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Słownik wyrazów obcych po-
daje, że ʻkurendaʼ to pismo obie-
gowe, okólnik przesyłany obiegiem
do osób zainteresowanych.
Brzmienie pochodzi od łacińskiego
currenda czyli obiegający.

Kiedyś powszechna na każdej
wiosce. Dziś już tylko w Popowie.
- A przecież to taki doskonały

Kurenda jeszcze kursuje...

sposób na szybkie poinformowa-
nie mieszkańców o wszystkich
ważnych sprawach –mówi sołtys
Krystyna Krajewska. – Kiedy
wspominam o kurendzie, inni soł-
tysi się dziwią co to jest.

W Popowie Wonieskim ku-
renda jest pisana z pomocą kom-
putera i drukowana w pięciu

Na pewno ostatni taki zwyczaj w gminie i jeden z nielicznych
w powiecie czy nawet województwie. Mieszkańcy Popowa
Wonieskiego pamiętają, że KURENDA krążyła już po wiosce
w dwudziestoleciu międzywojennym. I krąży tak do dziś. Od
tego czasu niewiele zmieniła się w formie. Dosięgła jej jedy-
nie komputeryzacja.

egzemplarzach na kartce papieru.
Potem rozwozi się te pisma do
kilku domów. Ci, którzy dostają
kartkę czytają i przekazują dalej.
Każdy wie któremu sąsiadowi ma
podać kartkę, w którą stronę ma
biec pismo. I tak aż do końca wsi.

- W ten sposób nawet na 3 - 4
dni przed planowanym spotkaniem
można podać datę i godzinę, by
każdy zdążył się o tym dowiedzieć.

O czym informuje kurenda?
- O przyjmowaniu podatków, o

organizowanych zabawach ta-
necznych, dożynkach, zebraniach
wiejskich, a także podaje informa-
cje dla rolników z urzędu, z izby
rolniczej – wymienia jednym tchem
pani sołtys.

Wychodzi na to, że kurenda
krąży po Popowie średnio raz w
miesiącu.
- Kiedy w 1951 roku przyszłam

do Popowa, to kurenda już tu była
– mówi Anna Wojtkowiak.
- Kurenda była już przed drugą

wojną światową. Kiedy sołtysem
był tutaj pan Król. To był na pewno

1935 rok – mówi Józef Biały.
-Wtedy kurenda była pisana na

kartce i przyczepiana do specjalnie
do tego przeznaczonej deski – do-
daje Helena Biała – ta deska była
tak wygładzona, że aż się świeciła.

Potem ręcznie wypisana kartka
krążyła już bez deski. Teraz jest to
wydruk z komputera. O tyle ła-
twiejszy, że bez problemu można
go wydrukować kilka razy i infor-
macja jeszcze szybciej obiega
wieś.
- Kurenda ma też swoją zaletę,

którą na pewno jest to, że stanowi
doskonałą okazję, by odwiedzić
sąsiada.

Warto też wspomnieć, że jesz-
cze do lat osiemdziesiątych ubieg-
łego wieku w Popowie
obowiązywał też zwyczaj stróżo-
wania w ciągu nocy – tak zwana
“stróżka”. Kolejno jeden domownik
z każdego domu pełnił w nocy
wartę strzegąc wioskę przed poża-
rem.

ALDONA KORBIK

Spotkania z sołtysami
Henryk Juskowiak pochodzi z

Jurkowa, ale do Witosławia trafił już
ponad pół wieku temu. Był kawalerem
i znalazł tu pierwszą pracę w pegee-
rowskiej kuźni. W 1954 roku ożenił się
i zamieszkał w domku żony i teściów.
I tak już zostało. Pan Henryk nigdy nie
zmienił zawodu, ani miejsca zamiesz-
kania. Dziś ma 72 lata, jest na emery-
turze i na wsi pozostał już tylko z
żoną. Trójka dzieci i wnuczki przyjeż-
dżają jedynie z wizytami.

Pierwszy raz pan Henryk został
sołtysem w 1972 roku. Poza jedną,
poprzednią kadencją, przez wszystkie te lata pełnił funkcję sołtysa.
Zmiany, jakie zachodziły w Witosławiu były więc za jego sołtysowania. A
trochę się we wsi działo. Mieszkańcy dostali światło uliczne, dwie wiaty
przystankowe, połączenie telefoniczne no i lepsze, utwardzone drogi. A
ludzi w Witosławiu nie ma aż tak wielu, mieszka tu 90 osób. Niestety, nie
mają ani świetlicy, ani boiska. Trudno więc zebrać im się na jakiejś im-
prezie, czy zebraniu. Nawet wybory odbywają się w prywatnym biurze
właściciela gospodarstwa. Nic więc dziwnego, że marzą o urządzeniu bo-
iska, bądź utwardzonego placu, choćby na organizację sportowych za-
wodów. Kiedy chcą bowiem bawić się lub konkurować z innymi wsiami,
muszą do nich jechać. Ostatnio uczestniczyli w Turnieju Wsi.

Sołtys Juskowiak mówi, że teraz najważniejszą sprawą dla wsi jest
przyłączenie Witosławia do wodociągu wiejskiego w Wolkowie. Do jesieni
ma powstać przyłącze od Popowa do Witosławia, a w przyszłym roku bu-
dować się będzie boczne rozgałęzienia. Dotąd mieszkańcy korzystali z
hydroforu prywatnego, po byłym PGR. Teraz będą mieć wodę własną.

Pan Henryk mówi, że w Witosławiu mieszka się spokojnie. Poza
dwoma dużymi firmami prywatnymi nie ma tu ani rolników, ani innych
przedsiębiorców. W te regiony przyciąga turystów przede wszystkim przy-
roda, jezioro, cisza.

Wojnowice są rodzinną wsią Wła-
dysława Kowalskiego. Tutaj się uro-
dził i tu, u dziadków, wychował. Można
więc powiedzieć, że od zawsze zna
swoją wieś i wszystkich ludzi. Tutaj też
uczył się prowadzić gospodarstwo,
które w końcu razem z żoną przejęli.
Mają 20 hektarów ziemi i hodują trzodę
oraz bydło. Razem z nimi mieszka
dwójka ich dorosłych dzieci.

Wojnowice to dość duża wieś. Liczy
około 300 mieszkańców. Jest więc o co
zabiegać, by ułatwić im życie. W ostat-
niej dekadzie powstało boisko spor-
towe, chodniki, w tym i te wzdłuż drogi wojewódzkiej, o którą wszyscy
walczyli, wyremontowano świetlice. Chodziło przecież o bezpieczeństwo,
zwłaszcza młodzieży dojeżdżającej do szkół. Niedawno ludzie pomagali też
ustawiać ogrodzenie wokół boiska.

Niektórzy mówią, że tablica z napisem sołtys w Wojnowicach od zawsze
jest na tym samym domu. Zanim bowiem tę funkcję zaczął pełnić Włady-
sław Kowalski, sołtysem był jego wujek Stanisław Kasperski, z którym
obecny sołtys mieszkał. Pan Władysław jest sołtysem trzecią kadencję.
Wspomina, że było się od kogo uczyć tej społecznej pracy.

Dzisiaj mieszkańcy Wojnowic marzą przede wszystkim o dokończeniu
inwestycji drogowych. Chcieliby mieć chodniki na dalszych odcinkach drogi
wojewódzkiej i powiatowej, a także nowy dywanik asfaltowy przez wieś. A
poza tym dalej uczestniczyć we wspólnych imprezach. Kilka razy z rzędu
zajmowali czołowe miejsca w turniejach wsi a zdobytymi nadgrodami uzu-
pełniali sprzęt sportowy. Bawili się też na wiejskich zabawach i dożynkach.
Czy w tym roku, po takiej suszy będzie co świętować dopiero się okaże.

Władysław Kowalski poza pracą w gospodarstwie, czas spędza też na
boisku. Lubi wyjeżdżać na treningi i zawody Oldboyów do Osiecznej. W ten
sposób realizuje pasję, dla której nie miał czasu w młodości.


