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W stulecie tragicznego wydarzenia   

Pamięci Michała Rajewicza

więcej na stronie 3

„Pomaganie jest dziecinnie proste” 

27. Finał WOŚP 

więcej na stronie 4

APEL JASNOGÓRSKI W ROCZNICĘ 
ZDOBYCIA PANCERNIKA 

7 lutego o godzinie 21, w setną rocznicę zdobycia pancer-
nika na Okręgliku, odbędzie się Apel Jasnogórski z udzia-
łem ojca Eustachego Rakoczego. W uroczystościach swój 
udział zapowiedzieli członkowie Stowarzyszenie Kibiców 
Lecha Poznań, którzy po zakończeniu Apelu odpalą na 
cześć Powstańców race. 
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Pracowita sesja Rady Gminy  

Ostatnia w minionym roku
27 grudnia 2018 roku zwołano 
drugą sesje Rady Gminy Budzyń 
bieżącej kadencji, która jednocze-
śnie była ostatnią kadencją Rady 
w minionym roku.   
Była to pracowita sesja, którą po-
święcono głównie sprawom budżetu 
gminy na rok 2019. 
Radni, między innymi, podjęli 
uchwałę w sprawie uchwalenia 
„Gminnego wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania 
poz nazwą „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019 - 2023”. 
Podjęta została także uchwała w 
sprawie określenia zwrotu wy-
datków w zakresie dożywiania w 
formie posiłku lub świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych 
„Wieloletnim rządowym progra-
mem „Posiłek w szkle i w domu na 
lata 2019 - 2023”. 
Zgodnie z programem gmina udzie-
la wsparcia osobom spełniającym 
warunki uzyskania pomocy wskaza-
ne w ustawie i pomocy społecznej w 
formie posiłku, świadczeń pienięż-
nych na zakup posiłku lub żywno-
ści albo świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów żywnościowych. 
W kolejnej uchwale radni zadecy-
dowali w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego w celu 
udzielenia wsparcia w ramach 
„Wieloletniego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019 - 
2023”. 
Radni zadecydowali także w spra-
wie przyjęcia „Gminnego Progra-

W grudniu ubiegłego roku 
podpisano umowę na budowę 
świetlicy wiejskiej wraz z zago-
spodarowaniem najbliższego 
otoczenia we wsi Wyszynki. W 
wyniku postępowania przetar-
gowego spośród 4 złożonych 
ofert wybrana została oferta 
Zakładu Usług Remontowo- Bu-
dowlanych Leszek Janowiak z 
Radwanek. 
Wartość umowy opiewa na kwotę 
prawie 850 tysięcy złotych. Na-

W grudniu minionego roku 
Gminny Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji rozstrzygnął przetarg  
nieograniczony na budowę sieci 
wodno-kanalizacyjnej w budyn-
ku na nowych terenach mieszka-
niowych w Budzyniu przy ulicy 
Wrzosowej, Jagodowej, Poziom-
kowej, Jeżynowej i  Borówkowej. 
Spośród 11 złożonych ofert wy-
brana została oferta firmy TK 
Instalacje Tomasz Kujawa z Wia-

mu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych” na rok 
2019. W kolejnej uchwale radni 
przyjęli także „Gminny Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii” na 
lata 2019-2020. 
Podjęto uchwałę w sprawie „Pro-
gramu współpracy Gminy Budzyń 
z organizacjami pozarządowymi na 
rok 2019”. 
W kolejnej uchwale radni zadecy-
dowali w sprawie wynagrodzenia 
Wójta Gminy Budzyń związku z 
nową kadencją. 
W kolejnej uchwale radni podjęli 
decyzję w sprawie zmiany w bu-
dżecie Gminy Budzyń na rok 2018. 
Podjęto także zmianę w „Wielolet-
niej prognozie finansowej Gminy 
Budzyń na lata 2018-2023”. 
Następnie radni podjęli decyzję w 
sprawie uchwalenia „Wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Bu-
dzyń na lata 2019-2024”. 
Najważniejszą uchwałą ostatniej 
sesji w roku 2018 było uchwalenie 
budżetu Gminy Budzyń. 
W uchwale budżetowej ustalono 
łączna kwotę dochodów budżetu 
na rok 2019 w wysokości 42 milio-
ny 370 tysięcy 155 złotych oraz 75 
groszy. Ustalono łączną kwotę wy-
datków na rok 2019 w wysokości 45 
milionów 170 tysięcy 2 złote oraz 
81 groszy. W związku z powyższym 
deficyt budżetu określono w kwocie 
2 milionów 799 tysięcy 847 złotych 
oraz 6 groszy. Deficyt zostanie sfi-
nansowany przychodami z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek.   

Ważna inwestycja dla nowych ulic w Budzyniu  

Prace trwają mimo zimy  

W tym roku powstanie w Wyszynkach   

Kolejna świetlica wiejska 
leży zaznaczyć, że na powyższe 
zadanie nasza gmina otrzymała 
dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w kwocie prawie pół 
miliona złotych w ubiegłorocz-
nym konkursie zorganizowanym 
przez Urząd Marszałkowski w 
Poznaniu. 
Planowane zakończenie budowy 
świetlicy wraz z szatnią i zaple-
czem sanitarnym dla miejsco-
wych sportowców planowane jest 
do realizacji w roku bieżącym. 

trowa za cenę ok. 350 tysięcy 
złotych. Prace obejmują wybu-
dowanie ponad 700 mb sieci wo-
dociągowej i 1100 mb kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 
oraz 1 przepompowni ścieków. 
Mimo zimowej aury prace są kon-
tynuowane co daje nadzieję, że 
powstające na tych terenach nowe 
budynki mieszkalne będą mogły 
podłączyć się do tych mediów już 
w pierwszym półroczu br. 

Zawiadomienie
Zarząd Spółki Wodno-Melioracyjnej Budzyń 

Na podstawie statutu spółki par 21 pkt.1

Zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółki, 
które odbędzie się w dniu 14.02.2019 r. o godz. 10.00 

w Domu Kultury w Budzyniu 

Z uwagi na ważność zagadnień prosi się o niezawodne i punk-
tualne przybycie!

Harmonogram obrad:
1.  Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności. 
2.  Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 
3.  Wybór przewodniczącego zabrania i protokolanta. 
4.  Sprawozdanie Zarządu Spółki z działaności za 2018 rok. 
5.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok. 
6.  Dyskusja nad sprawozdaniami i ich zatwierdzenie. 
7.  Przedstawienie projektów uchwał i budżetu Spółki na 2019 rok. 
8.  Dyskusja nad projektami uchwał i budżetu oraz ich zatwierdzenie. 
9.  Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie RZSW. 
10. Wolne głosy i wnioski. 
11. Zakończenie 

            Za Zarząd 
                                                 Kierownik Rejonowego Związku 

                                             Spółek Wodnych w Chodzieży
                           Magdalena Jarzyna
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Szczęśliwy finał starań o dofinansowanie inwestycji  

Plac zabaw w Prośnie 
Przedstawiciele społeczności Budzynia w telewizji 

W TVP3 o historii i nie tylko
Na czwartek, 31 stycznia 2019 
roku, zaplanowano podpisanie 
przez władze OSP w Prośnie 
umowy o dofinansowanie  pla-
nowanej budowy placu zabaw 
we wsi Prosna, który będzie się 
znajdował pomiędzy świetlicą a 
remizą OSP w tej wsi. 
Środki na ten cel pochodzą z Unii 
Europejskiej i są przekazywane 
za pośrednictwem Lokalnej Gru-
py Działania „Dolina Noteci”, 
która w ubiegłym roku ogłosiła 

stosowny konkurs dla organiza-
cji pozarządowych w tej sprawie. 
Wartość planowanej pomocy wy-
nosi 50 tysięcy złotych i pokry-
wa w 100 procentach planowany 
zakup i montaż nowego placu 
zabaw.
Inwestycja ta jest kolejnym eta-
pem wyposażenia wszystkich na-
szych sołectw w bezpieczne płace 
zabaw. Realizację tego zadania 
zaplanowano na pierwsze pół-
roczne tego roku. 

Ogłoszenie dla par małżeńskich

Jubileusz 50-lecia 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Budzyniu prosi o zgłaszanie 
par małżeńskich, które w 2019 roku obchodzą Jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego oraz par, które swój jubileusz obchodziły w 

latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym 
związku małżeńskim.

Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce za-
meldowania na pobyt stały na terenie Gminy Budzyń. Z wnioskiem 

mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe. 
Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie podając imio-
na i nazwiska Jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały oraz 
informację dotyczącą daty i miejsca zawarcia małżeństwa – kontakt 

z USC  w Budzyniu, tel. 67 2843 201, 67 2843 313 wew. 011

W stulecie tragicznego wydarzenia   

Pamięci Michała Rajewicza 
W poniedziałek 7 stycznia o go-
dzinie 12.00  na ulicy Rynkowej 
w Budzyniu odbyło się spotkanie 
poświęcone pierwszemu poległe-
mu powstańcowi Michałowi Ra-
jewiczowi, który zginął dokładnie 
100 lat temu w czasie 
nalotu na Budzyń. 
Michał Rajewicz był 
pierwszym poległym 
powstańcem powiatu 
chodzieskiego i został 
zastrzelony z niemiec-
kiego samolotu, który 
przyleciał nad Budzyń 
na przeszpiegi, wobec przygotowań 
powstańców do walki o Chodzież.
Na wstępie prezes Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskie-
go Hanna Danielewicz, odczytała 
życiorys Rajewicza i przypomniała 
okoliczności jego śmierci, przy-
pomniała również, że na lipie do 

dzisiaj  wyżłobiony jest krzyż jako 
znak pamięci o poległym. Przypo-
mniano również, że w tym miejscu 
do 1939 roku był tablica informu-
jąca o poległym i zapowiedziano, 
że w przyszłym roku taka tablica 

stanie ponownie. Na-
stępnie ojciec Eustachy 
Rakoczy odmówił dzie-
siątkę różańca, a Hanna 
Danielewicz, prezes 
Związku Kombatan-
tów i Byłych Więźniów 
Politycznych Marian 
Wróblewski i dyrek-

tor Dariusz Dudziak zapalili znicz 
w tym miejscu. Na uroczystość 
przybyli Antoni Nowak z Bractwa 
Piwowarów i Waldemar Tomczak 
– komendant Turków. Wszyscy ze-
brani odśpiewali hymn państwowy. 
Na uroczystość przybyło 25 miesz-
kańców.

Hanna Danielewicz, Stanisław 
Ornoch i Andrzej Dastych zosta-
li zaproszeni do TVP 3, oddziału 
regionalnego Telewizji Polskiej w 
Poznaniu, do uczestnictwa w pro-
gramie pod tytułem „Wielkopol-
ska Warta Poznania”.  
Przedstawiciele naszej społecz-
ności w czasie spotkania byli py-
tani przez prowadzącego  przede 
wszystkim o kwestie związane ze 
współpracą społeczności Gminy 
Budzyń w realizacji projektów 
historycznych. Mówiono, między 
innymi, o przygotowaniach do 

organizacji inscenizacji zdobycia 
pancernika na Okręgliku 10 lutego 
2019 r, a także powstającym siła-
mi społecznymi filmu o Powstaniu 
Wielkopolskim w Budzyniu, pt: 
„Płomień wolności – budzyńska 
epopeja”. Nie obyło bez pytań o 
zrekonstruowany pancernik Ehr-
hardt M17, inicjatywa jego po-
wstania budzi powszechne zainte-
resowanie. 
Program został wyemitowany 16 
stycznia 2019 roku o godz. 18.00, 
jednak można go obejrzeć na stronie 
internetowej stacji TVP3.   

Organizatorzy Wigilii na Placu Wolności  
przepraszają sponsora wydarzenia, Bank 
Spółdzielczy w Budzyniu, za pominięcie w 

artykule opublikowanym na łamach 
„Informatora Gmina Budzyń” nr 12/2018 
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„Pomaganie jest dziecinnie proste” 

27. Finał WOŚP 

W Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Budzyniu 

Koncert Noworoczny
Po raz kolejny 7 stycznia 2019 r. w Budzyniu odbył się Koncert Nowo-
roczny, który był zorganizowany tym razem na Hali Sportowej. 
Wystąpili Soliści ze Studia Piosenki GOK, warszawski zespół Dave Bo 
Projekt oraz Budzyńska Orkiestra Dęta. Na Hali po raz pierwszy padał 
śnieg, który wzbudził zainteresowanie oraz ekscytację wśród dzieci. Impre-
zę zakończyła Budzyńska Orkiestra Dęta utworem Radetzky. Całe wyda-
rzenie prowadził Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Marek Bocheński.

27. Finał WOŚP grany pod hasłem 
„Pomaganie jest dziecinnie proste” 
na długo zostanie w naszej pamię-
ci. Tragedia z Gdańska, gdzie pod-
czas „światełka do Nieba” został 
zamordowany prezydent Paweł 
Adamowicz, położyła się cieniem 
na naszych sercach… niedowierza-
nie… ogromny smutek…  
Prezydent Adamowicz był przyjacie-
lem Wielkiej Orkiestry, uśmiechnię-
ty, blisko ludzi… na pewno chciałby, 
byśmy cieszyli się naszym świętem 
pomagania. 
W budzyńskim Sztabie WOŚP kwe-
stowało 78 wolontariuszy, którzy w 
swoich puszkach mieli aż 25 tysię-
cy 565 zł. Jeszcze przed finałowym 
dniem zorganizowane zostały prze-
różne wydarzenia: loterie w szkołach, 
turniej szachowy, zumba, rozgrywki 
piłki nożnej. 13. stycznia w Budzyniu 
odbył się Festyn Rodzinny, gdzie dla 
mieszkańców przygotowano wiele 
atrakcji: słodkości upieczone przez 
mamy i babcie naszych uczniów, 
sprzedawane w kawiarence, zupę z 
Dziennego Domu Pomocy Społecz-
nej, bigos przygotowany przez Koło 
Łowieckie „Szarak”, swojskie jadło 
od Stowarzyszenia „Razem dla Bu-
dzynia”. Najmłodsi mogli cieszyć się 

barwnymi malunkami na twarzach 
i zabawą balonami. Na pamiątkę 
można było zabrać do domu wesołe 
zdjęcia z „foto budki”. Jak co roku 
największym zainteresowaniem cie-
szyła się sprzedaż losów i licytacje na 
głównej scenie, przeplatane występa-
mi młodych artystów ze studia pio-
senki. Dom Kultury był pięknie przy-
strojony przez pracowników GOK. 
Bawiło się z nami mnóstwo osób, 
przyszły całe rodziny. Panowała ra-
dosna, przyjazna 
atmosfera, a pły-
nąca szerokim 
strumieniem go-
tówka była wyra-
zem poparcia dla 
działalności Fun-
dacji Wielkiej 
Orkiestry. Dzię-
kujemy gorąco 
WSZYSTKIM, 
którzy pomogli 
w organizacji, podarowali fanty i 
bony. Kłaniamy się nisko osobom 
kupującym i licytującym. Bez Was 
nie udałoby się tyle osiągnąć. W trak-
cie trwania festynu ciężką i odpowie-
dzialną pracę wykonała Komisja Li-
cząca, wspierana przez pracowników 
Banku Spółdzielczego. Duże wspar-

cie dla Sztabu i poczęstunek dla wo-
lontariuszy  zorganizował „Tomex 
–C”. Wyszyński Sztab WOŚP pro-

wadzony przez 
Marcina Przy-
byłę (razem z 
kwestą czterech 
wolontariuszy) 
przekazał na 

wspólne konto 6 259 zł. To ile udało 
się nam w końcu zebrać? O 11 tysię-
cy więcej niż w roku ubiegłym! Re-
kordową kwotę 64 182 zł!!! Kto chce 
przypomnieć sobie nasze wspólne 
granie i poczuć jeszcze raz tę wspa-
niałą energię zapraszam na FB na 
stronę „WOŚP Budzyń”. 
W imieniu Sztabu Aśka Wróblewska
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Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 

Uroczystość nadania sztandaru
4 stycznia 2019 roku zapisał się 
w historii budzyńskiej podsta-
wówki jako jeden z najbardziej 
uroczystych i wzniosłych dni. 
Społeczność szkoły była bowiem 
świadkiem niepowtarzalnego wy-
darzenia, jakim jest nadanie szko-
le sztandaru. 

Nowy sztandar szkoły został po-
święcony przez najwybitniejszego 
absolwenta, światowej sławy bibli-
stę prof. Jana Kantego Pytla. Za-
nim to jednak nastąpiło, fundatorzy 
sztandaru i goście honorowi wbili 
symbolicznie gwoździe w drzewiec, 
przytwierdzając ryngraf z wizerun-
kiem Matki Boskiej Częstochow-
skiej, ufundowany przez ojca pauli-
na Eustachego Rakoczego.
Nieco później w hali sportowej przy 
ul. Rogozińskiej rozpoczęły się ofi-
cjalne uroczystości. Po odśpiewaniu 
„Mazurka Dąbrowskiego” głos za-
brał dyrektor Szkoły, Dariusz Du-
dziak, któr przybliżył dzieje szkol-
nictwa w Budzyniu począwszy od 
1641 roku, kiedy istniała w naszej 
miejscowości szkoła parafialna po 
współczesność. W swojej prze-
mowie podkreślił on fakt, iż od 1 
września 2017 roku szkoła zmieniła 
patrona na cześć Powstańców Wiel-
kopolskich, którzy przybywając z 
Rogoźna przynieśli niepodległość 
do Budzynia. Następnie przewod-
niczący Rady Gminy Budzyń, Ze-
non Nowicki odczytał akt nadania 
szkole imienia i wręczył dokument 
dyrekcji. Głos zabrała również Han-
na Danielewicz, która przybliżyła 
wszystkim zebranym okoliczności 
odzyskania niepodległości przez 
Budzyń. 
Kolejnym wzniosłym momentem 
było odczytanie aktu fundacyjnego 

dyrektora Szkoły, pana Dariusza 
Dudziaka. Następnie nowy sztandar 
został uroczyście przekazany szkole 
i od tej chwili stanowi najważniejszy 
symbol budzyńskiej podstawówki. 
Prowadząca uroczystość Grażyna 
Dudziak szczegółowo omówiła 
przed zebranymi symbolikę jego po-
szczególnych elementów oraz barw. 
Dotychczasowe poczty sztandarowe 
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Budzyniu i Gim-
nazjum im. Powstańców Wielko-
polskich w Budzyniu, z połączenia 
których istnieje szkoła w obecnej 
postaci, przekazały symbolicznie 
tradycję nowemu sztandarowi po-
przez skrzyżowanie orłów, a same 
stały się od tej chwili eksponatami 
izby muzealnej. Była to niezwykle 

było końca. Wielu pragnęło zabrać 
głos, by wyrazić podziw dla umiło-
wania ojczyzny, postawy patriotycz-
nej, tradycji i wartości, które Szkoła 
Podstawowa w Budzyniu od lat 
stara się umacniać w nowych poko-
leniach budzyńskich dzieci w myśl 
słów stanowiących dewizę placów-
ki - „Tworząc przyszłość myślimy 
o przeszłości”. Swoje słowa do ze-
branych kierowali m.in. ks. prof. Jan 
Kanty Pytel, o. Eustachy Rakoczy, 
Marian Wróblewski, starosta Miro-
sław Juraszek i Hanna Danielewicz. 
Gratulacje dla Szkoły w imieniu 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
złożył dyrektor Delegatury Miro-
sław Dzieniszewski.
W części artystycznej dla przyby-
łych gości i uczniów koło teatralne 
działające pod kierunkiem Wandy 
Kempińskiej przygotowało niespo-
dziankę, jaką był poruszający spek-
takl opowiadający o buncie dzieci 
budzyńskich przeciwko germaniza-
cji oraz ruchach zmierzających do 
tworzenia polskich oddziałów pod 
zaborem pruskim i sposobach walki 
o niepodległość w naszej Małej Oj-
czyźnie.
Po zakończeniu uroczystości w 
szkole goście oraz nauczyciele i 
pracownicy szkoły udali do kina 
„Mewa”. Tam obejrzeli trzy produk-
cje filmowe poświęcone Powstaniu: 
film „Powstanie Wielkopolskie – 
Zwycięstwo”, film „Bitwa o Cho-
dzież” oraz materiał o kulisach pro-
dukcji filmu „Płomień wolności”, 
powstającego właśnie w Budzyniu.

sztandaru przez przewodniczące-
go Komitetu Fundacyjnego, Pawła 
Szafranka. Następnie akt ten został 
złożony na ręce dyrektora Dariusza 
Dudziaka i podpisany kolejno przez 
fundatorów: wójta Gminy Budzyń 
Marcina Sokołowskiego, przewod-
niczącego Rady Gminy Budzyń 

Zenona Nowickiego, przewodni-
czącego Komitetu Fundacyjnego 
Pawła Szafranka, dyrektor Oddziału 
Banku Spółdzielczego w Budzyniu 
Monikę Łukaszewską, a także przez 
gości honorowych: ks. prof. Jana 
Kantego Pytla, o. paulina Eusta-
chego Rakoczego, starostę Powiatu 
Chodzieskiego Mirosława Jurasz-
ka, dyrektora Pilskiej Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
Mirosława Dzieniszewskiego, pro-
boszcza Parafii św. Barbary Marka 
Piosika, prezes Towarzystwa Pa-
mięci Powstania Wielkopolskiego 
Hannę Danielewicz, byłych dyrek-
torów Szkoły, Stanisława Krum-
plewskiego i Teresę Janiszewską, 
syna Powstańca Wielkopolskiego 
i prezesa oddziału powiatowego 
Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych, Mariana 
Wróblewskiego, oraz obecnego 

*   *   * 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Budzyniu specjalne podziękowa-
nia kieruje do Małgorzaty Grzelak, 
właścicielki Pracowni Haftów Arty-
stycznych w Poznaniu, która prze-
pięknie i terminowo wykonała nowy 
sztandar naszej Szkoły. 

wzruszająca chwila dla zebranych, 
podobnie jak ślubowanie, które przy 
nowym sztandarze po raz pierwszy 
w historii złożyli wspólnie przedsta-
wiciele uczniów, nauczycieli, rodzi-
ców i pracowników.
Część oficjalną spotkania zwieńczy-
ły wystąpienia zaproszonych gości. 
Przemówieniom i gratulacjom nie 



6 INFORMATOR SAMORZĄDOWY

NASZA GMINAGM
IN

A
BUDZYŃ

BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

MIESIĘCZNIK 

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi  

Krew dla potrzebujących 
Już dziś chcemy zaapelować do wszystkich czytelników Informatora 
o to, aby w swoich kalendarzach odnotowali akcje krwiodawcze, któ-
re odbędą się w 2019 roku w Budzyniu:
- 15.02.2019 - Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu, akcja w godzinach 
10-15.00
- 31.05.2019 - akcja połączona z Dniami Budzynia, oddawanie krwi od-
będzie się w remizie OSP w Budzyniu w godzinach 10-15.00
- 20.09.2019 - Szkoła Podstawowa przy ul. Rogozińskiej 52 w Budzyniu, 
akcja w godzinach 10-15.00
- 06.12.2019 - Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu, akcja w godzinach 
10-15.00

W Bibliotece o wielkopolskich drogach Mickiewicza

Spotkanie z aktorem
17 grudnia 2018 r. w murach 
Gminnego Ośrodka Kultury po-
nownie gościł Zbigniew Waleryś 
- znakomity aktor polskiej sceny 
filmowej i teatralnej, odtwórca 
wielu ról, zdobywca szeregu pre-
stiżowych nagród. 
O sobie i swojej karierze zawodowej 
aktor opowiedział podczas spotkania 
z uczniami klas czwartych. Dowie-
dzieliśmy się, że Zbigniew Waleryś 
jako aktor zadebiutował w 1977 
roku w „Hamlecie” na scenie Teatru 
Polskiego we Wrocławiu. Pracował 
także w teatrach w Zielonej Górze, 
Olsztynie, Legnicy, Jeleniej Górze i 
Poznaniu. Wystąpił w ponad 70 fil-
mach fabularnych, serialach i spek-
taklach telewizyjnych. Z ogromnym 
sentymentem mówił o roli Dioni-
zego Wajsa, męża romskiej poetki 
w filmie „Papusza”, dzięki której 
otrzymał „Złotego Lwa” za najlep-
szą drugoplanową rolę męską. Przy-
wołał również swoje role w filmach: 
„Quo vadis”, „Wołyń”, „Weiser” i 

„Pianista” oraz serialach : „Sprawie-
dliwi”, „M jak miłość”, „Paradoks”, 
„Czas honoru” i „Pierwsza miło-
ść”.W drugim spotkaniu z aktorem 
udział wzięli uczniowie klas ósmych 
i gimnazjalnych. Młodzież miała 
okazję na żywo podziwiać kunszt 
aktorski naszego gościa. Aktor z 
okazji 220 rocznicy urodzin Ada-
ma Mickiewicza przedstawił recital 
słowno-muzyczny poświęcony po-
ecie. W niezwykle ciekawy sposób 
przybliżył nam postać Adama Mic-
kiewicza, jego związki z Wielkopol-
ską, a przede wszystkim fragmenty 
twórczości wieszcza. Usłyszeć mo-
gliśmy m. In.  „Koncert Jankiela”, 
„Stepy akermańskie” czy „Komar, 
niewielkie licho”. Było to wyjątko-
wo teatralne spotkanie. Znakomita 
gra aktorska, ciekawa interpreta-
cja i piękne słownictwo pozwoliło 
poznać Zbigniewa Walerysia jako 
człowieka absolutnie perfekcyjne-
go i całkowicie oddanego swojej 
pracy.

„Mała książka - wielki człowiek”

Projekt dla trzylatków 
Z przyjemnością informujemy, że 
Biblioteka nasza od września reali-
zuje projekt „Mała Książka - Wiel-
ki Człowiek. Trzylatki”. 
Pomysłodawcą i organizatorem pro-
jektu jest Instytut Książki. Ta ogól-
nopolska kampania skierowana jest 
do dzieci trzyletnich i ich rodziców. 
Ma ona przypominać o korzyściach 
wynikających ze wspólnego rodzin-
nego czytania i przekonywać , że z 
książką warto zaprzyjaźnić się już 
od najmłodszych lat. Zapraszamy 
do biblioteki. Na start każdy Mały 
Czytelnik (rocznik 2015) otrzyma w 
prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a 
w niej: książkę dla dziecka „Pierwsze 

Biblioteka Publiczna w Budzyniu

Moja pierwsza książka

Tuż przed Świętami Bożego Na-
rodzenia bibliotekę naszą odwie-
dzili uczniowie klasy Id wraz z 
wychowawczynią panią Danutą 
Bentkowską. Celem wizyty było 
podsumowanie konkursu pla-
stycznego „Moja pierwsza książ-
ka”. 
Konkurs został ogłoszony podczas 
spotkania uczniów klas pierwszych 
z pisarką Elizą Piotrowską, która 
zachęcała uczniów nie tylko do czy-
tania książek, lecz również niezależ-
nie od wieku do podejmowania prób 
twórczości własnej. Zmotywowana 
przez swoją Panią cała klasa Id wy-
konała własnoręcznie książki. Mały 
autor miał za zadanie nie tylko wy-
myślić temat książki, ale też wzbo-
gacić ją ilustracjami oraz wykonać 

do niej okładkę. Jury nie miało ła-
twego zadania. Każda z prac była 
piękna na swój sposób i ostatecznie 
o zwycięstwie przeważyła samo-
dzielność wykonania książki. Lau-
reatami konkursu zostali: 
I miejsce - Oriana Kunsztowicz
II miejsce - Mikołaj Szak 
III miejsce - Blanka Piter i Marcel 
Kędzierski. 
Wyróżnienia otrzymali: Julia Jura i 
Maciej Ziółkowski. 
Zwycięzcy konkursu otrzymali na-
grody rzeczowe, a wszyscy pozosta-
li uczestnicy czekolady i pamiątko-
we dyplomy. Spotkanie zakończyło 
się w świątecznym nastroju. Dzieci 
w podziękowaniu za wizytę wyre-
cytowały długi wiersz i obdarowały 
nas piękną Gwiazdą Betlejemską.

wiersze dla...”, broszurę dla rodzi-
ców „Książką połączeni, czyli o roli 
czytania w życiu dziecka” oraz Kartę 
Małego Czytelnika do zbierania bi-
bliotecznych naklejek. Po zebraniu 
10 naklejek Mały Czytelnik otrzyma 
okolicznościowy dyplom oraz pre-
zent-niespodziankę.
Nie zwlekaj - dołącz do nas! Konty-
nuacja projektu w 2019 roku (rocznik 
2016).
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Tradycyjne spotkanie w Restauracji „Retro” 

Opłatek seniorów 

Puchar firmy Tomex–F

Piąty turniej bośka–kop 

20 stycznia 2019 r. rozegrano piąty 
turniej gry bośka-kop. Tym razem 
sponsorem pucharu dla zwycięzcy 
była firma Tomex–F Tobiasz Fifer. 
W tej rozgrywce czołowe miejsca 
zajęli: Bogdan Kaczmarzyk – 534 
pkt., Jan Rudzki – 525 pkt., Henryk 
Zbączyniak – 468 pkt. 
Po pięciu rundach czołówka turnieju 

W czwartek, 17 stycznia 2019 
roku, w Restauracji „Retro” w 
Budzyniu członkowie Oddziału 
Rejonowego Polskiego Związku 
Rencistów Emerytów i Inwalidów 
w Budzyniu oraz zaproszeni go-
ście spotkali się na tradycyjnym 
spotkaniu opłatkowym z okazji 
świąt Bożego Narodzenia i Nowe-
go Roku. W tym roku spotkanie 
to zbiegło się z obchodami Dnia 
Babci i Dziadka. 
W spotkaniu uczestniczyli oficjalni 
goście, a wśród nich przewodniczą-
cy Rady Gminny Zenon Nowicki, 
zastępca Wójta Gminy Piotr Jan-
kowski oraz sołtys wsi Budzyń Ma-
ria Jabłońska.

W roku 2019 już 30 członków or-
ganizacji przekroczyło 80 rok życia, 
w tej grupie są także osoby powyżej 
90 roku życia. Jak podkreśliła prze-
wodnicząca Oddziału Rejonowego 
Krystyna Przywarczak, Związek 
nie zapomina o swoich najstarszych 
członkach. Tradycyjnie już najstar-
si członkowie obdarowywani są 
upominkami. W czasie spotkania 
obecnych było kilkoro najstarszych 
seniorów, a wśród nich Genowefa 
BInert, Joanna Śleboda, Antoni No-
wak, Teresa Łusiewicz, Irena Step-
czyńska, Maria Szepszyńska. 
Następnie obecni na spotkaniu po-
dzielili się opłatkiem, a następnie 
odśpiewano wspólnie kilka kolęd. 

W gminie Budzyń sztab WOŚP 
zorganizował dwa festyny ro-
dzinne jeden w Budzyniu a dru-
gi w Wyszynach. W Wyszynach 
w Domu Kultury już od godziny 
14 trwał festyn rodzinny na który 
przyszło 150 mieszkańców. 
W programie były występy pod-
opiecznych pani Krysi Świniar-
skiej między innymi Jakub Her-

Wyszyny 

Festyn rodzinny WOŚP 

Każdy wie, że 21 stycznia to Dzień Babci, również w Domu Kultu-
ry w Wyszynach taki dzień zorganizowano. Babcie z Wyszyn przy 
okazji ferii odwiedziły swoje wnuki w Domu Kultury, przeniosły ze 
sobą pyszne ciasta. 
Dzieci miały przygotowany bardzo duży tort i na wstępie zaśpiewały 
babciom „sto lat” i kilka piosenek o babciach. Babcie były zachwycone 
przyjęciem i serdecznie dziękowały dzieciom. No prawie byśmy zapo-
mnieli był jeden dziadek pan Czesław, któremu bardzo się podobało 
takie spotkanie. Na koniec dzieci zatańczyły nowoczesne tańce. 

fort, licytacja prowadzona przez 
Marcina Przybyłę i Agatę Tro-
czyńską, gdzie fotel został sprze-
dany za 500 złotych. Oczywiście 
kawiarenka, ciasta,  zupa gulaszo-
wa i pokaz ratownictwa. Podobnie 
było w Budzyniu tyle że na dużo 
większą skalę od godziny 16 wy-
stępny na przemian z licytacją, ka-
wiarenka, fotobudka. 

Dom Kultury w Wyszynach 

Dzień Babci

kształtuje się następująco: Henryk 
Pauszek – 2199 pkt., Henryk Zbą-
czyniak – 2196 pkt., Roman Starosie-
lec – 2128 pkt., Anna Geisler – 2099 
pkt., Ryszard Geisler – 2038 pkt. 
Następna gra zostanie rozegrana 10 
lutego 2019 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Budzyniu. Zapraszamy 
chętnych do wspólnej zabawy.   
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Akcja „Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie”  

Wyszyny – podsumowanie
Szkoła Podstawowa w Wyszynach    

Akcje charytatywne 
Święta Bożego Narodzenia to czas 
kiedy bardziej otwieramy się na 
innych ludzi, to czas dobroci i mi-
łości. Uczniowie naszej szkoły po-
łączyli tym razem siły aby pomóc 
osobom starszym, tym najbar-
dziej potrzebującym oraz niepeł-
nosprawnym. 
Wzięliśmy udział w kilku akcjach 
m.in. „Paka dla Starszaka”, „Podziel 
się na Święta”. Obdarowani otrzy-

mali  m.in. produkty spożywcze, ar-
tykuły chemiczne, kosmetyki, ciepłe 
koce, ale chyba to co najważniejsze 
otrzymali również uwagę drugie-
go człowieka. Wzięliśmy również 
udział w akcji fundacji Sursum 
Corda, wspierając osoby niepełno-
sprawne. Dziękujemy za zaangażo-
wanie dzieciom i wam drodzy rodzi-
ce – to wasza zasługa, że zebraliśmy 
tak dużo darów. 

Jasełka - widowisko o Bożym 
Narodzeniu, wpisane w polską 
tradycję, corocznie wystawiane 
także w naszej szkole, w tym roku 
przybrało formę przedstawienia 
bożonarodzeniowego i stało się dla 
nas bodźcem do refleksji nad istotą 
Świąt Bożego Narodzenia, istotą 
człowieka, do zadumy nad tajem-
nicą narodzin Króla. 
Uczniowie z klas: II, V i VII doło-
żyli wielu starań aby nas wszystkich 

wprowadzić w świąteczną atmosfe-
rę. Przedstawienie mogliśmy obej-
rzeć w Wiejskim Domu Kultury 3 
stycznia 2019 r. Za ogromny trud 
włożony w reżyserię i inscenizację 
dziękujemy Magdalenie Geisler, 
Magdalenie Thom, Jolancie Musiał 
oraz uczniom, którzy brali udział w 
apelu. Szczególne podziękowania 
kierujemy również do Agnieszki Sell 
oraz wszystkich rodziców, którzy po-
mogli w przygotowaniu strojów. 

Szkoła Podstawowa w Wyszynach    

Czas na jasełka

W grudniu podsumowano ak-
cję organizowaną przez Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo 
Podanin „Za kasztany i żołę-
dzie wiedzy Ci Przybędzie”. 
Jest nam niezmiernie miło, 
bo w tym roku zajęliśmy za-
szczytne 2 miejsce z ilością 
8757 kg! 
Z roku na rok wzrasta ilość zbie-
ranych przez dzieci naszej szko-
ły kasztanów i żołędzi, co nie-
zmiernie cieszy i za co jesteśmy 
bardzo wdzięczni. W tym roku 
ponad 60 uczniów naszej szkoły 

wzięło udział w akcji. Najwyż-
szy wynik i nagrodę główną 
otrzymał uczeń Maksymilian 
Pilarski, który zebrał 2000 kg.
Ponadto wszyscy uczniowie, 
którzy zebrali ponad 100 kg 
wzięli udział w spotkaniu z ani-
matorami w Sali Platinum w 
Budzyniu, gdzie zabawa była 
przednia, a poczęstunek pysz-
ny. Uczniowie, którzy zebrali 
ponad 20 kg również otrzymali 
upominki od Nadleśnictwa Po-
danin. Raz jeszcze dziękujemy 
za ogromne zaangażowanie.

Wyszyny –  policjantka z wizytą w szkole 
Autorki: Oliwia Kołosowska i Natalia Grochowalska
14 grudnia naszą szkołę odwiedziła pani nadkom. Elżbieta Żulew-
ska z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży. Policjantka spo-
tkała się z uczniami wszystkich klas, z którymi rozmawiała na te-
mat bezpiecznych ferii, spędzania czasu wolnego zimą i zagrożeń 
związanych z nieprzemyślanymi zabawami. Pani E. Żulewska poru-
szyła również temat przemocy fizycznej i słownej, cyberprzemocy, 
bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Zajęcia z 
panią policjantką były bardzo pouczające i podobały się nam. Ocze-
kujemy więcej takich spotkań!

Halowa piłka nożna – grał rocznik 2003 i młodsi    

Zimowy Turniej LZS
W sobotę, 19 stycznia 2019 
roku, na hali widowiskowo-
-sportowej przy Szkole Pod-
stawowej im. Powstańców 
Wlkp. w Budzyniu rozegrano 
Zimowy Turniej Halowej Pił-
ki Nożnej młodzieży rocznik 
2003 i młodsi.
W turnieju wzięło udział 5 dru-
żyn reprezentujących koła LZS: 
Wyszynki, Dziewoklucz, Kąko-
lewice, Sokołowo i Prosna, gra-
no systemem każdy z każdym 
dwa razy po 10 minut.
W końcowej klasyfikacji pierw-
sze miejsce zajęła drużyna LZS 
Prosna, drugie miejsce wywal-
czyła drużyna LZS Sokołowo, 
trzecie miejsce przypadło dru-
żynie LZS Kąkolewice, czwar-
te miejsce drużyna LZS Dzie-

woklucz, natomiast piąte zajęła 
drużyna LZS Wyszynki.
Zwycięskim drużynom medale 
i dyplomy pamiątkowe wręcza-
li: zastępca Wójta Gminy Piotr 
Jankowski, przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS 
w Budzyniu Roman Schlabs 
oraz działacz koła LZS Kąko-
lewicach Maciej Kowalczyk. 
Gospodarzem Turnieju było 
koło LZS Kąkolewice, którego 
działacze pomagali w organiza-
cji i przeprowadzeniu turnieju. 
Drużyny grające w tym turnieju 
spotkają się jeszcze raz 1 maja 
na boisku sportowym w Dzie-
wokluczu.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu  
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Rozgrywki w hali sportowej Szkoły Podstawowej     

Turniej Sylwestrowy  
W sobotę 29 grudnia 2018 roku w 
hali sportowej w Budzyniu roze-
grany został Sylwestrowy Turniej 
Halowej Piłki Nożnej.
W turnieju wzięło udział 11 drużyn 
w większości drużyny grające w 
Budzyńskiej Lidze, graliśmy syste-
mem do dwóch przegranych meczy. 
Wśród grających drużyn były druży-
ny: Komfort oraz FC Fasolki mające 
logo firmy DM-Ignasiak.Grała rów-
nież drużyna Budzyń, ale w nowej 
szacie - strojach z logo sponsora Face 
Club Budzyń.
Punktualnie o godz 10.00 wystarto-
waliśmy, rozegraliśmy 17 meczy i 
zakończyliśmy o godz 17.30. Po ro-
zegranych meczach eliminacyjnych 
do wąskiego finału weszło 6 drużyn 
które po zaciętej walce zajęły osta-

tecznie następujące miejsca: 
I miejsce – Paris Saint Germain
II miejsce – LZS Sokołowo
III miejsce – Face Club Budzyń 
IV miejsce – FC Fasolki
V miejsce – FC Albatros
VI miejsce – LZS Ostrówki
Atmosfera turnieju była znakomita, 
mecze rozgrywane były błyskawicz-
nie, a nad prawidłowym ich prze-
biegiem czuwali sędziowie: Wacław 
Wota, Sebastian Nowak i Włodzi-
mierz Winkel. Tablicę wyników i ko-
lejność meczy nadzorowała Karolina 
Prech. 
Zwycięskim drużynom puchary w 
asyście dziewcząt w strojach ludo-
wych z zespołu Tolija wręczali wójt 
Gminy Budzyń Marcin Sokołowski, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Budzyniu Dariusz Dudziak. Nasza 
maskotka, koziołek z firmy Danmis, 
każdej z finałowych drużyn wręczał 
zaproszenia sponsorowane przez 
Face Club Budzyń.  
Nad porządkiem imprezy czuwała 
obsługa hali sportowej Witold Kukla 
i Mirosław Przybyszewski. Pani Ju-
styna Śliwa dbała i czuwała nad zdro-
wiem i sprawnością zawodników, a 

nad wszystkim miał pieczę przewod-
niczący Gminnego Zrzeszenia LZS 
Roman Schlabs. 
W imieniu Gminnego Zrzeszenia 
LZS w Budzyniu składam wszyst-
kim sportowcom i sympatykom 
sportu masowego życzenia powo-
dzenia w Nowym 2019 Roku.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

18 grudnia 2018 r. przedszkolaki 
obejrzały jasełka w wykonaniu 
rodziców pt. „Pójdźmy wszyscy 
do stajenki”.  
Piękne stroje, scenografia, dosko-
nała gra aktorów wpłynęły na to, że 
ta historia narodzin Jezusa została 
pokazana w zaskakujący sposób 

Na placu przedszkolnym przy os. Wierzbowym powstała przyrod-
nicza ścieżka edukacyjna. Wiedza przekazana za pomocą zabawy 
jest najlepszą formą edukacji, gdyż treści stają się miłe i przyjemne 
dla dziecka.
Tablice i kostki informują przedszkolaków o zwierzętach, drzewach, 
ptakach i grzybach oraz treściach ekologicznych. Ścieżka edukacyjna 
to znakomite miejsce na zajęcia przyrodnicze dla dzieci.

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu   

Ferie z Misiem Uszatkiem 
Trwające od 14 stycz-
nia ferie zimowe to dla 
dzieci okres, w czasie 
którego dzieci podczas 
pobytu w przedszko-
lu świetnie bawiły się 
z naszym patronem i 
przyjacielem Misiem 
Uszatkiem. 
Organizowane były 
między innymi zabawy 
sportowe, matematycz-
ne i przyrodnicze. Dzie-
ci mogły też wspólnie 
z Misiem Uszatkiem 
zamienić się w małych 
ekspertów i wspólnie 
poeksperymentować. 

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu   

Ścieżka edukacyjna

– trochę na wesoło i po góralsku, 
jednocześnie nie zatracając swojej 
wymowy. 
Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz 
dzieci z naszego przedszkola jeszcze 
raz składają serdeczne podziękowa-
nia dla rodziców – za zaangażowa-
nie i wspaniały występ w jasełkach.

„Pójdźmy wszyscy do stajenki”  

Jasełka w Przedszkolu 
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W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości  

Płomień wolności – budzyńska epopeja
Cykl artykułów o Powstaniu Wielkopolskim na ziemi budzyńskiej, opracowanie: Hanna Danielewicz  

6 stycznia 1919 r. 
Przygotowanie do drugie-

go ataku na Chodzież

Z powodu nocnej, pierwszej walki 
o Chodzież i dużych sił niemieckich 
nadciągających z Piły, wczesnym 
rankiem dnia 7 stycznia 1919 r. 
oddział Kowalskiego powrócił do 
Budzynia. Kowalski od razu kon-
taktował się telefonicznie z oddzia-
łami powstańców w Czarnkowie, 
Obornikach, Rogoźnie i Wągrow-
cu. Pierwsza próba zdobycia Cho-
dzieży nie powiodła się z braku 
dostatecznych sił powstańczych. 
Włodzimierz Kowalski jednak się 
nie poddaje i rozpoczyna przygoto-
wania do powtórnego, tym razem 
skomasowanego ataku na Chodzież. 
Zdaje sobie równocześnie sprawę z 
tego, że Niemcy umocnili Chodzież 
i trzeba będzie przemyśleć plan ata-
ku, bo siły nadal będą nierówne. W 
ciągu dnia przybywali do Budzy-
nia z różnych stron, wozami i pie-
szo ochotnicy dla których walka o 
wolność miała najwyższy wymiar. 
Przyjechał także Antoni Biskupski, 
który odmówił udziału w poprzed-
nim ataku na Chodzież. Oto relacja 
i przemyślenia samego Kowalskie-
go: „Porażka w Chodzieży w nocy 
z dnia 6/7 stycznia mocno mnie 
gryzła. Dwa dni i trzy nieprzespane 
noce ciężkiej roboty miałem poza 
sobą. Trzeba było jeszcze jedną noc 
i dzień poświęcić, aby Chodzież 
ponownie oswobodzić. Ach te noce 
styczniowe roku 19, jak one żywo 
stoją w mojej pamięci. Nic tak nie 
demoralizuje przeciwnika jak wal-
ka nocna. Wierzyłem w powodze-
nie napadów nocnych jak w Boga 
i dlatego uderzyłem drugi raz na 
Chodzież. Dzień 7 stycznia widział 
mnie przy telefonie w Budzyniu. 
Dzwoniłem o pomoc do Wągrowca, 
Rogoźna, Obornik i Czarnkowa. Ze 
wszystkich stron zjeżdżały się od-
działy powstańcze. O godzinie 15 
policzyłem moje szeregi. 326 ludzi. 
Co za siła! Czekajcie Niemcy w 
Chodzieży, teraz my wam się odpła-
cimy! Brakowało nam tylko amu-
nicji. Każdy żołnierz posiadał prze-
ciętnie po 5 naboi a kulomioty po 
500. Niezadługo po przeglądzie i se-

gregacji moich powstańców przela-
tuje nad Budzyniem lotnik niemiec-
ki i strzela. Jest jeden zabity. Poległ 
Rajewicz z komp. Wągrowieckiej. 
Schronił się biedak za grubą lipę. 
Śmiercionośna kula przeszyła lipę 
i jego. Pierwszy zabity z naszych 
szeregów trochę nas przygnębił i 
poruszył także ludność cywilną. 
Po chwili konferuję znowu z dele-
gacją Niemców z Budzynia, która 
prosi aby Budzyń opuścić. Dałem 
Niemcom należytą odprawę. Ksiądz 
Stachowiak, drugi z rzędu bohater, 
którego w powstaniu poznałem, 
był przy tem i będzie pamiętał moje 
słowa wypowiedziane do Niemców. 
(…) Godziny wieczorne leniwie 
nam w Budzyniu schodziły. Podło-
żyłem sobie w komendanturze na 
podłodze związany pęk półszorków 
pod głowę i chciałem się przespać. 
Nie mogłem, niepewność kilka go-
dzin przed walką strasznie dręczy 
żołnierza. O godzinie 19. omówiłem 
z dowódcami w szczegółach plan 
ataku na Chodzież. Polegał on na 
dwustronnym oskrzydleniu i rów-
noczesnym ataku od południa na 
miasto.” 
Tego dnia do Budzynia przybywali 
powstańcy z okolicznych miast i byli 
serdecznie witani przez mieszkań-
ców, którzy z nadzieją przyglądali 
się ich zmaganiom każdego dnia od 
momentu wyzwolenia miasta. Po-
wstańcy rozlokowali się na rynku, 
gdzie czyścili broń i dyskutowali o 
dotychczasowych sukcesach i ko-
lejnych wyzwaniach na linii frontu 
północnego. Duch walki był wielki, 
lecz po pierwszej nieudanej próbie 
zdobycia Chodzieży, również pełen 
obaw o to, czy wystarczy uzbrojenia. 
Mieszkańcy Budzynia przynosili je-
dzenie dzielili się z żołnierzami tym, 
co mieli. Krystyna Kościelna napisa-
ła: „Ofiarność obywateli Budzynia i 
współpraca miejscowych działaczy 
z Władysławem Hasińskim, Stani-
sławem Lippokiem i innymi dawała 
wzory godne naśladowania.”  Śmierć 
pierwszego w powiecie powstańca 
stanowiła dodatkowy impuls do dal-
szych działań zbrojnych. Wieczorem, 
około godz. 20 patrol powstańczy w 
okolicach Podstolic pochwycił dra-
gona wysłanego przez barona Lut-
twitza, który był ich dowódcą. Jeńca 

przesłuchano i zeznał, że w Chodzie-
ży stacjonują 3 kompanie piechoty i 
szwadron Luttwitza. Ponadto zeznał, 
że przy leśniczówce przed Chodzieżą 
został wystawiony pluton niemiec-
kich karabinów maszynowych. Na 
budzyńskim rynku stacjonowało już 
około 400 nieźle uzbrojonych po-
wstańców, wyposażonych w 8 kara-
binów maszynowych. Ppor. Maksy-
milian Bartsch obiecał wysłać jeden 
pluton margoniński, natomiast dwa 
plutony trzymać w pogotowiu.  
Budzyńscy powstańcy: Władysłw 
Hasiński, Czesław Hamling i Stani-
sław Lippok starali się o zaopatrze-
nie i dozbrojenie sił ochotniczych. 
Ksiądz proboszcz Kazimierz Stacho-
wiak dodawał duszpasterskiej otuchy 
i wspomagał powstańców w podtrzy-
maniu ducha bojowego. Dowódcy 
zebrali się u Hamlinga o godz. 19.00 
na naradzie wojennej i organizacji 
planu ataku na Chodzież. W nara-
dzie uczestniczyli: Włodzimierz 

Kowalski, Zdzisław Orłowski, 
bracia Wiktor i Antoni Skotarcza-
kowie, Kazimierz  Bonowski, An-
toni Biskupski i starosta obornicki 
Stanisław Jordan. Na naradzie usta-
lono, że ppor. Włodzimierz Kowal-
ski będzie dowódcą, ponieważ zna 
już po poprzednim ataku sytuację 
w Chodzieży oraz był inicjatorem 
tych wydarzeń. Kowalski przed-
stawił swój plan koncentrycznego 
zdobycia Chodzieży; od zachodu 
mieli atakować powstańcy z Czarn-
kowa w połączeniu z oddziałem z 
Rogoźna, od wschodu, przez Rata-
je oddział obornicki z powstańcami 
z Margonina, od południa przez 
Podanin spodziewano się najwięk-
szych walk, miał tędy pójść oddział 
z Wągrowca pod dowództwem Ko-
walskiego. Wspólny atak zaplano-
wano na 8.00 rano. Rozkazy prze-
kazano żołnierzom i oczekiwano 
jego realizacji.

ciąg dalszy nastąpi…

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu  
ul. Władysława Łokietka 31, 64-840 Budzyń
tel. 067 28 43 575, mail: gok@budzyn.pl
Redaguje: Zespół, redaktor naczelny: Marek Bocheński
Przygotowanie do druku: Redakcja
Druk: POLIGRAF Chodzież, tel. 67 381 91 91, 503 185 769    
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Ksiądz Stachowiak z powstańcami



11INFORMATOR SAMORZĄDOWY

WYWÓZ SUROWCÓW WTÓRNYCH 2018/2019

OPIS TRAS

OPIS TRAS

Aktualny harmonogram wywozu surowców wtórnych i nieczystości zmieszanych obowiązuje do czerwca 2019 roku. 
Harmonogram na kolejne miesiące zostanie opublikowany w Informatorze Gmina Budzyń po jego uchwaleniu.    

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ZMIESZANYCH 2018/2019
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Obchody 100-lecia Powstania Wielkopolskiego  

Z udziałem Prymasa Polski  
W sobotę, 5 stycznia, w Budzyniu 
obchodzono setną rocznicę wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego 
na Ziemi Budzyńskiej. Gościem 
honorowym był Prymas Polski 
abp Wojciech Polak. 
Dla upamiętnienia tego wydarze-
nia, 5 stycznia 2019 roku, dokład-
nie o godz. 8.00,  społeczeństwo 
Budzynia, na czele z wójtem Mar-
cinem Sokołowskim i władzami 
samorządowymi, oddało cześć 
bohaterom Powstania Wielkopol-
skiego Ziemi Budzyńskiej. 
Na budzyńskim cmentarzu, przy 
zbiorowej, powstańczej mogile 
upamiętniono tę dziejową chwilę 
poprzez: zapalenie ogni pamię-
ci, złożenie wiązanek kwiatów, 
oddanie salwy honorowej i recy-
tacji słów poezji. W obecności 
pocztów sztandarowych, księ-
dza proboszcza Marka Piosika, 
przedstawicieli budzyńskich or-
ganizacji i Szkoły Podstawowej 
im Powstańców Wielkopolskich, 
dokonano uroczystego poświęce-

nia dwóch urn z ziemią z miejsc 
pamięci narodowej, z okresu 
Powstania Wielkopolskiego i 
drugiej wojny światowej oraz 
odsłonięto tablicę pamiątkową 
ufundowaną przez Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego w Budzyniu. 

O godzinie 11:00 w Kościele św. 
Andrzeja Boboli w Budzyniu zo-
stała odprawiona uroczysta msza 
św. z udziałem ks. Arcybiskupa 
Wojciecha Polaka Prymasa Polski, 
na którą przybyli m.in. przedstawi-
ciele władz samorządowych Gminy 
Budzyń oraz poczty sztandarowe 
i delegacje organizacji społecz-
nych i szkół. Po mszy św. wszyscy 
przemaszerowali pod kościół św. 
Barbary, gdzie poświęcono tablicę 
pamiątkową ks. Kazimierza Sta-
chowiaka oraz odrestaurowane mo-
giły Powstańców Wielkopolskich 
z terenu naszej gminy. Kolejnym 

punktem uroczystości było złoże-
nie wiązanki oraz zapalenie zniczy 
pod figurą Matki Boskiej na Okrę-
gliku.


