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Szymon Koronowski jest najmłod-
szym sołtysem w gminie. Ma 27 lat, a
funkcję tę od dwóch lat pełni w Franko-
wie. Wcześniej sołtysem w tej wsi
,przez 22 lata, był jego ojciec.

Szymon Koronowski jest rolnikiem.
Tytuł magistra uzyskał na Akademii
Rolniczej w Poznaniu. Teraz zawodowo
zajmuje się pokazami i serwisowaniem
na polskim rynku duńskich opryskiwa-
czy. Większość czasu, zwłaszcza
wiosną i jesienią, spędza więc poza
domem. Dlatego ma wyrzuty sumienia,
że jako sołtys nie zawsze jest „pod ręką”. Ale wszyscy we wsi wiedzą,
że w razie czego pomoże tato, Edmund Koronowski, no i mama,
która przez lata towarzyszyła sołtysowaniu męża. Pan Szymon wol-
niejszym czasem dysponuje latem i w miesiącach zimowych. Wtedy
nie tylko jest do dyspozycji mieszkańców, ale też razem z rodzicami
prowadzi gospodarstwo rolne. Od kilku miesięcy jest żonaty i razem
z żoną zamierzają na stałe pozostać w Frankowie. Twierdzi, że w tej
wsi jest nie tylko ładnie, ale i niezwykle spokojnie. A na dowód mówi,
że cisza Frankowa ściąga do nich wielu mieszkańców miast. Ostat-
nio powstało tu kilka nowych domów.

Szymon Koronowski z pasją opowiada o tym, że jako mały chło-
pak należał do klubu 4H. Zakładał je Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
a ten we Frankowie był pierwszym w Polsce. Kluby 4H skupiały mło-
dych mieszkańców wsi, z których każdy mógł realizować jakiś pro-
jekt. Były to projekty hodowlane, ogrodnicze, językowe. Dzięki tym
klubom wiejska młodzież wyrywała się w świat. Szymon mając 16 lat
pojechał na wymianę do Stanów Zjednoczonych. To wtedy zrozumiał,
że warto się uczyć, obserwować innych, poznawać języki. Dziś
chciałby reaktywować działalność klubów 4H. Na świecie ciągle są
one szansą dla młodych. U nas też powinny być.

Frankowo to mała wieś, ma zaledwie 28 domów i około stu mieszkań-
ców. Dysponuje świetlicą, którą wypożycza się na imprezy rodzinne i oko-
licznościowe. W zeszłym roku odbyły się w niej dożynki, a w tym roku być
może będą Andrzejki. Ale największą potrzebą mieszkańców są remonty
i budowa dróg oraz położenie chodników i urządzenie zatok autobuso-
wych. Te inwestycje nie tylko podniosłyby estetykę wsi, ale również zwięk-
szyły bezpieczeństwo.

O Zbigniewie Włodarczaku mówi się
czasem sołtys, ale tak naprawdę jest prze-
wodniczącym Zarządu Osiedla Miasta
Osieczna. Zadania dla Zarządu są takie
same, jak Rady Sołeckiej na wsi, po prostu
ma pomagać mieszkańcom i być pośredni-
kiem między nimi, a władzami miasta. I tak
swoją rolę pojmuje zarówno pan Zbigniew,
jak i cały 8-osobowy Zarząd. Każdy z jego
członków odpowiada za część Osiecznej i
za kontakty z mieszkańcami wyznaczonych
ulic.

Zbigniew Włodarczak pochodzi z Jeziorek, ale jako dziecko trafił z ro-
dzicami do Leszna. W Osiecznej pozostała jednak najbliższa rodzina i to
tutaj spędzał każde wakacje. Z tym środowiskiem jest więc związany od
zawsze. Nic dziwnego, że po latach wrócił tu do pracy. Zbigniew Włodar-
czak był policjantem, a w Lesznie dzielnicowym. W 1971 roku przepro-
wadził się do Osiecznej i przez 20 lat pełnił funkcję komendanta
Posterunku Policji. Problemy miasta zna więc jak mało kto. Przez kilka
kadencji był też radnym, dwie kadencje wiceburmistrzem, a już drugą ka-
dencję jest przewodniczącym Zarządu Osiedla. Jako emeryt ma dużo
czasu i może zajmować się sprawami samorządowymi. A poza tym lubi
pracę w ogrodzie, chętnie łowi ryby, chodzi na grzyby, a w domu pasjami
rozwiązuje krzyżówki i ogląda telewizyjne programy przyrodnicze. Jest
członkiem Towarzystwa Ziemi Osieckiej i OSP.

ZbigniewWłodarczak mówi, że Osieczna powinna być coraz ładniejsza
i że ważne to jest zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, którzy przy-
jeżdżają tu każdego lata. Powinna też być bezpieczniejsza, dlatego tak
wiele uwag mieszkańców dotyczy remontów dróg i ulic. Na ostatnim ze-
braniu Zarządu, jakie miało miejsce 14 października, członkowie zgłosili
propozycje inwestycji, które ich zdaniem powinny się znaleźć w planie bu-
dżetu miasta na 2009 rok. Są to: budowa chodników na ulicy Podgórnej i
Jeziorkowskiej, ustawienie lamp na ulicy Polnej, remont chodników na
ulicy Osiedle, budowa jezdni i chodnika na części ulicy 27 stycznia. Ale
poza tymi inwestycyjnymi propozycjami mieszkańcy zgłaszają wiele in-
nych problemów, jak choćby przedłużenie trasy jazdy autobusów komu-
nikacji podmiejskiej, kontrola przejazdów ciężkich samochodów przez
ulicę Ogrodową, czy ułatwienie dojazdu do bram kościoła dla wózków
dziecięcych i inwalidzkich. Wszystkie te sygnały Zarząd zbiera, omawia na
zebraniach i przekazuje do Urzędu.

Spotkania z sołtysami

Władysław Skorliński urodził się
w Poznaniu w 1898 r. Postawę pat-
riotyczną wykazywał już od naj-
młodszych lat. Już jako uczeń
szkoły podstawowej brał udział w
strajku szkolnym przeciw zaborcy.
Był współzałożycielem Drużyny
Skautowej im. Poniatowskiego w
Poznaniu. Jako osiemnastolatek.
został powołany do armii niemiec-
kiej, po czym jako szeregowiec z
cenzusem, wysłany został na front
rumuński, do obsługi ciężkich kara-
binówmaszynowych. Tam awanso-
wany do stopnia starszego
szeregowca. Rok później był już
uczniem szkoły podoficerskiej. Już
jako kapral przeniesiony został do I

Wspominamy
Na osieckim cmentarzu pochowany jest czło-
wiek, o którym niewiele osób wie cokolwiek, a
który dla Polski narażał zdrowie. Był żołnie-
rzem obu wojen światowych, powstańcem.

batalionu szturmowego nad rzekę
Seret w Rumunii. W 1917 r. został
ranny. W lutym 1918 r. ponownie
przydzielony do armii niemieckiej
skąd po kilku miesiącach zdezerte-
rował. Chciał walczyć, ale ku chwale
swojej, nie wrogiej ojczyzny. W
1919 r. wstąpił do tajnej Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej w Poznaniu. W
stopniu aspiranta oficerskiego był
łącznikiem na powiaty: Leszno, Ko-
ścian, Śmigiel i Rawicz. Brał udział
w powstaniu wielkopolskim, dekre-
tem Naczelnej Rady Ludowej mia-
nowany podporucznikiem.
Przydzielony do 3 Pułku Strzelców
Wlkp. (późniejszy 57 pułk piechoty)
jako instruktor. Ranny, uznany zos-

tał inwalidą wojennym. Zdemobili-
zowany w 1921 r., rozpoczął pracę
jako urzędnik leśny w Poznaniu. Od
1926 r. pracował jako urzędnik ad-
ministracji Fundacji Sułkowskich w
Rydzynie. W 1932 r. przeszedł na
emeryturę, ale jako emeryt nie po-
został bierny. W 1937 r. był współ-
założycielem koła Związku
Powstańców Wlkp. w Rydzynie
oraz wiceprezesemw zarządzie po-
wiatowym ZPW w Lesznie. 20 lipca
1939 r. jako oficer rezerwy powo-
łany do czynnej służby wojskowej w
Dowództwie Okręgu Korpusu nr VII
w Poznaniu. Wyznaczono mu funk-
cję cenzora. Brał udział w kampanii
wrześniowej. Przez Warszawę do-
stał się w okolice Lublina, gdzie w
1939 r. dostał się do niewoli nie-
mieckiej. Udało mu się uciec z
obozu jenieckiego w Dęblinie, po
ponownym schwytaniu osadzony w
obozie w Radomiu, skąd zwolniono
go po pięciu dniach. Dotarł do
Osiecznej, gdzie od stycznia 1940 r.

wraz z kilkoma innymi osobami zor-
ganizował grupę konspiracyjną. Za-
trudniony był przy pracach
drogowych. Następnie wywieziony
na roboty przymusowe do Wilhel-
mshaven, gdzie uczestniczył w
ruchu oporu na terenie portu wojen-
nego, za co w kwietniu 1945 został
aresztowany. Uwolniony 1945 r.
przez wkraczające domiasta i portu
oddziały gen. Maczka, do których
natychmiast wstąpił. Tam awanso-
wany na stopień porucznika. 20
stycznia 1946 r. na własną prośbę
zwolniony z wojska. Drogą morską
przez porty w Lubece i Gdyni po-
wrócił do kraju. Zamieszkał w
Osiecznej, gdzie zmarł 3 VI 1949 i
został pochowany. Odznaczony był
m.in. KrzyżemNiepodległości i krzy-
żami zasługi.

Za udostępnienie informacji i pa-
miątek rodzinnych dziękuję panu
Krzysztofowi Skorlińskiemu z
Leszna – wnukowi Władysława.
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