paniami z Tokar 
Pierwszych, Drugich oraz Okręglicy 
w szkole w Tokarach. Klasy po skoń-
czonych lekcjach były ogrzane, toteż 
miałyśmy odpowiednie miejsce do 
zimowych, wieczornych zebrań. Or-
ganizowałyśmy różnorodne kursy: 
np. pieczenia i gotowania – prowa-
dziła je pani Zajączkowska z Kowali 
Pańskich, jak również rolnicze - wy-
kładowcy przyjeżdżali ze szkoły 
średniej w Kaczkach, a sponsorem 
był Piotr Straszewski – dyrektor SKR 
w Kawęczynie. Uczono nas np. 
upraw, stosowania nawozów, ho-
dowli zwierząt. Egzaminy odbywały 
się wiosną w Kaczkach. Inne kursy 
były sponsorowane m. in. przez Bank 
Spółdzielczy w Kawęczynie. Ponadto 
ogromną pomoc otrzymywałyśmy  
od Lucjana Osiewały – prezesa GS. 
KGW w dużym zakresie współpraco-
wały z Kółkami Rolniczymi. Gospo-
dynie rozprowadzały pisklęta (kurze 
i kacze). Odbywały się też wycieczki. 
Do naszych zadań należała współor-
ganizacja dożynek. Raz nawet byłam 
starościną – funkcję starosty święta 
plonów pełnił wówczas pan Gośliń-

ski z Ciemienia. Obowiązków mia-
łam więc sporo. Ale opłacało się.  

Muszę również zwrócić uwagę na 
nasze kontakty z Ośrodkiem Doradz-

twa Rolniczego w Kościelcu. Przy-
jeżdżała do nas pani Gajda, która 

przywoziła nam książki, kształciła w 
sprawach prowadzenia gospodar-

stwa domowego. Duży nacisk kła-
dziono na zakładanie ogrodów kwia-
towych i warzywnych. W tym czasie 

do rolnictwa wkraczała chemia. Pa-
ni Gajda przestrzegała nas przed 

nawozami, płynami do naczyń. Nie 
było wtedy bieżącej wody, toteż do-

kładne wypłukanie było utrudnione. 
Ona próbowała nam uzmysłowić, że 
taki płyn może być zagrożeniem, 

zwłaszcza dla dzieci. Tłumaczyła, 
abyśmy po jego stosowaniu  zawsze 

sparzyły naczynia. 
Dziś Koła znowu wróciły do łask. 

Co bardzo cieszy moje serce. Mimo 
wieku staram się być aktywna i włą-
czać się w działania KGW Tokary. 

To dla mnie radość, że mogę uczest-
niczyć w zebraniach, spotkaniach, 

kursach, szkoleniach.  

Moje małe CV 

W 1975 r. odznaczono mnie dy-
plomem „Międzynarodowy Rok Ko-
biet” za ofiarną pracę społeczną i 
osiągnięcia w rozwoju gminy. W la-
tach 1977-1978 uczestniczyłam w 
zajęciach Szkoły Społeczno-
Politycznego Kształcenia Kobiet. W 
1978 r. ukończyłam Podstawowe 
Studium Zawodowe w Tokarach o 
kierunku ogólnorolniczym, podczas 
którego zdobyłam wiedzę w zakresie 
uprawy roślin,  hodowli zwierząt i 
organizacji  gospodarstw rolnych. W 
1984 r. Zarząd Centralnego Związku 
Kółek Rolniczych i Redakcja 
„Gospodyni” przyznały  mi medal 
„Order Seca – Matkom Wsi”. Po-
nadto jestem członkiem Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Byłych Więźniów Politycznych 
oraz stowarzyszenia „Kawęczyńskie 
Towarzystwo Rozwoju”.  

 

 
cd. str. 16 

  

KWIECIEŃ 2019                                     KAWĘCZYNIAK                                                       15 



Od listopada 2017 r. do lutego 2018 r. dzięki Kołu Gospodyń Wiejskich w Głuchowie uczestniczyłam w projekcie 
dla osób starszych i młodych oraz pudełku życia finansowanym przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obsza-
rów Wiejskich – Europa Inwestuje w Obszary Wiejskie, podczas którego dowiedziałam się wielu cennych informa-
cji o zdrowym trybie życia. Otrzymałam też certyfikat za ukończenie warsztatów w zakresie zdrowego żywienia pt. 
„Stowarzyszenie ze smakiem. Pobudzenie do działania” w ramach projektu grantowego, realizowanego przez Lo-
kalną Grupę Działania Turkowska Unia Rozwoju w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020. 
Były one prowadzone przez dr Aleksandrę Kleśtę-Nawrocką w dniach 21-22 kwietnia 2018 r.  

Jestem spełnioną matką, babcią i prababcią 

Mój dom tworzą cztery pokolenia. Gospodarstwo po córce i zięciu przejął  mój wnuk z żoną. Jestem bardzo 
szczęśliwa, że mogę cieszyć się tak zgodną i dużą rodziną. Jestem zdania, że to, co się wpoi dziecku - procentuje i 
wraca ze zdwojoną siłą. Należy dbać o atmosferę oraz serdeczność rodzinną. Więzi międzypokoleniowe winno się 
nieustannie wzmacniać i pielęgnować. Mam dwie córki – Dorotę i Wiesławę oraz syna Zdzisława; ośmioro wnu-
cząt i ośmioro prawnucząt. Mąż Kazimierz był w Tokarach mężem zaufania roślin okopowych oraz  radnym Woje-
wódzkiej Rady Narodowej  w kadencji 1984-1988.  

Z albumu Wacławy Wisnej 
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Zdjęcie klasowe 1945 r. Szkoła Podstawowa w Tokarach. Nau-
czycielka - pani Nitecka - siedzi w II rzędzie. Wacława Wisna - 

stoi za nauczycielką po lewej stronie 

Niemcy 1942 r. Czesława Frątczak mama pani 
Wacławy wraz z Józefem Woźniakiem przyszłym 

mężem.  

Koło Gospodyń Wiejskich w Tokarach na wy-
cieczce w Warszawie. Przed Warszawską Nike 

czyli Pomnikiem Bohaterów Warszawy—lata 70 
XX w. Wacława Wisna—II rząd od dołu –siedzi 

siódma od prawej  
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Koło Gospodyń  Wiejskich w 
Tokarach. Warszawa 1986 r. 

Wyjazd KGW Tokary do palmiarni w Po-
znaniu. Lata 70 XX w. Wacława Wisna - 

górny rząd - szósta od prawej. 

Rok 2004. Spotkanie w Szkole Podstawo-
wej w Tokarach z okazji  65 rocznicy 

wybuchu II wojny światowej. Górny rząd 
od lewej: Józef Kleśta, Wacława Wisna, 
Tadeusz Pakuła, Jadwiga Żwańska, Ewa 

Wojtczak i Barbara Osiewała 
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Zapomniane groby Bułków 

       Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy na żydow-
skim cmentarzu w Czachulcu Nowym w Gminie Ka-
węczyn mogłoby się wydawać, że sprawę  turkow-
skich Żydów można spokojnie odłożyć ad acta. 
Cmentarz jest odwiedzany, zapalane są znicze i kła-
dzione wiązanki kwiatów. Jednak nie wszyscy turko-
wianie wyznania mojżeszowego doczekali się swojej 
nagrobnej tablicy. Dzięki działaniom władz samo-
rządowych naszej Gminy zrobiono wiele, żeby przy-
wrócić pamięć Polakom narodowości żydowskiej. 
Może jednak możemy zrobić więcej? 
     W lasach znajdujących się między Marcjanowem a 
Nowym Światem znajdują się dwa zapomniane groby 
Bronka Bułki i jego matki. Jehuda Widawski z Tel 
Avivu wspomina: Bracia Bułka prowadzili skup i sprze-
daż  zboża. Sklep i składy mieściły się przy dawnej ulicy 
Dobrskiej – róg Ogrodowej, naprzeciw kościoła katolic-
kiego. Z jednym z synów chodziłem do powszechnej 
szkoły. Został on rozstrzelany przez Niemców  w obozie 
w Czachulcu. Bracia dzielili co piątek rano mąkę, żeby 
mogli piec pieczywo na sobotę. Wiadomo, że jednemu z 
nich – Bronkowi – udało się wraz z matką przeżyć pa-
cyfikację czachuleckiego getta i przez zimę ukrywał się 
u jednego z gospodarzy z Nowego Światu. Jednak w 
1943 roku musiał on opuścić kryjówkę. Nie wiemy dla-

czego. Sam gospodarz opowiadał, że nie mógł już ich 
dłużej ukrywać, gdyż historia stała się znana w okolicy 
i bał się o swoją rodzinę. Być może prawda jest bardziej 
prozaiczna – Żydom skończyły się pieniądze i nie mieli 
już czym płacić za pomoc. Wykopali więc  w pobliskim 
lesie ziemiankę. Doskonale ją zamaskowali. Nawet dla 
przechodzących w pobliżu ludzi była niewidoczna. 
Trudno powiedzieć, kto im pomagał. Z pewnością nie 
mogli tego zrobić sami. Bronek nie miał ręki – prawdo-
podobnie stracił ją we wrześniu 1939 roku. Nie miał 
także potrzebnych narzędzi.  Być może pomocy udzielił 
właściciel pobliskiego młyna, z którym znał się jeszcze 
przed wojną w związku z handlem zbożem. Latem 1943 
roku ziemianka przypadkowo została odkryta przez lo-
kalnego gospodarza zbierającego grzyby. Zdziwiło go, 
dlaczego ziemia pod jego stopami dziwnie się ugina. 
Nie będziemy tu podawać jego nazwiska. W każdym 
razie ów gospodarz powiadomił o swoim odkryciu nie-
miecką żandarmerię w Tokarach. Niemcy po przyjeź-
dzie spotkali matkę, która właśnie wychodziła na ze-
wnątrz. Natychmiast ją zastrzelili. Bronka nie było 
wówczas w pobliżu. Szukał żywności. Przez następne 
tygodnie błąkał się po okolicy.  

cd. str. 19 
 

Dokumenty   potwierdzające 
działalność społeczną  

Wacławy Wisnej 



 Niestety, pewnego dnia o zmroku pod Będziechowem 
spytał przechodzących tam polskich rolników o drogę. 
Jeden z nich odezwał się w języku niemieckim.Trudno 
odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego? W każdym razie 
Bronek słysząc wrogi język przestraszył się i zaczął 
uciekać. Gospodarze rzucili się za nim w pogoń, a do-
goniwszy – zatrzymali i powiadomili o zajściu Ulerta -  
niemieckiego sołtysa. Ten przyjechał i kazał pilnować 
nieszczęśnika aż do świtu. Rano Bronek poprosił o po-
zwolenie wyjścia na zewnątrz z powodu potrzeb fizjolo-
gicznych. Będąc na podwórku podjął próbę ucieczki. 
Niestety, przewrócił się na polu zboża. Z powodu braku 
ręki trudno mu było się podnieść. Uciekiniera złapano i 
ponownie o sprawie powiadomiono sołtysa:  Ale jak on 
próbował uciekać, to tamci go złapali. Ulert zawiózł go 
wtedy do Tokar. Nie mógł już nic zrobić. (…). Niemcy 
najpierw wozili go po okolicy, a potem przywieźli go do 
lasu, tam już czekali B.B. i T.S. ze szpadlami. Jak tego 
Żyda zastrzelili, to oni musieli go zakopać. Historię 
przytaczam w dużym skrócie. Wśród starszych miesz-
kańców Gminy Kawęczyn jest ona powszechnie znana. 
Bronek został zastrzelony i pochowany w pobliżu grobu 
matki. Już 24 kwietnia 1948 roku  grobem zaintereso-

wali się w ramach alertu harcerze z drużyny im. A. Mic-
kiewicza ze Szkoły Podstawowej w Skarżynie, a także z 
drużyny im. gen.  K. Świerczewskiego w Żdżarach. 
Pierwsza drużyna liczyła 42 – druga natomiast 28 
członków. Jako wnioski do dalszej pracy zapisano: 
Uporządkować, oznaczyć, wypisać na tablicy nazwiska 
oraz dzień stracenia. Wspomniane prace można wyko-
nać we własnym zakresie. Wiemy o tym z odnalezio-
nych dokumentów w IPN oddz. w Warszawie ( BUWa-
V-5543-48/13). Niestety, jak to wiele razy w Polsce Lu-
dowej bywało, skończyło się jedynie  na chęciach i sto-
sownej notatce. Zarys mogił był dobrze widoczny jesz-
cze do roku 1978. Jednak po wycince rosnącego tam 
lasu i przygotowaniu terenu do odnowienia uległy one 
zniszczeniu. Ich lokalizacja przetrwała jednak w ludz-
kiej pamięci - została potwierdzona także  przez badania 
georadarowe prowadzone pod kierunkiem dr Łucji Paw-
lickiej-Nowak z Muzeum Okręgowego w Koninie-
Gosławicach. Może więc warto postawić tam małą ta-
blicę z nazwiskiem ofiar? Być może któraś z drużyn 
harcerskich wykona po ponad 60 latach zadanie alerto-
we? 

Paweł Janicki 

Cenne dokumenty ze strychu 

Miłośnicy Dziejów i Tradycji Regionu spo-
tkali się w poniedziałkowe popołudnie 11 marca, 
aby uporządkować i oczyścić dokumenty przeka-
zane na rzecz koła historycznego przez Ewę Ka-
łużną – dyrektora Szkoły Podstawowej im. Straża-
ków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii. 
Zbiór ten odnaleziono na strychu budynku szkoły. 
Wśród stosu zakurzonych pism, druków, wyka-
zów oraz innych archiwaliów pasjonaci historii 
odnaleźli bardzo ciekawe i istotne dokumenty spo-
rządzone przed wybuchem II wojny światowej, w 
czasie niemieckiej okupacji oraz w latach powo-
jennych. Zachowały się między innymi dokumen-
ty Społecznej Komisji do walki z analfabety-
zmem, wykazy zasobów bibliotecznych Szkoły 
Podstawowej w Młodzianowie, akt notarialny za-
kupu działki pod strażnicę w Kowalach Pańskich, 
przedwojenny numer „Echa Tureckiego”z paź-
dziernika 1931 roku oraz wiele innych świadectw 
działalności różnych organizacji i instytucji z terenu 
ówczesnej Gminy Kowale Pańskie. Podekscytowani 
niezwykłym znaleziskiem miłośnicy historii pieczoło-
wicie poddawali każdy dokument oczyszczeniu i segre-
gowaniu. Uporządkowane zespoły akt zostały zdepono-
wane w archiwum Urzędu Gminy w Kawęczynie. Dla 
lokalnych miłośników historii to bardzo cenny nabytek 
oraz ważne źródło informacji. W oparciu o te dokumen-
ty będzie można odtworzyć obraz naszego regionu w 
rzeczywistości przedwojennej, okupacyjnej i powojen-
nej. Przewiduje się również wykorzystanie części zbio-
ru do tworzenia okolicznościowych wystaw, a w przy-
szłości być może stałej ekspozycji. Członkowie Koła 
Miłośników Dziejów i Tradycji Regionu bardzo dzięku-
ją Ewie Kałużnej za powierzenie zespołowi tak obszer-

nego i ważnego zbioru dokumentów. Dziękujemy za 
jego uratowanie oraz przekazanie pasjonatom lokalnej 
historii. Miłośnicy Dziejów i Tradycji Regionu zwraca-
ją się również do wszystkich mieszkańców naszej gmi-
ny z apelem: 

Nie wyrzucajcie starych dokumentów, fotografii 
oraz innych dawno już nie używanych przedmiotów. 
Jeżeli są one Wam zbędne przekażcie je nam. Przed-
mioty te to dla nas bezcenne źródła informacji o hi-
storii naszej „Małej Ojczyzny”. Wystarczy osobiście 
lub telefonicznie zadeklarować chęć przekazania pa-
miątek Paulinie Woźniak – pracownikowi Urzędu 
Gminy w Kawęczynie. Tel. 632885934 

                                                                                           

Sylwester Dzikowski 

Porządkowanie odnalezionych dokumentów. 
 Na zdjęciu Henryk Antczak oraz Ewa Wojciechowska 
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 21 marca Przedszkolaki zgodnie z 
tradycją pożegnały zimę i powitały upra-
gnioną wiosnę. Tego dnia dzieci na zaję-
ciach rozmawiały i śpiewały o wiośnie. 
Dzień wcześniej zajęcia rozpoczęły się od 
przygotowania stroju dla naszej Marzan-
ny. Kukła ubrana w piękną, kolorową su-
kienkę, ozdobioną kwiatami wyruszyła do 
ogrodu przedszkolnego. Zebrane wokół 
słomianej panny dzieci donośnymi okrzy-
kami „Marzanno, Marzanno Ty zimowa 
panno, Ciebie pożegnamy, wiosnę powi-
tamy” pożegnały zimę.  
  
 Ze względów ekologicznych nasza 
Marzanna nie została wrzucona do rzeki, 

lecz spalona w ogrodzie przedszkolnym. Mamy 
nadzieję, że wiosna posłuchała przedszkolaków 
i zostanie z nami na dobre.  

Dorota Młynarska 
 

   

"Marzanno, Marzanno ty zimowa panno, do wody cię wrzucamy,  
bo Zimę żegnamy” 
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Przedszkolaki  z Marzanną 

Dzieci podczas  pożegnania Marzanny 

15 lat stowarzyszenia „Kawęczyńskie Forum Rodziców” 

W dniu 14 marca 2019 r. odbyło się walne 
zgromadzenie  sprawozdawcze stowarzyszenia 
„Kawęczyńskie Forum Rodziców”. W  2018 r. 
zostały zrealizowane 3 projekty adresowane do 
uczniów. Pierwszy „Nauka pływania” był dofi-
nansowany przez Urząd Gminy w Kawęczynie. 
Dwa kolejne „Mali obywatele na ścieżkach Ka-
węczyna” oraz „Na skraju Wielkopolski” uzy-
skały wsparcie  ze środków  Województwa  
Wielkopolskiego. Wartość finansowa projektów 
wyniosła 22 950 zł. Na ich realizację pozyskano 
łącznie 15500 zł.  

 

cd. str. 21 

Zajęcia warsztatowe uczestników projektu  
"Na skraju Wielkopolski" 



Tłusty czwartek – smażenie faworków z KGW w Młodzianowie 
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Należy podkreślić duży udział wolon-
tariatu w owych programach. Pomocy w 
postaci udostępnienia sal, sprzętu biuro-
wego udzieliła Szkoła Podstawowa im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie, 
przy której funkcjonuje Stowarzyszenie. 
 „Kawęczyńskie Forum Rodziców” 
zostało założone 8 marca 2004 r. i w tym 
roku minęło 15 lat aktywnej działalności 
na rzecz dzieci i dorosłych.  W ciągu tych 
lat pozyskano ponad 400 000 zł różnych 
dotacji. Wartość projektów jest znacznie 
wyższa m. in. o środki własne oraz pracę 
wolontariuszy. Beneficjentami byli nie 
tylko uczniowie, ale również dorośli w 
tym seniorzy.  
      Zarząd dziękuje wszystkim osobom i 
instytucjom wspierającym 
„Kawęczyńskie Forum Rodziców”. Jeśli 
zależy Państwu na pozytywnych zmia-
nach otaczającej nas rzeczywistości zapra-
szamy do  wstępowania w szeregi Stowarzysze-
nia.  

Arleta Biegańska 

Uczestnicy projektu "Mali obywatele Kawęczyna na ścieżkach 
historii" podczas wycieczki do Poznania 

Staropolskie przysłowie głosi, że „Czwartek Tłu-

sty….Dniem rozpusty, każdy zjada pączek tłu-

sty.  Czy to jeden czy to dwa, a czasem ile się 

da”  Rankiem 28 lutego 2019 r. przybyły do Nas panie 

z Koła Gospodyń Wiejskich w Młodzianowie na spo-

tkanie tłustoczwartkowe. Wspólne pieczenie faworków 

rozpoczęło się przygotowaniem ciasta przez gospody-

nie.  Następnie każdy uczestnik mógł wykroić i zawinąć 

swojego chrusta.  Ich smażenie było kolejną okazją do 

wzajemnej integracji i świetnej zabawy. 

Okazuje się, że tłusty czwartek przypada na ostatni ty-
dzień karnawału tuż przed Wielkim Postem. Dawniej, 
w ten dzień, także objadano się tradycyjnie faworkami, 
pączkami, ale wtedy ich nadzienie stanowiła słonina, 
boczek lub mięso. Dziś preferuje się ich słodką wersję, 
z marmoladą, budyniem, czekoladą. 
 Cała góra chrustów przygotowana przez uczestni-

ków i Koło Gospodyń Wiejskich, zniknęła tak szybko, 

jak pojawiła się na stole. Wszyscy mogliśmy objadać się 

do woli. Wypieki były pyszne i chrupiące, pięknie pach-

niały i smakowały. Jeden faworek to aż 90 kalorii, jed-

nak w tym dniu, nie przejmowaliśmy się kaloriami! Ko-

rzystaliśmy z radością! 

       Wspólnie spędzony czas minął szybko, ale pozosta-

ły dobre wspomnienia. Na zakończenie spotkania każda 

pani z Koła Gospodyń Wiejskich w ramach podzięko-

wania otrzymała ręcznie wykonany bukiet z materiało-

wych kwiatów. Uczestnicy byli zadowoleni i z niecier-

pliwością oczekiwać będą następnego roku. 

Mariola Czapla 

 

 

Wspólne wykrawanie i zawijanie faworków 



Warsztaty muzyczne 
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W dniu 19 marca 2019 roku w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Młodzianowie po raz kolejny 
odbyły się warsztaty muzyczne prowadzone przez Joan-
nę Gogulską. Terapia poprzez muzykę niweluje napię-
cia, usuwa negatywne emocje oraz wyzwala twórcze 
możliwości jej uczestników, a tym samym daje poczu-
cie radości, satysfakcji ze współtworzenia muzyki w 
różnych jej formach tj. wspólny śpiew, taniec, słucha-
nie muzyki, odwzorowywanie usłyszanych dźwięków. 

 Podopieczni ŚDS podczas zajęć mieli okazję do-
świadczyć różnorodnych ćwiczeń oddechowych, ryt-
micznych, wyobrażeniowych, relaksacyjnych - stymu-
lowanych muzyką na żywo. Mogli też śpiewać , poru-
szać się w rytm muzyki oraz używać różnych instru-
mentów. Muzyka jest bardzo ważna. Pozwala nam się 
odprężyć, uszczęśliwia, dodaje energii, wzrusza, rozwi-
ja. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z przeprowadzo-
nych zajęć, dlatego warsztaty te będą prowadzone cy-
klicznie. 

Mariola Czapla 

Uczestnicy zapoznają się z nowymi instrumentami muzycznymi 

Pierwszy Dzień Wiosny w Tokarskiej Szkole 

Uczniowie naszej szkoły początek wiosny  obchodzili z jednodniowym opóźnieniem, ale za to bardzo hucz-
nie. W fotelu dyrektora zasiadł tego dnia uczeń klasy Va, Jakub Macudziński. Kuba wylicytował w trakcie 
szkolnego finału WOŚP "DZIEŃ W FOTELU DYREKTORA". "Nowy" dyrektor złożył uczniom i nauczycie-
lom życzenia z okazji pierwszego dnia wiosny, poznał tajniki pracy dyrektora szkoły oraz pełnił rolę jurora 
w konkursie kulinarnym. W naszej szkole od samego rana zrobiło się zielono na cześć św. Patryka. Głównym 
celem obchodów dnia patrona Irlandii była promocja kultury, historii i tradycji „Zielonej Wyspy”. Każda klasa 
przystąpiła do konkursu na najciekawszy plakat dotyczący św. Patryka i Irlandii.  Dyplom zdobyła klasa VI, na-
tomiast  wszystkim pozostałym wręczono „VOUCHER-NIESPODZIANKĘ”. Z kolei dzieci z oddziałów przed-
szkolnych otrzymały słodki upominek. Podczas przerwy na korytarzach odbyło się poszukiwanie zielonych ko-
niczynek. Wśród nich znajdowała się jedna złota, która szczęście przyniosła Mateuszowi z kl. IV. Obchody zo-
stały zorganizowane przez  Ilonę Kaźmierczak oraz Gracjanę Goślińską. W drugiej części tego wiosennego dnia 
uczniowie pod opieką wychowawców i z pomocą rodziców przystąpili do I edycji Szkolnego Masterchefa. W 
zmaganiach uczestniczyły wszystkie klasy, których zadaniem było przygotowanie menu degustacyjnego złożo-
nego z trzech potraw przyrządzonych z wcześniej wylosowanego produktu.   

Pomysłów na menu było wiele: sałatki owocowe i warzywne, tortille, jajka faszerowane, gołąbki, makaron 
ze szpinakiem i na słodko, jabłka z cynamonem, fondant, pancakes, a nawet tort.  

cd. str. 23 

W dniu 2 marca 2019 roku Rada Sołecka Sołectwa 
Marcjanów, wzorem lat ubiegłych, zorganizowała 
atrakcyjne spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Odbyło się 
ono w dość licznym gronie w świetlicy wiejskiej. 
Członkowie Rady Sołeckiej z sołtysem Tadeuszem Du-
szyńskim złożyli paniom najserdeczniejsze życzenia z 
okazji ich święta oraz wręczyli słodkie upominki. Czas 
upłynął w przyjemnej atmosferze przy kawie i ostatko-
wym pączku. Spotkanie stało się okazją do rozmów 
oraz wymiany doświadczeń między starszym i młod-
szym pokoleniem.  

     Tadeusz Duszyński 
Sołtys Sołectwa Marcjanów 

Dzień Kobiet w Marcjanowie 
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W trakcie wykonywania zadań zwracano szczególną 
uwagę na przestrzeganie zasad BHP, organizację pra-
cy, estetykę sporządzania i podania potraw. Sprzyjało 
to rozwijaniu umiejętności kulinarnych, współpracy w 
grupie, wzmocnieniu relacji koleżeńskich. 

Uczniowie znaleźli też chwilę na obejrzenie w 
specjalnej kopule prezentacji multimedialnej o życiu 
dinozaurów na Ziemi. O godzinie 1130 rozpoczęły się 
zmagania kulinarne. Walory smakowe, pomysłowość 
wykonania oraz umiejętność zaprezentowania własne-
go produktu oceniało jury w składzie: Jakub Macu-
dziński, dyrektor szkoły Ewa Wojtczak, Dorota Kra-
wiec pracownik szkoły oraz gość specjalny - Anna 
Bąk, doświadczona kucharka. W trakcie degustacji 
dań, przedstawiciele klas wzięli udział w konkursach: 
rozpoznawania owoców i przypraw po smaku i zapa-
chu oraz rozpoznawaniu akcesoriów kuchennych po 
dotyku. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromnym 
zaangażowaniem i dużą znajomością owoców, przy-
praw i przyborów kuchennych. Najważniejsze jednak 
okazały się zmagania kulinarne. Uczniowie zaprezento-
wali talenty kucharskie na bardzo wysokim poziomie. 
Potrawy miały różnorodny smak i wygląd. Jury stanęło 
przed trudnym zadaniem ponieważ wszystkie potrawy 
były bardzo smaczne, estetycznie podane i zaprezento-
wane z pomysłem oraz humorem. Tytuł i statuetkę 
Szkolnego Masterchefa oraz voucher o wartości 50,00 zł 
zdobyła klasa Vb. II miejsce i voucher na "Warsztaty 
pieczenia gofrów" klasa "0"b, III miejsce i voucher w 
kwocie 30,00 zł przypadł klasie "0"a. Dziękujemy 

wszystkim za wspaniały czas, a także dobrą zabawę. 
Uczestnikom serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych 
sukcesów kulinarnych i zapraszamy za rok!!! 
I edycję Szkolnego Masterchefa zorganizowały Katarzy-
na Korycka i  Magdalena Tomczyk. Fundatorami nagród 
w konkursie byli: Ewa Wojtczak, Magdalena Tomczyk 
oraz Samorząd Uczniowski.  

Katarzyna Korycka 

Uczniowie podczas świętowania Pierwszego Dnia Wiosny 

Dzień Kobiet w Szkole Podstawowej w Tokarach Pierwszych 

Bukiety wiosennych kwiatów, promienne uśmie-
chy, ciepłe życzenia, tańce, humorystyczne scenki i 
skoczne piosenki. Tak wyglądał od samego rana Dzień 
Kobiet    w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Tokarach Pierwszych. Kiedy przybyli zaproszeni go-
ście, wówczas nauczyciele, pracownicy administracji i 
obsługi   oraz uczniowie zgromadzili się w holu szkoły, 
aby wspólnie uczestniczyć  w specjalnym wydaniu tele-
expressu, przygotowanym przez uczniów klas V – VII. 
Na wysokości zadania stanęła nie tylko uczennica pro-
wadząca program, ale również ci, którzy pod opieką pań 
(Renaty Piontkowskiej i Urszuli Jarentowskiej) zor-
ganizowali zabawną akademię. Piosenki, układ taneczny 
oraz skecze doskonale korespondowały z kobiecą natu-
rą, eksponując nie tylko wyjątkowość i wrażliwość pań, 
ale też siłę płci pięknej. Na scenie mogliśmy podziwiać 
pierwszą wojowniczkę o prawa kobiet – Ewę, której 
udało się okiełznać nie tylko dzikie zwierzęta, ale rów-
nież Adama. Podpatrywaliśmy ludzi pierwotnych, któ-
rzy trudnili się  polowaniem. Mogliśmy też kibicować 
szlachetnemu rycerzowi Bolkowi z Milejowa starające-
mu się  uwolnić z wysokiej wieży piękną księżniczkę. 
Po rajskich i średniowiecznych retrospekcjach  przy-
szedł czas na scenkę walczącą ze stereotypami, czyli 
„Dzień Kobiet u Wandzi”. Chłopcy z klasy Va wcielili 
się w role niestandardowego małżeństwa, które nie tyl-
ko rozbawiło publiczność, ale również uświadomiło 

zgromadzonym, że miejsce mężczyzny jest w kuchni.  
Młodzi artyści po raz kolejny udowodnili, że po-

siadają ogromne zdolności aktorskie oraz muzyczne. Ich 
występy zostały nagrodzone gromkimi brawami.  Na 
zakończenie wprowadzone w radosny nastrój panie 

otrzymały w dowód sympatii odznaczenia z napisem 
„Kobieta na medal”. 

Urszula Jarentowska 

Uczennice podczas występów 
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„Ja w Internecie” 

Gmina Kawęczyn  

Gmina Kawęczyn rozpoczyna re-
krutację uczestników do projektu 
pt. "Ja w Internecie". Jest to pro-
gram bezpłatnych szkoleń mający 
na celu podniesienie kompetencji 
cyfrowych osób dorosłych tak, aby 
w większym stopniu korzystały 
one z usług świadczonych drogą 
elektroniczną w życiu zawodowym 
i prywatnym. 
W ramach realizacji projektu zor-
ganizowane zostaną szkolenia z 
następujących bloków tematycz-
nych: 

• Rodzic w Internecie, 

• Mój biznes w sieci, 

• Moje finanse i transakcje w sie-
ci, 

• Działam w sieciach społeczno-
ściowych, 
•   Rolnik w sieci. 
Każdy uczestnik zakwalifikowany 
zostanie do jednego cyklu szkole-
niowego, który obejmuje 12 go-
dzin.  Liczebność osób w jednej gru-
pie  – 11. 
Program dostosowany jest do po-
ziomu wiedzy i umiejętności 
uczestników. W szkoleniu mogą 
wziąć udział: 

• osoby początkujące, stawiające 
pierwsze kroki w sieci, 

• osoby swobodnie korzystające z 
komputera, chcące zdobyć nowe 
umiejętności, 
• osoby zaawansowane, chcące 

poszerzyć swoją wiedzę i kom-
petencje 

Szkolenia organizowane będą w : 

• Szkole Podstawowej w Kawę-
czynie, 

• Szkole Podstawowej w Toka-
rach , 

• Szkole Podstawowej w Skarży-
nie, 

• Szkole Podstawowej w Kowa-
lach Pańskich, 
Organizator zapewnia w ramach 
szkoleń: 
• pakiet materiałów szkoleniowych 

i innych pomocy dydaktycznych 

do zajęć, 
• pracę na komputerach przeno-

śnych, 
• catering ( kawa, herbata, po-

częstunek), 
• certyfikat ukończenia szkole-

nia. 
Planowany termin szkoleń: kwie-
cień  – październik 2019.   Uczest-
nicy: osoby powyżej 25 roku, za-
równo kobiety, jak i mężczyźni, 
pracujący i bezrobotni, a także 
osoby z niepełnosprawnościa-
mi.  Nabór uczestników prowa-
dzony będzie przez cały czas trwa-
nia projektu, aż do wyczerpania 
wolnych miejsc. 
Zgłoszenia przyjmowane będą oso-
biście w Biurach Projektu w Kawę-
czynie i Turku, pocztą tradycyjną na 
adres: Urząd Gminy w Kawęczynie, 
Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn  z 
dopiskiem: „Ja w Internecie” oraz 
elektronicznie: skan przesłany na 
adres mail ugkawe-
czyn@kaweczyn.pl lub biu-
ro@tig.turek.pl. 
Więcej informacji oraz regulamin i 
formularz szkoleniowy na 
www.kaweczyn.pl/kaweczyn/pl/dla-
mieszkanca/fundusze-unijne/
program-ja-w-internecie/
rekruacja.html oraz pod numerem 
63 288 59 29 
TEMATY SZKOLEŃ do wyboru 

(1 uczestnik może skorzystać z  
jednego szkolenia): 

1.Rodzic w internecie – trzy grupy 
Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w 
sieci? Szkolenie „Rodzic w interne-
cie” przeznaczone jest 
dla rodziców chcących 
chronić swoje dzieci 
przed realnymi zagroże-
niami, które wiążą się z 
korzystaniem z interne-
tu. W specjalnym kursie 
poświęconym m.in. 
zwalczaniu cyberprze-
stępczości mogą wziąć 
udział również opieku-
nowie, nauczyciele, 
dziadkowie. 

 
2. Moje finanse i transakcje w sie-
ci – trzy grupy 
Szkolenie przeznaczone jest dla 
osób, które chcą nauczyć się zała-
twiać skutecznie sprawy prywatne, 
biznesowe, finansowe i urzędowe za 
pomocą internetu. Po zakończeniu 
szkolenia każdy uczestnik/-czka bę-
dzie potrafił wykorzystując sieć za-
rządzać kontem bankowym, doko-
nywać płatności, realizować zakupy, 
rezerwować podróż, płacić podatki 
oraz nauczy się jak korzystać z pod-
stawowych usług e-administracji. 

3. Działam w sieciach społeczno-
ściowych – cztery grupy    
Szkolenie przeznaczone jest dla 
osób, które chcą nauczyć się sku-
tecznie korzystać z portali społecz-
nościowych (takich jak YouTube, 
Facebook, Twitter, Instagram i in.) 
w swojej codziennej pracy i w życiu 
prywatnym. Uczestnicy w trakcie 
szkolenia nabędą umiejętności po-
zwalające na bezpieczne poruszanie 
się w świecie mediów społeczno-
ściowych, w tym m.in. nauczą się 
nawiązywać i podtrzymywać znajo-
mości, współdziałać z innymi użyt-
kownikami internetu. Ponadto nau-
czą się obsługi podstawowych na-
rzędzi e-administracji z wykorzysta-
niem konta w ePUAP i profilu zau-
fanego. 

cd. str. 25 
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4. Rolnik w sieci – cztery grupy 
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, gdzie w internecie 
można znaleźć przydatne informacje, aplikacje i e-
usługi oraz jak z nich bezpiecznie korzystać, a także jak 
regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedza-
nia placówki banku czy urzędu.  

W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczest-
nicy  zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rol-
niczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, 
tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowa-
nymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-
forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi 
(np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się, 
jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z 
wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, 
Geoportalu, rozliczeń podatkowych online, usług online 
dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), 
usług online Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
(ksow.pl) czy usług ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelo-
wo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelo-
wo PIBŻ. 

Mój biznes w sieci – jedna grupa 
Uczestnik nauczy się, jak wykorzystać zasoby internetu, 
aby podnieść skuteczność działania w ramach poszcze-

gólnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, 
zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedy-
kowane dla biznesu usługi e-administracji. Szkolenie 
posłuży ponadto podniesieniu kompetencji przyszłych 
przedsiębiorców w zakresie korzystania z zasobów edu-
kacyjnych internetu, które umożliwią im samodzielne 
rozwijanie działalności firmy online (np. Akademia 
PARP). 

Ewa Frątczak 

Rada Gminy otwarta na projekt „Ja w Internecie” 

VI Sesja Rady Gminy Kawęczyn miała charakter 
sesji nadzwyczajnej, zwołanej w związku z przy-
stąpieniem Gminy Kawęczyn do realizacji projek-
tu „Ja w Internecie”. Posiedzenie Rady Gminy 
odbyło się 7 marca 2019 roku. Radni skorzystali z 
możliwości wnoszenia interpelacji: Sylwester 
Przyłęcki w sprawie zbiórki poboczy przy drodze 
powiatowej  4495 w Wojciechowie oraz czysz-
czenia rowów, Ryszard Jaśkiewicz odnośnie su-
chych drzew przy drodze powiatowej na odcinku 
od Żdżar w kierunku Marcjanowa, a Łukasz Mila 
również na temat suchych drzew, lecz przy drodze 
powiatowej na odcinku Kowale Pańskie – Cie-
mień. Zgłoszone problemy zostaną przekierowane 
zgodnie z kompetencją do Zarządu Dróg Powiato-
wych. 
Radni wysłuchali wyjaśnień Skarbnika Gminy 
dotyczących zmian w budżecie. Edyta Balcerzak 
wyjaśniła, że Gmina Kawęczyn złożyła wniosek o dofi-
nansowanie projektu pn. „Ja w Internecie”. Został on 
zaakceptowany pozytywnie. Gmina otrzyma dofinanso-
wanie w kwocie 92 400,00 zł. Środki te będą wydatko-
wane na wynagrodzenia instruktorów – 21.600,00 zł; 
na promocję – 15.000,00 zł; na administrację i zarzą-
dzanie – 15.300,00 zł oraz na organizację szkoleń – 
12.000,00 zł. Projekt został złożony w ramach Progra-

mu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
do Fundacji Legalna Kultura. Realizowany będzie od 
połowy marca do połowy listopada tego roku.  
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła proponowane w bu-
dżecie na 2019 rok zmiany.  

Iwona Krajewska 

Radni podczas sesji zgłaszali interpelacje i zapytania 

http://stawiszyn.pl/strona/wp-content/uploads/2019/01/Kultura_ulotka_str2bezrdc.pdf
http://stawiszyn.pl/strona/wp-content/uploads/2019/01/Kultura_ulotka_str2bezrdc.pdf


Otwarte konkursy ofert 

   Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ww. ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 
r., poz. 450 z późn. zm.).  
•  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2019 r. w zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszony w dn. 28.01.2019 r. , w ramach którego podpisano 
umowy z organizacjami wymienionymi w poniższej tabeli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wy-
chowania ogłoszony w dn. 30.01.2019 r.,  w wyniku którego dofinansowanie otrzymały organizacje wymie-
nione w poniższej tabeli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ponadto Gmina Kawęczyn, podpisała także umowę ze Stowarzyszeniem Rodziców                                                   
i Przyjaciół Szkoły w Tokarach na realizację zadania pn.: "Pielęgnowanie polskości oraz rozwój świado-
mości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez doposażenie drużyny harcerskiej działającej w 
Tokarach Pierwszych". Wyżej wymieniona oferta została złożona w dniu 07.03.2019 r. w trybie zgodnym z 
art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzn. trybie uproszczo-
nym)  i otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł. 

 

Marta Śniegocka  

Lp. Nazwa zadania Nazwa organizacji 
Kwota przy-

znanej dotacji 
w zł 

1. 

Upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu wśród mieszkańców Gminy Ka-

węczyn poprzez organizację  i udział w 

imprezach i zawodach sportowych o za-

sięgu lokalnym i regionalnym 

Stowarzyszenie Gminny Klub 

Sportowy „Orzeł Kawęczyn”, 

Kawęczyn 48, 62-704 Kawę-

czyn 

76.500,00 

2. 

Wspieranie i upowszechnienie kultury 

fizycznej i sportu karate dla dzieci, mło-

dzieży i dorosłych z gminy Kawęczyn 

Klub Sportów i Sztuk Walk 

ul. Folwarczna 27, 62-700 Tu-

rek 

14.000,00 

3. 

Program nauki pływania dla dzieci szkół 

podstawowych i gimnazjalnych z terenu 

gminy Kawęczyn 

Stowarzyszenie 

„Kawęczyńskie Forum Rodzi-

ców”, Kawęczyn 49a, 62-704 

Kawęczyn 

5.500,00 

Lp. Nazwa zadania Nazwa organizacji 
Kwota przy-

znanej dotacji 
w zł 

1. 

Upowszechnianie kultury muzycznej w 
Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie 
działalności Orkiestry Dętej przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Toka-
rach 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Tokarach 

30.000,00 

2. 
Pomoc materialna dla uczniów z terenu 
Gminy Kawęczyn 

Stowarzyszenie „Towarzystwo 
Samorządowe”, ul. Z. Urba-
nowskiej 8, 62-500 Konin 

3.000,00 
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„Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn” 

        W dniu 25 marca 2019 r. Gmina Kawęczyn podpisała umowę z wyłonioną w trakcie przetargu nieograni-
czonego firmą Trans – Spili sp. z o. o. z siedzibą ul. Graniczna 18a, 62-563 Licheń Stary na wykonanie zadania 
pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn” składającego się z dwóch części, w tym: 
• część I: Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości  Kowale Pańskie - Kolonia o dł. 0,400 km, 
• część II: Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Tokary o dł. 0,700 km. 
Wartość zamówienia wynosi odpowiednio dla części I 96.487,35 zł, natomiast dla części II 141.008,43 zł. Ter-
min realizacji inwestycji mija 30 czerwca br. Gwarancja jakości wykonanych robót wynosi 5 lat.   
 

Marta Śniegocka 

Jerzy Łojko odwiedził Miłośników Dziejów i Tradycji Regionu 

Miłośnicy Dziejów i Tradycji Regionu w dniu 25 marca 2019 r. spotkali się w Urzędzie Gminy w Kawęczy-
nie, by po raz kolejny omówić sprawy związane z działalnością Koła. Przewodniczący Sylwester Dzikowski za-
bierając głos zdał sprawozdanie za ostatni miesiąc. Podziękował za liczny udział pasjonatów historii podczas 
walnego zebrania stowarzyszenia „Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju”. Wrócił do sprawy dokumentów  od-
nalezionych na strychu Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii. Zostały 
one oczyszczone i posortowane. Prowadzący zebranie nadmienił, że przewiduje się dalsze prace w tym zakresie 
oraz publikację materiałów w „Kawęczyniaku”. Relacja z tego wydarzenia została zamieszczona na profilu Koła 
na portalu Facebook, co spotkało się z dużym zainteresowaniem odbiorców. Redakcja ogólnopolskiego mie-
sięcznika „Odkrywca” udostępniła ów post i tym sposobem Koło zaistniało w ogólnokrajowej przestrzeni eks-
ploratorów oraz pasjonatów historii. Paulina Woźniak w ostatnim czasie opublikowała na portalu szereg postów 
z cyklu „Czy wiesz, że…. Akcja ta popularyzuje nie tylko lokalną historię, ale również działalność miłośników 
regionu. Sylwester Dzikowski poinformował zebranych, iż wraz z Jackiem Borasiem, Pawłem Janickim oraz 
Dariuszem Dulasem 24 marca 2019 r. odbyli rekonesans terenowy w Głuchowie, w związku z organizacją ob-
chodów upamiętniających hitlerowską zbrodnię na mieszkańcach Głuchowa 9 września 1939 r.  Stanowi to rów-
nież element prac przygotowawczych, zamierzających do powstania reportażu na ten temat. Ponadto Paweł Ja-
nicki pokazał zespołowi miejsca, gdzie pochowano rodzinę Bułków, o której pisze w artykule opublikowanym w 
bieżącym numerze „Kawęczyniaka” oraz na stronie Koła na portalu Facebook.   

W drugiej części spotkania, gościem pasjonatów regionu był Jerzy Łojko – historyk, regionalista i badacz z 
Konina. Tematem jego prelekcji była „Gmina Kawęczyn w świetle wykazów obciążeń fiskalnych”. Sylwester 
Dzikowski nazwał pana Jerzego - Ojcem Chrzestnym Koła, albowiem pomagał On w stworzeniu grupy, wspie-
rając swoimi radami, wskazówkami , szkoleniami i materiałami. Pan Łojko z kolei pochwalił miłośników dzie-
jów za aktywność, rozwój oraz realizację wielu projektów. Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn i Sylwester 
Dzikowski wręczyli gościowi 
podziękowanie za ciekawy 
wykład.  

 

Paulina Woźniak 

Miłośnicy Dziejów i Tradycji Re-
gionu oraz Jerzy Łojko (siedzi 

trzeci od lewej) 
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Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju podsumowało  2018 rok 

Początek roku to okazja do pod-
sumowań i refleksji. Skorzystali z niej 
członkowie stowarzyszenia „ Kawęczyń-
skie Towarzystwo Rozwoju”, którzy 12 
marca 2019 r. spotkali się w murach 
Urzędu Gminy w Kawęczynie, by pod-
czas walnego zebrania sprawozdawcze-
go omówić miniony 2018 rok i zaplano-
wać swoją przyszłość. W tym dniu obra-
dowała też Komisja Rewizyjna w skła-
dzie: Józef Gebler, Teresa Chudzik oraz 
Wioletta Michalak, która dokładnie 
przeanalizowała dokumentację stowa-
rzyszenia, pozytywnie opiniując jego 
pracę. Przewodniczącą spotkania została 
Arleta Biegańska, która w trakcie obrad 
oddała głos Prezesowi Jarosławowi Kró-
lowi w celu złożenia sprawozdań: mery-
torycznego i finansowego z działalności 
KTR. Mówił w nich o  wyjeździe z oka-
zji Dnia Kobiet na sztukę teatralną 
„Wszystko w rodzinie” do Teatru Po-
wszechnego w Łodzi w dniu 6 kwietnia 2018 r.; wycieczce  na rzecz osób w wieku emerytalnym -  „Zwiedzamy 
stolicę Niemiec – spacerkiem po Berlinie” 4 września 2018 r.; projekcie „Zachowanie dziedzictwa historycznego 
Gminy Kawęczyn poprzez wydanie biuletynu informacyjnego o epidemii cholery z XIX wieku oraz ustawienie 
pamiątkowej tablicy w Kowalach Pańskich”, jak również realizacji „Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla 
Sprawców Przemocy w Rodzinie” w terminie od 19 września do 24 listopada 2018 roku. Po nim głos zabrał Syl-
wester Dzikowski, który przewodniczy Miłośnikom Dziejów i Tradycji Regionu, działających w ramach stowa-
rzyszenia, przedstawiając poczynania pasjonatów historii w 2018 roku. W trakcie spotkania podjęto uchwały w 
sprawach: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzy-
szenia. Był też czas na stworzenie planu działania na 2019 r. Ustalono, że członkowie zajmą się organizacją wy-
jazdu z okazji Dnia Kobiet w dniu 7 kwietnia na sztukę teatralną „Manewry weselne” do Teatru Powszechnego 
w Łodzi, rajdu rowerowo-konnego po Gminie Kawęczyn 20 lipca, uroczystości z okazji 18-lecia istnienia Kawę-
czyńskiego Towarzystwa Rozwoju. Ponadto będą pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację działań służących 
wszechstronnemu rozwojowi społeczno- gospodarczemu Gminy Kawęczyn i wezmą udział we wszelakich gmin-
nych uroczystościach. Miłośnicy Dziejów i Tradycji Regionu zadeklarowali, że przygotują obchody upamiętnie-
nia napaści hitlerowskiej z dnia 9 września 1939 r. na mieszkańców Głuchowa i zaplanują wycieczkę do sztolni 
"Włodarz" - największego obiektu kompleksu "Riese" oraz zamku Książ w dniu 27 kwietnia. Jan Nowak – Wójt 
Gminy Kawęczyn zaoferował wszelaką pomoc w realizacji wszystkich zadań. Chęć dalszej współpracy z KTR 
wyraził Sylwester Kasprzak- Prezes Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie. 

Na zakończenie wniosek o wspólne po-
rządkowanie terenu Gminy Kawęczyn 
poprzez zbieranie śmieci złożył Jacek 
Boraś. 

 
Paulina Woźniak  

Licznie przybyli uczestnicy spotkania sprawozdawczego  

Członkowie „Kawęczyńskiego Towarzystwa 
Rozwoju” podczas walnego zebrania 
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W każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 11:00  

Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn                            

Piotr Gebler  

pełni dyżury w siedzibie  Urzędu Gminy w Kawęczynie, 

pokój nr 38 (budynek B) 

po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie. 

Wójt  Gminy Kawęczyn 
Jan Nowak 

p r z y j m u j e  interesantów  
w  każdy  poniedziałek  

w  godzinach 900 – 1300   oraz 1530 -1700  
po wcześniejszym umówieniu się  

na spotkanie. 

Język niemiecki - wiosenne warsztaty dla dzieci i młodzieży (każdy po-
ziom zaawansowania) Dodatkowe informacje i zapisy pod numerem tele-
fonu 694 050 336 
Zapraszam do wspólnej zabawy.                        Beata Matuszewska Boraś 

Pilotażowy dwujęzyczny kurs języka niemieckiego i języka angielskie-
go tylko dla najmłodszych    (dzieci do lat 6 ) wraz z opiekunem. Zajęcia 
odbywać się będą 1x w tygodniu. 

Rozwiązanie krzyżówki można dostarczyć do Urzędu Gminy  
w Kawęczynie pokój nr 1 lub przesłać na adres  

ugkaweczyn@kaweczyn.pl, podając imię, nazwisko i miejsce  zamiesz-
kania, z dopiskiem w temacie „krzyżówka” 

 do 19 kwietnia 2019 r.  Do rozlosowania nagrody. 

Rozwiązanie krzyżówki z nr 3/19 Kawęczyniaka 

Rozwiązaniem krzyżówki z nr 3/19 „Kawęczyniaka”   
jest HASŁO: „AUSTRIA, ARIZONA ” 
 Spośród nadesłanych 9 odpowiedzi  

wylosowano 1 zwycięzcę.  
 Nagrodę ufundowaną przez Urząd Gminy w Kawęczynie otrzymuje: 

Jan Czarnek zam. Kalisz 
Nagrody do odbioru w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kawęczynie 

 pokój nr 1,w terminie do 19 kwietnia 2019 r. 

Ogrody Marzeń Tokary Pierwsze 53, 
tel.: 667 390 533 

 
Usługi ogrodnicze, oferujemy: - projekto-

wanie terenów zieleni ogrodów, placów 

zabaw, parków, skwerów, zieleni przy fir-

mach, - inwentaryzację zieleni, projektowa-

nie elementów małej architektury, projekto-

wanie nawierzchni, oświetlenia, realizację 

terenów zieleni i sadzenie drzew i krzewów 

i bylin, korowanie, układanie ogromaty, 

zakładanie trawnika, usługi glebogryzarką, 

całoroczna pielęgnacja terenów zieleni, 
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Dzieci z Gminy Kawęczyn w projekcie Umiem Pływać 2019 
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Gmina Kawęczyn dzięki współpracy z Wielkopol-
skim Zrzeszeniem  LZS w Poznaniu pozyskała środki z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu 
nauki pływania dla 45 uczniów szkół podstawowych w 
klasach I – III z terenu Gminy Kawęczyn.  

Program „Umiem pływać” zakłada systematyczny  i 
powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozasz-
kolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. 
Jego główne cele to upowszechnianie aktywności fi-
zycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podsta-
wowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciw-
działania i korygowanie wad postawy, edukacja w za-
kresie bezpiecznego korzystania z akwenów. Od marca 
do czerwca br. dzieci odbędą 10 półtora godzinnych lek-
cji w krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tur-
ku. Mają one zapewniony transport na basen, opiekę 
podczas przejazdu oraz pobytu na basenie. Zajęcia pro-
wadzą wykwalifikowani instruktorzy. Wkład Gminy 
Kawęczyn wynosi ok. 7 500,00 zł. 

 
Marcin Mazurek 

Reprezentacja Gminy Kawęczyn podczas I wyjazdu  
na basen, projekt „Umiem Pływać 2019” 

Strażacki konkurs plastyczny 

8 lutego br. Zarząd Oddziału Gminnego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP                                  
w Kawęczynie wraz działającą przy nim Komisją 
ds. młodzieży podsumowali etap gminny konkursu 
plastycznego „Zapobiegamy Pożarom”. Ma on na 
celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną 
przeciwpożarową, tradycją oraz życiem strażackich 
środowisk, jak również  rozwój uzdolnień plastycz-
nych. Tematyka obejmuje udział jednostek straży 
pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwal-
czaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w 
szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, 
kulturalnej. Jako temat można również obrać histo-
rię pożarnictwa. Przedmiotem są prace w dziedzi-
nie: malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, 
metaloplastyki i inne. Gminna Komisja w składzie: 
Alina Bartosik – nauczyciel w SP w Kawęczynie, 
Marcin Mazurek – wiceprezes ZOG ZOSP RP w 
Kawęczynie oraz Malwina Jasiak – pracownik UG 
w Kawęczynie oceniła prace i wybrała najlepsze, 
kierując się samodzielnością wykonania, tematem, 
różnorodnością techniki oraz estetyką wykonania. 

Oto wyniki: 
Kat. wiekowa Przedszkola 
1. Nikola Szczecińska 
2. Łucja Przyłęcka  
3. Weronika Tomczak 
Kat. wiekowa Klasy I – III 
1. Lena Zduniak  
2. Łucja Statucka  
3. Wiktoria Lisiecka  
Wyróżnienie: Ksawery Jasnowski 
Kat. wiekowa Klasy IV – VI 
1. Anna Wojciechowska – Gralak 

2. Dominka Sęk  
3. Marta Szymańska 
Kat. wiekowa Klasy VII – VIII SP i III Gimnazjum 
1. Amanda Dzikowska  
2. Klaudia Andrzejewska  
3. Oliwia Spychała 
    
  Uczestnicy zostali nagrodzeni książkami oraz nagro-
dami. Prace, które zajęły miejsca I – III awansowały na 
etap powiatowy konkursu. Niestety, żadna z nich nie 
uzyskała aprobaty  w oczach powiatowej komisji. 

Marcin Mazurek 

Podium w kat. wiekowej klasy I – III SP wraz z organizatorami 
konkursu 

Stoją od lewej: Lena Zduniak – I miejsce, SP Tokary, Wiktoria 
Lisiecka - II miejsce, SP Skarżyn, Łucja Statucka – III miejsce, SP Ko-

wale Pańskie 
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Jubileuszowe XX Mistrzostwa Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej 

W sobotę, 9 marca w hali Szkoły 
Podstawowej w Słodkowie odbyły 
się jubileuszowe XX Mistrzostwa 
Powiatu Tureckiego samorządow-
ców w halowej piłce nożnej. W te-
gorocznej edycji wystartowało 8 
drużyn.  Turniej oficjalnie otworzyli 
wicestarosta Władysław Karski 
wraz z Mirosławem Broniszewskim 
– Wójtem Gminy Przykona, który 
przed dwudziestu laty jako ówcze-
sny starosta rozpoczął tradycję mi-
strzostw dla samorządowców - z 
pasją i całkiem na serio traktujących 
kopanie futbolówki.  

Organizatorzy jeszcze przed ofi-
cjalnym otwarciem wspólnie z kapi-
tanami poszczególnych zespołów 
wylosowali czterodrużynowe grupy: 
A: Kawęczyn, Malanów, Władysła-
wów oraz Brudzew; B: Starostwo 
Powiatowe w Turku, gminy: Dobra, 
Przykona oraz Turek.  Grano syste-
mem „każdy z każdym” w poszcze-
gólnych grupach. Mecze trwały po 
10 minut.  

Reprezentanci naszej Gminy w 
ostatnich latach przyzwyczajali Nas 
do sukcesów, zdobywając dwa razy 
Puchar Przechodni Starosty Turec-
kiego na własność. Trzeba wygrać 
trzy razy, aby pozostał na stałe w 
gminnej gablocie. Jest to nie lada 
sztuka. Reprezentanci Gminy Kawę-
czyn w poprzednich latach wygrali 
więc aż 6 razy. Niestety w tym roku 
najzwyczajniej dyspozycja nie po-
zwoliła na tak dobry wynik. W 
pierwszym meczu zwyciężyliśmy 
3:1 z reprezentacją Gminy Brudzew, 
potem niespodziewanie przyszła 

porażka 1:3 z Władysławowem. 
Mecz o wszystko graliśmy z Gminą 
Malanów, niestety musieliśmy 
uznać wyższość sąsiadów zza mie-
dzy przegrywając 0:3.  

 W pierwszym półfinale zwycięz-
ca grupy “A” zmierzył się z drugim 
zespołem grupy “B”. Po wyrówna-
nym meczu Dobra pokonując Wła-
dysławów 1:0 zdobyła awans do 
finału. W drugim półfinale repre-
zentacja powiatu minimalnie prze-
grała z Malanowem 0:1. O zwycię-
stwo w jubileuszowym turnieju za-
grali więc zwycięzcy grup elimina-
cyjnych. 

 

Mecz o I miejsce: Dobra vs. 
Malanów 2:1 

Puchar przechodni starosty tureckie-
go trafi więc na rok do Dobrej. 

Nagrodę dla najlepszego bramka-
rza mistrzostw otrzymał wójt Mala-
nowa Ireneusz Augustyniak. Najlep-
szym strzelcem okazał się Grzegorz 
Łakomicki z Dobrej. Pojedynki sę-
dziowali Janusz Modrzejewski oraz 
Przemysław Witkowski. 

 
Marcin Mazurek 

Reprezentacja Gminy Kawęczyn, Górny rząd od lewej: Adrian Kwinciak, Piotr 
Sobczak, Zdzisław Kowalczyk, Tomasz Musiałowski, Karol Michalak 

Dolny rząd od lewej: Łukasz Mila, Marcin Mazurek, Mariusz Bednarek,  
Zbigniew Kwiatkowski. 

Terminarz rozgrywek ligi: KONIN: JUNIOR MŁODSZY  
GKS Orzeł Kawęczyn 

Sezon 2018/2019 
RUNDA WIOSENNA 

 
GKS Orzeł Kawęczyn – Znicz Władysławów            31.01.2019 r.           11:00 

Nałęcz Babiak – GKS Orzeł Kawęczyn                     27.04.2019 r.            11:00 

GKS Orzeł Kawęczyn – Zjednoczeni Rychwał          11.05.2019 r.            13:00 

Tur II 1921 Turek – GKS Orzeł Kawęczyn                 18.05.2019 r.           11:00 

GKS Orzeł Kawęczyn – Grom Malanów                    25.05.2019 r.           11:00 

Tulisia Tuliszków – GKS Orzeł Kawęczyn                 01.06.2019 r.           14:30 
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                                                  Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, że obiekt sportowy 

                                                „Moje Boisko – Orlik 2012” jest czynny według poniższego harmonogramu 

                           poniedziałek, wtorek, środa 15:00 – 21:00 

                  czwartek 17:30 – 21:00 

                    piątek 15:00 – 21:00 

         sobota i niedziela tylko imprezy zaplanowane. 

 

            Tel. kontaktowy (rezerwacja terminów): Marcin Mazurek 726 - 460 - 552 

Terminarz rozgrywek ligi: KONIN: KLASA A GRUPA 2 
GKS Orzeł Kawęczyn Sezon 2018/2019 RUNDA WIOSENNA 

GKS Osiek Łuczywno  - GKS Orzeł Kawęczyn       30.03.2019 r.            16:00 

GKS Orzeł Kawęczyn – MKS Dąbie                         07.04.2019 r.           16:00 

Nałęcz Babiak – GKS Orzeł Kawęczyn                     13.04.2019 r.           16:00 

GKS Orzeł Kawęczyn – Teleszyna Przykona              20.04.2019 r.         16:00 

GKS Olszówka – GKS Orzeł Kawęczyn                     27.04.2019 r.         17:00 

Znicz Władysławów – GKS Orzeł Kawęczyn             05.05.2019 r.         16:00 

GKS Orzeł Kawęczyn – Sparta Barłogi                       12.05.2019 r.         16:00 

Górnik Kłodowa – GKS Orzeł Kawęczyn                   19.05.2019 r.         16:00 

KS Mostki – GKS Orzeł Kawęczyn                             02.06.2019 r.         17:00 

GKS Orzeł Kawęczyn – Wicher Dobra                        09.06.2019 r.         16:00 

Terminarz rozgrywek ligi: KONIN: JUNIOR MŁODSZY 

GKS Orzeł Kawęczyn Sezon 2018/2019 RUNDA WIOSENNA 

 

Sokół Kleczew  - GKS Orzeł Kawęczyn                  06.04.2019 r.           13:30 

GKS Orzeł Kawęczyn – Warta Rumin                       23.04.2019 r.           16:30 

Orzeł Grzegorzew – GKS Orzeł Kawęczyn               27.04.2019 r.           11:00 

GKS Orzeł Kawęczyn – Górnik Wierzbinek              12.05.2019 r.           13:30 

MKS Dąbie – GKS Orzeł Kawęczyn                            18.05.2019 r.           11:00 

GKS Orzeł Kawęczyn – Victoria II Września          26.05.2019 r.           13:30 

GKS Sompolno – GKS Orzeł Kawęczyn                      01.06.2019 r.           11:00 

GKS Orzeł Kawęczyn – Polonia Golina                    09.06.2019 r.           13:30 

Grom Malanów – GKS Orzeł Kawęczyn                      16.06.2019 r.            11:00 


