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Pamięci Władysława Benscha

Na osieckim cmentarzu para-
fialnym odsłonięto tablicę poświę-
coną pamięci Władysława
Benscha, zasłużonego pedagoga
ziemi osieckiej. Odbyło się to w
obecności władz gminy, uczniów i
nauczycieli Zespołu Szkół w
Osiecznej, przedstawicieli Rady
Rodziców tejże szkoły, księdza
proboszcza, regionalisty Stani-
sława Jędrasia, członków Towa-
rzystwa Ziemi Osieckiej, oraz
mieszkańców gminy. Okoliczne
wystąpienie przygotowali ucznio-
wie szkoły, którzy przypomnieli
zasługi tego, któremu poświęcona

była uroczystość. Na skrzypcach
zagrała Joanna Szczepańska, a
na trąbce Piotr Heliński. Odsło-
nięcia tablicy dokonali: burmistrz
Stanisław Glapiak, dyrektor szkoły
Andrzej Głowacki oraz uczennica
Joanna Szczepańska. Ksiądz pro-
boszcz Przemysław Konieczny
dokonał poświęcenia pamiątkowej
tablicy, na której wyryto tekst:

„Pamięci Władysława Benscha
12.05.1887 +18.07.1941 peda-
goga i społecznika, kierownika
osieckiej szkoły w latach 1924-
1940, zgładzonego w KL Maut-
hausen”.

Tablica została umieszczona
na grobie siostry Władysława –
Marianny Bensch. Tam też dele-
gacje złożyły wiązanki okoliczno-
ściowe oraz zapaliły znicze.
Natomiast w osieckiej szkole
można było obejrzeć wystawę po-
święconą społecznikowi.

Władysław Bensch – urodził
się w Pięczkowie k. Środy Wlkp.,
był pedagogiem, patriotą, działa-
czem społecznym. Przez 15 lat
był związany ze szkołą w Drzecz-
kowie, a następnie z 7-klasową
Publiczną Szkołą Powszechną w
Osiecznej, której kierownictwo
objął w lutym 1924 r. Nauczyciel
zawodu, rachunków, religii oraz j.
niemieckiego; kronikarz życia

szkolnego i codziennego miesz-
kańców Drzeczkowa i Osiecznej;
organizator wielu imprez o cha-
rakterze patriotycznym, religijnym
i kulturalnym; inicjator przedsięw-
zięć mających na celu poprawę
bytu uczniów i ich rodzin; radny,
członek osieckiego Bractwa Kur-
kowego; po aresztowaniu w
marcu 1940 r. więzień Fortu VII w
Poznaniu oraz KL Mauthausen-
Gusen, gdzie jako nr 8055 poniósł
śmierć.

Uroczystość poświęcona Wła-
dysławowi Benschowi została za-
inicjowana przez Zespół Szkół w
Osiecznej oraz Towarzystwo
Ziemi Osieckiej.

Pożegnanie sołtysa
Po wielu dniach zmagania z

ciężką chorobą 9 maja 2013
roku w wieku 66 lat zmarł An-
drzej Wróblewski – sołtys Trze-
bani.

Andrzej Wróblewski urodził się
18 sierpnia 1946 roku w Przybiniu.
Syn Marka i Heleny z domu
Skrzypczak. Szkołę Podstawową
ukończył w Tworzanicach. Po
ukończeniu szkoły podstawowej
przez dwa lata pomagał rodzicom
w gospodarstwie rolnym. W 1964
roku ukończył dwuletnią Zawo-
dową Szkołę Ogrodniczą w Lesz-
nie. Staż pracy odbywał w
gospodarstwie ogrodniczym Grzy-
bowo i w dalszym ciągu uczęsz-
czał do Korespondencyjnego
Technikum Ogrodniczego w Lesz-
nie, które ukończył w 1968 roku.
Po ukończeniu technikum praco-
wał jako ogrodnik w Państwowym
Technikum Ogrodniczym - gospo-
darstwo szkolne Grzybowo od 
1 sierpnia 1964 do 31 sierpnia
1971 roku. W czasie od 1 września
1971 roku do 30 kwietnia 1973
roku pracował w Zakładach Zbo-
żowo-Młynarskich w Lesznie na
stanowisku towaroznawcy. Na-
stępnie od 1 maja 1973 roku do 30
grudnia 1990 roku w Urzędzie

Miasta i Gminy w Osiecznej jako
instruktor służby rolnej, kierownik
gminnej służby rolnej, a na końcu
kierownik referatu rolnictwa.

Sprawował funkcję sołtysa wsi
od 1994 roku, przewodniczącego
Gminnej Spółki Wodnej. 

Aktywnie uczestniczył w życiu
społecznym gminy pełniąc funkcje:
Przewodniczącego Rady Gminnej
LZS, prezesa klubu piłkarskiego
„Osa” Osieczna, sekretarza Okrę-
gowego Związku Tenisa Stoło-
wego w Lesznie, w latach 1990 –
2007 prezesa klubu sportowego
„Burza” Drzeczkowo, a obecnie
wiceprezesa tego klubu. Przez
wiele lat był inicjatorem rozgrywek
mistrzostw gminy w tenisie stoło-
wym i kopie sportowym. 


