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22 października br. dokonano odbio-

ru ostatniego etapu robót w ramach roz-

budowy budynków Zespołu Szkoły Pod-

stawowej i Gimnazjum w Pudliszkach. 

Przypomnijmy, Ŝe inwestycja, która roz-

poczęła się 28 kwietnia 2011 r., była jed-

nym z najbardziej oczekiwanych, ale 

równieŜ kosztownych przedsięwzięć na 

terenie gminy Krobia w ostatnich latach, 

prawie w całości sfinansowanym z bu-

dŜetu Gminy Krobia.  

Warto w tym miejscu przypomnieć 

historię rozbudowy szkoły. W 1981 r., 

przy istniejącym budynku postawione 

zostały uŜywane baraki, które ze względu 

na zwiększająca się liczbę uczniów oraz 

brak środków finansowych na budowę 

obiektów murowanych, miały być roz-

wiązaniem doraźnym. Tymczasem baraki 

te słuŜyły uczniom praktycznie do ostat-

nich dni przed ich rozbiórką. Starania  

o likwidację baraków i zastąpienie ich 

obiektem murowanym nabrały tempa  

w 2005 r. Wówczas, m.in. dzięki stara-

niom dyrektor ZSPiG w Pudliszkach – 

Bogumiły Szolc, rozbudowa szkoły wpi-

sana została do Wieloletniego Planu In-

westycyjnego Gminy Krobia. Wkrótce 

powstał równieŜ projekt budowlany, któ-

rego autorem była Izabela Wrze-

śniewska. Niestety do roku 2007 nie było 

moŜliwości uzyskania dofinansowania na 

rozpoczęcie inwestycji. Szansa ta pojawi-

ła się dopiero w 2008 r. PoniewaŜ  

w chwili zaistnienia moŜliwości dofinan-

sowania, w budŜecie Gminy Krobia nie 

były zabezpieczone na ten cel środki fi-

nansowe, pomoc w zakresie zakupu do-

kumentacji projektowej zaoferowała fir-

ma HJ Heinz Polska S.A., która przezna-

czyła na ten cel kwotę 25 tys. zł. Tym 

samym skompletowano niezbędną doku-

mentację inwestycyjną i rozpoczęto in-

tensywne starania o pozyskanie środków 

na rozpoczęcie rozbudowy szkoły. Nie-

stety, pomimo iŜ sporządzony wniosek  

o dofinansowanie inwestycji ze środków 

Unii Europejskiej uzyskał pozytywną 

opinię, to na tzw. liście rankingowej zaj-

mował zbyt odległą pozycję, aby otrzy-

mać dofinansowanie. W związku z po-

wyŜszym Burmistrz Krobi Sebastian 

Czwojda postanowił przedstawić Radzie 

Miejskiej w Krobi propozycję realizacji 

inwestycji w oparciu o środki własne, 

pochodzące z gminnego budŜetu. Wnio-

sek burmistrza zyskał akceptację rad-

nych, co wiązało się z zabezpieczeniem 

odpowiednich środków finansowych  

w budŜecie gminy na lata 2011-2012.  

6 maja 2011 r. przystąpiono do za-

sadniczego etapu robót budowlanych, 

które rozpoczęło wyburzenie istniejącego 

baraku. Na chwilę tę czekała nie tylko 

społeczność szkolna, ale równieŜ pozo-

stali mieszkańcy Pudliszek. Kolejnym 

etapem rozbudowy szkoły była budowa 

dwukondygnacyjnego obiektu, częścio-

wo podpiwniczonego, z dwuspadowym 

dachem pokrytym papą termozgrzewal-

ną. Powierzchnia zabudowy nowej części 

szkoły wyniosła 398,5m2. Na parterze 

budynku zlokalizowano 3 sale lekcyjne 

(w tym jedną z zapleczem), salkę do za-

jęć specjalnych, gabinet higienistki, 

aneksy szatniowe, toalety dla kadry pe-

dagogicznej oraz pomieszczenia gospo-

darcze. Na piętrze powstały zaś 4 sale 

lekcyjne (w tym dwie z zapleczem),  

a takŜe toalety dla uczniów. Dodatkowo 

w piwnicy budynku utworzono dwa po-

mieszczenia gospodarcze – magazyny. 

Całość rozbudowy połączona została 

funkcjonalnie z istniejącym juŜ budyn-

kiem. Wartość robót, które wykonał Za-

kład Remontowo-Budowlany „REM-

BUD” Marek Konieczny z Drzewiec, 

wyniosła 1 140 090,00 zł.  

W ramach II etapu rozbudowy szko-

ły w Pudliszkach dokonano termomoder-

nizacji obiektu. Prace wykonała równieŜ 

firma „REM-BUD”, a ich wartość wy-

niosła 662 051,10 zł. W ramach termo-

modernizacji do istniejącego budynku 

szkoły podstawowej dobudowana została 

nowa kotłownia gazowa, w całym bu-

dynku wymieniono stolarkę okienną, 

ocieplono stropodach nad biblioteką 

(wraz z wymianą instalacji odgromowej  

i orynnowania), a takŜe ocieplono strop 

w piwnicy. W obiekcie wykonano po-

nadto nową instalacja c.o. oraz c.w.u.  

W budynku gimnazjum docieplono rów-

nieŜ istniejące dachy (wraz z wymianą 

instalacji odgromowej i orynnowania),  

a takŜe wymieniono całą stolarkę ze-

wnętrzną - drzwiową i okienną.  

Następny etap rozbudowy wiązał się 

z wyposaŜeniem nowopowstałego obiek-

tu w meble oraz inny niezbędny sprzęt  

i urządzenia. Dostawę zrealizowała  

w tym przypadku firma „METALBIT”  

z Barwic, a wartość zakupionego wypo-
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Stanisław Fenrych urodził się 14 

grudnia 1883 r. w Poniatowie. Po ukoń-

czeniu szkoły podstawowej podjął naukę  

w średniej szkole ogrodniczej w Szamo-

tułach, a w 1908 r. rozpoczął studia na 

Uniwersytecie w Berlinie. W 1919 r. ku-

pił majątek Pudliszki. W jego rękach zo-

stał on rozwinięty, rozbudowany i przy-

nosił znaczące efekty finansowe. W 1923 

r. poślubił Teresę Boszulak. W czasie II 

wojny został deportowany do Tarnowa. 

Po wojnie władze zakazały mu powrotu 

na teren powiatu gostyńskiego. Osiadł  

w Lesznie, gdzie pracował w Spółdziel-

ni „Rolnik”, a potem „Samopomoc 

Chłopska”. Zmarł 27 października 1955 

r. w sanatorium w Kościanie. W 2001 

roku, z inicjatywy ówczesnego probosz-

cza, ks. Ludwika Maćkowiaka zwłoki 

Stanisława i Teresy Fenrychów przenie-

siono z Leszna na cmentarz w Pudlisz-

kach.  

Stanisław Fenrych był wyjątkową 

postacią, człowiekiem o niezwykłej jak 

na swoje czasy wizji, wprowadzającym 

nowatorskie rozwiązania zarówno w 

dziedzinie produktów, jak i sposobu pro-

wadzenia firmy. Stworzył pręŜne przed-

siębiorstwo i dał podwaliny pod dzisiej-

szy sukces rynkowy produktów oznaczo-

nych marką Pudliszki. Dokonania zawo-

dowe pozwalają zaliczyć go do wybit-

nych postaci pierwszej połowy XX wie-

ku i do współtwórców przemysłu spo-

Ŝywczego-konserwowego w Polsce. Za-

ledwie 9 lat po odzyskaniu niepodległo-

ści prezydent Ignacy Mościcki uznał ma-

jątek Pudliszki za „wzór gospodarstwa 

rolno-przemysłowego w Polsce”. 

Sukces Majątku Pudliszki polegał 

równieŜ na tym, Ŝe Stanisław Fenrych, 

dbając o systematyczny rozwój firmy, 

podejmował szereg działań na rzecz pra-

cowników i ich rodzin. Wybudował 

tzw. „czworaki”, następnie rozpoczął 

budowę domów dwurodzinnych, a dla 

sezonowych pracowników postawił 

drewniane baraki. Wielkim osiągnięciem 

było uruchomienie ochronki dla dzieci 

pracowników. Dzieci otrzymywały posi-

łek oraz opieką wychowawcy w czasie, 

kiedy ich rodzice pracowali. Innym przy-

kładem działalności społecznej było 

otwarcie ambulatorium i zatrudnienie na 

stałe wykwalifikowanej pielęgniarki oraz 

lekarza dochodzącego dwa razy w tygo-

dniu. Z dochodów majątku została powo-

łana i wyposaŜona ochotnicza straŜ po-

Ŝarna, której obowiązkiem było chronić 

fabrykę i wieś. Oprócz działalności mają-

cej zapewnić poprawę warunków socjal-

nych, właściciel Majątku Pudliszki dbał 

takŜe o rozwój kulturalny. Z jego inicja-

tywy powstała orkiestra, uruchomił takŜe 

bibliotekę z czytelnią, był takŜe sponso-

rem badań archeologicznych naszego 

regionu. Szkoła w Pudliszkach otrzymy-

wała od Stanisława Fenrycha wiele da-

rów rzeczowych, w postaci pomocy na-

ukowych, dodatków do posiłków, a w 

wakacje rzemieślnicy zatrudnieni w fa-

bryce naprawiali ławki i malowali klasy 

na koszt fabryki.  

Po wybuchu II wojny światowej fa-

brykę zajęli Niemcy. Stanisław Fenrych 

otrzymał propozycję współpracy z Niem-

cami, ale odmówił i nie podpisał Volksli-

sty. Został wysiedlony do Tarnowa. Tam 

pomagał wysiedlonym oraz więźniom 

obozów koncentracyjnych i ich rodzi-

nom. 

Wszystkie te przykłady potwierdzają 

wraŜliwość Stanisława Fenrycha. Czło-

wieka pracowitego, wytrwałego i rzetel-

nego, doskonałego organizatora.  

Opracowała A. Przybył 

saŜenia wyniosła 110.296,50 zł. W ra-

mach realizowanej inwestycji przepro-

wadzono równieŜ roboty dodatkowe, 

które za kwotę 19 680,00 zł. wykonała 

firma „REM-BUD”. W budynku szkoły 

wykonano instalację hydrantową, dosto-

sowując tym samym obiekt do wymo-

gów przeciwpoŜarowych, a takŜe rozbu-

dowano instalację c.o. Ze względu na 

fakt, Ŝe do szkoły w Pudliszkach uczęsz-

czają osoby niepełnosprawne, w ramach 

inwestycji przeprowadzono ponadto pra-

ce, dostosowujące obiekt do potrzeb 

tychŜe osób. Za kwotę 14 tys. zł w bu-

dynku wybudowano podjazd do wózków 

inwalidzkich, a takŜe zaadaptowano ist-

niejący sanitariat na sanitariat dostoso-

wany do potrzeb osób niepełnospraw-

nych.  

Ostatnim etapem rozbudowy szkoły 

w Pudliszkach było uzupełnienie tynków 

zewnętrznych na ścianach i kominach 

oraz nałoŜenie warstwy kleju i siatki,  

a takŜe tynku akrylowego typu „

baranek”. Prace wykonała firma „Usługi 

dla budownictwa Marek Walczak, Marek 

Szałata” z Goliny, a ich wartość wynio-

sła 99 713,98. Na koniec naleŜy podkre-

ślić, Ŝe dzięki racjonalnemu gospodaro-

waniu środkami publicznymi oraz prze-

prowadzonym postępowaniom przetar-

gowym na kaŜdym etapie rozbudowy 

szkoły w Pudliszkach, wartość wykona-

nych prac zmniejszyła się z planowanych 

ok. 3,2 mln złotych do poziomu 2,4 mln 

złotych.  

Adam Sarbinowski 

Fot. P. Jastrzębski 
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27 października Gimnazjum w Pudlisz-

kach oficjalnie przyjęło za swojego patrona 

Stanisława Fenrycha. Na uroczystość przybyło 

wielu gości, wśród których znaleźli się m.in.: 

senator Marian Poślednik, wicekurator oświa-

ty Dorota Kinal, wicestarosta gostyński Janusz 

Sikora, burmistrz Sebastian Czwojda, dyrektor 

Delegatury w Lesznie Leszek Szczepaniak, 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Ire-

neusz Jóźwiak, radni Rady Miejskiej w Krobi, 

projektantka szkoły Izabela Wrześniewska  

i wielu innych. Cieszy fakt, Ŝe na uroczystość 

licznie przybyła rodzina Stanisława Fenrycha, 

a wśród nich Maria Czerwińska, bratanica pa-

trona szkoły, najstarsza z rodu. 

Stanisław Fenrych był nie tylko załoŜy-

cielem zakładu przetwórstwa owoców i wa-

rzyw, ale teŜ wielkim społecznikiem. Gdyby 

nie on, Pudliszki byłyby prawdopodobnie ma-

leńką, nie znaną szerzej wioską. Dziś znane są 

nie tylko w Polsce. Mimo tak licznych zasług, 

nie było w Pudliszkach miejsca poświęcone-

mu Stanisławowi Fenrychowi. Dlatego dyrek-

tor szkoły Bogumiła Szolc, przy aprobacie 

rodziców, nauczycieli i uczniów, rozpoczęła 

starania o przyjęcie przez gimnazjum imienia 

tego wielkiego człowieka. Propozycja ta spo-

tkała się z przychylnością gminnych radnych  

i w  czerwcu podjęli oni stosowną uchwałę, 

którą podczas uroczystości odczytał Przewod-

niczący Rady Miejskiej w Krobi Ireneusz 

Jóźwiak. Maria Czerwińska, która przed wojną 

bywała w Pudliszkach stwierdziła, Ŝe przyję-

cie przez szkołę jego imienia, to jeden z naj-

piękniejszych sposobów odwdzięczenia się.  

„UwaŜam, Ŝe stryj przeŜywa z nami to, Ŝe tak 

wspaniale został doceniony” – dodała wzru-

szona bratanica. Sebastian Czwojda, gratulując 

wyboru patrona powiedział: „Spośród wszyst-

kich osób, które na przestrzeni wieków przy-

czyniły się do rozbudowy miejscowości Pu-

dliszki, nie było trafniejszego wyboru, niŜ Sta-

nisław Fenrych”. Burmistrz Krobi wyraził teŜ 

zadowolenie z faktu, Ŝe wszystkie lokalne 

szkoły noszą imiona związane z naszą gminą. 

Nadanie imienia połączono z innym waŜ-

nym dla całej społeczności szkolnej wydarze-

niem, oficjalnym otwarciem nowej części bu-

dynku szkolnego. „Mamy ogromne szczęście, 

Ŝe szkołę w Pudliszkach otaczają ludzie, któ-

rzy kontynuują dzieło naszego patrona” – po-

wiedziała Bogumiła Szolc, przybliŜając dzieje 

budowy nowej części szkoły i dziękując 

wszystkim, którzy przyczynili się do jej po-

wstania. Bezpośrednim impulsem do działania 

były słowa posłanki Krystyny Łybackiej, która 

w 2005 r. odwiedziła pudliszkowską placów-

kę. Powiedziała wtedy: „Jeśli chcecie mieć 

nową szkołę, to ją wybudujecie. Jest teraz tyle 

moŜliwości, tylko trzeba chcieć, a wy narzeka-

cie”. Dzięki staraniom, cięŜkiej pracy i Ŝyczli-

wości wielu ludzi we wrześniu 2012 r. ucznio-

wie mogli rozpocząć naukę w nowym, cie-

płym i przestronnym budynku. Pełna nazwa 

zespołu szkół w Pudliszkach, która obowiązu-

je od września tego roku brzmi: Zespół Szkoły 

Podstawowej z klasami integracyjnym im. 

generała Franciszka DzierŜykraja-

Morawskiego i Gimnazjum z klasami integra-

cyjnymi im. Stanisława Fenrycha w Pudlisz-

kach. 

 Z okazji tej podwójnej uroczystości przy-

gotowano wyjątkową część artystyczną,  

w której zaprezentowali się uczniowie ZSPiG 

w Pudliszkach oraz Szkoły Filialnej w Ciołko-

wie. Dzieci i młodzieŜ w niezwykle interesują-

cy i wzruszający sposób przybliŜyli postać 

nowego patrona. Zebrani przenieśli się do stu-

dia telewizyjnego, w którym zaproszeni goście 

opowiadali o Ŝyciu i działalności Stanisława 

Fenrycha. Ich wypowiedzi uzupełniał taniec  

i śpiew oraz specjalnie na tę okazję nakręcone 

filmy o patronie.  

Ostatnim punktem uroczystości było 

zwiedzanie nowej części szkoły oraz starannie 

przygotowanych wystaw. MoŜna było obej-

rzeć pamiątki po Stanisławie Fenrychu, zapo-

znać się z sukcesami uczniów oraz zobaczyć 

jak powstawał nowy budynek.  

Jak powiedziała wicekurator oświaty Do-

rota Kinal: „Przyjęcie imienia Stanisława Fen-

rycha bardzo zobowiązuje. Zobowiązuje na-

uczycieli, pracowników szkoły, młodzieŜ, 

dzieci do tego, by swoją postawą rzetelnie  

i systematycznie podchodzili do swoich obo-

wiązków”. 

A. Przybył 

W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie z Pudliszek oraz Ciołkowa 

Symboliczne przecięcie wstęgi  Rodzina S. Fenrycha ogląda wystawę 


