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Paweł Kraśner
Nowy sołtys Witosławia pochodzi

z Grodziska. Z Witosławiem związany
jest od dekady - przeprowadził się
tam po ślubie. Z żoną Eweliną wy-
chowują dwoje dzieci - dziesięciolet-
niego Nikodema i czteroletnią Maję.

Paweł Kraśner z zawodu jest bla-
charzem samochodowym, ukończył
też technikum mechaniczne - spe-
cjalność obróbka skrawaniem.

Od jedenastu lat pracuje w firmie
"Ekus" w Krzemieniewie zajmującej
się produkcją przyczep do przewozu koni i przyczep samochodowych. Od
dwóch lat pan Paweł jest tam szefem działu.

W chwilach wolnych sołtys Witosławia poświęca czas rodzinie, pracuje
w ogródku lub biega.

W swojej wsi wspólnie z radą sołecką zorganizował Dzień Dziecka,
teraz planują organizację dożynek. Chcieliby także zmodernizować boisko
i zagospodarować teren na plaży.

Wystartował wyborach sołeckich, ponieważ chciał sprawdzić, czy po-
doła nowemu zadaniu. Mieszkańcy dali mu kredyt zaufania. 

Adam Pawlicki
Adam Pawlicki pałeczkę zarzą-

dzania wsią przejął po ojcu - Włady-
sławie Pawlickim, który był sołtysem
Świerczyny przez trzy kadencje - w
latach 1990 - 2002. Władysław Paw-
licki ma czworo dzieci: córkę Monikę,
syna Pawła i bliźnięta: Adama i Ewę.
To właśnie najmłodsze z dzieci poszło
w ślady ojca.

Adam Pawlicki ze Świerczyną
związany jest przez całe swoje do-
tychczasowe życie. Tu się urodził, wy-
chował, dorastał, tu założył rodzinę.

Z zawodu jest blacharzem samochodowym, od piętnastu lat pracuje w
firmie Mróz (wcześniej Majerowicz) w Świerczynie - na stanowisku kie-
rowcy. Poza tym od dziesięciu lat jest członkiem Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Świerczynie. Tam pełni funkcję kierowcy wozu strażackiego.

Od trzech lat żonaty. Z żoną Anną w tym roku (27 lutego) zostali ro-
dzicami. Córka Aleksandra skończyła właśnie cztery miesiące. Nic więc
dziwnego, że sołtys najbardziej lubi spędzać czas z rodziną. Poza tym
pracuje w ogrodzie i sadzie czereśniowym, jest też kibicem żużlowym.

W marcowych wyborach sołeckich wybranych zostało pięciu nowych sołtysów. Sołtys Grodziska i sołtys Drzeczkowa zos-
tali przez nas opisani w poprzednim numerze "Przeglądu Osieckiego". Nowa sołtys Wojnowic - Magdalena Cyka jest zarazem
radną Rady Miejskiej. Jej sylwetkę przybliżyliśmy już po wyborach do rady (w styczniowym numerze "Przeglądu…"). Dziś pre-
zentujemy sołtysa Witosławia - Pawła Kraśnera i sołtysa Świerczyny - Adama Pawlickiego.

Sylwetki nowych sołtysów

Ojciec Jesse - gwardian
klasztoru ojców franciszka-
nów w Osiecznej świętował
25. rocznicę święceń kapłań-
skich. Jako franciszkanin w
Osiecznej pojawił się ponad
trzydzieści lat temu, tutaj
spędził dwie dekady życia.

Ojciec Jesse - Jerzy Just z wy-
kształcenia jest technikiem meblo-
wym. To właśnie, kiedy uczęszczał
do technikum w Poznaniu, chodził
na niedzielne msze święte do
klasztoru franciszkanów na Garba-
rach.

- Chyba właśnie wtedy zadecy-

dowałem o tym, że święty Franci-

szek, który miłował zwierzęta,

przyrodę i głosił radość życia bę-

dzie moim przewodnikiem. Pro-

boszcz natomiast przekonywał

mnie, że życie we wspólnocie jest

łatwiejsze - wspomina ojciec
Jesse.

Po maturze napisał podanie o
przyjęcie do klasztoru i zaniósł je
do świątyni na Garbarach w Poz-
naniu.

Swoje pierwsze zakonne kroki
stawiał w postulacie w Kobylinie.
Potem w latach 1983 - 1984 był w
nowicjacie w Osiecznej. Po sze-
ściu latach studiów w Katowicach
- Panewnikach, 23 maja 1990 r.,
otrzymał z rąk biskupa Damiana
Zimonia święcenia kapłańskie. Do-
kładnie 25 lat później - 23 maja
2015 r. w rodzinnej parafii Kru-
szewo p.w. św. Wojciecha, w któ-
rej odprawił niegdyś mszę
prymicyjną, uczestniczył w swojej
jubileuszowej dziękczynnej mszy.
Natomiast 30 maja w Osiecznej
świętował srebrny jubileusz ka-
płaństwa. Na tę uroczystość przy-
była mama i siostra ojca Jessego
wraz z rodziną, burmistrz Stani-
sław Glapiak z żoną, dyrektor
szkoły Andrzej Głowacki z żoną,
bliscy przyjaciele i znajomi. Przy-
był też pierwszy proboszcz ojciec
Florentyn Nowak, u którego ojciec
Jesse był wikariuszem.

Przez wszystkie lata posługi ka-
płańskiej ojciec Jesse przeszedł
wszystkie szczeble "zaszeregowa-
nia". Po święceniach został skiero-

wany do Wejherowa, gdzie praco-
wał jako wikary parafialny. Rok
później był już wicemagistrem no-
wicjatu w Osiecznej. Późnej był
ekonomem, wikarym domu, a na-
stępnie przełożonym czyli gwar-
dianem. W Osiecznej jest więc od
1991 r., z trzyletnią przerwą, w la-
tach 2006-2009, podczas której był
gwardianem w Woźnikach. Ojciec
Jesse jest znany nie tylko z racji
tego, że zarządza klasztorem już
tyle lat. Często jako misjonarz re-
kolekcjonista głosi słowo boże w
sąsiednich parafiach i w całej Pol-
sce.

- Ma niezwykłą łatwość prze-

mawiania i dar głoszenia kazań -

mówił o. Florentyn
Niełatwo więc gwardiana za-

stać na miejscu, a kiedy jest, to
przeważnie ma coś do zrobienia, a
to maluje płot, a to kosi trawę. Jako
technik meblowy z zawodu wyko-
nał wiele prac stolarskich.

- W Katowicach - Panewnikach

zrobiłem dziesięć okien łukowych -
opowiada ojciec Jesse.

Tymczasem osiecki gwardian
już przygotowuje się do Odpustu
Porcjunkuli, który rozpoczyna się
30 lipca. 

- Już teraz serdecznie wszyst-

kich zapraszam. 

Jubileusz 
ojca Jessego


