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Informator Gminy Duszniki

W 52. numerze Informatora…
Pod koniec lutego w Dusznikach odbył się kolejny
turniej tenisa stołowego. Była to już dziewiętnasta
edycja Memoriału poświęconego pamięci Kazi-
mierza Bartoszaka – nauczyciela kultury fizycz-
nej w Dusznikach w latach 1961-1984, który sta-
rał się zaszczepiać wśród swoich podopiecznych
pasję do sportu. Tych z Państwa, którzy nie mie-

li okazji uczestniczyć czy kibicować w sportowych
zmaganiach, szczególnie zachęcamy do obej-
rzenia relacji z dwudniowego turnieju.
Luty obfitował w bale karnawałowe i walentyn-
kowe. Organizowały je lokalne stowarzyszenia,
Warsztat Terapii Zajęciowej, dusznicka bibliote-
ka i przedszkola z terenu gminy. Kolorowe stro-
je i uśmiechy na twarzach uczestników tych za-
baw zostały uwiecznione na zdjęciach.

W najbliższych tygodniach Biblioteka Publiczna
i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach przy-
gotowały dla mieszkańców ciekawe zajęcia. 22
marca fani tańca będą mogli wziąć udział w pro-
fesjonalnych trzygodzinnych warsztatach 
tanecznych. 1 kwietnia mieszkańców przygo-
towujących się do świąt zapraszamy na warsz-
taty wielkanocne.   
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH
NA TERENIE GMINY DUSZNIKI W MARCU 2020

MIEJSCOWOŚĆ DATA
Duszniki ulice: Broniewskiego, Chełmińska, Graniczna, Jakubowska, Jana Pawła II, Jaśminowa, Ko-
lejowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nagietkowa, Niewierska, Nowotomyska, Ogrodowa, Orzechowa,
Parkowa, Podrzewska, Polna, Radosna, Różana, Słoneczna, Storczykowa, Św. Floriana, Wiosenna 

20 marca (piątek)

Chełminko, Duszniki ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowska, Grabowa, Jarzębinowa, Jesionowa,
Klonowa, Kłosowa, Kościelna, Młynkowska, Nowa, Os. Wyzwolenia, Piękna, Podgórna,
Powstańców Wlkp., Sportowa, Stawna, Szamotulska, Wąska, Wierzbowa 

10 i 31 marca (wtorek)

Podrzewie, Sękowo 5 i 26 marca (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 4 i 25 marca (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wierzeja, Wilkowo 11 marca (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 13 marca (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna 19 marca (czwartek)
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OD REDAKCJI

Firma odbierająca odpady od mieszkańców: PUK TRANS-KOM SP. Z O.O.
Kontakt: tel. 61 847 30 64; e-mail: trans-kom.poznan@wp.pl 

Prosimy o wystawienie pojemników i worków do godz. 6.00 w dniu wywozu!

ZAPOWIEDŹ NA KWIECIEŃ

Akcja PIT – dyżur Urzędu Skarbowego
2 kwietnia 2020 r., czwartek w godz. 9.00 – 13.00 w Urzędzie Gminy Duszniki

będą dyżurować pracownicy Urzędu Skarbowego w Szamotułach. Mieszkańcy gminy będą mieli możliwość porozmawiania
z ekspertami podatkowymi na temat rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r.
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Na sesji 24 lutego radni podjęli trzy
uchwały. Dwie z nich dotyczyły wpro-
wadzenia koniecznych zmian w aktua-
lnym budżecie gminy. Trzecia uchwała
dotyczyła ustalenia wysokości stawek
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg
publicznych będących w zarządzie Gmi-
ny Duszniki na cele niezwiązane z bu-
dową, przebudową, remontem, utrzy-
maniem i ochroną dróg.

Komisja Rewizyjna odbyła planowe po-
siedzenie 21 lutego. Członkowie poruszy-
li kwestię kontroli wykonania uchwał fi-
nansowych z 2019 r., a następnie omówi-
li projekty uchwał. Tego samego dnia na
posiedzeniu spotkali się również człon-
kowie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Zdrowia. Tematem spotkania
były problemy ludzi starszych i osób 
w ciężkiej sytuacji życiowej na terenie
gminy Duszniki.  Komisja Rolnictwa 
i Budżetu 20 lutego odbyła wspólne po-
siedzenie z Komisją Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego. Radni zaprosili na
nie Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
by porozmawiać o problemach hodowców
zwierząt związanych z ptasią grypą i ASF.
Członkowie komisji udali się również do Sę-
kowa, by obejrzeć przygotowywane miesz-
kania socjalne. 

W marcu dyżur dla mieszkańców Gminy Duszniki pełnić będzie:
Marek Liszkowski

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

18 marca 2020 r. (środa) w godz. 17.00 – 18.00
w Bibliotece w Dusznikach.

Radni dostępni są dla mieszkańców gminy pod numerami telefonów,  które znajdują się 
na stronie internetowej www.duszniki.eu  w zakładce Gmina Duszniki / Rada Gminy / Skład Rady. 

Kontakt do radnych zapewnia również biuro Rady 
w Urzędzie Gminy Duszniki: 61 29 19 075, rada@duszniki.eu

DYŻUR RADNEGO

WAŻNE!
Zmiana adresu transmisji sesji Rady Gminy Duszniki

Od marca br. obrady sesji Rady Gminy Duszniki 
będą transmitowane na żywo na specjalnej subdomenie:

https://duszniki.sesja.pl

Na tej stronie będą również zamieszczane nagrania sesji 
w zakładce Archiwum Nagrań.

Sesje nie będą już transmitowane na kanale YouTube.

Z PRAC RADY GMINY

Informator Gminy DusznikiRADA GMINY
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Informator Gminy Duszniki

Na początku lutego Wójt Roman Boguś
przyznał uczniom stypendia za wysokie
wyniki w nauce za I semestr aktualnego
roku szkolnego. W styczniu złożono 24
wnioski, z czego stypendia przyznano 23
uczniom. Najniższe stypendium wyniosło

100 zł, a najwyższe 500 zł. Łącznie urząd
przekazał na ten cel 5100 zł.

Program stypendialny dla najzdolniejszych
uczniów z Gminy Duszniki funkcjonuje już od
ponad 4 lat, tj. od stycznia 2016 roku. Przez ten

czas wójt przyznał w sumie 376 stypendiów.
Kwota z budżetu, którą do tej pory zainwes-
towano w młodych i uzdolnionych miesz-
kańców naszej gminy wyniosła prawie 96 ty-
sięcy zł.

Wójt po raz kolejny przyznał stypendia uzdolnionym uczniom
Laureaci stypendiów za wysokie wyniki w nauce i sporcie w 2017 r.

Zdobywcy stypendiów sportowych w 2019 r. z trenerem

AKTUALNOŚCI

Pierwsi stypendyści w 2016 r. z Gimnazjum w Dusznikach Pierwsi stypendyści w 2016 r. z SP Duszniki
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Informator Gminy DusznikiKULTURA

ZAPOWIEDŹ NA KWIECIEŃ
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Na każdym kroku usłyszeć możemy, że
sport to zdrowie i należy go uprawiać re-
gularnie. Dlaczego aktywność fizyczna
jest w naszym życiu tak ważna? Regu-
larne ćwiczenia poprawiają krążenie 
i wydolność układu sercowo-naczynio-
wego, obniżają ciśnienie krwi, popra-
wiają elastyczność naczyń krwionośnych, przez co zmniejsza się
ryzyko miażdżycy, wpływają na poprawę przemiany materii 
i zapobiegają rozwojowi cukrzycy. 

Poza tym ćwiczenia sprawiają, że w naszym organizmie produkowa-
ne są dodatkowe hormony szczęścia - endorfiny, wprawiające nas 
w lepszy nastrój. To tylko niektóre z zalet uprawiania regularnej ak-
tywności fizycznej. Zalety te znają bardzo dobrze wszyscy, którzy po-

stanowili korzystać z zajęć odbywających się w sali
sportowej w Dusznikach. Od paru lat w treningach
AKTYWNEGO SENIORA oraz ćwiczeniach TRENUJ 
Z NAMI grupa mieszkańców dba o swoją formę. Licz-
ba osób biorących udział w tych zajęciach stale się
powiększa. Na szczególną uwagę zasługują senio-

rzy, którzy trzy razy w tygodniu pod okiem trenera
dbają o własne zdrowie. Oni wiedzą, że ćwiczyć należy w każdym wie-
ku.
Wszystkich chętnych do skorzystania z oferty bezpłatnych zajęć
sportowych w dusznickiej sali sportowej zapraszamy na stronę
www.osirduszniki.pl 

Sport to zdrowie, 
każdy senior ci to powie!

Informator Gminy Duszniki RELACJA Z ...
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W oka mgnieniu przeminęły
kolejne ferie zimowe, a dzie-
ci wróciły już między szkolne
ławki. Część uczniów w trak-
cie drugiego tygodnia ferii
skorzystała z oferty zajęć
sportowych. Dzieci mogły
wspólnie pograć w piłkę
nożną, siatkówkę czy koszy-
kówkę. Trenowano również
tenisa stołowego i speed-
mintona. 

Podobnie jak w ubiegłym roku,
dla uczestników zajęć zorganizowano wy-
jazd na lodowisko. Chętnych do wspólnej
nauki i jeżdżenia na łyżwach nie zabrakło na-
wet wśród najmłodszych. W weekendy z ko-

lei sala sportowa wykorzy-
stywana była przez nieco
starszych amatorów sportu.
W pierwszą niedzielę ferii
miłośnicy tenisa stołowego
mieli okazję potrenować
grę w ping ponga, a żeby
grającym nie zabrakło sił,
każdy mógł przygotować
sobie kawę, herbatę i zjeść
ciastko. W drugą natomiast
zorganizowany został 
Zimowy Turniej Piłki
Nożnej. Do zawodów przy-

stąpiło 7 drużyn. Po kilku godzinach sporto-
wych zmagań wyłoniono zwycięzcę zawodów.
W klasyfikacji końcowej poszczególne drużyny
zajęły następujące miejsca: I miejsce Całe

Życie Na Melanżu, II miejsce FC Nankatsu, 
III miejsce KOM-PASZ, IV miejsce Kosmos
Trzcianka, V miejsce UnderDogs, VI miejsce Trzy
Mecze i Do Domu, VII miejsce Spoceni Krzesz-
kowice. Na zakończenie turnieju, każda 
z drużyn otrzymała pamiątkowy puchar. Na-
grodą za zajęcie pierwszego miejsca była
piłka. 

FERIE ZIMOWE na sportowo
RELACJA Z ...
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Patronem sali spor-
towej w Dusznikach
jest Kazimierz Bar-
toszak - nauczyciel
historii i miłośnik
krzewienia kultury
fizycznej. Tradycyj-
nie ku jego pamięci
odbywa się w Dusz-
nikach Turniej Tenisa
Stołowego. Memo-

riał ten przyjął formę dwudniowego tur-
nieju, w którym pierwszego dnia rywali-
zują uczniowie szkół z terenu gminy Dusz-
niki. Drugiego dnia odbywa się Otwarty
Turniej Tenisa Stołowego, w którym udział
biorą zawodnicy z całego kraju.

Impreza sportowa ma również ogromny wy-
dźwięk emocjonalny, w szczególności dla
całej rodziny Pana Kazimierza, która co roku
przyjeżdża na każdy turniej. 
W tegorocznej edycji Memoriału wystartowało
prawie 200 osób, w tym 160 uczniów ze szkół
z Dusznik, Sędzinka oraz Grzebieniska. Przy
dwunastu stołach do ping ponga rozegrano
dziesiątki spotkań, które w finale wyłoniły naj-
lepszych zawodników w tej dyscyplinie. Wszys-

cy uczestnicy zawodów otrzymali drobne
upominki, a najlepsi w swoich kategoriach 
wyróżnieni zostali pamiątkowym medalem
oraz nagrodami. 
Dziękujemy wszystkim za udział i pamięć.
Zapraszamy do startu w kolejnych edycjach
Memoriału Kazimierza Bartoszaka.

ŚWIęTO TENISA STOŁOWEGO 
W DUSZNIKACH

Informator Gminy Duszniki RELACJA Z ...
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Dzieje się w przedszkolach

Balik karnawałowy w przedszkolu w Dusznikach

Dzień Babci i Dziadka w Dusznikach

Dzień Babci i Dziadka w Grzebienisku

Dzień Babci i Dziadka w Sękowie

Dzień Babci i Dziadka w Sędzinku

Dzień Babci i Dziadka w Podrzewiu



Informator Gminy DusznikiRELACJA Z ...

11 lutego Stowarzyszenie Na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
„DUSZEK” po raz piąty zorganizowało
Dzień Chorego w Dusznikach. 

Gośćmi uroczystości były osoby chore i cier-
piące oraz zaprzyjaźnione organizacje. Za-
proszenie do wspólnego świętowania przyjęli
też przedstawiciele samorządu gminnego i po-
wiatowego, w tym wójt, radni i pracownicy jed-
nostek samorządowych. W spotkaniu uczest-
niczyło blisko 200 osób. Gospodarze i goście 

s p o t k a n i a
mieli okazję
obejrzeć wy-
stępy arty-
styczne oraz
pokaz magii.
Przygotowa-
no również
wspólny po-
częstunek. 

OBCHODY ŚWIAtOWEGO 
DNIA CHOREGO W DUSZNIKACH

11
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Prawdziwy czar epoki PRL można było po-
czuć podczas VII Balu Karnawałowego
zorganizowanego przez Warsztat Terapii
Zajęciowej w Dusznikach. 

Na parkiecie dominowały stroje, fryzury, a na-
wet makijaże z tamtych czasów. Dodatkowo
atmosferę wzbogacił wystrój stołów i sali,
gdzie dominowały plakaty i gadżety z epoki.
Około 140 osób, w tym podopieczni z WTZ
Kwilcz, WTZ Wronki, WTZ Szamotuły, ŚDS Ja-
wor Pniewy, Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych Integracja i Rehabilitacja z Sza-
motuł, Stowarzyszenia DUSZEK oraz WTZ
Duszniki, bawiło się przy muzyce, nad którą
czuwał DJ Biniu. W trakcie imprezy na zapro-

„Najlepsza zabawa w PRL” 
- VII Bal Karnawałowy WTZ Duszniki

Pracownia stolarsko-ślusarska

Pracownia zaradności osobistej i społecznej

Informator Gminy Duszniki RELACJA Z ...
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Pracownia gospodarstwa domowego

Pracownia krawiecko-dziewiarska

Pracownia plastyczno-ceramiczna

szonych gości czekał ciepły posiłek i ciasta
upieczone przez rodziców podopiecznych 
z WTZ Duszniki. Taneczny bal urozmaiciła lo-
teria z nagrodami, wybrano także najpięk-
niejsze stroje. Bal w tematyce PRL okazał się
doskonałą okazją do przeniesienia się w cza-
sie i poczucia klimatu fantastycznej zabawy
tamtych lat. Dużym zainteresowaniem cieszył
się kącik rodem z PRL. To tam powstawało 
wiele ciekawych pamiątkowych zdjęć.

Tekst i zdjęcia: WTZ Duszniki
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Podczas drugiego tygodnia ferii, dzieci
spędzające czas w domu mogły skorzys-
tać z oferty  przygotowanej przez BPiCAK
w Dusznikach. 

Wśród proponowanych atrakcji były: spektakl 

teatralny pt. „Lodowa kraina”, dzień z grami
planszowymi oraz bal przebierańców. Pomi-
mo mało przyjemnej aury za oknem atmosfera
w bibliotecznych przestrzeniach była ciepła
i przyjazna. Także filia biblioteczna w Grze-
bienisku zadbała o to, by umilić „feriowiczom”
zimową przerwę szkolną organizując dla nich
warsztaty decoupage.  

FERIE Z BIBLIOTEKą
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Trzy złote i jeden srebrny medal - takim dorobkiem mogą się po-
chwalić uczennice Szkoły Podstawowej w Grzebienisku po so-
botnim udziale w V Wielkopolskim Konkursie Szkolnej Piosen-
ki Dziecięcej i Młodzieżowej,  zorganizowanym przez Akademię
Muzyczną w Poznaniu. Konkurs odbył się 15 lutego br. w auli uni-
wersyteckiej. Uczestniczki przygotowała nauczycielka Beata
Wszoła.                                          

Złoty medal zdobył zespół „Piątki” w składzie: Zuzanna Bąk, Zuzanna
Król, Maria Majda, Julia Skowronek, Michalina Stefańska, Wiktoria Szy-

mańska, Wiktoria Wawrzyniak, Oliwia Wilińska. Dziewczyny wykonały
utwór „Zakochani wiosną”. Złoto otrzymały również Zuzanna Bąk za
„Pocztówkę z Beskidu” oraz Martyna Wilińska za piosenkę „W listopa-
dzie”. 
„Sikorki”, dla których był to debiut na konkursowej scenie, wyśpiewały
srebrny medal. Uczennice klasy II a: Dorotka Garbacz, Marcysia Kacz-
marek, Maria Krukowska, Nadia Spyrka i Martyna Wilińska zaśpiewały
piosenkę „Wiosna w ogródku”.

Tekst i zdjęcia: SP Grzebienisko

Złoto i srebro dla „Piątek” i „Sikorek” z Grzebieniska

W czwartek 20 lutego reprezentacja
Szkoły Podstawowej w Grzebienisku
wzięła udział w wojewódzkim konkursie
piosenki „W hołdzie obrońcom ojczyzny”
w Kwilczu. 

Tym razem dziewczyny śpiewały solo i zdo-
były dwa wyróżnienia - Zuzanna Bąk za-

śpiewała „Miasto 44”, a Wiktoria Szymańska
wykonała piosenkę „Siekiera motyka”. W
konkursie wystąpiła również Zuzanna Król z

piosenką „Jest takie miasto”. Uczennice przy-
gotowała Beata Wszoła.

Tekst i zdjęcia: SP Grzebienisko

„W hołdzie obrońcom ojczyzny”
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10 lutego br. w Szkole Podstawowej w Dusz-
nikach odbył się uroczysty apel podsumo-
wujący I półrocze w klasach IV - VIII. 

Dyrektor szkoły Izabela Cieślewicz podziękowała
uczniom za godne reprezentowanie szkoły 
w konkursach pozaszkolnych i liczny udział oraz
osiągnięcia w konkursach szkolnych. Uczniowie
zostali uhonorowani dyplomami, a spośród wszyst-
kich nazwisk rozlosowano dziesięć voucherów do
kina. W apelu uczestniczył również wójt Roman Bo-
guś, który miał możliwość pogratulowania wy-

różnionym uczniom. Była to również okazja do przekazania przez wój-
ta nagród rzeczowych czterem sportowcom za zdobycie wysokich
miejsc w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w Biegach
Przełajowych, które odbyły się w Żerkowie jesienią ubiegłego roku. 
Nagrody te zostały przyznane na wniosek dyrektora szkoły z progra-
mu stypendialnego dla sportowców osiągających wysokie wyniki 
w zawodach sportowych.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dusznikach otrzymali dyplomy za

WYRóŻNIENIA DLA UCZNIóW ZE SZKOŁY W DUSZNIKACH
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Z okazji Walen-
tynek w Warsz-
tacie Terapii Za-
jęciowej w Dusz-
nikach zorgani-
zowano dyskote-
kę. Nie zabrakło
na niej serdu-
szek, tanecznej
muzyki i koloru
c z e r w o n e g o ,
m.in. na ubra-
niach bawiących
się uczestników. 

W samą ideę święta wprowadziły Agniesz-
ka i Magdalena, czytając krótkie informacje
na jego temat oraz romantyczne wiersze. Im-
prezę uświetniły zabawy przy muzyce, ta-
niec z balonami, losowanie serduszkowych
cytatów oraz szukanie pary z taką samą
połówką serca. Te Walentynki były bardzo
nastrojowe i radosne. 

Tekst i zdjęcia: WTZ Duszniki

Walentynki w WTZ Duszniki

udział w konkursach przedmiotowych z historii,
biologii, geografii, chemii, języka polskiego, ję-
zyka angielskiego i matematyki, które orga-
nizowane były przez Kuratorium Oświaty, jak
również w konkursach szkolnych i pozaszkol-
nych. Szkoła zorganizowała konkurs che-
miczny pt. „Miłość i naukowa pasja Maria
Skłodowska-Curie i Piotr Curie”, konkurs języ-
ka angielskiego, konkurs na najpiękniejszy
różaniec oraz konkurs „Szkolny mistrz działań
pisemnych na liczbach naturalnych”. Uczniowie
z powodzeniem brali również udział w VIII
Gminnym Dyktandzie „SUPERPIóRO” 2019,

zajmując w nim I miejsce w kategorii JUNIOR
oraz w VII Powiatowym Przeglądzie Pieśni
Patriotycznej, gdzie zajęli II miejsce. W Powia-
towym Konkursie Komendy Powiatowej Poli-
cji w Szamotułach „ Dopalacze niszczą życie”
otrzymali wyróżnienie. Humaniści wzięli udział
w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego
„Złota Żaba”, a sportowcy w Ogólnopolskim
Turnieju Piłki Nożnej „ Z podwórka na stadion”
oraz we wspomnianych Mistrzostwach Woje-
wództwa Wielkopolskiego w biegach przełajo-
wych Żerków 2019, w których zdobyli wyso-
kie miejsca. Zdjęcia: SP Duszniki

WYRóŻNIENIA DLA UCZNIóW ZE SZKOŁY W DUSZNIKACH
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W niedzielne popołudnie 23 lutego, sce-
na dusznickiej sali widowiskowej BPiCAK
zamieniła się w mieszkanie państwa Ko-
walskich. 

A wszystko za sprawą aktorów Sceny „Rode”
Kraków-Tarnów, którzy wystąpili z farsą Ma-
riusza Marczyka pt. „Separacja”. Zaprezento-
wana widzom sztuka była  opowieścią o nau-
czycielskim małżeństwie, które przeżywszy ze
sobą ćwierć wieku wkroczyło w fazę nie-
uniknionego kryzysu. Małżonkowie choć żyją
w oddzielnych pokojach, to jednak wspólnie
dzielą kuchnię. Owa sytuacja doprowadza
do przezabawnych zdarzeń. Pozorna wojna

niespodziewanie odkrywa uczucia, które, jak
się okazuje, wciąż wiążą ze sobą zwaśnionych
małżonków. Błyskotliwe dialogi oraz humor
okazały się gwarancją dobrej zabawy w
deszczowe popołudnie.

„Separacja” na dusznickiej scenie

W lutym w sali sportowej w Dusznikach odbyła się czwarta edy-
cja Zimowego Turnieju Piłki Siatkowej. Popularność siatkarskich
turniejów w naszej gminie jest bardzo duża, o czym świadczy
fakt, że po raz kolejny w turnieju wystartował komplet dwunastu
zespołów. Zmagania trwały kilka godzin. 

Zacięta rywalizacja trwała do samego końca. Podobnie jak na po-
przednich siatkarskich zawodach, najlepszą okazała się drużyna AZS
Malina. Drugie miejsce wywalczyli zawodnicy ekipy RED Bull. Trzecia
lokata przypadła Iniemamocnym. Kolejne miejsca zajęli: Tartan Team
Work, RandomMode, Polley Bolls Drezdenko, Potrzymaj Mi Piwo, Czar-
ne Konie, Acapulco Stallion, Szerszenie, RKS, BROD GAL.

Zimowy turniej Piłki Siatkowej w Dusznikach
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Pokoloruj flamastrami 
naszą kolorowankę

ekologiczną :)



Mieszkańcy Gminy Duszniki w Powstaniu Wielkopolskim 
ZWIERZCHOWSKI ANDRZEJ ur. w 1878 r. 
w Podrzewiu, Powstaniec Wielkopolski, zmarły
z wyniku odniesionych ran 16 marca 1919 r. 
w Zbąszyniu. Spoczywa w mogile zbiorowej
na cmentarzu parafialnym w Wilczynie. 

ŻOK FRANCISZEK ur. w 1877 r., syn Walentego
i Marianny Poniedziałek. Ożeniony był z Pelagią
z domu Przewoźna. Miał kilkoro dzieci. Zaan-
gażowany w działalność niepodległościową.
Zmarł w Dusznikach w 1960 roku.  

Na biogramie Franciszka Żoka zakończyły się
materiały zebrane w dusznickiej Bibliotece na

temat Powstańców Wielkopolskich związanych
z Gminą Duszniki. 
W trakcie publikowania kolejnych odcinków
cyklu docierały do nas sygnały, że pewne na-
zwiska powstańców zostały pominięte, bądź
informacje o nich są niekompletne. Miesz-
kańców, których przodkowie walczący 
w Powstaniu Wielkopolskim nie znaleźli się
w cyklu publikowanym w Informatorze,
prosimy o przesyłanie na adres redakcji in-
formator@duszniki.eu bądź osobiście do
urzędu, pok. nr 4, materiałów o powstań-
cach, w tym dokumentów, zdjęć, innych in-
formacji.

Od tego wydania rozpoczynamy publikację lis-
ty odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Po-
wstańczym. Listę przygotowało Towarzystwo
Miłośników Ziemi Dusznickiej na podstawie in-
formacji opublikowanych na stronie 
http://powstancy-wielkopolscy.pl/. 
Publikacja tej listy częściowo będzie stanowić
uzupełnienie do cyklu powstańczego, bo-
wiem część nazwisk pojawi się po raz pierw-
szy, a pozostała zostanie uzupełniona o in-
formacje, które nie zostały wcześniej opubli-
kowane. Biogramy Powstańców tym razem
będą publikowane miejscowościami, po-
cząwszy od Brzozy. 

DERDZIŃSKI WŁADYSŁAW, rodzice: Stanisław, Marianna, ur. 1887-
05-07, Brzoza. Władysław Derdziński jest zweryfikowanym Po-
wstańcem Wlkp. w Biurze Historycznym w Poznaniu nr 1949 z dnia
15 czerwca 1947 r. Wymieniony wstępuje jako ochotnik do kompanii
szamotulskiej, brał czynny udział z bronią w ręku w walkach prze-
ciwko Grenzschutzowi o Szamotuły, Wronki i okolice.
Jako rocznik niepoborowy zostaje w czerwcu 1919 r.
zwolniony.

FIGLER JAN, rodzice: Wawrzyn, Maria,
ur. 1886-06-03. Jan Figler natych-
miast po powrocie z wojska  nie-
mieckiego 28.12.1918 r.
wstąpił do Kompanii Opale-
nickiej pod dowództwem
por. Ekerta. Jako dowódca
plutonu brał udział w zdo-
bywaniu pociągu pancer-
nego w Nowym Tomyślu,
następnie brał udział w wal-
kach pod Zbąszyniem
i okolicy. 

KSIĄŻKIEWICZ IGNACY,
ur. 1888-07-15, Brzoza. Ig-
nacy Książkiewicz już przed
Powstaniem Wielkopolskim
18 grudnia 1918 r. zorganizował
Straż Ludową w miejscu swego za-
mieszkania w Żegowie, pow. Nowy Tomyśl. Od
dnia 27 grudnia 1918 r. do 18 lutego 1919 r. walczył
jako ochotnik w kompanii bukowskiej z bronią 
w ręku na odcinku Zbąszynia i okolicy.

LIPOWICZ WINCENtY, rodzice: Wojciech, Marianna, ur. 1899-04-
07, Brzoza. Wincenty Lipowicz brał czynny udział jako ochotnik 
w Powstaniu Wielkopolskim od dnia 8 lutego 1919 r. w Szamotułach.
Walczył pod Zbąszyniem. Po ukończeniu walk powstańczych zos-

tał przydzielony do 1 pułku Strzelców Wielkopolskich pod do-
wództwem płk. Paszkiewicza.

MAZUREK ANtONI, rodzice: Franciszek, Marjanna Kukurenda, 
ur. 1898-12-04, Brzoza. Antoni Mazurek brał czynny udział z bronią

w ręku w Powstaniu Wielkopolskim
1918/19 od dnia 09.01.1919 r. do

16.01.1919 r. w walkach pod Szubi-
nem i Łachowem - dowódca kompanii

ppor. Dykiert i dowódca batalionu por. Śliwinski.
Od 05.02.1919 r. do 18.02.1919 r. brał

czynny udział w walkach pod
Trzcielem, Węgielnią, Nowym Dwo-
rem i Stefanowem k/Zbąszynia -

dowódca kompanii ppor. Manyś, 
a dowódca batalionu por. Łęgowski.

Służba czynna w Wojsku Polskim.
Dnia 11.08.1921 r. zdemobilizowany 

w stopniu kaprala rezerwy.

PRZYBYLSKI MARCIN, rodzice: Jan,
Agnieszka Konieczna, ur. 1891-10-25,
Brzoza. Marcin Przybylski brał czynny

udział z bronią w ręku w Powsta-
niu Wielkopolskim w Poznaniu
przy zajęciu Cytadeli, Komendy

Wojskowej i lotniska w Ławicy koło
Poznania. Przybylski brał udział w pracach kon-

spiracyjnych już od 23.12.1918 r. W roku 1920 bierze rów-
nież udział z bronią w ręku w Powstaniu Śląskim.

SZAŁA JÓZEF, ur. 1892-02-23, Brzoza. Drugostronnie 
wymieniony według podanych przez Konsulat General-
ny Rzeczypospolitej Polskiej w Lille w piśmie z 25.03.1959,
wg danych jest zweryfikowanym Powstańcem Wielko-

polskim. Posiadał książeczkę wystawioną 05.07.1938,
podpis: Raszewski gen. broni. Pełnił służbę wojskową od 07.01.1919
r. do 22.11.1920 r.
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