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Los, jaki spotka³ Janka i W³adziê nie by³ wyj¹tkowy. Wiele dzieci i m³odych lu-
dzi w czasie II wojny œwiatowej ginê³o w podobnych okolicznoœciach, albo w oko-
licznoœciach – jeœli mo¿na tutaj przyk³adaæ jak¹kolwiek miarê – jeszcze bardziej
tragicznych. 

Wyj¹tkowi byli oni – m³odzi ludzie, prawie jeszcze dzieci, które nosi³y w sobie
dopiero zapowiedzi przysz³ej doros³oœci. Doros³oœci, której za spraw¹ zbrodni
usankcjonowanej prawami wojny, nie dano szansy zaistnienia. Wraz z nimi ode-
sz³o wiele nadziei i radoœæ ich rodziców i przyjació³, ale nie odesz³a pamiêæ o nich.
Dziêki cz³owiekowi, który za swój cel obra³ zbieranie i spisywanie wojennych lo-
sów mieszkañców naszych okolic – szczególnie okolic W¹sowa, zapamiêtamy
imiona i okolicznoœci tragicznej œmierci pochowanych na wytomyskim cmenta-
rzu Janka z Ró¿y i W³adzi z W¹sowa. Byli oni ofiarami najbardziej zbrodniczych
systemów  w dziejach œwiata: nazizmu i komunizmu.  Oba wystêpowa³y pod
czerwon¹ flag¹, na której jeden umieœci³  swastyke, a drugi sierp i m³ot. Pierwszy
doczeka³ siê Norymbergi, a drugi nadal usi³uje mamiæ swoj¹ „postepowoœci¹”.

Starania Mieczys³awa Janasa, mieszkañca W¹sowa, nie ograniczaj¹ siê jednak
do refleksyjnej analizy ¿ycia i œmierci nieznanych nam ofiar II wojny œwiatowej
pochowanych na wytomyskich cmentarzach. Ocalaj¹c pamiêæ niewinnych ofiar,
dba te¿ o jedyn¹ czasem, pozosta³¹ po nich pami¹tkê – ich groby. 

O wspó³pracy podejmowanej przez Mieczys³awa Janasa z Wielkopolskim
Urzêdem Wojewódzkim w Poznaniu, Wydzia³em Krajowym Rady Ochrony Pa-
miêci Walk i Mêczeñstwa, Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem
oraz miejscowymi w³adzami dla upamiêtnienia wojennych grobów Polaków i ¯y-
dów przeczytacie Pañstwo równie¿ w tekœcie Aleksandry Tabaczyñskiej, zamiesz-
czonym w dziale Tu i teraz.

Sylwia Kupiec 

Mieczys³aw Janas

Opowieœæ o Janku Bergerze i W³adzi Grocholewskiej  

ofiarach „...w³adzy nieludzkiej”



W³adzia

W zwi¹zku z tym, ¿e od wkroczenia wojsk sowieckich w 1945 roku i ucieczki
ludnoœci niemieckiej z naszych terenów minê³o ju¿ 66 lat, trudno jest znaleŸæ kogoœ
znaj¹cego dok³adnie okolicznoœci œmierci W³adzi Grocholewskiej, córki Józefa
i Katarzyny z W¹sowa, urodzonej tam 3 czerwca 1921 roku. Wiadomo nam wszyst-
kim, ¿e w czasie okupacji niemieckiej przymusowo zosta³a skierowana do pracy
w charakterze pomocy domowej w gospodarstwie niemieckiego gospodarza gdzieœ
pod Trzcielem. Tam te¿ skierowanie mia³ niejaki p. Zerbe (z niem. Cerba) z Lipki
Wielkiej ko³o Wytomyœla w gminie Lwówek. Niestety, nie mogê trafiæ na jego œlad.
Wiem tylko od pani Kahl z Ró¿y, ¿e po wojnie doje¿d¿a³ on do Ró¿y, by wyplataæ
wiklinowe koszyki u pana Przybylaka. Jest najbardziej prawdopodobne, ¿e to on
przekaza³ rodzinie W³adzi, mieszkaj¹cej niedaleko Ró¿y, szcz¹tkowe informacje do-
tycz¹ce jej tragicznego losu, które przedstawia³y siê mniej wiêcej tak...

Nadci¹gaj¹cy od wschodu front spowodowa³ ewakuacjê zamieszkuj¹cej Wiel-
kopolskê ludnoœci niemieckiej na teren Rzeszy. Niemcy w poœpiechu ³adowali na
wozy trochê niezbêdnych rzeczy i opuszczali swoje gospodarstwa, zostawiaj¹c ca³y
inwentarz ¿ywy i – oczywiœcie – polskich parobków, przykazuj¹c im opiekê nad do-
mostwami i zwierzêtami, zaznaczaj¹c równoczeœnie, ¿e oni najdalej za dwa tygodnie
wróc¹ (tak obiecywa³y im w³adze niemieckie), wiêc maj¹ dbaæ o wszystko i wszyst-
kiego pilnowaæ. Niestety, rzeczywistoœæ okaza³a siê dla nich zgo³a inna, gdy¿ front
siê nie zatrzyma³ ani nie cofa³, tylko w du¿ym tempie par³ na Berlin. Ogromne ma-
sy wojsk przetacza³y siê przez nasze tereny, b³yskawicznie likwiduj¹c wszelkie punk-
ty oporu. Polscy robotnicy, pozostaj¹cy na opuszczonych przez Niemców gospodar-
stwach, czuj¹c siê zagro¿eni, organizowali siê w kilku lub nawet kilkunastu, i wspól-
nie, w kolejnych gospodarstwach, na których dot¹d s³u¿yli, odpasali zwierzêta lub
robili udój, a potem w ca³ej grupie udawali siê do nastêpnego gospodarstwa.
W jednej z takich grup znalaz³a siê te¿ W³adzia Grocholewska. Sytuacja tej grupy
by³a o tyle dobra, ¿e mia³a ona do dyspozycji konie i wóz, którym razem obje¿d¿ali
poszczególne gospodarstwa. 

Zaraz po odejœciu wojsk z g³ównej linii frontu, ich miejsce wype³ni³y ró¿nego ro-
dzaju oddzia³y pomocnicze. By³y to wojska zaopatrzenia, ³¹cznoœci, tabory z amuni-
cj¹, oddzia³y porz¹dkowe, regulacji ruchu, kontroli, transportu sanitarnego oraz
NKWD. Namno¿y³o siê te¿ obcych, wielu narodowoœci, którzy czuj¹c siê panami
sytuacji, robili co chcieli (nasi rodzice i dziadkowie mówili o nich, ¿e by³y to „³ajzy
pozafrontowe”). Dopuszczali siê ró¿nego rodzaju nieprawoœci – prawie ci¹gle pija-
ni, okradali mieszkania i ludzi, i to nie tylko z kosztownoœci, ale nawet z przedmio-
tów codziennego u¿ytku. Miejscowa ludnoœæ by³a wobec nich bezbronna, nie mia-
³a do kogo zwróciæ siê o pomoc, gdy¿ ¿adnej w³adzy jeszcze nie by³o. Norm¹  sta³o
siê rozstrzeliwanie ¿o³nierzy niemieckich poddaj¹cych siê do niewoli, gwa³ty zbioro-
we na kobietach – bez wzglêdu na wiek i narodowoœæ, przymuszanie do ró¿nego ro-
dzaju pos³ug i robót, a kto by siê opar³, to bez ceregieli – kula w ³eb. 

2 lutego 1945 roku, pod Trzcielem, grupka by³ych niemieckich parobków,
wœród których by³a te¿ W³adzia, przemieszczaj¹c siê wozem od gospodarstwa do go-
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spodarstwa, na odpasanie zwierz¹t i udój, zosta³a zatrzymana na polnej drodze
przez kilku so³datów. Okr¹¿yli oni wóz, œci¹gnêli z niego W³adziê, a pozosta³ym ka-
zali jechaæ dalej, krzycz¹c „wy paszli won” i posy³aj¹c nad ich g³owami seriê z pepe-
szy. Co siê potem sta³o… nikt nie wie. Parobcy odjechali najprêdzej jak siê da³o
i wrócili do swoich domów.

Ojciec W³adzi d³ugo oczekiwa³ na jej powrót do domu, denerwuj¹c siê, ¿e tak
d³ugo jej nie ma. W koñcu wzi¹³ rower i pojecha³ do tego gospodarstwa, w którym
s³u¿y³a, ale tam jej nie znalaz³. JeŸdzi³ po okolicy, rozpytuj¹c wszystkich, a¿ wreszcie
znalaz³ jej cia³o, porzucone gdzieœ pod ca³kiem innym gospodarstwem. Rozpacz je-
go by³a ogromna. Có¿ mia³ wtedy zrobiæ. Uda³o mu siê znaleŸæ w jednym z zabudo-
wañ du¿y worek, do którego w³o¿y³ cia³o córki, obwi¹za³ jakimœ sznurem, prze³o¿y³
na rower i prowadzi³ go w kierunku domu. Nikt z nas nie jest w stanie wyobraziæ so-
bie dzisiaj jego rozpaczy. Prowadzi³ rower polnymi, a raczej leœnymi, drogami przez
Przychodzko, do £omnicy. Zbiegiem okolicznoœci spotka³ tam swego s¹siada, Stani-
s³awa Boche. On zabra³ cia³o W³adzi na wóz i przywióz³ do W¹sowa. Potem zosta³a
pochowana na wytomyskim cmentarzu. Pani Wanda Królik z W¹sowa (z d. Na-
wrot, rocznik 1921, s¹siadka i kole¿anka szkolna W³adzi), s³ysza³a, ¿e W³adzia zosta-
³a zastrzelona, o czym mia³a œwiadczyæ rana postrza³owa g³owy.
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Stary  grób   W³adzi Grocholewskiej, którym opiekowa³ siê Mieczys³aw  Janas i nowy nagrobek, 
z god³em Rzeczypospolitej, na nowym cmentarzu



Janek

Janek Berger urodzi³ siê 15 grudnia 1925 roku w domu swej babci Katarzyny
w Ró¿y. Jego mama, Anna, podobnie jak pozostali cz³onkowie rodziny, pracowa³a
fizycznie na maj¹tku ziemskim Zdzis³awa Grzymka w Ró¿y. Janek nie mia³ ojca ani
dziadka, bowiem m¹¿ babci Katarzyny, Emil zagin¹³ w Niemczech podczas I wojny
œwiatowej, a mama Anna by³a niezamê¿na. Rolê „zastêpczego” dziadka pe³ni³ szwa-
gier babci, Stanis³aw Kucz, który mieszka³ w samym œrodku wsi i mia³ du¿e gospo-
darstwo rolne. By³ on te¿ so³tysem Ró¿y, powszechnie znanym jako „Wujoszek”.
Rolê taty Janka krótko spe³nia³ brat Anny, Emil, lecz niebawem o¿eni³ siê i sam zo-
sta³ ojcem syna, Stefana, który zreszt¹ do dziœ mieszka w Ró¿y, w tym samym domu. 

Janek Berger by³ ch³opcem bardzo mi³ym i powszechnie lubianym, nie tylko
w rodzinie, ale i wœród innych mieszkañców Ró¿y. Maj¹c siedem lat rozpocz¹³ na-
ukê w Szkole Powszechnej w Ró¿y. Najpierw uczy³ go pan Trojanek, a po zmianie
nauczycieli, w 1934 roku, pan Czes³aw Przyby³. Chodzi³ te¿ do Wytomyœla na na-
ukê religii oraz katechizmu i w tamtejszym koœciele parafialnym, w wieku 10 lat,
przyst¹pi³ do I Komunii Œw. Chocia¿ uczy³ siê przeciêtnie, ¿adnych problemów ni-
gdy z nim nie by³o. Wzrastaj¹c w latach, okaza³ siê byæ bardzo zaradnym i pomys³o-
wym majsterkowiczem. Mia³ ogromne zdolnoœci manualne, z tego te¿ powodu na-
zywano go „z³ot¹ r¹czk¹”. Lubi³ zawsze coœ po¿ytecznego zrobiæ. Chêtnie te¿ poma-
ga³ innym. Ju¿ wówczas trochê na siebie zarabia³, pomagaj¹c rolnikom w pracach
polowych i gospodarczych. Mia³ wielkie marzenie – zostaæ konstruktorem samolo-
tów, a potem lotnikiem. Jednak jego marzenia prys³y z chwil¹, gdy powa¿nie
zachorowa³a jego mama. Przesz³a operacjê usuniêcia po³owy ¿o³¹dka i d³ugo choro-
wa³a. Janek bardzo kocha³ swoj¹ mamê i w czasie choroby, jak móg³, tak jej pomaga³
i stara³ siê o ni¹ dbaæ. Wówczas to postanowi³, ¿e wyuczy siê zawodu stolarza, aby
jak najszybciej zacz¹æ zarabiaæ na utrzymanie swoje i mamy. 

Nadszed³ rok 1939. Powszechnie ju¿ mówi³o siê o wojnie. Mobilizacja w sierp-
niu i wybuch wojny 1 wrzeœnia, przekreœli³y wszystkie plany Janka. Gdy Niemcy ude-
rzy³y na Polskê, powsta³a wœród ludnoœci polskiej wielka panika. Ewakuowa³y siê
wszystkie w³adze i policja, a po krótkich walkach o Zb¹szyñ, wycofa³y siê te¿ znajdu-
j¹ce siê tu nieliczne oddzia³y Wojska Polskiego. Rozpocz¹³ siê te¿ nap³yw uciekinie-
rów z nadgranicznych wiosek. Wzmo¿ona aktywnoœæ propagandowa tutejszych
Niemców jeszcze bardziej potêgowa³a strach. Nie wiadomo by³o, czy uciekaæ, czy zo-
staæ. Sytuacja wymyka³a siê spod kontroli. Radio by³o na wsi rzadkoœci¹, a nieliczne
telefony ju¿ nie dzia³a³y. Dociera³y tylko ustne – i to czêsto sprzeczne lub przesadzo-
ne – wiadomoœci. Piêciu m³odych ch³opaków z Ró¿y postanowi³o osobiœcie zorien-
towaæ siê w sytuacji. Byli to: Stefan Kucz, Janek Kucz, Czes³aw Ha³aduda, nieznany
z nazwiska czwarty ch³opak i Janek Berger. Mieli rowery, którymi przemierzali oko-
licê, a potem wracali do wsi i opowiadali o tym, co widzieli. 

Wieczorem, 7 wrzeœnia, dotar³a do Ró¿y wiadomoœæ o tym, ¿e wojska niemiec-
kie wesz³y ju¿ do Nowego Tomyœla i ¿e s¹ serdecznie witane przez miejscowych
Niemców. Nastêpnego dnia, wczesnym rankiem, ch³opcy z Ró¿y, zabrawszy ze sob¹
tornistry z niewielkim baga¿em, wsiedli na rowery i pojechali w kierunku Poznania.
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Janek Berger w drugim rzêdzie, trzeci od lewej. U do³u z prawej Janek Kucz, który  opowiedzia³
historiê œmierci Janka Bergera. Pierwszy z prawej, w 3 rzêdzie Czes³aw Ha³aduda - kolega który by³ 

z Jankiem w lesie w dniu œmierci,  8  wrzeœnia 1939. 

Janek Berger z siostr¹ babci, pierwszy z lewej w rzêdzie dzieci.  Z prawej strony Janka jego dziadek
zastêpczy - Stanis³aw Kucz, zwany Wujoszkiem - so³tys Ró¿y



Przedtem jednak zatrzymali siê przy sklepie Gustawa Wintra i tam Janek Berger ku-
pi³ dla wszystkich oran¿adê i cukierki. Tego dnia by³ dla kolegów nadzwyczaj mi³y
i hojny. Chcia³ te¿ podzieliæ siê z nimi swoimi pieniêdzmi, ale oni ich nie przyjêli.
Jad¹c dalej, jeszcze w Michorzewie, zakupi³ dla wszystkich jakieœ s³odycze. Kiedy do-
je¿d¿ali do Buku, us³yszeli strzelaninê i zauwa¿yli, ¿e na niektórych domach wisz¹
niemieckie flagi ze swastyk¹. Postanowili zaraz wróciæ do Ró¿y. (Znanych jest wiele
takich przypadków, kiedy to uciekinierzy, odjechawszy od swoich domostw kilka
kilometrów, zawracali). Gdy dotarli na powrót do skrzy¿owania przy leœniczówce
miêdzy Kuœlinem a W¹sowem, na zakrêcie zobaczyli nadje¿d¿aj¹cych w ich kierun-
ku ¿o³nierzy niemieckich na rowerach. By³ to 10. osobowy oddzia³ zwiadowczy, do-
wodzony przez Kurta Fimmela, niemieckiego m³ynarza z wiatraka w W¹sowie. Je-
chali szybko. Byli ju¿ na wysokoœci wysokiej skarpy przy œcie¿ce, gdzie w 1945 roku
zastrzelono Miko³ajczyka z Michorzewka. Pierwszy z ch³opaków prawie krzykn¹³:
„ju¿ s¹”, a wszyscy ch³opcy stanêli jak wryci. 

Janek Berger jecha³ w pewnej odleg³oœci, na koñcu grupy. Gdy zobaczy³, co siê
dzieje, tak siê przestraszy³, ¿e natychmiast zawróci³ rower, przeskoczy³ na drug¹ stro-
nê szosy i ile si³ w nogach zacz¹³ uciekaæ w las. Wjecha³ na leœn¹ drogê prowadz¹c¹
do starej cegielni, gdzie obecnie mieszka rodzina Kliœków. ¯o³nierze widz¹c to za-
czêli krzyczeæ: „Halt! Halt! Zurück!”. Jednak Janek decyzji o ucieczce nie zmieni³
i stara³ siê znikn¹æ wœród drzew. 

Jeden z ¿o³nierzy, z czo³a oddzia³u, szybko zeskoczy³ z roweru, prze³adowa³ kara-
bin, wycelowa³ i wystrzeli³ w jego kierunku. To tym bardziej przerazi³o pozosta³ych
ch³opaków, tak ¿e prawie nie umieli wyt³umaczyæ, kim s¹ i dok¹d jad¹. Najpierw
ich zrewidowano, a potem przy pomocy Fimmela, który t³umaczy³ rozmowê, prze-
s³uchano. Nastêpnie zaprowadzono ich do leœniczówki i tam zamkniêto w budyn-
ku gospodarczym. Uwolnieni zostali dopiero po jakimœ czasie, ale ju¿ przez innych
¿o³nierzy, z nadci¹gaj¹cych du¿ych oddzia³ów wojsk niemieckich, którzy tam siê za-
trzymali na krótki odpoczynek. Ponownie zostali wylegitymowani i przes³uchani
przez jakiegoœ oficera. Kaza³  im zabraæ swoje rowery i wracaæ do domu. Zobaczyli
wtedy du¿o wojska, samochodów i niemieckich czo³gów. Wokó³ leœniczówki po-
ustawiane by³y sto³y, obficie zastawione jedzeniem i piciem, a przy nich w rado-
snych nastrojach siedzieli niemieccy oficerowie. Tak w³aœnie goœci³ ich, mieszkaj¹-
cy tam leœniczy, Joachim, równie¿ Niemiec. Ca³a szosa by³a zajêta przez wozy i sa-
mochody, a ¿o³nierze le¿¹c odpoczywali na poboczach z jednej i drugiej strony.
Przera¿eni widokiem takiej iloœci wojska, ch³opcy nie mieli odwagi jechaæ szos¹,
wiêc prowadzili rowery lasem, tu¿ za torami, potykaj¹c siê o zaroœla i druty telefo-
niczne. To wycofuj¹cy siê oddzia³ saperski Wojska Polskiego pozrywa³ je i wci¹gn¹³
do lasu. Dalej ju¿ bez przeszkód, pod wieczór, powrócili do Ró¿y. Tam opowiedzie-
li o tym, co im siê przydarzy³o i o tym, ¿e Janek uciek³ do lasu. 

Wszyscy z niepokojem wygl¹dali powrotu Janka. Mama, babcia, ca³a rodzina
oraz jego koledzy przez trzy dni czekali na pró¿no. Janek nie wraca³. Przez ten czas
ju¿ wiele siê zmieni³o. Niemcy zaczêli zaprowadzaæ swoje porz¹dki. Tu¿ za woj-
skiem frontowym wesz³y oddzia³y tzw. „Einzatzgruppe”, które wprowadzi³y godzinê
policyjn¹ dla ludnoœci polskiej oraz zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. Za-
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Zdjêcie szkolne z  1934 roku.  Janek siedzi na dole, drugi z prawej strony.  
Wœród uczniów nauczyciel Trojanek

Œlub Emila Berger, brata Anny - mamy Janka. U góry pierwsza z lewej mama Anna Berger 
ciastem w  rêku. Janek Berger z dwoma babciami (Katarzyna i Magdalena - siostry)



czê³y siê aresztowania, przes³uchania, rewizje, inaczej mówi¹c – terror. Bano siê wy-
chodziæ z domu. Pomimo tego, kilka osób podjê³o próbê odszukania Janka, jednak
bez rezultatu. W tej sytuacji nowo wybrany so³tys Ró¿y – Niemiec, Gustaw Winter,
zorganizowa³ grupê poszukiwawcz¹. Wystawi³, na nazwiska swoich dwóch synów,
Adolfa i Herberta – przepustkê dla przewodników i t³umaczy, na wypadek zatrzy-
mania ich przez patrol wojskowy lub ¿andarmów. Tym razem poszukiwania przy-
nios³y rezultat. Niestety, 13 wrzeœnia, a wiêc piêæ dni po wkroczeniu Niemców, zna-
leziono martwego Janka. 

Widok by³ makabryczny. Po dok³adnych oglêdzinach cia³a i na podstawie œla-
dów pozostawionych na du¿ym odcinku drogi, stwierdzono, ¿e Janek by³ ranny.
Kula oddana z karabinu ¿o³nierza – zwiadowcy, przechodz¹c przez plecy, wyrwa³a
dziurê w brzuchu. Nie by³y to jednak jedyne obra¿enia, jakie odniós³ Janek. Mia³
te¿ roztrzaskan¹ kolbami karabinów g³owê. W lesie pozosta³y wyraŸne œlady pope³-
nionej zbrodni. Wskazywa³y one równie¿ na to, ¿e ¿y³ jeszcze, kiedy szukaj¹c ratun-
ku, czo³ga³ siê w g³¹b lasu oko³o 100 metrów, i dopiero tam umar³. Dzia³o siê to
pewnie w tym czasie, kiedy jego koledzy byli ju¿ zamkniêci na leœniczówce.
Z pewnoœci¹ trzech ¿o³nierzy ruszy³o za nim w las i ciê¿ko rannego dogonili. Gdy
zobaczyli, w jakim jest stanie, nawet nie próbowali mu pomóc, tylko bestialsko
dobili. Oprawcy zabrali mu te¿ wszystkie pieni¹dze, które mia³ przy sobie. Stoj¹cy
pod drzewem rower i tornister szkolny Janka, jakiœ czas potem, gdy ju¿ opad³y liœcie
z drzew, widywali z okien wagonów pasa¿erowie kolejki w¹skotorowej. Przed zim¹
ktoœ go stamt¹d zabra³. 

Cia³o Janka przewieziono do Ró¿y. Trumnê „na poczekaniu” zrobi³ Stanis³aw
Galas, stolarz i ko³odziej z W¹sowa, a by³y ju¿ so³tys Stanis³aw Kucz, „Wujoszek”,
za³atwi³ u ksiêdza Echausta bezp³atny pochówek. Dziewczêta z Ró¿y uplot³y
girlandê z wielobarwnych goŸdzików, przyniesionych z ogrodu pana Grzymka
i ustroi³y ni¹ trumnê. Pogrzeb odby³ siê nastêpnego dnia. 

Pochowano go na starym cmentarzu w Wytomyœlu, a obok niego kilka lat po
wojnie jego babciê Katarzynê. Po tych wydarzeniach rozpacz w rodzinie, wœród
krewnych, kolegów i ca³ej wioski by³a ogromna. Mama Janka najboleœniej prze¿y-
wa³a œmieræ syna, by³ jedynym jej dzieckiem. Nawet bêd¹c ju¿ w podesz³ym wieku,
czêsto go wspomina³a, lamentuj¹c: „gdybym ja go jeszcze dziœ mia³a, to moje ¿ycie
by³oby ³atwiejsze, radosne i szczêœliwe”. Zmar³a w 1984 roku. 

***
Grób Janka Bergera zawsze by³ zadbany, uporz¹dkowany i ozdobiony kwiatami.

Jednak¿e dla obcego przechodnia, pozostawa³ jakby bezimienny. Nie by³o na nim
¿adnego napisu ani krzy¿yka. Gdy w 2009 roku obchodzono 70. rocznicê wybu-
chu II wojny œwiatowej, uda³em siê do ks. proboszcza Wojciecha Sza³aty z zapyta-
niem i proœb¹, czy pozwoli mi postawiæ krzy¿ na grobie Janka, t³umacz¹c, ¿e jest to
grób wojenny, a spoczywaj¹cy w nim ch³opak, by³ pierwsz¹ ofiar¹ hitlerowców na
terenie naszej parafii. Proboszcz wyrazi³ zgodê. Wzi¹³em wiêc stary dêbowy krzy¿,
pozostawiony przez kogoœ przy œmietniku i – wraz z synem Marcinem – odnowi-
³em. Umieœci³em na nim pasyjkê oraz tabliczkê z informacj¹ i zdjêciem, i postawi-
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³em na grobie. Fakt ten upamiêtni³o nawet parafialne pismo „G³os od œw. Micha-
³a”. Jednak nie wszystko by³o po mojej myœli, bo brakowa³o jeszcze prawnej opieki
nad grobem. Dopiero, gdy podj¹³em inicjatywê postawienia tablicy upamiêtniaj¹-
cej hitlerowski obóz pracy przymusowej, pan Adam Kaczmarek – inspektor z Urzê-
du Wojewódzkiego w Poznaniu, zaj¹³ siê tym tematem. Przyj¹³ on moje wnioski
o uznanie grobów Janka Bergera oraz W³adys³awy Grocholewskiej za groby wojen-
ne. Podczas jego wizyty, wraz z Naczelnym Rabinem – Michaelem Schudrichem
oraz naczelnik Adriann¹ Zieliñsk¹ z Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, za-
twierdzono równie¿ – jako wojenne – groby ¯ydów zmar³ych w hitlerowskim obo-
zie pracy, a pochowanych na wytomyskim cmentarzu. 

W listopadzie 2011 roku na grobach Janka i W³adzi ustawiono ufundowane
przez w³adze nowe, bia³e nagrobki. Z perspektywy odleg³ego ju¿ czasu, trudno dziœ
coœ powiedzieæ o bohaterstwie Janka – no bo teraz ju¿ wiemy, ¿e niepotrzebnie ucie-
ka³. Pozosta³ym ch³opakom nic siê przecie¿ nie sta³o. On jednak „nie da³ siê wzi¹æ
¿ywcem”.

Fot.: Fot. archiwum Mieczys³awa Janasa i Jakub Czeka³a
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Stary grób Janka Bergera, którym opiekowa³ siê Mieczys³aw  Janas i nowy nagrobek, 
z god³em Rzeczypospolitej, na starym cmentarzu



Aleksandra Tabaczyñska

Wiêzi miêdzypokoleniowe z nowotomyskiej perspektywy
— kryzys czy rozkwit

[…] jak trudno ustaliæ imiona wszystkich tych
co zginêli w walce z w³adz¹ nieludzk¹ [...]
jesteœmy mimo wszystko stró¿ami naszych braci
niewiedza o zaginionych podwa¿a realnoœæ œwiata [...]

Zbigniew Herbert „Pan Cogito o potrzebie œcis³oœci”

W Europejskim Roku Aktywnoœci Ludzi Starszych i Solidarnoœci Miêdzypoko-
leniowej  „Nie tylko róbmy coœ dla ludzi starszych, ale traktujmy ich jako odpowie-
dzialnych cz³onków spo³ecznoœci, w której ¿yj¹. Pozwólmy im czynnie uczestniczyæ
w projektach, które tworzymy, planach, które realizujemy i w dialogu, który prowa-
dzimy” - napisa³ Jan Pawe³ II w liœcie wystosowanym do uczestników II Konferencji
ONZ w Madrycie w 2002 roku, poœwiêconej w³aœnie starszemu pokoleniu. Do od-
powiedzialnoœci za osoby starsze i opiekê nad nimi nastêpca Piotra wezwa³ nie tyl-
ko ich rodziny, lecz tak¿e instytucje zajmuj¹ce siê sprawami spo³ecznymi i ochron¹
zdrowia. 

Rok 2012 zosta³ og³oszony, Europejskim Rokiem Aktywnoœci Ludzi Starszych
i Solidarnoœci Miêdzypokoleniowej. Brak pozytywnego wizerunku emerytów i ren-
cistów, spychanych czêsto na margines ¿ycia spo³ecznego to najbardziej uderzaj¹ce
zjawisko XXI wieku. Rencista czy emeryt nie jest przecie¿ ciê¿arem, lecz bogac-
twem, które wspiera kszta³towanie dobrobytu ca³ego spo³eczeñstwa.

Mieczys³aw Janas, cz³onek Zwi¹zku Emerytów i Rencistów, przebywaj¹cy na ren-
cie od dwudziestu lat, nie czeka³ na tak sprzyjaj¹cy, osobom nie pracuj¹cym zawo-
dowo, klimat spo³eczny. Rozwija³ swoje pasje, nie ¿a³owa³ czasu ani zaanga¿owania,
nie ogl¹da³ siê na ewentualn¹ pomoc innych, czy koszty zwi¹zane ze swoj¹ dzia³al-
noœci¹, zarówno te materialne, jak i niematerialne. 

Warto siê zastanowiæ nad rachunkiem zysków i strat, zwi¹zanym z tak w³aœnie
z tak pojêt¹ aktywnoœci¹ pozazawodow¹. Czy ten bilans dzia³alnoœci pasjonata hi-
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storii ziemi w¹sowskiej i wytomyskiej ziemi, wyszed³ na zero? Czy szeroka oferta za-
jêæ rekreacyjno-kulturalnych, w odniesieniu do emerytów i rencistów wyczerpuje
ich oczekiwania? Czy te¿ na pierwszy plan wysuwa siê konsekwencja w d¹¿eniu do
celu, postawa i determinacja, jaka charakteryzuje osoby skuteczne w dzia³aniu, nie-
zale¿nie od grupy wiekowej spo³eczeñstwa, do której przynale¿¹? A i sam cel musi
byæ wa¿ny w wymiarze uniwersalnym, bo tylko taka dzia³alnoœæ przynosi satysfak-
cjê autorowi i po¿ytek innym. I wreszcie, koniecznie nale¿y dzieliæ siê swoimi od-
kryciami, by posiadana wiedza, nie odesz³a wraz z nami.

D¹¿enia Mieczys³awa Janasa
Nie trzeba chyba nikogo przekonywaæ, jak wa¿ne jest poznawanie historii i lo-

sów ludzi, których ju¿ nie ma wœród nas, choæ przecie¿ nie ka¿dego interesuj¹ daw-
ne dzieje. Du¿o bardziej interesuj¹ce wydaj¹ siê byæ biografie sportowców, akto-
rów, muzyków. Fascynuj¹ nas ich dokonania, chcielibyœmy coœ wiêcej o nich wie-
dzieæ, bo s¹ s³awni i tak inni od nas.

Okazuje siê jednak, ¿e skromne ¿ycie oraz czêsto tragiczne wydarzenia z odleg³ej
przesz³oœci mog¹ byæ równie interesuj¹ce dla nas – tu i teraz. Zdarzenia sprzed lat,
nawet te, które nas bezpoœrednio nie dotycz¹, stanowi¹ przecie¿ o naszej to¿samo-
œci. Trzeba te¿ nieustannie przypominaæ m³odym pokoleniom, ¿e prawdziwe ¿ycie,
jeœli nie ma byæ chwiejne i niepewne, domaga siê „korzeni” i mocnego „fundamen-
tu”.

Mieczys³aw Janas mieszka w W¹sowie, jest cz³onkiem Stowarzyszenia Mi³oœni-
ków Ziemi W¹sowskiej. Kocha pszczo³y, ma 15 rodzin pszczelich. Lubi obserwo-
waæ œrodowisko przyrodnicze, przez wiele lat równolegle pracowa³ na roli i jako œlu-
sarz. Zafascynowa³a go historia wojenna ludzi, ¿yj¹cych niegdyœ w okolicach W¹so-
wa. Pe³en refleksji i pokory wobec ludzkich losów, zbiera szcz¹tki informacji i sk³a-
da z nich pe³en obraz ¿ycia i œmierci nieznanych ofiar II wojny œwiatowej, spoczywa-
j¹cych na wytomyskich cmentarzach. Mimo up³ywu tylu lat od zakoñczenia walk,
wci¹¿ odnajdywane i ewidencjonowane s¹ groby ludzi, którzy stracili wówczas ¿y-
cie. Dotyczy to zreszt¹ nie tylko lat II wojny œwiatowej.

Dwie historie, o których œwiat dowiedzia³ siê dziêki Mieczys³awowi Janasowi
przytaczamy w dziale Œladami przesz³oœci. S¹ to: historia pierwszej ofiary wojny z oko-
lic W¹sowa, 14. letniego Janka Bergera z Ró¿y i W³adys³awy Grocholewskiej, 24.
letniej mieszkanki W¹sowa, która zginê³a z r¹k ¿o³nierzy radzieckich w 1945 roku
i pochowana zosta³a na wytomyskim cmentarzu. 

Trzeci¹ spraw¹, jaka ujrza³a œwiat³o dzienne za spraw¹ Mieczys³awa Janasa, jest
historia ¿ydowskich mogi³ na wytomyskim cmentarzu, która by³a dla niego impul-
sem do podjêcia dzia³añ, o których poni¿ej. 

Mogi³y polskich ¯ydów
W lutym 1940 roku, na pole rodziny Boles³awa Liska, Niemcy zaczêli zwoziæ

drewno oraz inne materia³y budowlane, a w marcu 1941 roku rozpoczêto tu budo-
wê obozu pracy o nazwie Hardt. Postawiono baraki, a ca³oœæ ogrodzono drutem
kolczastym. Dowódc¹ obozu zosta³ Otto Bauman. Pod koniec kwietnia do W¹so-
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Hitlerowski obóz pracy przymusowej dla ¯ydów – Hardt
(szkic odrêczny Mieczys³awa  Janasa)



wa dotar³o 700 polskich ¯ydów, z których po trzech dniach po³owê wywieziono.
¯ydzi pracowali przy budowie autostrady A2, która wtedy wytyczona by³a inaczej
i mia³a przebiegaæ przez œrodek parku w W¹sowie. 

Praca wiêŸniów polega³a na wywo¿eniu z pola warstwy ornej, któr¹ transporto-
wano w kierunku Kuœlina. Ju¿ w pierwszym tygodniu, za próbê ucieczki, publicz-
nie, na oczach wspó³wiêŸniów powieszono pierwszego osadzonego. 

Mieszkañcy W¹sowa czêsto pomagali ̄ ydom, g³ównie ich dokarmiaj¹c. Wysta-
wiali na ulicê przed dom garnki z ugotowanymi ziemniakami. Przechodz¹cej ko-
lumnie zawsze uda³o siê coœ zabraæ. Ci, którzy pracowali blisko domostw, dostawa-
li te¿ i chleb. 

Niestety, chleb sta³ siê te¿ przyczyn¹ œmierci kilku wiêŸniów, którzy pobili siê
o bochenek. Wyrokiem s¹du zostali skazani i powieszeni. Z rozkazu dowódcy obo-
zu zw³oki, na cmentarz w Wytomyœlu, przetransportowa³ saniami, m³ody ch³opak,
Boles³aw Lisek. 

Mogi³ê wykopano po lewej stronie kostnicy. W sumie, w czasie dzia³alnoœci
obozu Hardt, pochowano tu, bez ¿adnej ceremonii, dziewiêciu wiêŸniów, których
cia³a tylko zawiniêto w p³ótno. 

Pewnego wieczoru do rodziny Boles³awa Liska przyszed³ jeden z obozowych
wartowników, wraz z kilkoma ¯ydami i po¿yczyli wóz. Rankiem okaza³o siê, ¿e tej
nocy zosta³y w okolicy zniszczone wszystkie œwiête figury i krzy¿e, a z kamieni, któ-
re pozosta³y po kapliczkach u³o¿ono w obozie chodnik. Ocala³ jeden krzy¿, przy
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Widok na - pozosta³y z okresu II wojny œwiatowej – nasyp pod budowê autostrady  A2; przy
skrzy¿owaniu ulic Zachodniej i Wytomyskiej (obecnie pole Franciszka £uczaka  - W¹sowo; 3  IV 2010 r. 



drodze do Wytomyœla, poniewa¿ w czasie zarazy chowano pod nim zmar³ych
i Niemcy zwyczajnie bali siê o swoje zdrowie i ¿ycie. Ten krzy¿ stoi do dziœ, a pozo-
sta³e obiekty sakralne postawiono na swoich miejscach ju¿ po wojnie. 

Zim¹ 1944 roku obóz zlikwidowano, wiêŸniów wywieziono, baraki rozebrano
i przetransportowano do Niemiec. Materia³ budowlany mia³ s³u¿yæ ludnoœci nie-
mieckiej, której domy ucierpia³y w czasie nalotów na III Rzeszê. 

Implikacje
„Pod koniec 2010 roku Mieczys³aw Janas powiadomi³ Wielkopolski Urz¹d Wo-

jewódzki o zapomnianych grobach Janka Bergera i W³adzi Grocholewskiej, bo
uwa¿a³, ¿e powinny byæ objête opiek¹” – wyjaœnia Adam S. Kaczmarek, inspektor
wojewódzki w Wydziale Polityki Spo³ecznej. „Groby te, po konsultacji z Wydzia-
³em Krajowym Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, uznaliœmy za groby wo-
jenne. Dziêki temu znalaz³y siê one pod ochron¹ ustawy o grobach i cmentarzach
wojennych. Wojewoda Wielkopolski zawar³ porozumienie z Burmistrzem Nowe-
go Tomyœla, na mocy którego przekaza³ gminie œrodki na postawienie nagrobków.
Mo¿na je ju¿ zobaczyæ na wytomyskich cmentarzach. Wykonane s¹ ze szlachetne-
go materia³u, jakim jest piaskowiec, a widniej¹ce na nich wspó³czesne god³o Pol-
ski, symbolizuje objêcie opiek¹ danego grobu przez Pañstwo Polskie.” 

Inaczej wygl¹da sprawa ustawienia nagrobków na miejscu pochówku zamêczo-
nych i straconych wiêŸniów niemieckiego obozu pracy w W¹sowie. We wrzeœniu
2011 roku, na wytomyski cmentarz, z robocz¹ wizyt¹ przyjecha³ Michael Schu-
drich, naczelny rabin Polski, Adrianna Zieliñska, naczelnik Wydzia³u Inwestycyj-
nego, Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu
oraz Adam S. Kaczmarek z Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, który zapre-
zentowa³ wyniki badañ georadarowych, przeprowadzonych przy cmentarnej kapli-
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Wizyta naczelnego rabina Polski w Wytomyœlu; od lewej: Adam Kaczmarek – inspektor  z Urzêdu
Wojewódzkiego w Poznaniu, Boles³aw Lisek – naoczny œwiadek pochówku  ¯ydów na cmentarzu
parafialnym w Wytomyœlu, Michael Schudrich – naczelny rabin Polski, Mieczys³aw Janas i Jan B¹belek
– rolnik z Wytomyœla; Wytomyœl – 19  IX 2011 r.



cy na zlecenie Urzêdu Wojewódzkiego. Badania ca³kowicie potwierdzi³y relacjê
œwiadka – Boles³awa Liska. Spotkanie dotyczy³o tak¿e sposobu trwa³ego oznacze-
nia miejsca pochówku ¯ydów, który by³by zgodny z religijnymi zasadami ¿ydowski-
mi. Do zamiaru upamiêtnienia tych ofiar terroru hitlerowskiego z ¿yczliwoœci¹ od-
nosi siê tak¿e ks. Wojciech Sza³ata, proboszcz wytomyskiej parafii, do której nale¿y
cmentarz. W tym roku maj¹ zostaæ podjête, przez zainteresowane strony, stosowne
uzgodnienia co do formy upamiêtnienia.

W miejscu istnienia obozu Hardt, ods³oniêta zosta³a te¿ tablica pami¹tkowa.
Inicjatorem i fundatorem upamiêtnienia ofiar wojny jest Mieczys³aw Janas. 

„Ten pomnik powsta³ dziêki wielu ludziom” – wspomina Mieczys³aw Janas.
„Ten da³ p³ytê, ten otynkowa³, inni zwyczajnie pomogli przy budowie. D³ugo by
wymieniaæ wszystkich, którzy w tym dziele mnie wsparli, ale najbardziej cieszy fakt,
¿e s¹ m³odsi ode mnie.”

Tak¿e i to miejsce odwiedzi³ rabin Schudrich, który po spotkaniu osobiœcie
i serdecznie podziêkowa³ Mieczys³awowi Janasowi i Boles³awowi Liskowi za
zaanga¿owanie i przywracanie prawdy o tragicznej wojennej historii obu narodów.

Odznaczenie
„Warto zg³aszaæ we w³aœciwym urzêdzie wojewódzkim przypadki odnalezienia

opuszczonego lub zaniedbanego grobu, który móg³by byæ uznany za grób wojenny”
– mówi Adam S. Kaczmarek. „W ci¹gu minionych trzech lat uda³o siê nam obj¹æ
opiek¹ kilkadziesi¹t takich zapomnianych mogi³. Na wiêkszoœci z nich stoj¹ ju¿ no-
we nagrobki. Za ka¿dym razem staramy siê te¿ jak najrzetelniej ustaliæ dane pocho-
wanej osoby – tak jak i w tym przypadku. Grób, na którym widnieje imiê, nazwi-
sko, wiek poleg³ej lub straconej osoby, przemawia bardziej, jest tak¿e wyrazem pa-
miêci i szacunku dla pochowanego cz³owieka. Bie¿¹cy dozór i czuwanie nad groba-
mi wojennymi sprawuje natomiast – zgodnie z ustaw¹ – w³aœciwa gmina”.

„W listopadzie 2011 r. przedstawi³em Wojewódzkiemu Komitetowi Ochrony
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w Poznaniu kandydaturê pana Mieczys³awa Janasa do
przyznania Medalu Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej” – dodaje Adam S. Kacz-
marek, który jest równie¿ Sekretarzem Komitetu. „Z ca³¹ pewnoœci¹, dzia³alnoœæ
pana Janasa zas³uguje na wyró¿nienie. Wniosek zosta³ pozytywnie i jednog³oœnie
zaopiniowany przez Komitet, któremu przewodniczy Wojewoda Wielkopolski
i przes³any do Warszawy, gdy¿ Medal nadaje – na mocy ustawy o Radzie Ochrony
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa – Przewodnicz¹cy Rady. W ostatnich dniach otrzyma-
³em informacjê o tym, ¿e panu Janasowi nadano Srebrny Medal Opiekuna Miejsc
Pamiêci Narodowej, czeka nas wiêc uroczystoœæ jego wrêczenia”.

Wiêzi miêdzypokoleniowe
Dzia³alnoœæ i aktywnoœæ Mieczys³awa Janasa ciesz¹ siê ogromnym uznaniem lo-

kalnej spo³ecznoœci. Nazywany jest „kopalni¹” wiedzy historycznej o regionie, krze-
wicielem i popularyzatorem wiadomoœci o losach i dziejach ludzi zwi¹zanych z tym
terenem. Wiedzy, któr¹ posiad³, towarzyszy bogata, autorska dokumentacja foto-
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Mocowanie tablicy pami¹tkowej; od
lewej: Mieczys³aw Janas i Marek Kucz –
W¹sowo; 24. IX. 2011 r.

Tablica pami¹tkowa przy ul. Wytomy-
skiej, której inicjatorem i fundatorem
by³ Mieczys³aw Janas – W¹sowo; 28.
IX. 2011 r.



graficzna. Poszukiwaniom Mieczys³awa Janasa kibicuj¹ wszystkie pokolenia regio-
nalistów i spo³eczników, realizuj¹c bardzo dos³ownie, ideê solidarnoœci miêdzypo-
koleniowej. 

Dzia³alnoœæ Mieczys³awa Janasa zintegrowa³a spo³eczeñstwo na ró¿nych p³asz-
czyznach. W trakcie swoich poszukiwaniach przeprowadzi³ wiele rozmów, g³ównie
z reprezentantami najstarszego pokolenia, inspiruj¹c ich do wspomnieñ lub do po-
wrotu myœlami do opowieœci zas³yszanych od bliskich i s¹siadów, czêsto ju¿ nie¿yj¹-
cych. Wszystkie te wspomnienia zebra³, zweryfikowa³ i spisa³. Doprowadzi³ równie¿
do spotkañ ludzi ró¿nej religii, narodowoœci i œwiatopogl¹dów w sprawie, która
prawdziwie ³¹czy. Zaanga¿owa³ wiele instytucji, na czele z Urzêdem Wojewódzkim.
Udowodni³, ¿e ró¿norodnoœæ kulturowa i religijna nie jest przeszkod¹ we wspól-
nym poszukiwaniu prawdy, dobra i piêkna. 

Mieczys³aw Janas wie, ¿e m³odzi nieczêsto chc¹ s³uchaæ opowieœci o starych dzie-
jach i losach ludzi, którzy ¿yli przed nami. Jednak spuœciznê, na któr¹ sk³adaj¹
wspomnienia przesz³oœci, pozostawiæ mo¿e ka¿dy. Nie ma ludzkiego ¿ycia bez zna-
czenia, nie ma wspomnieñ i prze¿yæ bez treœci. Obowi¹zek przekazywania swoich
doœwiadczeñ i zachowywania w pamiêci dawnego œwiata, ma ka¿dy z nas. Nie wol-
no przegapiæ opowieœci i historii, noszonych w swych sercach i œwiadomoœci przez
ludzi starszych. Mieczys³aw Janas zadba³, by nie przepad³y bezpowrotnie nasze ko-
rzenie i to¿samoœæ, bo dzie³a, które stworzy³ prze¿yj¹. Kolejne pokolenia maj¹ ju¿
gotowy materia³, by dopisaæ dalszy ci¹g historii. 

Post scriptum
Wed³ug obowi¹zuj¹cej ustawy o grobach i cmentarzach wojennych z 28 marca

1933 r. (!), grobami wojennymi s¹ groby:

poleg³ych w walkach o niepodleg³oœæ i zjednoczenie Pañstwa Polskiego, 
osób wojskowych, poleg³ych lub zmar³ych z powodu dzia³añ wojennych, bez

wzglêdu na narodowoœæ, 
sióstr mi³osierdzia i wszystkich osób, które, wykonuj¹c zlecone im czynnoœci

przy jakiejkolwiek formacji wojskowej, poleg³y lub zmar³y z powodu dzia³añ
wojennych, 

jeñców wojennych i osób internowanych, 
uchodŸców z 1915 r., 
osób wojskowych i cywilnych, bez wzglêdu na ich narodowoœæ, które straci³y ¿y-

cie wskutek represji okupanta niemieckiego albo sowieckiego po dniu
1 wrzeœnia 1939 r., 

osób, które straci³y ¿ycie wskutek walki z narzuconym systemem i represji totali-
tarnych w okresie od 1944 r. do 1956 r. 

oraz groby i cmentarzyska prochów ofiar niemieckich i sowieckich obozów.

Ustawa wyklucza jednak groby rodzinne, nawet jeœli by³aby w takim grobie po-
chowana wy¿ej wymieniona osoba.

Fot.: archiwum Mieczys³awa Janasa i Jakub Czeka³a
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Pañska przygoda z górami rozpoczê-
³a siê w budynku, który widzimy teraz
z okna – nowotomyskim liceum. Jak
wtedy wygl¹da³y górskie wêdrówki?

Pierwszy raz w górach by³em jako
uczeñ Szko³y Podstawowej w Wytomy-
œlu, gdzie siê urodzi³em. Natomiast mo-
ja mi³oœæ do gór, która zaczê³a siê w no-
wotomyskim liceum, pozosta³a na ca³e
moje ¿ycie. Gdy sk³ada³em dokumenty
do liceum, coœ mnie podkusi³o, by ubie-
gaæ siê o przyjêcie do klasy matematycz-
no – fizycznej (œmiech). Nie by³o w tej
klasie porywaj¹cej iloœci uczniów, bo
edukacjê koñczy³o nas 17, ale tworzyli-
œmy na tyle wspania³y, zgrany zespó³, ¿e
z niektórymi kontakt utrzymujê do dziœ.
Pamiêtam, ¿e wtedy nasz rocznik by³
traktowany przez nauczycieli jako bar-
dzo z¿yty.

Mia³em to szczêœcie, ¿e moim wy-
chowawc¹ by³ Jerzy Konecki, któremu
bardzo, bardzo wiele zawdziêczam. By³
to cz³owiek potrafi¹cy wykrzesaæ z nas
wiele pozytywnej energii. Wiadomo, ¿e
m³odzie¿ zawsze ma ochotê na mniejsze
lub wiêksze wybryki, mniej lub bardziej
rozs¹dne, ale prof. Konecki mia³ do nas
zawsze ogromn¹ s³aboœæ. Kiedy siê zbli-
¿a³ koniec pierwszego semestru, przy-
chodzi³ na lekcjê wychowawcz¹ i mówi³:
„Ferie zbli¿aj¹ siê wielkimi krokami, co
prawda jesteœcie nieznoœni i musia³em
siê za was wstydziæ, ale… (œmiech) jedzie-
my na obóz wêdrowny w Beskidy – kto
siê od was zg³osi, ten zostanie przyjêty,
a z innymi klasami pogadam, jeœli zosta-
nie miejsce”. P. Profesor zawsze zaczyna³
od nas. Pierwszy obóz wêdrowny, na
który pojecha³em z prof. Koneckim pro-
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O przekuwaniu marzeñ na plany, osi¹ganiu wybranego celu – najlepiej jeœli
to górski szczyt lub meta maratonu, fotografowaniu œwistaków, przy³apywaniu
tatrzañskich krokusów na kwitnieniu, spaniu na rozkaz oraz widoku, jaki roz-
poœciera siê z Mont Blanc – rozmowa z Andrzejem Funk¹ mi³oœnikiem gór,
wiceburmistrzem w pierwszym po 1989 roku demokratycznym nowotomy-
skim samorz¹dzie, biegaczem i wspó³za³o¿ycielem Nowotomyskiego Klubu Bie-
gacza „Chy¿y” i wspó³autorem zdjêæ Tatr, Dolomitów i Alp, których wystawê za-
tytu³owan¹ „Na dachu Europy” zorganizowa³a nowotomyska biblioteka.

NOWOTOMYŚLANIE
ZNANI I MNIEJ ZNANI

Sylwia Kupiec

Góry zosta³y stworzone w sposób idealny...



wadzi³ wzd³u¿ wybrze¿a Ba³tyku, a w³a-
œciwie Zalewu Wiœlanego. Szliœmy od
Fromborka przez Kadyny, a¿ do Gdañ-
ska. To by³a o tyle wyj¹tkowa trasa, ¿e
mieszkañcy Wielkopolski wyje¿d¿aj¹
z regu³y w okolice Mielna i Ko³obrzegu,
ewentualnie do Szczecina, Sopotu czy
£eby. Przed wyjazdem tak sobie myœleli-
œmy: „Mierzeja Wiœlana, co tam mo¿e
byæ ciekawego? Nawet morza porz¹dne-
go nie ma – ot jakiœ zbiornik wodny.”
Pan Profesor jednak potrafi³ nam poka-
zaæ nie tylko Frombork s³yn¹cy z Koper-
nika i murów krzy¿ackich, ale i przepro-
wadziæ nas miêdzy polami, wœród lasów,
do stadniny koni i pod tysi¹cletni d¹b.
I to by³o piêkne. Ten pierwszy obóz koñ-
czyliœmy w Gdañsku. P. Profesor zoba-
czy³ wtedy, ¿e z nas jeszcze bêd¹ – jak
mówi³ – „turystyczni” ludzie, bo nie
mia³ z nami absolutnie ¿adnych k³opo-
tów. Potrafiliœmy siê cieszyæ wszystkim.
To by³y specyficzne czasy. W latach 70.
ze sprzêtu sportowego by³y tylko buty
ZUCH, z których wychodzi³y ostre
gwoŸdzie, parciane plecaki, a z odzie¿y
przeciwdeszczowej – nieœmiertelne kan-
gurki z du¿¹ kieszeni¹ z przodu. Tak¹
kurtkê kangurkê moja siostra w³aœnie
wczoraj znalaz³a wœród starych rzeczy. 

Po drugiej klasie profesor zabra³ nas
pierwszy raz w góry. Potrafi³ zebraæ tak¹
grupê m³odzie¿y, w której ka¿dy stano-
wi³ swoiste indywiduum, ale razem, ja-
ko zespó³, równie¿ funkcjonowa³a
œwietnie. Nigdy nie marudziliœmy pod-
czas wêdrowania, chocia¿ brakowa³o
wtedy wszystkiego. Do jedzenia kupiæ
mogliœmy tylko chleb i szprotki radziec-
kie w sosie pomidorowym – skumbria
w tomacie – i d¿em truskawkowy
(œmiech). By³o tylko mas³o œmietanko-
we, które podczas smarowania strzela³o
fontannami wody, bo w jego sk³adzie

znajdowa³o siê wiele ró¿nych substancji
– mas³a w maœle nie by³o wiele. Profesor
Konecki uczy³ nas, ¿e aby w czasie wê-
drówki je przechowaæ, nale¿y kostkê
przeci¹æ na pó³, w³o¿yæ do s³oika i zalaæ
wod¹. Nikt nie marudzi³, ¿e mu ciê¿ko,
¿e trzeba nosiæ pomidory, czy inne pro-
dukty, bo wiedzieliœmy, ¿e to nasz wspól-
ny wyjazd. Nocowaliœmy w schroni-
skach m³odzie¿owych, dziewczyny szy-
kowa³y kolacjê, my robiliœmy co innego
dla grupy. Wielu z nas nauczy³o siê wte-
dy wra¿liwoœci na to, ¿e komuœ mo¿e byæ
trudniej ni¿ mnie oraz tego, ¿e warto po-
magaæ, bo innym razem my równie¿
mo¿emy potrzebowaæ pomocy. Wtedy
p. Profesor zafundowa³ nam górsk¹ wy-
prawê w najczystszym wydaniu. Sam jeŸ-
dzi³ z ma³ym parcianym plecaczkiem,
w pó³butach, zwyk³ych skarpetach, ale
potrafi³ chodziæ bez zmêczenia. By³ mi-
³oœnikiem porannego wstawania i wê-
drowania w ci¹gu dnia do nastêpnego
schroniska, by tam móc zjeœæ kolacjê.
My te¿ byliœmy nie do zdarcia, po przyj-
œciu mogliœmy jeszcze graæ w pi³kê, czy
inne gry. 

Z wyprawy do Beskidu ¯ywieckiego
pamiêtam tak¹ zabawn¹ historiê. Które-
goœ dnia, maj¹c ju¿ za sob¹ chyba
z 20 km marszu, wiêc doœæ sporo, znaleŸ-
liœmy siê w okolicach Babiej Góry. Profe-
sor kaza³ nam siê zastanowiæ, czy skoro
jesteœmy niedaleko, to wchodzimy na gó-
rê. Ile nam by³o potrzeba czasu do zasta-
nowienia? Czêœæ osób stwierdzi³a, ¿e siê
przejdzie. Babia Góra, czyli królowa Be-
skidów, albo Matka Wszelkich Niepo-
gód, jest najwy¿szym szczytem Polski po-
za Tatrami, ma 1725 m. Podjechaliœmy
na Prze³êcz Krowiarki i wtedy pierwszy
raz wszed³em na Babi¹ Górê. By³o tak
piêknie, ¿e a¿ nam siê nie chcia³o scho-
dziæ. 
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Babia Góra – na obozie
wêdrownym z prof.
Jerzym Koneckim i kole-
gami z liceum

Obóz wêdrowny -
wakacje po I klasie
liceum, dziedziniec
zamku w Malborku

„S³odkie" czasy
licealnych wypraw…



W rezultacie, kiedy znaleŸliœmy siê
na dole okaza³o siê, ¿e ostatni autobus
odjecha³ godzinê wczeœniej... Od same-
go szczytu do miejscowoœci, w której
mieliœmy nocleg szliœmy pieszo (œmiech).
By³o to kolejne 30 km „w nogach”, wiêc
w tym dniu przeszliœmy oko³o 60 km.
Przez wiêksz¹ czêœæ tej trasy jeden z na-
szych kolegów, o pseudonimie Jamnik,
opowiada³ o ró¿nych smako³ykach, np.
o sma¿onym kurczaku, a my przez tê ca-
³¹ drogê rozgl¹daliœmy siê za czymœ do je-
dzenia. I powiem pani, wtedy w³aœnie
przekonaliœmy siê, ¿e na górskich ³¹kach
nie ma naprawdê niczego, co mog³oby
stanowiæ Ÿród³o pokarmu – ani mar-
chewki, ani groszku, ani niczego inne-
go....

Najbardziej zabawne tego dnia by³y
dwie sytuacje – po drodze spotkaliœmy
jakiegoœ tubylca, wiêc zapytaliœmy, czy
daleko do Spytkowic, gdzie mieliœmy
nocleg. „A ino pójdziecie prosto, przez
Podwilk i zaraz tam bêdzie”. Tylko nie
powiedzia³, ¿e ten Podwilk, ci¹gn¹³ siê
przez 7 czy 8 kilometrów.... Do szko³y,
w której spaliœmy, dotarliœmy ostatecznie
ok. 1 w nocy. I tam, proszê sobie wyobra-
ziæ, przez godzinê nikt nie powiedzia³
ani s³owa. Ci, którzy zostali, tylko wy-
mieniali nam talerzyki z kanapkami,
a jedyny dŸwiêk, jaki wydawaliœmy z sie-
bie to by³o: „Mhm” w odpowiedzi na py-
tania: „Jeszcze herbaty? Kanapki?” By³o
tylko szamanko i picie herbaty. I to wspo-
mnienie pozosta³o mi do dziœ. Takich
piêknych chwil, dziêki p. Profesorowi
prze¿y³em naprawdê du¿o. Po III klasie
zabra³ nas na jeszcze jeden obóz wêdrow-
ny w Beskidy, byliœmy m. in. w okolicach
Gródka nad Dunajcem. Jestem p. Profe-
sorowi niezmiernie wdziêczny, ¿e mogê
mieæ takie wspomnienia. Zawsze darzy-
³em go szacunkiem, darzê i bêdê darzy³.

To by³y wspania³e czasy i bardzo ¿a³ujê,
¿e p. Profesor nie doczeka³ mojej wysta-
wy, bo ogromnie wiele mu zawdziê-
czam...

Podczas jubileuszu 50. lecia liceum
zaprosiliœmy p. Profesora, ¿eby do nas
przyszed³, co go troszeczkê krêpowa³o,
ale rozmawialiœmy do 1, czy 2 w nocy. Po-
wiedzia³em mu wtedy, ¿e pasja gór, któr¹
nam zaszczepi³, ow³adnê³a mn¹ ca³kowi-
cie i wydaje mi siê, ¿e p. Profesor by³ tym
moim stwierdzeniem zachwycony. 

Tak wygl¹da³y moje czasy w liceum.
Bardzo dobrze je wspominam. Wielu
profesorów darzy³em i darzê szacun-
kiem. Dyrektor Henryk B³a¿ potrafi³ byæ
dla nas takim wyrozumia³ym ojcem.
Wspania³a by³a prof. Renata Knop, któ-
ra próbowa³a wcisn¹æ nam do g³ów
choæby podstawy jêzyka francuskiego. Ja-
ko m³odzi ludzie byliœmy zainteresowani
bardzo wieloma ró¿nymi sprawami –
mniej nauk¹, a ju¿ nauk¹ francuskiego
w klasie matematyczno – fizycznej naj-
mniej. Ale p. Profesor cierpliwie mówi-
³a: „repete, repete,” no i tak powtarzali-
œmy. 

W 1990 roku, gdy odrodzi³y siê sa-
morz¹dy i narodzi³a siê wspania³a idea
wspó³pracy pomiêdzy regionami, gmi-
nami, samorz¹dami i szko³ami, m. in.
dziêki p. prof. Knop mog³o dojœæ do wy-
miany m³odzie¿y polskiej i francuskiej.
¯al mi, ¿e ta wymiana nie przetrwa³a do
dziœ, ale nie moj¹ rzecz¹ jest oceniaæ, dla-
czego siê skoñczy³a. P. Profesor by³a te¿
naszym t³umaczem, gdy nawi¹zaliœmy
samorz¹dow¹ wspó³pracê z gmin¹ Re-
don. S¹ to bardzo mi³e wspomnienia...

Jeden z francuskich nauczycieli, Mar-
cel Durant, którzy wtedy przyje¿d¿ali do
nas z uczniami odwiedza Nowy Tomyœl
praktycznie ka¿dego roku. Teraz opieku-
je siê wymian¹ m³odzie¿y w szkole
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Jeden z wyjazdów
z nie¿yj¹cymi ju¿: prof.
Jerzym Koneckim i prof.
Jackiem Stelmaszykiem
(pierwszy z prawej)

Andrzej Funka
z kolegami z klasy
matematyczno -
fizycznej ( IV a), tu¿
przed matur¹

Dworzec w Przemyœlu -
pierwszy wyjazd
studencki w Bieszczady
sierpieñ 1980 r.
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w Krzesinach. Tak bardzo polubi³ Pol-
skê, ¿e nauczy³ siê naszego jêzyka. Roz-
mawiamy z nim po polsku, co mnie cie-
szy, bo moja znajomoœæ francuskiego
nie jest zbyt wielka, ale ju¿ mi siê przyda-
³a w ¿yciu, o czym opowiem póŸniej. 

Liceum w ka¿dym razie to by³a szko-
³a ¿ycia, bo do teraz jest ze mn¹ mi³oœæ
do gór, jak¹ zaszczepi³ mi prof. Konecki
oraz szacunek do wiedzy, któr¹ umiejêt-
nie wk³ada³y mi do g³owy prof. Renata
Knop i prof. Maria Chwalisz, która po-
trafi³a pokazaæ nam, ¿e matematyka jest
nauk¹ wa¿n¹, a czasami bardzo wa¿n¹
(œmiech). Bardzo mi³o wspominam te¿
prof. Parniewicza i prof. Matusiewicza
oraz prof. Iluminatê Jankowsk¹ od rosyj-
skiego. Pan prof. Bondarowicz by³ te¿
bardzo barwn¹ postaci¹ i mamy bardzo
wiele zabawnych wspomnieñ od lekcji
wf- u pocz¹wszy, na PO skoñczywszy.

Kto by³ jeszcze w tej górskiej eki-
pie?

Z mojej klasy na studia administra-
cyjne do Poznania poszliœmy we trójkê,
oprócz mnie byli to Romek Radny i Syl-
wester Górczak, a czwartym z tego li-
ceum, który studiowa³ z nami, by³ An-
drzej Szczube³ek. Studenckie chodzenie
po górach natomiast zwi¹zane jest z oso-
b¹ Jacka Stêpniewskiego. Jacek jest ode
mnie o rok starszy i by³ ju¿ na II roku,
gdy my dostaliœmy siê na studia. Spotka-
liœmy siê na pocz¹tku roku akademic-
kiego 1979/1980 i od razu zapropono-
wa³, by pochodziæ z grup¹ jego znajo-
mych po górach. Oczywiœcie, byliœmy
chêtni. W kwietniu 1980 roku pojecha-
³em z Jackiem Stêpniewskim i jego przy-
jació³mi z UAM – nomen omen – na
Babi¹ Górê. By³o to zimowe wejœcie,
podczas którego mieliœmy mnóstwo
przezabawnych przygód, o nich jednak

pozwolê sobie nie wspominaæ (œmiech).
Oczywiœcie, Jackowi Stêpniewskiemu je-
stem wdziêczny za to, ¿e mnie zabra³ na
tê wyprawê i zapozna³ z tamtymi ludŸmi,
bo znaleŸliœmy od razu wspólny jêzyk.
To by³ zbiór takich indywiduów, jakich
nie s¹dzi³em, ¿e w ¿yciu spotkam... Do
dziœ wspominam kolegê, który pojecha³
w góry w skórzanych oficerkach i pod-
chodzi³ na górê w œniegu, w takich bu-
tach. Zima by³a piêkna, œnieg skrzypi¹cy,
schronisko w Markowych Szczelinach
by³o dla nas oaz¹. Tam mogliœmy posza-
leæ – do 22.00, oczywiœcie (œmiech). Ten
mój pierwszy studencki wyjazd by³ fak-
tycznie udzia³em w II Rajdzie Wydzia³u
Nauk Spo³ecznych, który potem zosta³
ochrzczony Rajdem pod Baranem. By³
to dla mnie ¿yciowy wyjazd, bo po
pierwsze – z niektórymi z tych osób je¿-
d¿ê do dzisiaj, po drugie – na Babiej Gó-
rze narodzi³ siê pomys³ powo³ania klubu
turystyki górskiej, a po trzecie – po wej-
œciu na szczyt, w piêknym zimowym oto-
czeniu, zobaczy³em na horyzoncie Tatry
i pomyœla³em: „Kurczê, jakie piêkne
góry... mo¿e kiedyœ”.

Choæ dla osób, które wtedy pozna-
³em, by³em m³okosem, zaprosi³y mnie
na obóz wêdrowny. W historycznie wa¿-
nym dla Polski sierpniu ‘80 wyjechali-
œmy na prawie 4 tygodnie, by chodziæ po
Bieszczadach. Dla mnie to by³a przygo-
da ¿ycia. Cieszy³em siê, ¿e mogê chodziæ
po tak dzikich górach. Bieszczady teraz,
a Bieszczady wtedy, to s¹ zupe³nie ró¿ne
miejsca. Jedzenie nosi³o siê czasem na
dwa, czasem na trzy dni. Nie by³o telefo-
nów komórkowych, bezprzewodowego
internetu, a wiêc i dostêpu do informa-
cji. Poœrodku drogi z miejscowoœci A do
miejscowoœci B, na pêtlê o okreœlonej
godzinie podje¿d¿a³ autobus, który by³
wtedy jedynym sklepem z artyku³ami
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spo¿ywczymi i wiedzieliœmy, ¿e je¿eli nie
zd¹¿ymy na jego przyjazd, to mo¿emy
potem jeœæ trawkê, korzonki albo owoce
leœne... chocia¿ byæ mo¿e te¿ paru in-
nych, wielkich i w³ochatych amatorów
tych jagódek. Nocuj¹c w ró¿nych miej-
scach trafiliœmy na bazê noclegow¹ stu-
dentów z Lublina. I oni nam uœwiado-
mili, ¿e mamy nowego premiera. „Jak to
– zapyta³em zdziwiony – premier siê
zmieni³ w ci¹gu dwóch dni?” Nie wie-
dzieliœmy, jakie znaczenie maj¹ te infor-
macje. Gdy koñczy³ siê obóz, zaczê³y do-
cieraæ do nas wiadomoœci o strajkach.
Podejrzewaliœmy, z czym to siê mog³o
wi¹zaæ, bo Poznañ by³ oœrodkiem, w któ-
rym wiadomoœci i bibu³a podziemna by-
³y szeroko rozpropagowane, a w akade-
mikach mieliœmy sporo krótkich komu-
nikatów wydawanych w drugim obiegu.
Gdy wracaliœmy 27 czy 28 sierpnia
z tych Bieszczad, to ju¿ wiedzieliœmy, ¿e
sprawa jest bardzo powa¿na. Wtedy po
raz pierwszy spotkaliœmy siê z klasycz-
nym strajkiem. Przyjechaliœmy poci¹-
giem do Poznania, ja przesiad³em siê
w kierunku Zb¹szynka, a kolega, który
mia³ stancjê w Plewiskach stwierdzi³, ¿e
pójdzie pod nie istniej¹ce ju¿ kino „Ba³-
tyk” i stamt¹d pojedzie autobusem. Sie-
dzê w poci¹gu, a on wpada 5 minut
przed wyjazdem i krzyczy: „Wiesz co, sto-
jê na przystanku i stojê, a tu jakaœ pani
do mnie podbiega i mówi z uœmiechem:
Nie wie pan, ¿e w Poznaniu te¿ strajku-
j¹!” Na co on siê napuszy³ i mówi do
niej: „No, mo¿e i strajkuj¹, ale czym ja
do domu dojadê!” I wtedy przypomnia³
sobie, ¿e istniej¹ jeszcze poci¹gi i przy-
bieg³. Potem zosta³y podpisane porozu-
mienia sierpniowe i nasta³ czas po-
wszechnej euforii. Nikt nie przypusz-
cza³, ¿e Polak mo¿e wyst¹piæ przeciwko
Polakowi, co sta³o siê nied³ugo póŸniej. 

Studia nie spowodowa³y wiêc prze-
rwy w górskich wêdrówkach. Klub tu-
rystyki górskiej, który powsta³ wtedy,
dzia³a do dziœ?

Owszem, Klub Turystyki Górskiej
„Chaszczuj¹ca £ajza” (œmiech) istnieje
do dziœ w nas samych. Autorem tej na-
zwy by³ Jacek Stêpniewski... Chaszczowa-
nie jest zreszt¹ na sta³e zwi¹zane z Jac-
kiem Stêpniewskim, bo do dziœ je¿d¿ê
z nim, z jego ¿on¹ Ma³gosi¹ i kole¿ank¹
Mari¹ Jagódk¹ (Wierzbick¹). Moj¹ ¿onê
te¿ pozna³em w tym klubie. Gdy mieli-
œmy imprezê z okazji 25. lecia Rajdów
pod Baranem, któr¹ obchodziliœmy
w Bieszczadach, okaza³o siê, ¿e przez
klub przewinê³o siê chyba kilkaset osób.
Zwi¹za³o siê te¿ kilkanaœcie par, które
wiod¹ teraz wspólny ¿ywot. Od wielu lat
jestem kierownikiem tych wyjazdów
i mogê powiedzieæ pani, ¿e 28 kwietnia,
w sobotê, poprowadzê XXXIV Rajd pod
Baranem. Uczestniczy³em prawie w ka¿-
dym, pocz¹wszy od drugiego, wiêc ³atwo
policzyæ, ¿e jest to stara tradycja. Mam
nadziejê, ¿e jeszcze 25, mo¿e 30, rajdów
uda mi siê zaliczyæ. Wracaj¹c jeszcze do
wyjazdów na studiach… By³o ich bardzo
wiele, gdy¿ jako studenci stacjonarnych
studiów administracyjnych potrafiliœmy
tak sobie u³o¿yæ plan zajêæ, ¿e co trzy,
cztery tygodnie mogliœmy wyjechaæ w gó-
ry. Obowi¹zkowe zajêcia by³y tylko we
wtorek i czwartek, wiêc ju¿ we czwartek
wieczorem poci¹g wióz³ nas w kierunku
po³udniowym. Oczywiœcie pomiêdzy
wyjazdami nie pró¿nowaliœmy i egzami-
ny by³y zdawane zawsza na czas.

W okresie studiów finanse ma siê
raczej skromne. Jak sobie radziliœcie
z tym problemem przy tak du¿ej iloœci
wyjazdów?

Ten aspekt wypraw mieliœmy opano-
wany do perfekcji, bo dostawaliœmy do-
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finansowanie ze œrodków uczelnianych,
co pozwala³o nam na to, by uczestnik
rajdu p³aci³ tylko za znaczek rajdowy i za
poci¹g w jedn¹ stronê. Wiele wyjazdów
by³o organizowanych na tej w³aœnie zasa-
dzie. Czasem bra³o w nich udzia³ sto
osób, a czasem mniej. Przed wprowadze-
niem stanu wojennego by³y takie mo¿li-
woœci i myœlê, ¿e wykorzystaliœmy je do
maksimum. Oczywiœcie, na uczelniach
technicznych by³oby to nie do pomyœle-
nia, by obowi¹zkowe zajêcia mieæ od
wtorku do czwartku, a w³aœciwie we wto-
rek i czwartek. Dopiero na III roku
w œrodê mieliœmy szkolenia wojskowe.
Tak wiêc, jeœli tylko by³a okazja do wyjaz-
du, nigdy jej nie przepuszczaliœmy. To
by³y wspania³e czasy, mnóstwo ludzi
przewinê³o siê przez nasz¹ grupê... Szko-
da, ¿e wprowadzenie stanu wojennego
je przerwa³o.

Jakiego typu obostrzenia spotka³y
Was – jako studentów – w chwili jego
wybuchu?

Wprowadzenie stanu wojennego od
razu zmieni³o nasze ¿ycie. Przez parê ty-
godni, od 14 grudnia 1981r. pocz¹wszy
trwaliœmy jakby w zawieszeniu. Musia-
³em zabraæ swoje rzeczy z akademika, bo
domy studenckie przekszta³cono na ko-
szary milicyjne lub wojskowe. Zajêæ nie
by³o. Potem, gdy w lutym wróciliœmy na
studia, mieliœmy zaostrzon¹ godzinê po-
licyjn¹. Tzw. zwykli obywatele musieli
wracaæ do domu przed godzin¹ 22, a my
mieliœmy prawo poruszaæ siê tylko do 21.
Nie wróciliœmy jednak do akademików
na Obornick¹, poniewa¿ tam dalej by³y
koszary. W ka¿d¹ rocznicê wprowadze-
nia stanu wojennego, braæ studencka
protestowa³a. Ka¿dy z nas mia³ niezbêd-
nik aluminiowy z³o¿ony z ³y¿ki i widelca
i pamiêtam, ¿e kiedyœ wygasiliœmy œwia-

t³a w akademiku i zaczêliœmy tymi ³y¿ka-
mi waliæ w parapety. Z „Hanki” i ze
„Zbyszka” podniós³ siê tak straszny ha³as,
¿e dos³ownie w 5 czy 10 minut pojawi³o
siê kilka „suk” milicyjnych. Przez szcze-
kaczki powiedzieli nam z do³u, ¿e jeœli za-
raz siê nie uspokoimy, to zrobi¹ z nami
porz¹dek, tak jak w Krakowie. Okaza³o
siê, ¿e kilka dni wczeœniej podobny pro-
test odby³ siê w krakowskim akademiku
„¯aczek”, ale tam oddzia³y ZOMO wpa-
d³y do œrodka i „z³omota³y” wszystkich,
którzy siê nawinêli. Pokazano nam nasze
miejsce w szyku, mieliœmy skoñczyæ stu-
dia w odpowiednim czasie i nie podska-
kiwaæ. Nie mo¿na te¿ by³o nosiæ niczego
z militarnym wzorem. Kiedyœ szliœmy na
przystanek autobusowy na Obornick¹,
a kolega by³ ubrany w kurtkê moro. Zaraz
zosta³ zwiniêty przez milicjê. Wrzucili go
do radiowozu i wróci³ dopiero po 24 go-
dzinach z obitym grzbietem i bez kurtki. 

Musieliœmy siê te¿ pilnowaæ na
uczelni, bo skrupulatnie sprawdzano
obecnoœæ na zajêciach. Oczywiœcie,
radziliœmy sobie z tym dziêki wielu
profesorom, którzy okazali siê naprawdê
wspania³ymi ludŸmi. Mogliœmy dziêki
nim prowadziæ to swoje studenckie ¿y-
cie. Pamiêtam, ¿e nieraz na zajêciach
obowi¹zkowych w sali siedzia³o 20 osób,
choæ na liœcie podpisanych by³o 150,
a profesor tak mówi³: „Mam tu przed so-
b¹ listê. Widzê, ¿e frekwencja jest prawie
stuprocentowa. Cieszê siê, ¿e wszystkich
widzê” (œmiech). Wiedzia³, ¿e to zostanie
doniesione, bo mieliœmy te¿ kapusiów.
By³ to jednak taki czas, ¿e wiele osób
przesz³o próbê ludzkiego zachowania,
ale czêœæ osób sz³a „na skróty”, chc¹c u³a-
twiæ sobie ¿ycie. Pomimo tych spraw, stu-
dia wspominam jako œwietny czas, czas
wyjazdów w góry i kontaktów ze wspa-
nia³ymi ludŸmi. 
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Zdarzy³o siê Panu podczas stanu
wojennego osobiœcie ponosiæ konse-
kwencje dzia³ania w³adzy?

Mieliœmy raz tak¹ przygodê. Na
uczelni odbywa³y siê wtedy strajki i ja
w jednym z nich uczestniczy³em. Le¿a-
³em na materacyku w Collegium Maius,
czyli w budynku, w którym jest uniwer-
sytecka aula. Do dziœ mam papierow¹
przepustkê œwiadcz¹c¹ o tym, ¿e jestem
strajkuj¹cym studentem. Wtedy na-
szym ciemiê¿ycielem by³ minister Gór-
ski, ho³ubiony przez najwy¿sze w³adze ja-
ko ten, który skutecznie zgina³ nasze stu-
denckie grzbiety. Z tamtych czasów
wspominam dwa zdarzenia. W mo-
mencie, gdy zamknêliœmy siê na uniwer-
sytecie, w³adza nie interweniowa³a, tyl-
ko odciê³a nas od wszelkich informacji
i mo¿liwoœci komunikowania siê ze œwia-
tem. I pamiêtam, jak którejœ nocy, kiedy
spaliœmy ju¿ w œpiworach roz³o¿onych
pod wieszakami w szatni auli, nagle
o 1 w nocy zrobi³ siê jakiœ rwetes na ko-
rytarzu. Ktoœ rzuci³ has³o, ¿e jakiœ tam
Kuroñ przyjecha³. Zastanawia³em siê:
„Czego ten Kuroñ chce?” Okaza³o siê,
¿e jego celem by³o ostudzenie naszych
gor¹cych g³ów, ¿ebyœmy nie dali siê po-
nieœæ emocjom i nie myœleli o jakiejœ re-
wolucji. Stara³ siê nam uœwiadomiæ, ¿e
ten kraj nas bêdzie jeszcze potrzebowa³
i ¿e rozwi¹zania si³owe mog¹ doprowa-
dziæ tylko do tego, ¿e zostaniemy „z³o-
motani”, bo w³adza i tak nie bêdzie siê
liczy³a z nikim, a z nami to ju¿ w ogóle...
A poniewa¿ my, studenci, którzy ju¿ ³yk-
nêli trochê wolnoœci, jesteœmy najwiêk-
sz¹ „zaka³¹” spo³eczeñstwa, to nasze kar-
ki same siê nie zegn¹, wiêc w³adza bê-
dzie chcia³a nam w tym pomóc si³¹. No
i tak la³ zimn¹ wodê na nasze rozpalone
g³owy.... Fakt, has³a wypisywane na na-
szych transparentach by³y czasem ewolu-

cyjne, a czasem rewolucyjne. Kr¹¿y³y np.
bardzo niewybredne dowcipy na temat
ministra Górskiego, których nie bêdê
w szczegó³ach cytowa³, powiem tylko, ¿e
jeden z naj³agodniejszych mówi³, ¿e mi-
nister ma tyle wspólnego z górami, ¿e
jest górskim baranem (œmiech). Ten
strajk zakoñczy³ siê wiosn¹, pewn¹ for-
m¹ kompromisu, ale kiedy kolejny strajk
studentów wybuch³ pod koniec jesieni,
bli¿ej terminu wprowadzenia stanu wo-
jennego, by³o ju¿ widaæ ciemne chmury
gromadz¹ce siê nie tylko nad polskim
niebem, ale po prostu nad nami. W³a-
dza ju¿ w ogóle nie chcia³a z nami rozma-
wiaæ. Traktowani byliœmy jak grupa pa-
so¿ytów, która powinna byæ wdziêczna
pañstwu za to, ¿e mo¿e w ogóle studio-
waæ. Wiedzieliœmy, ¿e coœ niedobrego wi-
si w powietrzu, ale nie wiedzieliœmy, ¿e
sprawy przybior¹ taki obrót. 

Tylko raz prze¿y³em tak¹ przygodê,
¿e siê naprawdê ba³em. W czasie, kiedy
my strajkowaliœmy na uczelni, ktoœ w³a-
ma³ siê do naszego pokoju w akademi-
ku i zostaliœmy okradzeni. Ja chyba zosta-
³em najbardziej pokrzywdzony, wiêc po-
szed³em z³o¿yæ zawiadomienie o kra-
dzie¿y. W komisariacie milicji na ul.
Marcinkowskiego przes³uchiwa³ mnie
funkcjonariusz, chyba w stopniu kapra-
la, maj¹cy z dwa metry wzrostu i wa¿¹cy
chyba ze sto dwadzieœcia kilo (ja wa¿y-
³em wtedy 60 kg). W pewnym momen-
cie przes³uchania spojrza³ na mnie z gó-
ry i zapyta³: „A obywatel student gdzie
by³ kiedy dokonano kradzie¿y?” A ja na
to: „Na strajku”. I wtedy pomyœla³em, ¿e
dostanê niez³y „³omot”, bo stan¹³ nade
mn¹ taki wielki, zwalisty facet i stwier-
dzi³: „Coooo? To obywatel student straj-
kuje przeciwko w³adzy ludowej i przy-
chodzi meldowaæ o kradzie¿y? I co? To
w³adza ludowa ma szukaæ tych spraw-
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ców? Co sobie obywatel student myœli!?”
Myœla³em, ¿e mi „strzeli z liœcia”. Powie-
dzia³, ¿e jestem zaka³¹ spo³eczeñstwa
i mam siê wynosiæ. Dosta³em postano-
wienie o umorzeniu postêpowania ze
wzglêdu na niewykrycie sprawcy. I tyle.

Argumentem przytaczanym przez
zwolenników stanu wojennego jest
fakt, i¿ w porównaniu z innymi kraja-
mi, w których takie rewolucje siê zda-
rza³y, w Polsce straci³o ¿ycie du¿o mniej
ludzi, a poza tym by³a to, wedle niektó-
rych opinii, dla nas jedyna droga ocale-
nia...

Nie mogê siê zgodziæ z tym twierdze-
niem. Ten stan niczego nie zmieni³. Tyl-
ko cofn¹³ nas w rozwoju. Najlepsi ludzie,
maj¹cy wspania³e pomys³y, wyemigrowa-
li, zamknêli siê w sobie, spalili. Nie wszy-
scy siê odnaleŸli za granic¹. Nie jest tak,
¿e ka¿de drzewo mo¿e rosn¹æ w ka¿dych
warunkach. Nie da siê przywróciæ zabra-
nej nadziei... 

Dla mnie pytanie, czy mo¿na by³o
unikn¹æ stanu wojennego jest niew³aœci-
we. Czy istnia³a realna szansa utrzyma-
nia w normalnym œwiecie takiego syste-
mu, którego stan wojenny broni³? Odpo-
wiedŸ brzmi: „Nie”. Nie mo¿na twier-
dziæ, ¿e siê coœ robi dla dobra kraju, je¿e-
li utrzymuje siê instytucje, których siê nie
da utrzymaæ. Prêdzej czy póŸniej trzeba
zap³aciæ rachunki. Jeœli nie, to wystawia
siê weksel lub bierze kredyt. Ale trzeba to
zwróciæ. A panowie w cywilu i ci w mun-
durach generalskich tak polubili w³adzê,
¿e nie zwracali uwagi na konsekwencje.
Twierdzenie, ¿e siê wtedy dzia³a³o dla do-
bra spo³eczeñstwa, to jest k³amstwo po
prostu. A w stanie wojennym najgorsze
by³o to, ¿e odebrano ludziom nadziejê.
Piosenki Kaczmarskiego i Gintrowskie-
go, mówi¹ce o tym, ¿e „mury run¹” by³y

wspania³e, ale by³y tak naprawdê krzy-
kiem tych, którym zabrano nadziejê. Na-
sz¹ najwiêksz¹ strat¹ jest to, ¿e w rozwoju
kraju cofnêliœmy siê do etapu, z którego
bardzo trudno nam by³o wystartowaæ. 

Koñcz¹c w¹tek stanu wojennego,
uwa¿am, ¿e ¿aden z systemów, opartych
na zamordyzmie siê nie utrzyma. Pytanie
tylko, czy upadnie wczeœniej, czy póŸniej.
Dla nas szczêœciem w nieszczêœciu jest
fakt, ¿e to skoñczy³o siê w miarê wcze-
œnie. Jednak koszty dostosowania siê do
warunków wolnego rynku i demokracji
ponosimy do dziœ. 

Mo¿e jestem z³oœliwy, ale zawsze
w portfelu noszê stare kartki na miêso –
nie moje, bo swoje wykorzysta³em i gdy
ktoœ narzeka na obecne czasy, pytam, czy
chce powrotu do czasów kolejek
i reglamentacji wszystkiego. Do tego, ¿e
gdy siê przychodzi³o do sklepu po wo³o-
winê, to, jak pamiêtam, mo¿na by³o do-
staæ kawa³ koœci wygl¹daj¹cej jak koœæ od-
kopanego i odmro¿onego mamuta
i z wo³owin¹ nie maj¹cej wiele wspólne-
go. Przychodz¹cy mia³ siê rozp³aszczyæ na
gruboœæ kartki i wsun¹æ do sklepu niepo-
strze¿enie, a i tak mo¿na by³o us³yszeæ od
ekspedientki tylko: „Czego!?” A te kolej-
ki po wszystko? Pamiêtam tak¹ zabawn¹
scenê, gdy do sklepu monopolowego,
który by³ na rogu placu Chopina wszed³
jeden z funkcjonariuszy milicji po cywil-
nemu i nieopatrznie zada³ pytanie, które
zbulwersowa³o obecnych w kolejce: „Po
co tej pani w ci¹¿y wódka? Po co ona tu
stoi?”. Zosta³ ofukniêty i o ma³o parasol-
kami nie oberwa³ (œmiech). Po prostu
bra³o siê, co „rzucili” do sklepu. Przecie¿
buty te¿ by³y na kartki! To by³o upokarza-
j¹ce...

Stan wojenny spowodowa³ te¿ prze-
rwê w Waszych wyprawach w góry?
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Nie do koñca. Wiadomo by³o, ¿e ty-
lu setkom tysiêcy studentów nie da siê
zamkn¹æ ust. ̄ eby jakoœ tê nasz¹ energiê
inaczej ukierunkowaæ, pozwolono nam
podró¿owaæ po kraju. Skoro ju¿ by³o
mo¿na, to celowo wyje¿d¿aliœmy w oko-
licach 1 maja i rocznicy rewolucji paŸ-
dziernikowej, po to, by unikn¹æ tych ¿e-
nuj¹cych obchodów. Wyprawy majowe,
jak ju¿ wspomina³em, nazwaliœmy Raj-
dem pod Baranem, co mia³o nawi¹zy-
waæ do wyprowadzania baranów na ha-
le górskie, a wyjazdy listopadowe rajda-
mi reumatyków, bo to w listopadzie naj-
czêœciej strzyka w gnatach (œmiech). Raj-
dy listopadowe nie przetrwa³y próby cza-
su, natomiast majowe odbywaj¹ siê do
dziœ. Gdy wtedy, w listopadzie chyba ro-
ku 1982, pojechaliœmy w Karkonosze,
po raz pierwszy na w³asnej skórze prze-
kona³em siê, jak bardzo w górach po-
trzebna jest rozwaga i wzajemna pomoc. 

Pamiêtam, ¿e nocowaliœmy wtedy
w Strzesze Akademickiej. Podczas naszej
drogi w stronê Szrenicy, mniej wiêcej
w po³owie, diametralnie zmieni³y siê wa-
runki pogodowe. Nadci¹gnê³a œnie¿yca
i nic nie by³o widaæ. ¯o³nierze wojsk po-
granicznych stali co drug¹ tyczkê, co 200
– 300 metrów i czekali, a¿ nasza grupa
zejdzie w dó³. Podziwia³em tych ch³opa-
ków, którzy na nas czekali, bo widzia³em
ich pa³atki przymarzniête do twarzy.
Przechodziliœmy obok œnie¿nych kot³ów
i tych kot³ów nie widzieliœmy... 

Z tamtej wyprawy mam te¿ zabawne
wspomnienie, bo pierwszy raz spa³em
na rozkaz. To by³ listopad, wiêc nie
wszystkie schroniska by³y otwarte. Wyl¹-
dowaliœmy pod £abskim Szczytem – ma-
³e schronisko, bardzo klimatyczne.
T³um by³ ogromny, wiêc miejsca by³o
tam tylko tyle, ¿eby wszyscy po³o¿yli siê
na pod³odze „na œledzia”. Trzeba by³o
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zmieniaæ pozycjê, wiêc co pó³ godziny
ktoœ og³asza³: „A teraz przewracamy siê
na drugi boczek” (œmiech). Ja le¿a³em
pod grzejnikiem Faviera, który mia³ po-
staæ rury okrêconej blach¹, a w nim p³y-
nê³a niemal¿e wrz¹ca woda. Nade mn¹
by³o otwarte okno, wiêc p³atki œniegu le-
cia³y mi na twarz, a z ty³u g³owa mi siê go-
towa³a. Takie chwile zapisuj¹ siê w pa-
miêci na ca³e ¿ycie... I kiedy z kilkoma
osobami z tamtej ekipy, z którymi do dziœ
chodzê po górach, przechodzê tamtêdy,
to zawsze wspomnienie spania na rozkaz
koñczy siê szczerym œmiechem. Pokazu-
jemy sobie – o tu, w tej sali le¿eliœmy. 

Po studiach wróci³ Pan do Nowego
Tomyœla i mia³ Pan okazjê osobiœcie
kszta³towaæ nowo uzyskan¹ demokra-
cjê...

Pracê rozpocz¹³em najpierw w Zarz¹-
dzie Gospodarki Terenami. Funkcjono-

waliœmy jako jednostka wykonuj¹ca za-
dania gminne, a póŸniej zostaliœmy w³¹-
czeni w struktury Urzêdu Miejskiego.
W 1985 roku odszed³em z pracy w Urzê-
dzie i przeszed³em do Spó³dzielni Miesz-
kaniowej. W 1990 roku wystartowa³em
w pierwszych demokratycznych wybo-
rach z listy Komitetu Obywatelskiego.
Zosta³em wybrany na radnego, a kole-
¿eñstwo – podczas jednego ze spotkañ
Komitetu Obywatelskiego uzna³o, ¿e
mogê i powinienem zostaæ zastêpc¹
wspania³ego cz³owieka – Jerzego Pañcza-
ka. Mia³em ogromn¹ przyjemnoœæ pra-
cowaæ z nim 4 lata. Wtedy te¿ pozna³em
osoby, które s¹ mi bliskie do dziœ – Ry-
szarda Bronowickiego, z którym biegam
w „Chy¿ym”, czy Waldemara Piêtê. Cie-
szê siê szczególnie z tego, ¿e mog³em byæ
zastêpc¹ burmistrza Jerzego Pañczaka.
By³ szefem, którego ceniê najbardziej.
Rozumieliœmy siê œwietnie. On trakto-
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wa³ mnie jak syna, a ja jego jak ojca. Cza-
sem siê spieraliœmy, jednak to by³o za-
wsze spieranie siê na argumenty.

Jednak zanim stworzyliœcie pierw-
szy demokratyczny samorz¹d obserwo-
wa³ Pan moment prze³omu – by³ to
czas radoœci, nadziei czy obaw?

To s¹ bardzo mi³e wspomnienia.
W czasie pierwszych demokratycznych
wyborów, w 1990 roku, wszêdzie królo-
wa³y plakaty z Johnem Waynem z filmu
„W samo po³udnie”. Gdy pracowa³em
w Spó³dzielni Mieszkaniowej, wraz
z Leszkiem Skrzypczakiem za³o¿yliœmy
ko³o „Solidarnoœci”. Leszek by³ przewod-
nicz¹cym, a ja wiceprzewodnicz¹cym
i delegatem na zjazd wielkopolski. Inicja-
torami wielu dzia³añ byli tak¿e Janusz
Michalak i Micha³ Kasper, obaj wcze-
œniej internowani. Podczas wyborów
4 czerwca 1990 roku, które skoñczy³y siê
ogromnym sukcesem, zebra³y siê tu oso-
by, które chcia³y coœ wspólnie zrobiæ,
zmieniæ ten kraj. Mia³em zaszczyt znaleŸæ
siê wœród nich. Wytypowaliœmy przed-
stawicieli, maj¹cych wystartowaæ w wy-
borach. Mieliœmy jakiœ program... A jak
wygl¹da³y wyborcze materia³y? Gdy je so-
bie przypomnê, to siê zastanawiam, jak
mo¿na by³o coœ takiego wypuœciæ do lu-
dzi. Zwyk³y powielacz, kartka A5, a tam
kilka zdañ o tym, co zrobi³em i co chcê
zrobiæ, jakieœ niewyraŸne zdjêcie i to
wszystko. Okaza³o siê jednak, ¿e z naszej
listy wystartowa³y wiarygodne osoby.
Otrzymaliœmy mandat zaufania spo³ecz-
nego. Pierwsz¹ radê miasta wspominam
bardzo dobrze, bo potrafiliœmy ze sob¹
wspó³pracowaæ. Najwa¿niejsze by³o bu-
dowanie, tyle tylko, ¿e kraju nikt nie wie-
dzia³ jak to robiæ. Po wyborach mieliœmy
wielkie zadanie – odtworzenie i organi-
zacjê samorz¹dów. W³adza centralna bu-

dowa³a struktury krajowe, odbudowa³a
ministerstwa, w³adzê centraln¹. Nam
mówiono, ¿e na szczeblu lokalnym musi-
my sobie poradziæ sami. M. in. prof. Re-
gulski i kilkadziesi¹t innych osób poma-
ga³o rozpracowaæ zadania, jakimi mieli-
byœmy siê zaj¹æ. W ustawie o samorz¹-
dzie gminnym by³o ich mnóstwo. Ale
pomocy... w³aœciwie musieliœmy szukaæ
wzajemnie u siebie i w innych gminach.
Mimo tych trudnoœci, m³oda
demokracja okaza³a siê wspania³ym
czasem budowania na nowo wolnoœci. 

Korzystaliœcie wtedy z wzorców in-
nych krajów?

Mia³em niezwyk³¹ okazjê podpatry-
waæ najlepszych, gdy¿ znalaz³em siê
w grupie 5 osób z Polski, zaproszonych
w 1993 roku przez Departament Stanu
USA na miesiêczny sta¿ szkoleniowy
z zasad funkcjonowania samorz¹dów
w warunkach wolnego rynku i konku-
rencji oraz struktur w³adz lokalnych
w ró¿nych stanach USA. Oprócz mnie
w sta¿u uczestniczyli prezydent Lublina,
pani Sekretarz Starachowic, pani wice-
wojewoda z Tarnowa i Maciej Musia³
z Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rz¹d Stanów Zjednoczonych prowa-
dzi³ wtedy pilota¿owy program nauki jê-
zyka angielskiego w krajach „zza ¿elaznej
kurtyny”, w którym uczestniczy³y wo-
lontariuszki z Korpusu Pokoju. Praco-
wa³y w zamian za kieszonkowe i zakwate-
rowanie. Dla nas by³o to idealne rozwi¹-
zanie, bo przecie¿ wykszta³cenie filologa
trwa 4 lata, a potrzeby w nowej rzeczywi-
stoœci by³y pal¹ce. Nowy Tomyœl by³ jed-
nym z pierwszych miast, które przyjê³y
amerykañskie wolontariuszki, co na
pewno zadecydowa³o o tym, ¿e w³aœnie
od nas zaproszono kogoœ na ten sta¿.
Fakt, ¿e wybrano w³aœnie mnie, by³ dla



mnie ogromnym zaszczytem. W tym cza-
sie równolegle, na podobnym kursie, by³
minister Kropiwnicki, wczeœniej Hanna
Suchocka. Zwiedziliœmy Waszyngton
i –oczywiœcie – Bia³y Dom. Hilary Clin-
ton pêdzi³a wtedy co prawda na zakupy
(œmiech), ale mogliœmy zobaczyæ jak Bia-
³y Dom wygl¹da od œrodka. Mieliœmy
równie¿ okazjê uczestniczyæ w Œwiêcie
Niepodleg³oœci. Niezwykle zaimponowa-
³a mi wtedy organizacja tego wydarzenia.
Przy mauzoleum Lincolna zebra³o siê
600 tysiêcy ludzi, a po 25 minutach od
jej zakoñczenia nie by³o œladu po impre-
zie. Nie by³o blokowania, wyzywania od
najgorszych, klaksonów. Ludzie po pro-
stu siê rozjechali. Najcenniejsze by³o jed-
nak to, ¿e pokazano nam Amerykê nie
wyidealizowan¹, ale z ca³ym baga¿em
trudnych problemów tamtejszej demo-
kracji. Z Waszyngtonu pojechaliœmy do

Pensylwanii, miejsca, które przesz³o
transformacjê gospodarcz¹, jak¹ mia³y
przeprowadziæ u nas takie miasta jak Sta-
rachowice czy Tarnów. Odwiedziliœmy
nie tylko Pittsburgh, ale te¿ ma³e mia-
steczko pod Pittsburgiem, licz¹ce 10 tys.
mieszkañców, w którym mieszkali g³ów-
nie Afroamerykanie, a dwie trzecie m³o-
dzie¿y æpa³o. Gdy goœciliœmy u burmi-
strza tego miasteczka, powiedzia³ nam:
„Ju¿ nie mam si³y, by t³umaczyæ tym lu-
dziom, ¿e to co robi¹ jest z³e. Biorê wiêc
ksiêdza i idziemy na procesjê. I tak bê-
dziemy d³ugo chodziæ, a¿ siê wreszcie
m³odzi ludzie opamiêtaj¹ i z tym skoñ-
cz¹, bo na razie to mog¹ skoñczyæ ze sob¹,
albo w wiêzieniu”.

PóŸniej byliœmy w stanie Missouri,
w zwi¹zku z czym mogê siê pochwaliæ, ¿e
jestem honorowym obywatelem Kansas
City. Ca³ej naszej delegacji w³adze mia-
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sta przyzna³y ten tytu³. Umo¿liwiono
nam dotarcie stamt¹d w Góry Skaliste.
Potem polecieliœmy do Arizony. W Pho-
enix rozmawialiœmy z burmistrzem, Joh-
nym Drinkwaterem. Przyj¹³ nas w swo-
im gabinecie, trzymaj¹c nogi wy³o¿one
na sto³ku. Kole¿anka zapyta³a go, jak
rozwi¹zuje problem bezrobocia, a on na
to, ¿e u niego bezrobocie nie istnieje.
Zdziwiliœmy siê, jak to mo¿liwe. „Nor-
malnie – mówi³ – gdy przychodzi do
mnie ktoœ, kto nie ma pracy, proponujê
– s³uchaj, stary nie musisz u mnie miesz-
kaæ, ale jak chcesz, to zawsze znajdê dla
ciebie grabie, ³opatê, popracujesz, zaro-
bisz na dach nad g³ow¹, jedzenie. To jak?
Przyjmujesz ofertê?” (œmiech).

Zmodyfikowawszy dalsz¹ czêœæ wizy-
ty w Arizonie uda³o nam siê jeszcze zo-
baczyæ Wielki Kanion. Ze swoich za-
skórniaków wykupiliœmy pó³godzinny

lot nad nim i to by³o niesamowite. Po-
tem polecieliœmy do Pó³nocnej Karoli-
ny, a na koniec do Nowego Yorku. Oczy-
wiœcie, zdarza³y siê w Nowym Tomyœlu
komentarze, ¿e tu gmina ginie, a ten so-
bie za pieni¹dze podatników jedzie do
Stanów, ale to nie by³o tak. Wspaniale
wspominam ten czas i p³yn¹ce z niego
korzyœci. Warto siê uczyæ od wiêkszych
i m¹drzejszych, a nie pukaæ tam, gdzie
drzwi s¹ ju¿ otwarte. 

Od czego rozpoczêliœcie wchodze-
nie przez te drzwi do nowego porz¹d-
ku?

Muszê w tym miejscu wspomnieæ
naszego radnego seniora, maj¹cego na
pocz¹tku kadencji ponad 70 lat, œp. Ed-
munda Wytrwa³a. Podczas pierwszych
obrad rad gminy, które jako senior
otwiera³, powiedzia³, ¿e ma nadziejê do-
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Andrzej Funka przed Bia³ym Domem- USA 1993 r.
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czekaæ, a¿ zmieni sw¹ nazwê ulica Armii
Czerwonej na inn¹, na przyk³ad Pi³sud-
skiego. Armia Czerwona o ma³o co
przyprawi³aby go o œmieræ, gdy bêd¹c
stra¿nikiem kolejowym w okolicach
Tarnopola, cudem unikn¹³ wywiezie-
nia do Starobielska i Ostaszkowa. I on
mia³ podstawy do tego, ¿eby mówiæ, ¿e
pierwsze, co nale¿a³oby zmieniæ, to na-
zwa ulicy, która kojarzy³a mu siê z prze-
œladowaniem. Niekoniecznie tym bez-
poœrednim, ale te¿ poœrednim, zwi¹za-
nym z wewnêtrznym g³osem, który mu
mówi³: „Edmundzie Wytrwale, nawet
je¿eli zasypiasz spokojnie, to zasypiasz
przy ulicy Armii Czerwonej, a ona ma
d³ugie macki i czyha za Twoj¹ podusz-
k¹”. Tak mi to kiedyœ t³umaczy³. I fak-
tycznie, nie by³o wiêkszych oporów
przed zmian¹ niektórych nazw ulic.
Mo¿e siê nam to teraz wydawaæ œmiesz-
ne, ale to by³o wtedy wa¿ne. Dla wielu

ludzi by³ to jeden z tych kamieni, które
trzeba by³o wyrzuciæ z podwórka, by po-
tem spokojnie na nim budowaæ. Kszta³-
towaliœmy gospodarkê komunaln¹,
szko³y, przedszkola. Czy to ustawiliœmy
dobrze, czy niedobrze, to ju¿ ktoœ inny
bêdzie ocenia³. Na nasze dalsze politycz-
ne losy cieniem po³o¿y³a siê jednak hi-
storia firmy „Condor”. Uwa¿am, ¿e
dyskusja na ten temat dziœ jest dyskusj¹
trochê zafa³szowan¹. Wówczas mieli-
œmy tak¹, a nie inn¹ wiedzê i na jej pod-
stawie podjêliœmy decyzjê. By³ to czas,
w którym za brak przeciwdzia³ania bez-
robociu próbowano np. wywieŸæ na
taczkach burmistrza miejscowoœci Pra-
szka, a my staraliœmy siê pomóc w roz-
woju firmy zatrudniaj¹cej tak wiele
osób z naszego terenu. W³aœciciel
„Condora”, po porêczeniu kredytu
przez gminê, doprowadzi³ do tego, ¿e
³¹czna wielkoœæ zobowi¹zañ firmy,

Wielki Kanion Kolorado - 1993 r.
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w momencie z³o¿enia przez wierzycieli
wniosku o upad³oœæ, trzykrotnie prze-
kracza³a jej maj¹tek i o tym nas wcze-
œniej nie informowa³. Sprawa wysz³a na
jaw, gdy siê wszystko zawali³o. Ale my
nie od¿egnywaliœmy siê od konsekwen-
cji. Jedn¹ z pierwszych rzeczy, jak¹ zrobi-
liœmy, by³o przekazanie ca³ej dokumen-
tacji do Urzêdu Ochrony Pañstwa, ¿eby
sprawdzi³, czy przy podejmowaniu tej
decyzji nie pope³niliœmy b³êdu. Stwier-
dzono, ¿e z naszej strony prawo nie zo-
sta³o naruszone. Ponieœliœmy oczywiœcie
odpowiedzialnoœæ polityczn¹. W na-
stêpnych wyborach spo³eczeñstwo wy-
bra³o kogoœ innego. Przypadek firmy
„Condor” pokazywa³, ¿e w ró¿ny spo-
sób samorz¹dy próbowa³y sobie radziæ
z bezrobociem. Mo¿na dziœ dyskuto-
waæ, czy bezrobocie na poziomie 12 %
to du¿o, czy ma³o. Ale w latach 90. oka-

zywa³o siê, ¿e ekonomia wiêkszoœci firm
oparta by³a na nierealnych do spe³nie-
nia warunkach, wiêc bezrobocie mog³o
osi¹gn¹æ 30 – 40 %. Kiedy upad³oœæ
jednego czy dwóch zak³adów czyni³a
gminê czy powiat pustyni¹ gospodar-
cz¹, to trzeba by³o po prostu dzia³aæ. 

Wiedzieliœmy, w jakim kierunku
chcemy iœæ, ale i ile to bêdzie pracy, wy-
si³ku. Okaza³o siê, ¿e jest mnóstwo rze-
czy, którymi nale¿a³o siê zaj¹æ: drogi
gminne – czemu s¹ takie dziurawe…,
w szko³ach – dlaczego tak zimno…, mo-
¿e jakieœ przedszkole zbudujemy…, a wy-
sypisko œmieci... 

Spad³ na Was ogrom spraw, z który-
mi przychodzili ludzie maj¹cy nadzie-
jê na to, ¿e dziury zasypiecie, budynki
ogrzejecie, ich napoicie i przyodzieje-
cie...

Turniej pi³ki no¿nej samorz¹dów w M³awie - dru¿yna burmistrza Jerzego Pañczaka jako finalista
turnieju otrzyma³a telewizor, który przekaza³a szkole w Bukowcu
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... dacie miejsca pracy, po³o¿ycie as-
falty, chodniki, w szko³ach bêdzie piêk-
nie czysto, bêdzie bogato i wszyscy bêd¹
szczêœliwi... A tu by³a œciana w postaci fi-
nansów. Œrodki gminne przelatywa³y jak
przez sito. Oœwietlenie ulic, odœnie¿anie
– wszystko kosztowa³o.

Z racji tego, ¿e Nowy Tomyœl nie by³
w latach miêdzywojennych i wczeœniej-
szych polskim miastem, mia³ sporo bu-
dynków przejêtych przez Skarb Pañstwa
i my te budynki skomunalizowaliœmy.
Musieliœmy zaj¹æ siê te¿ przypisaniem lo-
kali u¿ytkowych. ZnaleŸliœmy tak¹ for-
mu³ê, ¿eby ludziom, którzy pracowali,
daæ mo¿liwoœæ bycia „na swoim”. Je¿eli
lokale takie jak „Sandra”, czy „Agatka”
funkcjonuj¹ do dziœ, to znaczy, ¿e rozwi¹-
zania przez nas zastosowane by³y w³aœci-
we. Jest kilku takich najemców, z który-
mi do dziœ witam siê na ulicy. Oni siê
uœmiechaj¹, wiêc chyba s¹ zadowoleni
z naszych decyzji w tamtych czasach.
A by³o o czym decydowaæ. Siedzia³o siê
do nocy i dyskutowa³o o tym, jak budo-
waæ te gminne struktury. Czy przedsiê-
biorstwo gospodarki komunalnej ma
istnieæ w takim samym kszta³cie? Jak to
zmieniæ? Jak rozstrzygn¹æ problem wysy-
piska? Mnóstwo spraw. Wtedy nawet
w góry mniej jeŸdzi³em. 

Pani wspomnia³a o ciekawej rzeczy –
o nadziejach. Przecie¿ gdy powstawa³y
samorz¹dy wiejskie, to pierwsza rzecz, ja-
k¹ chcia³y zrobiæ, to za³o¿yæ komitet tele-
fonizacyjny. £¹cznoœæ musia³a byæ.
W ka¿dej wsi mia³ powstaæ tak¿e komi-
tet budowy sieci wodoci¹gowej, a potem
wziêto siê za kanalizacjê. 

Radoœci¹ tego czasu by³o to, ¿e otwo-
rzy³o siê wiele nowych mo¿liwoœci. Lu-
dzie zobaczyli, ¿e pozyskaæ mieszkanie
mo¿na nie tylko przez spó³dzielniê, ale
równie¿ buduj¹c w³asny dom. Nikt nie

przypuszcza³ wtedy, ¿e na obrze¿ach No-
wego Tomyœla bêd¹ setki, tysi¹ce do-
mów jednorodzinnych. Kiedyœ w³adza
mówi³a: „Masz prawo poprawiæ swoje
warunki mieszkaniowe – mo¿esz ubie-
gaæ siê o mieszkanie”... Tyle, ¿e na
mieszkanie spó³dzielcze czeka³o siê 15 –
20 lat, tak jak na telefon. Dziœ to niepo-
jête! 

W samorz¹dzie pracowa³ Pan czte-
ry lata. Jak póŸniej potoczy³a siê Pañ-
ska droga zawodowa?

W 1994 roku, gdy przegraliœmy wy-
bory samorz¹dowe, wróci³em do pracy
w Spó³dzielni Mieszkaniowej. Tam pra-
cowa³em do roku 2000. Od 1995 roku
by³em pozaetatowym cz³onkiem Samo-
rz¹dowego Kolegium Odwo³awczego
w Poznaniu, czyli pracowa³em w No-
wym Tomyœlu, a 1 – 2 razy w miesi¹cu
jeŸdzi³em na posiedzenia sk³adu orzeka-
j¹cego. W 2000 roku przeszed³em na
etat w kolegium. I pierwsz¹ rzecz¹, jak¹
zrobi³em, gdy poszed³em tam do pracy,
by³o zapytanie kole¿eñstwa, co s¹dz¹ na
temat wypadów w góry (œmiech). Ju¿ po
kilku miesi¹cach przygotowywaliœmy siê
do wyjazdu. Od 2001 roku grupa „kole-
giantów”, co roku w pierwszym tygo-
dniu po zakoñczeniu ferii zimowych,
jeŸdzi w góry. Czêœæ osób wychodzi ze
mn¹ na wspinaczkê, a czêœæ oddaje siê
spacerom po ni¿szym terenie. Pytanie
zadaj¹ tylko jedno: „dok¹d jedziemy?”,
bo „kiedy”, to ju¿ wiadomo. 

Jakiego typu sprawami zajmuje siê
kolegium odwo³awcze? 

Samorz¹dowe Kolegium Odwo³aw-
cze rozstrzyga odwo³ania od decyzji wy-
danych przez wójtów, burmistrzów czy
prezydentów miast w sprawach indywi-
dualnych. Je¿eli ktoœ otrzymuje od wójta
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lub burmistrza odmown¹ decyzjê doty-
cz¹c¹ warunków zabudowy na przyk³ad,
ma prawo siê od niej odwo³aæ. Kole-
gium rozpatruje takie odwo³ania jako
organ drugiej instancji. S¹ te¿ sprawy
rozpatrywane przez marsza³ka – wtedy
zaskar¿enia rozstrzygniêæ wydawanych
przez samorz¹d województwa rozpatruje
to kolegium, które ma siedzibê w tym sa-
mym mieœcie, co i marsza³ek. Zasiêg na-
szego dzia³ania jest oczywiœcie wiêkszy.
Rozstrzygaliœmy, na przyk³ad, sprawê za-
budowy p³yty pod obornik gdzieœ za
Kêpnem, czy pod Ostrzeszowem. Orga-
nizacyjnie jesteœmy jednostk¹ niezale¿-
n¹, podobnie jak np. regionalne izby ob-
rachunkowe. Decyzje podejmujemy ko-
legialnie, w 3 osoby, z których ka¿da po-
nosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ. Przez kil-
kanaœcie lat orzeka³em w sprawach orga-
nizacji zabudowy i wtedy przez kolegium
przechodzi³o wiele ciekawych inwestycji
m. in. Stary Browar.

Teraz rozstrzygam w kwestiach po-
mocy spo³ecznej i to ju¿ s¹ trudniejsze
sprawy. Pomoc spo³eczna powinna byæ
kierowana do osób maj¹cych przejœcio-
we trudnoœci w ¿yciu, a czasami jest tak,
¿e ta instytucja bywa nadu¿ywana. Ale
wiadomo, ka¿da sprawa jest inna i trze-
ba j¹ rozstrzygaæ indywidualnie. Woje-
wódzki S¹d Administracyjny rozstrzyga
tak¹ sprawê ostatecznie i do niego mo¿-
na poskar¿yæ siê na nasz¹ decyzjê. Ta
praca daje mi du¿o satysfakcji, bardzo j¹
lubiê...

... ale najbardziej kocham góry?
Wêdrowa³ Pan po Dolomitach, Al-
pach, po innych górach równie¿. Po-
ziom trudnoœci zdobywanych szczy-
tów i odleg³oœci z czasem siê zwiêksza-
³y? W jaki sposób ta przygoda siê roz-
wija³a?

Powiem tak, kocham wszystkie góry.
Od ma³ych, przez wiêksze, po najwiêk-
sze.  Pozna³em góry ni¿sze, ale i te wy¿sze,
o najwy¿szych dopiero marzê. Mo¿e bê-
dzie mi dane tam byæ. Je¿eli wyje¿d¿am
w góry, to ka¿de darzê takim samym sza-
cunkiem, ka¿de potrafi¹ zaciekawiæ na
swój w³asny sposób i ka¿de s¹ piêkne.
Nawet Karkonosze potrafi¹ zaskakiwaæ.
Z rodzin¹ i przyjació³mi staramy siê wy-
je¿d¿aæ czêsto, czasem kilka razy do ro-
ku, w ró¿ne góry. Jedne ³atwiej odwie-
dziæ, inne trudniej. Dla nas, mieszkañ-
ców Wielkopolski, wyjazd w Bieszczady
wi¹¿e siê z tym, ¿e w jedn¹ stronê docie-
ramy w ci¹gu kilkanastu godzin, wiêc
dwa dni odpadaj¹ na podró¿. Warto
jednak podj¹æ ten wysi³ek, bo bêd¹c
w Bieszczadach za ka¿dym razem do-
strzegam, jakie te góry potrafi¹ byæ „wie-
low¹tkowe”. W 1980 roku, kiedy mia-
³em pierwszy raz przyjemnoœæ prawie
cztery tygodnie hasaæ po po³oninach,
chodziliœmy w jagodzinach po pas, po
dzikich ostêpach. Chatka Socjologa na
Otrycie by³a wtedy trudno dostêpnym
miejscem. Po latach, gdy pojecha³em
z synem w Bieszczady, trafiliœmy na coœ,
co nazwa³em turystyk¹ „na liœcie”.
W okresie dwutygodniowym, gdy
przychodzi jesieñ i jest pogoda, lasy
liœciaste, bukowe najpierw robi¹ siê
¿ó³te, z³ote, potem dochodz¹ inne
kolory – czerwienie, br¹zy. I s¹ ludzie,
którzy nie je¿d¿¹ przez ca³y rok w Biesz-
czady, ale gdy liœcie robi¹ siê kolorowe,
zje¿d¿aj¹ tam z ró¿nych zak¹tków kraju,
tylko po to, by je zobaczyæ. Wystarczy, ¿e
wejd¹ na po³oniny i obserwuj¹ to piêk-
ne zjawisko. My z synem byliœmy tam
oko³o tygodnia i na naszych oczach te li-
œcie z zielonych stawa³y siê z³ote, a potem
czerwone. Trawy bieszczadzkie by³y ru-
de, krzaki buczyn i jagodzin mia³y czer-
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Wejœcie od strony
s³owackiej na Rysy-          
z lewej: Jacek Stêpniewski 
i Andrzej Funka

Tarnica, m.in. z synem
i ¿on¹ (na lewo od
Andrzeja Funki); Rajd
pod Baranem, lata '90

Po³oniny Bieszczadzkie
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wone liœcie – a wszystko to razem robi³o
niesamowite wra¿enie. Przyroda Tatr
i Pienin potrafi tak samo zaskakiwaæ.
W ma³ych Pieninach na przyk³ad jest je-
dyne miejsce, oprócz Rusinowej Polany
w Tatrach, gdzie mo¿na kupiæ prawdzi-
we oscypki. Mo¿na tam zobaczyæ, jak
wygl¹da proces ich produkcji. I pamiê-
tam, ¿e szliœmy ³¹kami ma³ych Pienin –
najpierw zobaczyliœmy stado owiec,
a potem bacówkê i bacê, który na
oczach ceprów, wyciska³ i wêdzi³ ser, któ-
ry mo¿na by³o sobie kupiæ. Bo oczywi-
œcie, to co mo¿na kupiæ na Krupówkach
z prawdziwymi oscypkami nie ma nic
wspólnego. Odkrywcze jest te¿ odwie-
dzanie miejsc innych ni¿ popularne –
zamiast do Karpacza czy Szklarskiej Po-
rêby jechaliœmy na przyk³ad w Rudawy
Janowickie. To pasmo pe³ni³o kiedyœ ro-
lê terenów rekreacyjnych cesarza Wil-
helma II, a samo schronisko Szwajcarka
by³o kiedyœ letnim pa³acykiem cesarza
i jest pozosta³oœci¹ osadnictwa tyrolskie-
go na ziemiach polskich.

Co w tych wyprawach lubi Pan naj-
bardziej? Przebywanie z ludŸmi, podzi-
wianie widoków, zdobywanie szczy-
tów? 

Nie o szczyty mi chodzi, a na pewno
nie tylko o nie. Dla mnie najwa¿niejsze
jest dostrzeganie w ka¿dych górach piêk-
na i przebywanie z ludŸmi. Mam wiele
wspania³ych wspomnieñ nawet z Gór
Œwiêtokrzyskich. Kiedyœ, gdy pojechali-
œmy tam na studiach, mia³o miejsce za-
bawne zdarzenie. Wziêliœmy ze sob¹
mieszkaj¹cego od kilku lat w Polsce dok-
toranta naszego uniwersytetu, pocho-
dz¹cego z Afryki. Przechodziliœmy ze
Œwiêtego Krzy¿a na Œwiêt¹ Katarzynê,
no i Habte szed³ z nami. Mieszka³ ju¿
w Polsce od kilku lat, zna³ dobrze jêzyk

polski. Przechodziliœmy obok pola, pa-
trzymy, a tam ch³op orze koñmi. Na ten
widok nasz przesympatyczny Habte siê
uk³oni³ i powiedzia³: „Szczêœæ Bo¿e”.
Ch³op siê podniós³, prze¿egna³, podci¹³
konia batem i uciek³ (œmiech). Wiêc na-
wet z Gór Œwiêtokrzyskich mam barw-
ne wspomnienia. Czêsto siadamy sobie
z ekip¹ piechurów i wspominamy ró¿ne
takie historie. Teraz wychowujemy ju¿
nastêpne pokolenie, które przejmie po
nas pa³eczkê. Myœlê, ¿e tak bêdzie, bo lu-
dzie, którzy je¿d¿¹ w góry, wychowali
w takim samym duchu swoje dzieci. Po-
kazywali im miejsca magiczne, z których
mo¿na mieæ piêkne wspomnienia, któ-
re nale¿y szanowaæ i o które trzeba dbaæ.
Nie zdarzy³o nam siê pozostawiæ po so-
bie nigdzie œmieci, staramy siê te¿ – choæ
jest to trudne – zwracaæ uwagê innym.
Nie niszczymy, a góry odp³acaj¹ siê nam
swoim piêknem. Nie ma gór niecieka-
wych, brzydkich. Szczeliniec jest p³aski,
ale z kolei rozpoœciera siê z niego piêkny
widok. Do ka¿dych gór têskniê... Góry
wy¿sze tylko tym siê ró¿ni¹ od tych
mniejszych, ¿e trzeba spe³niæ wiêksze wy-
magania sprawnoœciowe.

Zanim Pan opowie o swoim cho-
dzeniu po górach wy¿szych, proszê po-
wiedzieæ, jakie uwarunkowania trzeba
spe³niæ, by w ogóle wêdrowaæ po gó-
rach?

Przede wszystkim trzeba mieæ œwia-
domoœæ w³asnych ograniczeñ kondycyj-
nych i zdrowotnych. Chc¹c siê spraw-
dziæ, zacznijmy od gór typu Tatry. Jeœli
sprawi¹ nam k³opot, wiadomo, ¿e na ra-
zie trzeba siê powstrzymaæ z wypraw¹
w góry jeszcze trudniejsze. Najwy¿szy
szczyt Tatr polskich – Rysy ma 2499 m.
Dla osoby, która nigdy nie mia³a z taki-
mi górami do czynienia, wysokoœæ 2200
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– 2500 metrów mo¿e byæ wysokoœci¹,
na której ju¿ bêdzie odczuwaæ dyskom-
fort jeœli chodzi o oddychanie. Oczywi-
œcie, je¿eli ktoœ wyje¿d¿a w góry kilka ra-
zy do roku, czy uprawia jak¹kolwiek ak-
tywnoœæ fizyczn¹, taka wysokoœæ nie po-
winna stanowiæ dla niego problemu.
Wa¿na jest tak¿e wytrzyma³oœæ, bo trze-
ba byæ przygotowanym na d³ugotrwa³y
wysi³ek. Pokonywanie rozleg³ych ta-
trzañskich dolin i podejœæ mo¿e wyma-
gaæ nawet 10. godzinnego marszu po³¹-
czonego ze wspinaczk¹. Je¿eli ktoœ po-
trafi zachowaæ sprawnoœæ ruchow¹
przez tyle godzin, to œwietnie, je¿eli tego
nie przeæwiczy³, niech siê lepiej w góry
nie wybiera. Warto wczeœniej sprawdziæ
swoje mo¿liwoœci np. podczas 10. go-
dzinnego marszu po lesie. Oczywiœcie,
gdy siê chodzi po górach, pracuje zupe³-
nie inna grupa miêœni – miêsieñ czwór-
g³owy, ³ydka, stopa. Ich kondycjê mo¿-
na sprawdziæ spaceruj¹c przez kilka go-
dzin choæby po naszych Gliñskich Gó-
rach. Najgorzej je¿eli nie potrafimy so-
bie zaplanowaæ wysi³ku na ca³y czas wy-
prawy. Najwiêcej wypadków w górach
zdarza siê podczas zejœæ, bo niektórzy
nie pamiêtaj¹, ¿e si³y musz¹ zachowaæ
do koñca. 

Innym aspektem przygotowañ jest
zaopatrzenie siê w odpowiedni sprzêt.
Teraz nie ma problemu z dostaniem
niedrogich butów, w których w³aœciwie
zabezpieczymy stopê. Nawet w Nowym
Tomyœlu mo¿na kupiæ takie za 250 z³o-
tych. Trzeba mieæ coœ przeciwdeszczo-
wego, plecak z napojami i ¿ywnoœci¹.
Telefon komórkowy powinien byæ na³a-
dowany, z zapisanym co najmniej jed-
nym górskim numerem ratunkowym,
na przyk³ad GOPR -u (601 100 300).
Nale¿y te¿ posiadaæ mapê i mieæ orien-
tacjê w terenie, bo podstaw¹ ka¿dego

wezwania pomocy, jest umiejêtnoœæ
okreœlenia miejsca, w którym siê znaj-
duje. No i najwa¿niejsze, ¿eby rozum
by³ w³¹czony... Zasiêg telefoniczny w gó-
rach, w wielu miejscach, szczególnie
w dolinach, zanika i czasem trzeba byæ
zdanym na w³asne si³y. Nie powinno siê
wypuszczaæ w góry w pojedynkê, cho-
cia¿ - niestety - ja czêsto chodzê sam...
Staram siê jednak nie zbli¿aæ do granicy
ryzyka, czy igrania z losem. 

Przestrzegam przed wychodzeniem
w góry zim¹, bez przygotowania. To coœ
zupe³nie innego ni¿ latem. Po pierwsze
– wysi³ek potrzebny do przejœcia tego sa-
mego odcinka, co w innej porze roku
wzrasta dwu -, trzykrotnie, po drugie –
cz³owiek traci energiê dwa, a nawet trzy
razy szybciej, a po trzecie – ogromna jest
ró¿nica miêdzy temperatur¹, jak¹ wska-
zuje termometr, a temperatur¹ odczu-
waln¹. Minus 13 stopni przy wietrze
100 km/h daje temperaturê odczuwal-
n¹ od minus 35 do minus 42 stopni.
Proszê sobie wyobraziæ spacer przy wi-
docznoœci ograniczonej do 5, a nawet
2 metrów, kiedy œlady s¹ natychmiast za-
wiewane, a temperatura odczuwalna
wynosi minus 35 – 40 stopni... Wtedy
bardzo szybko traci siê... nadziejê. Dla-
tego przestrzegam przed samotnymi wy-
prawami w góry zim¹. Samotne wypra-
wy – tak, tylko przy stabilnej pogodzie,
wiêc raczej nie zim¹. 

Nawet przy zachowaniu najwiêk-
szej ostro¿noœci zdarzaj¹ siê wypadki...

Nasza kole¿anka ze studiów zginê³a
w Tatrach tragicznie. Po pierwszej sesji
zimowej pojecha³a w góry z przyjació³-
mi i nie wróci³a. Niestety, nie przewi-
dzieli, ¿e pogoda siê gwa³townie zmieni,
po prostu zamarz³a. To pokaza³o nam,
¿e góry wymagaj¹ ogromnego szacun-
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ku. Zawsze staramy siê tak przygotowaæ
nasze wyprawy, by nie dosz³o do takiej
sytuacji. Je¿eli pogoda jest niepewna, to
przecie¿ zawsze mo¿na pojechaæ do in-
nej miejscowoœci, coœ zobaczyæ, zwie-
dziæ. Nie trzeba wychodziæ w góry. 

Przecie¿ tak naprawdê nie ma cze-
goœ takiego jak stabilna pogoda w gó-
rach...

Mia³em taki przypadek podchodz¹c
pod Mont Blanc, gdy w ramach aklima-
tyzacji zaczêliœmy wchodziæ na jeden
z czterech wierzcho³ków, czyli na Mont
Blanc du Tacul i na wysokoœci mniej
wiêcej 4120 m, dos³ownie w ci¹gu 15
minut nadci¹gnê³a burza alpejska z pio-
runami. Byliœmy na lodowcu nachylo-
nym pod k¹tem ok. 45 – 50 stopni
i musieliœmy wróciæ, schodz¹c 700 me-
trów w dó³, gdy s³ychaæ by³o pioruny,
a widocznoœæ wynosi³a maksymalnie
100 mo¿e 200 metrów. Zwa¿ywszy, ¿e
w lodowcu na dodatek s¹ szczeliny, nie-
które niewidoczne, ¿e wszystko to pra-
cuje i mo¿e nas przywaliæ serak – blok
œnie¿ny, to uczy wielkiej pokory wobec
gór... 

Pogodê powinniœmy i mo¿emy prze-
widywaæ w Dolomitach. Tam wspinacz-
ka polega g³ównie na poruszaniu siê po
via ferratach, czyli drogach ¿elaznych.
Wspinaj¹c siê jesteœmy przypiêci do lin
stalowych, które – niestety – w czasie
burzy staj¹ siê piorunochronami. Siêga-
j¹c po stosowne przewodniki, dowiemy
siê, ¿e w Dolomitach najstabilniejsza
pogoda jest w sierpniu. Mimo ¿e to ulu-
biony miesi¹c wyjazdów W³ochów, to
lepiej pochodziæ w t³oku, ni¿ wyjœæ
w lipcu, gdy jest bardzo prawdopodob-
ne, ¿e zostaniemy zmoczeni przez deszcz
lub trafimy na burzê, podczas której bê-
dziemy przypiêci do liny w œrodku ferra-

ty i nie bêdzie mo¿liwoœci ucieczki. Jak
mówi chiñskie przys³owie: „Lepiej sie-
dem razy odmierzyæ, a raz uci¹æ”, lepiej
piêæ razy zrezygnowaæ z wyprawy, a za
szóstym razem odwiedziæ góry w dobrej
pogodzie i wróciæ szczêœliwie do domu. 

Które z wypraw górskich by³y dla
Pana najtrudniejsze? Jaki szczyt by³o
Panu najtrudniej zdobyæ, jeœli ju¿ pa-
trzymy na góry pod k¹tem ich zdoby-
wania?

Mam inne nastawienie ni¿ zdobywa-
nie... Pamiêtam, ¿e mieliœmy dos³ownie
seriê wyjazdów we wrzeœniu, w czasie
których po paru dniach za³amywa³a siê
pogoda i nie mo¿na by³o chodziæ po gó-
rach. Ale to nam nie przeszkadza³o, bo
po prostu jechaliœmy coœ obejrzeæ. Raz
nawet przyjechaliœmy w góry rano, a po
po³udniu ju¿ podano komunikat o za³a-
maniu pogody i trzeba by³o zaraz wra-
caæ. Mimo wszystko cieszyliœmy siê cho-
cia¿ tym jednym dniem... Warto na-
uczyæ siê rezygnowania z w³asnych pla-
nów, ¿eby sobie potem nie pluæ w bro-
dê, ¿e znów nas pogoda wykolegowa³a...

Oczywiœcie, w przypadku, gdy siê je-
dzie 1000 czy 2000 kilometrów w góry,
które nie daj¹ nam tej radoœci pozna-
nia, to jest trudniejsze. Mo¿na jednak
i z takiej wyprawy zabraæ cenne wspo-
mnienia, zobaczyæ coœ nowego, poznaæ
now¹ kulturê, spróbowaæ miejscowej
kuchni. Wychodzê z za³o¿enia, ¿e trzeba
siê cieszyæ ka¿d¹ chwil¹. I nie nale¿y re-
zygnowaæ z ponownego wyjazdu w takie
góry. Ja staram siê cieszyæ z ka¿dego
okrucha, który mam na stole...

Zanim porozmawiamy o zdobyciu
Mont Blanc, proszê powiedzieæ co
najbardziej cieszy Pana w Dolomi-
tach?
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Na pocz¹tku ferraty Stella Alpina 
w Dolomitach

Via ferrata Mesules - Dolomity
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Dolomity sprawiaj¹ mi ogromn¹ ra-
doœæ tym, ¿e s¹ to góry dla ka¿dego....

... na fotografiach nie wygl¹daj¹ na
takie ...

Naprawdê! Oprócz tych trudnych
ferrat, s¹ te¿ ³atwe, na które wchodz¹ ca-
³e rodziny. Mo¿na te¿ wjechaæ po prostu
wyci¹giem. Kiedy zdobywa³em z przyja-
cielem ferratê Finanzieri, reszta wypra-
wy spacerowa³a wokó³ schroniska, po
piêknych dolomitowych halach, wœród
traw, w których buszowa³y stada œwista-
ków. By³y ich dos³ownie dziesi¹tki, kilka
rodzin naraz – ma³e du¿e, œrednie,
wchodz¹ce do nor, wychodz¹ce, nas³u-
chuj¹ce, gwi¿d¿¹ce – niezwyk³a frajda.
Szczerze mówi¹c jestem ogromnym mi-
³oœnikiem œwistaków. Nie spodziewa-
³em siê, ¿e siedz¹c w jednym miejscu zo-
baczê ich tyle naraz. Oczywiœcie, urz¹dzi-
³em na nie polowanie z aparatem, wtedy
jeszcze analogowym. Gdy schodziliœmy
z ferraty delle Trincee, trafi³em na jedne-
go przed nork¹, na zboczu drogi i mówiê
do niego tak: „S³uchaj œwistak, przete-
stujê, na ile mogê Ciê podejœæ”. Okaza-
³o siê, ¿e na cztery metry... To by³o coœ
niesamowitego, móg³bym godzinami
obserwowaæ te zwierzêta. 

A wracaj¹c do ferrat – jedne s¹ trud-
ne, inne ³atwe do przejœcia i proszê mi
wierzyæ, ¿e widzia³em ca³e rodziny W³o-
chów, wspinaj¹ce siê nawet z 10. letnimi
dzieæmi. Oczywiœcie, one równie¿ by³y
wyposa¿one w sprzêt – kask, uprz¹¿, pas.
Nie tak dawno moja znajoma, która
mieszka³a wiele lat we W³oszech, powie-
dzia³a mi coœ zdumiewaj¹cego. Miano-
wicie, ¿e w Dolomitach w ci¹gu roku gi-
nie wiêcej grzybiarzy ni¿ wspinaczy...
Faktycznie, tamtejsze lasy s¹ bogate
w grzyby, a szczególnie w borowiki. La-
tem w sklepach z produktami regional-

nymi mo¿na zobaczyæ ma³e, wiêksze
i wielkie s³oiki pe³ne borowików. Gdy
tam byliœmy, mój kolega tak siê nimi za-
chwyci³, ¿e kupi³ jajka, borowiki i zrobi³
sobie jajecznicê, co go bardzo zadowoli-
³o (œmiech). Tam jednak liczba zbieraczy
jest ograniczona, bo aby zbieraæ grzyby
trzeba mieæ pozwolenie. 

W Dolomitach urzeka mnie rów-
nie¿ to, ¿e mo¿na siê sprawdziæ – swoj¹
wytrzyma³oœæ, sprawnoœæ oraz psychicz-
n¹ odpornoœæ na wysokoœci i na œwiado-
moœæ, ¿e za moimi plecami znajduje siê
œciana siêgaj¹ca od 100 do nawet 700
metrów w dó³. Wiadomo, facet potrze-
buje stroiæ siê w swoje piórka... Je¿eli siê
uda przejœæ ferrat¹ œredni¹, to zaraz ro-
œnie apetyt i chcemy wejœæ na tê trudn¹,
a potem najtrudniejsz¹...

Du¿o Pan przeszed³ tych ferrat?
Do 2010 roku nie zna³em Dolomi-

tów. Dopiero po powrocie z Mont Blanc
zacz¹³em realizacjê celu B – wyprawy
w Dolomity. To by³ doskona³y rok, jeœli
chodzi o górskie projekty. Mój przyjaciel
Janusz, który chodzi po Dolomitach ju¿
jakiœ czas i zdoby³ kilkadziesi¹t ferrat,
opowiada³ mi wczeœniej o pionowych
œcianach, do których jest przyczepiona
stalowa lina, o powietrzu pod stopami
i... tyln¹ czêœci¹ cia³a. Via ferraty wystê-
puj¹ te¿ w Alpach Julijskich, w górach
francuskich, niemieckich i austriackich.
W Dolomitach jest ich oko³o 200. Mo¿-
na je pokonaæ na raz lub na dwa razy.
I wtedy to dopiero jest satysfakcja. 

Gdy jestem w Dolomitach, myœlê za-
wsze o tych biednych ¿o³nierzach walcz¹-
cych w czasie I wojny œwiatowej, którzy
nie mieli uprzê¿y, kasków, butów, ca³ego
tego wyposa¿enia, tylko drewniane dra-
biny, które przy oblodzeniu stawa³y siê
œmiertelnie niebezpieczne. ¯o³nierskie
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p³aszcze podczas deszczu i mrozu zamie-
nia³y siê w lodowe pancerze, a jeszcze
trzeba by³o siê wspinaæ i mieæ broñ goto-
w¹ do strza³u. Setki ¿o³nierzy co noc za-
marza³o, bo nie mogli rozpalaæ ognisk,
gdy¿ to wywo³ywa³o natychmiastowy
atak przeciwnika. Chodz¹c po Dolomi-
tach dostrzegaliœmy, ¿e wiele œcie¿ek wie-
dzie szlakami wojennymi. Zosta³y tam
do dziœ œlady cierpienia i ich strasznych
prze¿yæ, jednak widaæ je tylko latem. Zi-
m¹, gdy jedzie siê na narty, do Val di
Fiemme, wszystko przykryte jest œnie-
giem. Zginê³o tam równie¿ wielu Pola-
ków, których nikt nie pyta³, czy chc¹ braæ
udzia³ w tej wojnie. Armia cesarstwa Au-
stro – Wêgierskiego bra³a ludzi spod Tar-
nowa i Rzeszowa i si³¹ wciela³a ich do
wojska. Tam walczyli i ginêli, st¹d tak
wiele cmentarzysk, co te¿ wymaga sza-
cunku do tych miejsc. 

Mówi siê, ¿e cz³owiek wobec gór
mo¿e przyjmowaæ trzy postawy: albo
czuje siê py³kiem w tym ogromie, albo
czuje siê zdobywc¹, albo czuje siê bli¿ej
Boga, podziwiaj¹c dzie³o Stwórcy. Jak
Pan czuje siê w górach?

Mnie towarzyszy ta trzecia postawa –
podziw, ¿e Stwórca tak urz¹dzi³ œwiat, ¿e
potrafi on dawaæ tak wiele radoœci. My-
œlê, ¿e najpiêkniejsze, co mnie w ¿yciu
spotka³o, to mo¿liwoœæ dzielenia siê góra-
mi z najbli¿szymi i przyjació³mi, i fakt, ¿e
oni odbieraj¹ to tak samo. Najwa¿niejsze
jest znaleŸæ swoje miejsce w górach. Wte-
dy mo¿na je podziwiaæ, smakowaæ, kiedy
znajdzie siê coœ, co daje radoœæ. I ten œwi-
stak, i ta pochy³a œciana. Oczywiœcie, pa-
trz¹c na pochy³¹ œcianê, wiem, ¿e góry bê-
d¹ zawsze wiêksze ode mnie, a ja wobec
nich jestem tylko petentem. Gdy podej-
dê do nich z pokor¹, wtedy mi siê odp³a-
c¹ cudownymi widokami, „na³adowa-

niem akumulatorów”... Dla mnie góry
zosta³y stworzone w sposób idealny. Nic
bym w nich nie poprawia³. Po kilku go-
dzinach zmêczenia, po dobrej kolacji,
a potem kilku godzinach snu, fizyczne
zmêczenie mija, a element pozytywny,
który zostaje w g³owie i w duszy, jest nie-
oceniony.

Jest Pan  jedynym nowotomyœlani-
nem, który wszed³ na Mont Blanc.
Sk¹d siê wzi¹³ pomys³ tej wyprawy?

Nie wiem, czy jedynym. Mo¿e s¹ in-
ni, nieujawnieni (œmiech). Wyprawa na
Mont Blanc zwi¹zana jest z moim nume-
rem Pesel. Postanowi³em bowiem zrobiæ
sobie taki nietuzinkowy prezent na 50
urodziny. Wybór tego akurat szczytu
zwi¹zany jest z pewn¹ przygod¹ tatrzañ-
sk¹. To by³a zabawna historia, wiêc j¹
opowiem. Moim marzeniem by³o wej-
œcie na Gerlach, co mo¿na zrobiæ tylko
z przewodnikiem. Za³atwi³em sobie prze-
wodnika z grupy s³owackiej, który mia³
mnie wprowadziæ na ten szczyt. 31 sierp-
nia 2008 roku pojechaliœmy z koleg¹ do
Nowej Leœnej, miejscowoœci pod starym
Smochowcem, bêd¹cej baz¹ wypadow¹
na wiele tras. Gdy zadzwoni³em do biura
przewodników, okaza³o siê, ¿e bêdzie
mnie wprowadza³ Polak. Byliœmy umó-
wieni o 6.00 w Œl¹skim Domu, dok¹d
doje¿d¿a³o siê busikiem. Gdy dotarliœmy
do przystanku, czekali tam ju¿ S³owacy,
wiêc ich przepuœciliœmy. Podjechaliœmy
do Œl¹skiego Domu, patrzymy, chodzi
tam sprê¿ystym krokiem szczup³y facet
w kurtce TOPRu, wiêc myœlê sobie – o,
to bêdzie ten. On nas te¿ wypatrzy³, spoj-
rza³ i mówi: „SpóŸni³ siê pan 15 minut!”
„No, jak siê spóŸni³em?” T³umaczê mu,
¿e przepuœci³em S³owaków przy busie,
a on na to: „Umawia³ siê pan na 6.00,
trzeba by³o byæ o 6.00. Gajewski jestem”.
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„Funka” – odpowiadam. A on na to –
„Rozumiem, ¿e nic pan o mnie nie s³y-
sza³”. „Nie” – mówiê. „No ma³o tego, ¿e
siê pan spóŸni³, to jeszcze pan nic o mnie
nie wie? Dobra, szkoda czasu, robimy
przegl¹d plecaka – trzeba bêdzie wszyst-
ko wyrzuciæ” (œmiech). Kolega podda³ siê
presji, po³owê rzeczy wyrzuci³, ja siê opie-
ra³em. Ryszard Gajewski podszed³ wiêc
do mojego starego plecaka, z dopinany-
mi kieszeniami z boku, który by³ ze mn¹
na wielu wyprawach i mówi: „Wywalaj
co tam masz!”. „Nie bêdê wywala³” – od-
powiedzia³em. „A co tam masz?” – pyta.
„Najwiêkszy jest aparat. Nie zostawiê
go”. „Nie znajdziesz chwili czasu, ¿eby
zrobiæ zdjêcie”. „A jak znajdê?” – pytam.
„No to co, nie bêdziesz wywala³?” „Nie
i gwarantujê, ¿e ani razu nie kwêknê”...
Wtedy ju¿ nie mia³ wyjœcia, wiêc z nie-
chêci¹ stwierdzi³: „Dobra, w porz¹dku”.

Mój przyjaciel mia³ lêk wysokoœci,
wiêc nasz przewodnik, mniej wiêcej po
50 metrach stwierdzi³: „Ty jesteœ jakiœ bo-
jaŸliwy, idziesz zaraz przy mnie” (œmiech).
Uzna³, ¿e ja i wspinaj¹ca siê z nami
dziewczyna z Warszawy znamy siê mniej
wiêcej na rzeczy, wiêc bêdziemy wcho-
dziæ razem. Najwy¿szy szczyt Tatr zdobyli-
œmy przy piêknej pogodzie. Gdy znaleŸli-
œmy siê na górze, Ryszard powiedzia³:
„No, widzê, ¿e mamy tylko 13 minut
spóŸnienia” (œmiech). Po bezpiecznym
zejœciu, gdy ju¿ wiedzia³em, ¿e mam do
czynienia z jednym z grupy lodowych wo-
jowników, toprowcem, taternikiem, alpi-
nist¹ i himalaist¹, który ma na swoim
koncie pierwsze zimowe wejœcie na
oœmiotysiêcznik Manaslu, zapyta³em go,
czy wprowadza gdzieœ wy¿ej, na przyk³ad
na Mont Blanc. Powiedzia³, ¿e muszê
æwiczyæ, zbieraæ pieni¹dze, a jak bêdê go-
tów, bêdziemy mogli wejœæ. Warunkiem
podjêcia tej wyprawy by³o uprzednie

zdobycie sprawnoœci przez bieganie oraz
umiejêtnoœæ poruszania siê po lodowej
œcianie. W marcu 2010 roku, w ramach
æwiczeñ, wchodziliœmy po lodzie w ra-
kach w okolicach Morskiego Oka. Kolej-
nym etapem by³o ju¿ zdobywanie naj-
wy¿szego szczytu Europy.

Proszê opowiedzieæ, jak wygl¹da³a
ta „droga na szczyt”...

Byli ze mn¹ kolega i ¿ona, z tym, ¿e ¿o-
na tylko wje¿d¿a³a kolejk¹. Pojechaliœmy
pod Chamonix, do miejscowoœci Le
Grassonnet, gdzie zamieszkaliœmy w sta-
rym, góralskim domu. W jego s¹siedz-
twie pas³y siê krowy, które moja ¿ona na-
zywa³a krowami parmezanowymi, gdy¿
one daj¹ mleko na ten francuski ser. Ska-
la Alp jest o wiele wiêksza ni¿ naszych
Tatr, co by³o jednoczeœnie przera¿aj¹ce
i zachwycaj¹ce. W dniu ataku
szczytowego obraliœmy doœæ szybkie
tempo, bo od schroniska Le Gouter
wchodzi siê od 4 do 6 godzin, potem
trzeba mieæ 3 godziny na powrót do
schroniska i z powrotem w dó³. Robi siê
wiêc 12 – 14 godzin wspinaczki i ruchu,
podczas którego trzeba non stop uwa¿aæ.
By mieæ wspania³e wspomnienia, nie
wystarczy jednak tylko przygotowanie fi-
zyczne. Trzeba mieæ te¿ szczêœcie do po-
gody, gdy¿ ona decyduje o widokach,
a to przecie¿ one odgrywaj¹ tu du¿¹ rolê.
Ja mia³em szczêœcie do wspania³ej pogo-
dy, co widaæ na zdjêciach, które zawisn¹
w sali wystawowej biblioteki. Wracaj¹c
do samego dnia wspinaczki, to by³ w³a-
œnie ten moment, w którym przyda³a siê
moja – jako taka – znajomoœæ jêzyka
francuskiego, nabyta w naszym liceum.
Gdy przygotowywaliœmy nasz wspólny
wyjazd, Ryszard Gajewski poinformo-
wa³ mnie: „S³uchaj stary, mamy wszyst-
ko za³atwione oprócz jednej rzeczy –
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noclegu pod samym szczytem Mont
Blanc w schronisku Le Gouter”. Zapyta-
³em, w czym problem i okaza³o siê, ¿e re-
zerwacja jest co prawda internetowa, ale
po 20 sekundach wszystkie miejsca do
koñca roku zosta³y zarezerwowane, ³¹cz-
nie z miejscami na pod³odze. Francuscy
przewodnicy po³o¿yli ³apê na tym schro-
nisku i grozi³ nam nocleg na lodowcu.
Gdy ju¿ doszliœmy do Le Gouter i sie-
dzieliœmy w sali jadalnej, zacz¹³ mi siê
przygl¹daæ kierownik schroniska i spy-
ta³: – „Spain? English?” Odpowiedzia-
³em: „Nie, Polak” i zacz¹³em sobie przy-
pominaæ mój kulej¹cy jêzyk francuski.
Okaza³o siê, ¿e ¿ona tego Francuza rów-
nie¿ uczestniczy³a w polsko – francu-
skiej wymianie m³odzie¿y i chyba przy-
padliœmy sobie wzajemnie do gustu,
gdy¿ kierownik za³atwi³ mnie i mojemu
przewodnikowi miejsce w pokoju, któ-
rym tylko on dysponowa³, wiêc te nieca-
³e 3 godziny snu spêdziliœmy na normal-
nym ³ó¿ku, nie t³ocz¹c siê na lodowcu.
Myœlê zreszt¹, ¿e kiedyœ spróbujê tak spê-
dziæ noc, chocia¿ sam dŸwiêk pracuj¹ce-
go lodowca oraz otwieraj¹cych siê i za-
mykaj¹cych szczelin, móg³by przyprawiæ
niektóre wra¿liwsze osoby o stan nerwo-
wy (œmiech). Mont Blanc zdoby³em wte-
dy z aspirantem na przewodnika alpej-
skiego, gdy¿ Ryszard musia³ sprowadziæ
mojego przyjaciela, który nie zdecydo-
wa³ siê na wejœcie na sam szczyt. Oprócz
nas wchodzi³y jeszcze dwa zespo³y z Pol-
ski – w sumie 6 osób. Trafiliœmy na
wspania³¹ widocznoœæ, chmury by³y pod
naszymi stopami, co mo¿na zobaczyæ na
zdjêciach, a szczególnie na jednym, któ-
re nazywam zdjêciem ¿ycia...

Je¿eli chodzi o takie trudniejsze wy-
prawy, bardzo polecam i namawiam, by
korzystaæ z pomocy przewodnika, szcze-
gólnie, gdy w wy¿sze góry wyje¿d¿a siê

pierwszy raz. Ja sam nie wiedzia³bym, jak
siê zachowaæ w czasie burzy. Ryszard i po-
zostali przewodnicy grup z Polski potra-
fili nas b³yskawicznie zorganizowaæ,
ustawiæ i „spuœciæ” w dó³. Zeszliœmy i nic
wielkiego siê nie sta³o, chocia¿ ³atwo
wpaœæ w panikê, gdy nic nie widaæ,
a pod nogami mamy lodowe szczeliny. 

W Tatrach takich „atrakcji” nie
ma, jednak s¹ to góry, w które wraca
Pan chyba najczêœciej...

Moja rodzina siê œmieje, ¿e traktujê
Tatry jak swój drugi dom. Po wielu la-
tach wyjazdów w Tatry szczytów do zdo-
bycia niewiele mi zosta³o. Te mniejsze
zostawiê sobie na czas emerytury, bo my-
œlê, ¿e jeszcze dam radê. Jeœli mia³bym
wskazaæ góry, które przez jeden dzieñ
mog¹ sprawiæ, ¿e zregenerujê siê psy-
chicznie, to s¹ to bez w¹tpienia Tatry.
Doje¿d¿am poci¹giem do Zakopanego,
widzê z okna Giewont i ju¿ mi siê gêba
œmieje. Wysiadam z samochodu i ju¿
czujê siê dobrze. ¯eby by³a pe³na ja-
snoœæ, delikatnie mówi¹c, nie przepa-
dam za Krupówkami. Gdy wychodzimy
od naszej gospodyni o 6 rano, akurat od-
bywa siê sprz¹tanie. Gdy wracamy, to
przejœcie przez Krupówki zajmuje nam
10 sekund, po czym natychmiast zanu-
rzamy siê w ma³e uliczki Zakopanego.
Miasto ma kilkanaœcie atrakcji turystycz-
nych, stare kamienice, muzea, cmentarz
na Pêksowym Brzysku, które staramy siê
odwiedzaæ podczas pobytu. G³ównym
magnesem s¹ – oczywiœcie – góry. Myœlê,
¿e znam wszystkie szlaki w polskich Ta-
trach. Mam te¿ na swoim koncie szalony
pomys³ wyjazdu w Tatry na dwa dni, tyl-
ko po to, by zobaczyæ kwitn¹ce w Doli-
nie Chocho³owskiej krokusy i nie ¿a³ujê
(œmiech). Jest to widok nieziemski i mo¿-
na tylko próbowaæ oddaæ go s³owami. 
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Ma Pan swoje ulubione schronisko,
miejsce w Tatrach, gdzie Pan czuje siê
najlepiej?

Bardzo lubiê schronisko w Dolinie
Chocho³owskiej, gdzie kilka razy noco-
waliœmy. Ono ma jednak ten minus, ¿e
daje skromne mo¿liwoœci wypadowe.
Murowaniec ma najlepsze pod tym
wzglêdem po³o¿enie, jednak jakiœ czas te-
mu nabra³ charakteru hotelu i czêsto by-
wa miejscem imprez integracyjnych...
Niestety, przyje¿d¿aj¹ tam ludzie, którzy
powinni imprezowaæ zdecydowanie
gdzie indziej, bo dzikie pijackie krzyki
nie powinny rozlegaæ siê w samym œrod-
ku Tatrzañskiego Parku Narodowego.
Schronisko jest dzier¿awione od PTTK
i na tym polega biznes dzier¿awcy, nato-
miast najbardziej przykre jest to, ¿e mo¿-
na tam przyjœæ latem po zmroku i nie do-
staæ noclegu, bo w Murowañcu nie przyj-
muj¹ na tzw. pod³ogê... W Morskim
Oku z kolei, wieczorami spotykaj¹ siê ta-
ternicy i interesuj¹co jest pos³uchaæ ich
opowieœci. Kiedy w prezencie na 45 uro-
dziny postanowi³em po raz kolejny wejœæ
na Rysy, za³atwiliœmy sobie tam, w sali na
ty³ach budynku, nocleg i tam s³uchali-
œmy opowieœci fachowców i mistrzów. 

Schronisko Piêciu Stawów uwa¿ane
jest za piêkne, ale mnie jakoœ nie przypa-
d³o do gustu. W Chocho³owskiej te¿
mo¿na pos³uchaæ piêknych opowieœci
i oczywiœcie wybraæ siê na obserwacjê ro-
dzin œwistaków pod Wo³owcem. Gruby
œwistak, uwieczniony na fotografii poka-
zanej na wystawie, kokietowa³ moj¹ ¿onê
w sposób niewyobra¿alny... Nie przy-
puszcza³em, ¿e œwistak mo¿e sobie staæ
w odleg³oœci 2 metrów od piêciu osób
i nic sobie nie robiæ z ich obecnoœci,
z aparatu fotograficznego i na dodatek
jeszcze siê krêciæ. Odwraca³ siê kuprem,
niby skuba³ trawkê, ale zerka³, bo by³ bar-

dzo zainteresowany fotografowaniem.
Generalnie œwistaki tatrzañskie s¹ stra-
chliwe, ale ten by³ strasznym kokietem. 

Równie mocno jak Tatry kocham
Bieszczady. Bieszczady poroœniête lasami
bukowymi, które jesieni¹ tak piêknie siê
przebarwiaj¹, to jeden z najpiêkniejszych
widoków. Tak wiêc, Tatry to numer je-
den, Bieszczady numer dwa, kolejnych
numerów nie bêdê wymienia³, bo siê po-
gubiê.... S¹ góry, które lubiê bardzo, inne
lubiê bardzo, bardzo, a jeszcze inne bar-
dzo, bardzo, bardzo.... innych gór po pro-
stu nie ma...

Górom zawdziêcza Pan te¿ inn¹
swoj¹ pasjê – bieganie...

Zgadza siê. Tak jak mówi³em, gdy
zapyta³em Ryszarda Gajewskiego o to,
czy wprowadzi mnie na Mont Blanc
stwierdzi³, ¿e owszem, ale bêdê musia³
æwiczyæ. Zapyta³em: „Jak mam æwiczyæ”.
Odpowiedzia³: „Musisz biegaæ”.”Je¿d¿ê
rowerkiem”. ”Musisz biegaæ” –
odpowiedzia³. „A bieganie i rowerek?”
„Jak mówiê, ¿e musisz biegaæ, to musisz
biegaæ”. I tak nabra³em przekonania, ¿e
zacznê biegaæ...(œmiech). Pomyœla³em
te¿, ¿e powinienem znaleŸæ kogoœ, z kim
móg³bym to robiæ. Przerzucenie w myœli
znajomych zajê³o mi dos³ownie chwilê.
Od razu pomyœla³em o Rysiu Bronowic-
kim. Zadzwoni³em do niego w tej spra-
wie i – oczywiœcie – siê zgodzi³, jednak
postawi³ warunek – zanim siê do niego
przy³¹czê, mam byæ zdolny do pó³godzin-
nego biegania w dowolnym tempie, byle
by³ to nieprzerwany ruch. Dystans rów-
nie¿ by³ nieistotny. Pojechaliœmy z ¿on¹
do niedaleko po³o¿onego lasu. „Rysiu
kaza³ mi biegaæ przez pó³ godziny – mó-
wiê do niej – mierz czas i nie patrz na
mnie jak bêdê zipa³.” Wytrzyma³em 43
minuty, przebieg³em oko³o 2,5 kilome-



50 PRZEGLĄD  NOWOTOMYSKI 4(20)2011

W drodze na szczyt Mont
Blanc - 2 lipca 2010 r.

Krowy „parmezanowe"
przy Le Grassonnet

Widok na grupê Pale di
San Martino - Dolomity
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Andrzej Funka na wierzcho³ku Mont Blanc

„Zdjêcie ¿ycia" - widok z wierzcho³ka Mont Blanc ( œcie¿ka 1,30 m, z lewej 2500 m pionowej
œciany w dó³); Japoñczycy ju¿ schodz¹
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tra i.. by³em skonany. Dumny zadzwoni-
³em wieczorem do Rysia. Po roku prze-
bieg³em z nim 18 kilometrów. Dziêki te-
mu póŸniej, zdobywaj¹c Mont Blanc,
czu³em siê ca³kiem przyzwoicie, a nawet
œwietnie. Ryszard Gajewski stwierdzi³, ¿e
ten wysi³ek siê nie zmarnowa³ i widaæ, ¿e
mam formê. To mnie ucieszy³o, bo skoro
wprowadza³ mnie na szczyt i chcia³ byæ
o mnie spokojny, ja musia³em ze swojej
strony zrobiæ to, co do mnie nale¿a³o, czy-
li przygotowaæ siê kondycyjnie.

Obecnie Pan nie tylko biega, ale jest
te¿ cz³onkiem i wspó³za³o¿ycielem No-
wotomyskiego Klubu Biegacza „Chy-
¿y”...

Idea stworzenia klubu biegacza zro-
dzi³a siê w g³owie Ryszarda Bronowickie-
go, który jest wulkanem energii i pomy-
s³ów. One przychodz¹ mu do g³owy na-
wet jak œpi, wiêc gdy siê budzi ma ju¿ go-
towy plan. Bieganie to jest ca³e jego ¿ycie
i najwiêksza mi³oœæ. W „Chy¿ym” siê
œmiej¹, ¿e ja jestem szefem sekcji „gad¿e-
ciarzy”, czyli zajmujê siê medalami, ko-
szulkami itd., a Ryszard szefem sekcji
prawdziwych biegaczy. Maj¹c 62 lata
przebieg³ maraton w 3 godziny i 28 mi-
nut, czego ja nigdy pewnie nie osi¹gnê...
Nie mówiê, ¿e nie bêdê próbowa³, mam
przed sob¹ jeszcze 9 lat treningu, ale nie
s¹dzê (œmiech). Ryszard wa¿y 20 kg
mniej ode mnie, wiêc to zasadnicza ró¿-
nica. Cz³owiek biegn¹cy uderza stopami
i kolanami w pod³o¿e z trzykrotn¹ si³¹
swojej masy – u mnie to oko³o 250 kg,
u niego – 180. Oczywiœcie, obaj czerpie-
my radoœæ z biegania. 

Jesieni¹ ubieg³ego roku Ryszard
stwierdzi³ jednak, ¿e trzeba to nasze bie-
ganie jakoœ „ucywilizowaæ” i przyda³oby
siê stworzyæ klub. Startowa³ ju¿ w ró¿-
nych maratonach i przewijali siê na nich

ludzie z grodziskiego klubu biegacza, któ-
rzy zreszt¹ organizuj¹ œwietny pó³mara-
ton w Grodzisku Wlkp., chyba najlepiej
zorganizowany pó³maraton w Polsce. Ry-
siu doszed³ do wniosku, ¿e musimy te¿
coœ takiego zrobiæ. Odpar³em, ¿e zasta-
nowimy siê i po nowym roku bêdziemy
dzia³aæ, ale on stwierdzi³, ¿e trzeba dzia-
³aæ szybciej. To by³o po 10 grudnia, wiêc
spyta³em: „Szybciej, czyli kiedy?” „No, ju-
tro albo pojutrze” (œmiech). Poprosi³em
tylko, ¿eby mi da³ trzy dni i pamiêtam, ¿e
15 grudnia przyjecha³ do naszego miesz-
kania. Nie zd¹¿y³em jeszcze wróciæ z pra-
cy, wiêc gdy przyszed³ te¿ Karol Piêta i po-
wiedzia³, ¿e „na zebranie”, moja ¿ona
bardzo siê zdziwi³a (œmiech). Przyszed³
Rysiu, roz³o¿y³ papiery na naszym stole
i orzek³: „Potrzebujemy 15 cz³onków. To
s¹ osoby, które œci¹gn¹³em z listy biegów
z naszych okolic. Dzwonimy”.
W dwie godziny mieliœmy 15 osób, które
nie odmówi³y swoich podpisów. 16
grudnia zosta³y z³o¿one dokumenty, a 29
grudnia zostaliœmy zerejestrowani jako
Nowotomyski Klub Biegacza „Chy¿y”. 

Natychmiast pad³a propozycja zorga-
nizowania biegu, bo to by³o warunkiem
istnienia klubu w ogóle. Szukaliœmy sto-
sownego terminu, co wbrew pozorom
nie by³o proste, gdy¿ w ubieg³ym roku
wszystkie okoliczne gminy, poza Kuœli-
nem, organizowa³y biegi. Lwówek, Pnie-
wy, Nowy Tomyœl, Szamotu³y, Zb¹szyñ,
Opalenica, Grodzisk. Wszyscy. Trzeba
by³o znaleŸæ taki termin w kalendarzu
biegowym, by nie nast¹pi³a kumulacja.
I wymyœliliœmy, aby bieg przy³¹czyæ do Jar-
marku Chmielo – Wikliniarskiego. Ma-
³e, krótkie biegi musz¹ funkcjonowaæ
w otoczeniu innych wydarzeñ – chocia¿-
by rakoniewicka Dziesi¹tka Drzyma³y
odbywa siê w ramach Mistrzostw Polski
Stra¿aków. 
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Sierpniowy termin naszej Chy¿ej
Dziesi¹tki zosta³ zaakceptowany, wiêc za-
braliœmy siê do pracy. Trzeba by³o znaleŸæ
sponsorów i zaj¹æ siê stron¹ techniczn¹
przedsiêwziêcia. Nieskromnie w imie-
niu prezesa klubu Ryszarda Bronowic-
kiego powiem, ¿e nasz bieg zosta³ ocenio-
ny bardzo dobrze. Oczywiœcie, drobne
usterki by³y, ale wiadomo, ¿e bez tego siê
nie obejdzie, szczególnie za pierwszym ra-
zem. O sukcesie Chy¿ej Dziesi¹tki œwiad-
czy fakt, i¿ w tym roku spodziewamy siê
nie 400, jak za pierwszym razem, ale 600
uczestników. Wczeœniej zreszt¹ pokazali-
œmy, ¿e umiemy zorganizowaæ akcjê „Pol-
ska biega”. Po 5 latach przerwy, w tej ak-
cji na terenie Nowego Tomyœla, w tego-
rocznej edycji bieg³o 70 osób, ³¹cznie
z dzieæmi. Serca nam ros³y, gdy po odbla-
skowe kamizelki – nagrody, zg³asza³y siê
takie ma³e brzd¹ce, na które koszulki by-
³y o tyle za du¿e, ¿e siêga³y do ziemi.
A gdy rodzic zwróci³ uwagê, ¿e ta kami-
zelka jest za du¿a, to jeden z maluchów
odpowiedzia³: „Ale to jest moje, to jest
moje” (œmiech).

Po akcji „Polska biega” by³a Chy¿a
Dziesi¹tka, a teraz bêdziemy organizo-
waæ pó³maraton tras¹ osadnictwa olê-
derskiego. Myœlê, ¿e to dobry pomys³, bo
jest ono symbolem tego terenu. Mamy
wyznaczonych 5, 6 tras i co roku bêdzie
inna. Zacznie siê w jakiejœ wsi zwartej lub
nowotomyskiej szkole i pobiegnie przez
ok. 22 km po obszarze tego osadnictwa.

W przysz³ym tygodniu na stronie ma-
ratonów polskich uka¿e siê informacja
o tym biegu. Wyst¹piliœmy o dofinanso-
wanie do Starostwa Powiatowego i Urzê-
du Marsza³kowskiego. Starostwo wstêp-
nie przyzna³o nam 1000 z³ na biegi m³o-
dzie¿owe, co nie jest wielk¹ kwot¹, bo
kosztorys jednego takiego biegu oscyluje
wokó³ 40 tys. Chcemy jednak zrobiæ pó³-

maraton i po³¹czyæ go z biegami dla m³o-
dzie¿y, po to, by oderwaæ m³odzie¿ od
klawiatury komputera i pokazaæ jej du-
cha sportowej rywalizacji. Niech równie¿
pozna region, w którym mieszka.

A jak czêsto Pan biega? Na jakich
dystansach?

Je¿eli jest okres wiosenny, jesienny
lub letni, to biegam 2 – 3 razy w tygo-
dniu, ³¹cznie od 20 do 60 km w tygo-
dniu. ¯eby jako tak¹ formê utrzymaæ,
trzeba przebiec te 20 – 30 km.

JeŸdzimy do Starego Tomyœla i stam-
t¹d biegniemy drogami polnymi wœród
pól i lasów do S¹topów i z powrotem, co
daje oko³o 9 km. Jest kilka wariantów tej
trasy – mo¿na biec przez stacjê PKP, lasa-
mi, asfaltem do wsi, przez Józefówkê –
zale¿y ile danego dnia chcemy przebiec.
Rysiu pokaza³ nam jeszcze d³u¿sz¹ trasê.
Ze Starego Tomyœla do stacji PKP w S¹to-
pach, potem Józefówka, stare wysypisko
œmieci, Bukowiec, Kuœlin i powrót, co
daje 29 kilometrów. Wszystko jest „obie-
gane”, trasy ustalone, decydujemy tylko,
ile dzisiaj biegniemy. Latem biegamy
w niedzielê od 6 lub 7 rano, czasem po-
nad 20 kilometrów i to jest fantastycz-
ne... Teraz, w czasie pluchy biegamy z Pla-
cu Niepodleg³oœci, przez ulice: Powstañ-
ców Wielkopolskich, Konopnickiej, Ko-
œciuszki, do Starego Tomyœla, potem po-
wrót do „Iralu” i… mo¿na zrobiæ drug¹
pêtelkê. Oczywiœcie, rzecz nie jest w dy-
stansie, tylko w tym, by przyzwyczaiæ or-
ganizm do wysi³ku. Bieganie w jednym
dniu w tygodniu sprawia, ¿e organizm
jest przygotowany na wiêksz¹ dawkê wy-
si³ku. Ja nie jestem sprinterem, a osi¹ga-
nie lepszych czasów mieœci siê u mnie na
zaszczytnym, drugim miejscu, po rzeczy
wa¿niejszej – ukoñczeniu biegu. Na 50.
urodziny dosta³em od Ryszarda ksi¹¿kê
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Medale zdobyte przez
Andrzeja Funkê podczas
biegów i maratonów

Jeden z nietypowych
biegów w Polsce - bieg
po pla¿y

Trening cz³onków 
NowotomyskiegoKlubu
Biegacza „Chy¿y" 



Jerzego Skar¿yñskiego o bieganiu. Au-
tor napisa³ w niej, ¿e prawdziwy mara-
toñczyk to ten, który nie tylko ukoñczy
bieg na 42 km i 195 metrów, ale przebie-
gnie ca³y dystans. Na 51. urodziny, 16
paŸdziernika 2011 roku, przebieg³em
wiêc ca³y 42. kilometrowy dystans mara-
tonu. Wystartujê w kolejnych marato-
nach, w bardziej znoœnych dla biegaczy
warunkach. Maratonów bowiem nie
rozgrywa siê latem, gdy¿ dla biegacza
temperatura, jak¹ pokazuj¹ termometry
wzrasta o 10 stopni. Je¿eli termometr po-
kazuje 30 stopni w cieniu, to dla biega-
cza odczuwalne jest 40 stopni. S¹ to tem-
peratury zbyt ekstremalne, by biegaæ d³u-
gie dystanse. Przekona³em siê o tym
w 2011 roku, uczestnicz¹c w pó³marato-
nie Philipsa w Pile. Temperatura wynosi-
³a 29 stopni i dos³ownie siê gotowaliœmy.
Widzia³em kilka osób le¿¹cych na asfal-
cie po zas³abniêciu. Ukoñczy³em mara-
ton w 2 godziny 8 minut, po mnie jesz-

cze uczestnicy dobiegali przez godzinê.
Karetki jeŸdzi³y bez przerwy. 

W wielu biegach bierze Pan udzia³
w ci¹gu sezonu?

Mam kilka swoich ulubionych, ma-
gicznych biegów, na które bêdê zawsze
jeŸdzi³, m. in bieg po pla¿y w Jaros³awcu.
Jest to kultowa impreza, miêdzynarodo-
wa, organizowana od 20 lat, w której
w ubieg³ym roku uczestniczy³o 800 osób.
Dystans do pokonania wynosi 15 kilo-
metrów, z czego 7 – 8 km prowadzi po
pla¿y. Po pierwszym starcie mam te¿ sen-
tyment do biegu w Kazimierzu Bisku-
pim, w Wielkopolsce. Jego trasa wytyczo-
na jest g³ównie przez stary las, m. in. pod
czterema tysi¹cletnimi dêbami. W ze-
sz³ym roku, ju¿ pó³tora tygodnia przed
biegiem lista 250 uczestników by³a za-
mkniêta. Przyje¿d¿aj¹ tam biegacze z gór-
nej pó³ki. Na przyk³ad supermaratoñczy-
cy z Kalisza. Innym lubianym przeze
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Andrzej Funka w rozmowie z autork¹ tekstu - Sylwi¹ Kupiec



mnie biegiem jest otwieraj¹ca sezon bie-
gaczy Maniacka 10. Jest to bieg marcowy,
wokó³ poznañskiego jeziora Malta. Me-
dal Maniackiej 10 jest jednym z piêkniej-
szych medali z tych imprez. W zesz³ym
roku by³ to biegacz w kszta³cie cyfry 7,
z cytatem na odwrocie. W Kazimierzu
Biskupim by³ jeszcze oryginalniejszy me-
dal, który zrobi³ furorê, maj¹cy formê
plastra ga³êzi dêbowej, z wypalonym na-
pisem 7 bieg...

Wiem, ¿e ma Pan ambitne marze-
nie, a w³aœciwie plan odnoœnie bie-
gów...

Tak, to po³¹czenie gór i biegania. Za-
rejestrowa³em w swojej g³owie 4 magicz-
ne literki UTMB. Po zdobyciu szczytu,
chcê spróbowaæ wystartowaæ tak¿e
w presti¿owym biegu europejskim wo-
kó³ Mont Blanc. To jest moje marzenie –
bieg i atrakcyjne widoki Alp. Warunek
jest jeden, trzeba wystartowaæ w Polsce
w biegu górskim i zdobyæ tam dwa punk-
ty. Ten bieg bêdê realizowa³ w Bieszcza-
dach, na dystansie 77 kilometrów. Nie
ukrywam, ¿e to jest sporo, a jeszcze na do-
datek biega siê pod górê i w dó³, wiêc
trzeba siê wykazaæ niezwyk³¹ wytrzyma³o-
œci¹. Gdy siê ten dystans pokona, mo¿na
siê ubiegaæ o tê ma³¹ statuetkê, jak¹ do-
staj¹ uczestnicy francuskiego biegu oraz
najbardziej presti¿owy gad¿et – b³êkitny
bezrêkawnik z napisem Finisher. Z „Chy-
¿ego” chcemy, 8 VI 2012 roku, wystawiæ
3 zespo³y dwuosobowe i ukoñczyæ bieg
na 77 km. Niektórzy bêd¹ próbowaæ dy-
stansu d³u¿szego, prawie 100 km. Po to,
¿eby spróbowaæ zakwalifikowaæ siê do
biegu wokó³ Mont Blanc.

A propos marzeñ – s¹ takie góry,
jeszcze wy¿sze, które planuje Pan zdo-
byæ?

S¹ (œmiech).

Czy to s¹ Himalaje? 

Tak. S¹ w zasiêgu moich zaintereso-
wañ, jest ju¿ nawet wybrany szczyt, na
który chcia³bym wejœæ. Szczyt nadaj¹cy
siê do zdobycia przez takich zwyk³ych zja-
daczy bu³eczek i kromek chleba, jak ja.
Najwy¿szym szczytem dostêpnym w ra-
mach trekkingu jest Mera Peak na wyso-
koœci 6476 m. Bardzo chcia³bym tam po-
jechaæ. Wyprawa jest kosztowna, potrze-
ba wiêc czasu. A obieca³em rodzinie, ¿e
nie pojadê na wariackich papierach.
Tam aklimatyzacja bêdzie siê odbywa³a
na ró¿nych poziomach. Skoro szczyt ma
wysokoœæ 6476 m, to te warunki bêd¹
znacznie trudniejsze ni¿ na Mont Blanc.
Biegamy, utrzymujemy formê, gromadzi-
my œrodki finansowe. Nie ukrywam, ¿e
myœlimy o wariancie B. Gdyby na razie
z Mera Peak siê nie uda³o – o powrocie
na Jalovec w Alpach Julijskich, który jest
najpiêkniejsz¹ gór¹ S³owenii i w Dolo-
mity, by odwiedziæ Dolomity Brenta
i pomyœleæ o ponownych odwiedzinach
najtrudniejszej w ca³ych w³oskich Dolo-
mitach rejonów ferraty Constantini,
któr¹ chcemy przejœæ ca³¹. Istnieje roz-
bie¿noœæ pomiêdzy autorami przewod-
ników co do tego, które s¹ najtrudniej-
sze. Mesules, Stella Alpina równie¿ s¹
uznawane za bardzo trudne. Gdy 25
sierpnia 2011 r. stanêliœmy pod œcian¹,
na której zaczyna siê ferrata Constantini
i nad nami zobaczyliœmy 900 metrów
pionowej œciany, to zrobi³o na nas kolo-
salne wra¿enie. Przejœcie tej œciany do gó-
ry to dopiero pocz¹tek tej ferraty, jedna
trzecia ca³oœci… Spojrzeliœmy na siebie
z Januszem i wiedzieliœmy, ¿e tam jeszcze
wrócimy...

Fot. archiwum domowe Andrzeja Funki, Iza Putz
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W okresie miêdzywojennym na terenie Nowego Tomyœla dzia³a³o ponad 40
organizacji spo³ecznych i kulturalno-oœwiatowych. Pierwszymi by³y Polski Czer-
wony Krzy¿ i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”. Kolejn¹ znacz¹c¹ organizacj¹
powsta³¹ w Nowym Tomyœlu by³a Dru¿yna Harcerska im. Juliusza S³owackiego.
Formalny pocz¹tek jej dzia³alnoœci przypada na rok 1922, a oficjalne przyjêcie do
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego nast¹pi³o w roku nastêpnym. St¹d obie te daty wy-
mieniane bywaj¹ jako cezury, wyznaczaj¹ce pocz¹tek nowotomyskiego harcer-
stwa. Pisz¹cy te s³owa opowiada siê za pierwsz¹ z tych dat, co skutkuje uznaniem,
i¿ w roku bie¿¹cym przypada 90. lecie harcerstwa w Nowym Tomyœlu.

W fundamentalnych „Dziejach Nowego Tomyœla” miêdzywojennemu har-
cerstwu nowotomyskiemu – najpewniej zawa¿y³y rygory objêtoœciowe – poœwiê-
cona jest zaledwie jedna, dwuzdaniowa wzmianka. Dlatego te¿ cennym uzupe³-
nieniem tego tematu s¹ opublikowane poni¿ej materia³y. £¹czy je nie tylko tema-
tyka harcerska, ale tak¿e osoba Franciszka Preislera, który w pierwszym przypad-
ku jest autorem, a w drugim jest jego bohaterem. Franciszek Preisler (1910 –
1982) najstarszy syn Micha³a Preislera (1880 – 1975) i Teodory z Koniecznych,
brat Micha³a, wiêŸnia Oœwiêcimia i nowojorczyka, o którym pisaliœmy na ³amach
„Przegl¹du Nowotomyskiego” (2007 nr 1, s. 60 – 75) by³ aktywnym dzia³aczem
harcerskim. W harcerstwie dzia³ali tak¿e jego bracia: Lech, Czes³aw i Mieczys³aw
oraz siostra Teresa, a rodzice byli cz³onkami wspieraj¹cymi Ko³a Przyjació³ Harce-
rzy.

Pierwszy tekst, autorstwa Franciszka Preislera, omawiaj¹cy dzieje nowotomy-
skiego harcerstwa w okresie miêdzywojennym, opublikowany zosta³ w roku 1939
na ³amach „Orêdownika na powiaty Nowy Tomyœl, Wolsztyn i Miêdzychód”.
Drugi jest rodzinnym wspomnieniem o Franciszku Preislerze, zamieszczonym
w wydanej w zaledwie kilkunastu egzemplarzach ksi¹¿ce Eligiusza Preislera, „Ka-
prysy losu wielkopolskiej rodziny z bliskiej i dalszej przesz³oœci 1907 – 1989”, Po-
znañ 1998.

Bogumi³ Wojcieszak
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Franciszek Preisler, Z dziejów harcerstwa nowotomyskiego

Pocz¹tki harcerstwa na terenie miasta Nowego Tomyœla datuj¹ od lipca 1919 ro-
ku. S¹ to luŸne zastêpy skautowe z³o¿one z m³odzie¿y szkolnej. Zastêpy tworzy i nimi
kieruje jako ówczesny jeszcze gimnazjalista dr Karol Janiszewski. Zbiórki odbywaj¹
siê za miastem – na ³onie natury, gdzie p³yn¹ pierwsze pieœni polskie, przy wtórze
dzia³ powstañczych walcz¹cych jeszcze nad oswobodzeniem ostatnich kresów pra-
starej ziemicy – Wielkopolski spod jarzma pruskiego.

W wolnej i odrodzonej ju¿ Polsce w latach 1920 – 1922 pracuje na nowo nad
zorganizowaniem ruchu harcerskiego w naszym mieœcie, gor¹ca jego mi³oœniczka
i pionierka – nauczycielka Katarzyna z Paczyñskich Chudowa. Z ca³ym zapa³em i po-
œwiêceniem gromadzi m³odzie¿ szkoln¹ w utworzonym przez siebie zastêpie prób-
nym, przygotowuj¹c j¹ do pracy w przysz³ej dru¿ynie harcerzy, za³o¿onej ju¿ oko³o
5 maja 1922 roku. Na patrona dru¿yny wybiera Juliusza S³owackiego. W czerwcu te-
go¿ roku spotyka dru¿ynê i jej za³o¿ycielkê wyró¿nienie przez kuratora okrêgu szkol-
nego poznañskiego Bernarda Chrzanowskiego, by³ego senatora Rzeczypospolitej,
który sta³ wówczas na czele Oddzia³u Wielkopolskiego ZHP. Wyró¿nienie to staje
siê dla harcerzy siln¹ podniet¹ do pracy, której bezpoœrednim wyrazem jest zg³osze-
nie jeszcze w tym samym roku dru¿yny do Zwi¹zku. Przyjêcie jej nastêpuje dopiero
jednak w rok póŸniej. Odt¹d ¿ycie harcerskie zaczyna biæ coraz ¿ywszym têtnem.
Maszeruj¹ce szeregi pierwszych harcerzy w mundurach na wycieczki z pieœni¹ na
ustach nape³niaj¹ miasto gwarem i radoœci¹ Bije z nich entuzjazm i duma narodo-
wa. Nic wiêc dziwnego, ¿e jednaj¹ sobie od razu mi³oœæ i szacunek spo³eczeñstwa,
które wita ich zawsze ze szczer¹ sympati¹.

Harcerze stawiaj¹ w pierwszym szeregu do pionierskiej misji polszczenia zniem-
czonego miasta, wznawiaj¹c dawne tradycje polskie, które przyczyniaj¹ siê do wzno-
wienia i spotêgowania nowo têtni¹cego ¿ycia polskiego na kresowym mieœcie.

I tak rzucone ziarno harcerskie rêk¹ Za³o¿ycielki zaczyna wydawaæ bogaty plon
i ogarniaæ coraz wiêcej dusz m³odzieñczych, których jedynym idea³em jest zostaæ
harcerzem i pracowaæ pod sztandarem „Lilijki”. Z ka¿dym miesi¹cem przybywa do
szeregów nowy pionier, a¿ wzrasta dru¿yna do liczby 40 harcerzy.

Z pocz¹tkiem czerwca 1923 roku przejmuje kierownictwo dru¿yny z r¹k za³o¿y-
cielki druh Antoni Zgliczyñski. Dru¿yna posiada ju¿ swoj¹ harcówkê w budynku
Szko³y w Glinnie, gdzie odbywaj¹ siê zbiórki. W dniu 26 lipca tego¿ roku œwiêci uro-
czystoœæ poœwiêcenia sztandaru.  W listopadzie nastêpuje zmiana na stanowisku
dru¿ynowego, którym zostaje druh Mœcis³aw Frankowski. Pod koniec roku, 11 listo-
pada, prze¿ywa dru¿yna po raz pierwszy podnios³¹ uroczystoœæ przyrzeczenia harcer-
skiego, sk³adanego przez 17 harcerzy na rêce instruktora Jerzego Jossego. Harcerze
doznaj¹ w tym czasie du¿o poparcia ze strony inspektora szkolnego Rosochowicza,
który jest opiekunem dru¿yny.

Z inicjatywy dru¿yny zawi¹zuje siê w dniu 26 marca 1924 roku Komitet Orga-
nizacyjny Ko³a Przyjació³ Harcerzy.

W œwiêcie Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego w Zb¹szyniu,
18 maja 1924 r., zdobywa dru¿yna I nagrodê w piêcioboju. W czerwcu bierze udzia³
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w Zlocie Chor¹gwi Harcerzy w Krotoszynie w sk³adzie 40 harcerzy. Dzieñ 21 lipca
1924 roku okrywa ¿a³ob¹ harcerstwo nowotomyskie. Tragiczna œmieræ wydziera jed-
nego z najgorliwszych i najbardziej oddanych idei harcerskiej druha œp. W³adys³awa
£epskiego – harcerza o piêknej duszy i kryszta³owym sercu. W œwiêcie 3 Maja 1925
roku wystêpuje ju¿ dru¿yna kompletnie umundurowana. W dniu tym œwiêci po raz
drugi w swoich krótkich dziejach uroczystoœæ „Przyrzeczenia”, sk³adanego przez
dziesiêciu duchów na rêce phm Jana Poplewskiego, przedstawiciela Komendy Cho-
r¹gwi Poznañskiej. Odt¹d ma dru¿yna w harcmistrzu Janie Poplewskim serdeczne-
go przyjaciela, który czêœciej przybywa do Nowego Tomyœla, s³u¿¹c rad¹ i pomoc¹
w pracy m³odym jeszcze kierownikom.

W nastêpnych miesi¹cach ulega tempo pracy harcerskiej lekkiemu os³abieniu
z powodu kolejnych zmian na stanowisku dru¿ynowego. Od czerwca bowiem kieru-
je dru¿yn¹ ponownie druh Antoni Zgliszczyñski, a po nim bezpoœrednio z pocz¹t-
kiem roku 1926 obejmuje kierownictwo druh M. Frankowski. Do podniesienia sta-
nu dru¿yny pod wzglêdem wychowania fizycznego przyczynia siê wielce nowy opie-
kun por. Mrozek. Pierwszy czerwca 1926 roku przynosi now¹ zmianê. Funkcjê dru-
¿ynowego obejmuje jeden z wybitnych dzia³aczy druh Maksymilian Maliñski, który
dusz¹ i sercem poœwiêca siê pracy nad m³odzie¿¹ harcersk¹. Dnia 5 grudnia 1926 r.
wspomniany ju¿ Komitet doprowadza do powstania Ko³a Przyjació³ Harcerzy, któ-
rego pierwszym prezesem zostaje Marian Jankiewicz. Prezes Ko³a przyczynia siê
znacznie do podniesienia stanu materialnego dru¿yny, u³atwiaj¹c tym sposobem re-
alizacjê najwa¿niejszego i najskuteczniejszego dzia³u wychowawczej pracy harcer-
skiej organizacji obozów i szkolenia harcerzy na kursach.

Ze wzglêdu na coraz wiêkszy nap³yw m³odzie¿y szkolnej do dru¿yny utworzona
zostaje w kwietniu 1927 roku dru¿yna im. gen. Józefa Hallera, do której zostaje
przekazana zrzeszona dot¹d w 1-szej sru¿ynie m³odzie¿ szkolna; przewodzi jej dru¿y-
nowy druh Ludwik Setny.

W tym¿e roku w lipcu organizuje dru¿yna S³owackiego pierwszy obóz w Pakos³a-
wiu pod kierunkiem druha Maksymiliana Maliñskiego. Uczestnicz¹ w obozie rów-
nie¿ harcerze z dru¿yny Hallera, a ogólna liczba uczestników wynosi 22 harcerzy.
W tym czasie bior¹ udzia³ harcerze w powitaniu Prezydenta Rzeczypospolitej Igna-
cego Moœcickiego, przyby³ego do majêtnoœci £¹ckiego w Pakos³awiu.

Z pocz¹tkiem roku 1928 obejmuje znów funkcjê dru¿ynowego druh Antoni
Zgliczyñski. W maju tego¿ roku w czasie Zielonych Œwi¹t miasto Nowy Tomyœl jest
œwiadkiem niezwyk³ej manifestacji harcerskiej, goszcz¹c w swych murach 1500 har-
cerzy, przyby³ych na Zlot Chor¹gwi Harcerzy z ca³ej Wielkopolski. Harcerzom nowo-
tomyskim wraz Ko³em Przyjació³ Harcerzy i z jego niestrudzonym przewodnicz¹cym
na czele, Marianem Jankiewiczem przypada zaszczytna rola gospodarzy, z której wy-
wi¹zuje siê ku zadowoleniu uczestników. Na podkreœlenie zas³uguje wydatna po-
moc przy organizacji Zlotu, udzielona harcerzom przez starostê powiatowego Józefa
Czochrona i Zarz¹d Miejski miasta Nowego Tomyœla z burmistrzem Tomaszem Ko-
niecznym na czele.

O poziomie pracy dru¿yny œwiadczy fakt zaliczenia jej przez Naczelnictwo ZHP
do rzêdu dru¿yn zwi¹zkowych kat. A. – a wiêc do grupy najlepszych dru¿yn polskich.
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W kwietniu 1929 roku obejmuje kierownictwo dru¿yny gen. J. Hallera nauczy-
ciel druh Franciszek Kozubal, który pracuje wydatnie nad dalszym rozwojem dru¿y-
ny. W latach 1930-31 nastêpuje wybitne os³abienie rytmu pracy w dru¿ynie S³owac-
kiego, spowodowane zbyt czêstymi zmianami kierownictwa oraz ubytkiem wybit-
nych dzia³aczy, którzy opuszczaj¹ Nowy Tomyœl na sta³e. Funkcjê dru¿ynowego spra-
wuje druh Ludwik £epski. W tym czasie opiekunem dru¿yny jest ks. prob. Stani-
s³aw Kuliszak.

Do wa¿niejszych wydarzeñ z tych lat nale¿¹: obóz 2. dru¿yny w Sielinku (lipiec
1930) pod kierunkiem druha Franciszka Kozubala, opisany piêknie w miejscowej
prasie przez kronikarza dru¿yny druha Teodora Pohla oraz trzytygodniowy obóz ta-
trzañski w Zakopanem 1-szej dru¿yny (lipiec – sierpieñ 1931) pod kierunkiem pisz¹-
cego te s³owa. W obozie, którego charakter jest wêdrowny, bierze udzia³ 22 harcerzy.
Efektem jego jest zwiedzenie najwa¿niejszych szlaków turystycznych Tatr wysokich
i niskich, po stronie polskiej, a czêœciowo i czeskiej.

Od maja 1932 roku obejmuje kierownictwo dru¿yny S³owackiego pisz¹cy te s³o-
wa. Dru¿yna w szybkim stosunkowo czasie aktywuje swój tok pracy. Program pracy
doznaje nowelizacji o tyle, ¿e na czo³o wychowania obywatelskiego wysuwa siê pro-
blemat samokszta³ceniowy. Obok zagadnieñ z zakresu o Polsce wspó³czesnej poru-
sza siê w gawêdach i dyskusjach problemy o charakterze ogólno-kulturalnym, pod-
nosz¹c w ten sposób poziom intelektualny harcerzy. Program taki wype³nia okres
zimowy. Okres wiosenny i letni obejmuje g³ównie wyszkolenie metodyczne i tech-
niczne harcerzy. Organizuje siê wiêc kursy dla zastêpowych na miejscu, wysy³a zdol-
niejszych na wyszkoleniowe kursy techniczne i instruktorskie Chor¹gwi, podno-
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Szkolna Dru¿yna Harcerska im. gen. Józefa Hallera, prowadzona przez Ludwika Setnego.
Wœród stoj¹cych trzeci od lewej Mieczys³aw Preisler - 1927 r. 



sz¹c w ten sposób poziom ideologiczny i metodyczny ca³ej dru¿yny. Dru¿yna zaczy-
na na nowo wzrastaæ liczebnie tak, ¿e pod koniec tego roku liczy ju¿ 32 harcerzy.
Do tego postêpu przyczynia siê w du¿ej mierze bezinteresowna pomoc i wspó³pra-
ca opiekuna dru¿yny Mariana Jankiewicza. Za inicjatyw¹ druha Czes³awa Preislera
zawi¹zuje siê we wrzeœniu 1932 r. przy dru¿ynie sekcja gry ping-pongowej. W tym-
¿e roku przypada Jubileusz 10.  letniej dzia³alnoœci, który obchodzi dru¿yna uroczy-
œcie dopiero w roku nastêpnym.

Lata 1933-1935 stanowi¹ okres najwiêkszego rozkwitu harcerstwa nowotomy-
skiego, o czym œwiadczy liczba 150 harcerzy zrzeszonych w tym¿e czasie w dru¿y-
nach. Na okres ten (15 V 35) przypada utworzenie siê Koedukacyjnego Krêgu Star-
szoharcerskiego im. Ksawerego Zakrzewskiego, pod kierunkiem pisz¹cego te s³owa
oraz gromady zuchów przy dru¿ynie gen Jozefa Hallera.

Dziêki zabiegom i wydatnej pomocy kierownika szko³y Wojciecha Wydry Ko³o
Przyjació³ Harcerzy  stwarza dalsze mo¿liwoœci dla realizacji obozownictwa, które
stanowi najistotniejsz¹ syntezê pracy harcerskiej. Pierwsza dru¿yna urz¹dza wiêc
w okresie od 7 – 21 lipca 1933 roku obóz wêdrowny do Gdyni pod kierunkiem
druha Stanis³awa Kromy. Druga dru¿yna natomiast urz¹dza obóz sta³y w Gdyni
pod kierunkiem druha Go³¹bka Edwarda w czasie od 4 – 20 lipca 1933 roku.
W czasie trwania obozów w Gdyni, w których uczestniczy oko³o 60 harcerzy, dru-
¿yny zwiedzaj¹ wioskê ryback¹ Hel i Or³owo oraz port wojenny na Oksywiu. Poza
tym uczestniczy kilku harcerzy na kursach technicznych i instruktorskich Chor¹-
gwi.

62 PRZEGLĄD  NOWOTOMYSKI 4(20)2011

Dru¿yna Harcerska im. Juliusza S³owackiego w Wieliczce, w drodze w Tatry. W œrodku siedzi
Franciszek Preisler - 1931 r.



W lipcu 1934 roku urz¹dzaj¹ dru¿yny wspólny obóz w Worochcie pod kierun-
kiem druha Franciszka Kozubala i druha Aleksandra Preislera. I ten obóz by³ ra-
czej wêdrowny, gdy¿ g³ównym jego zadaniem by³o poznanie po³udniowo-wschod-
nich Karpat. Harcerze „wdrapywali siê” na wszystkie szczyty Czarnohury i zapusz-
czali siê piêknymi jarami Prutu w bli¿sze i dalsze okolice. Poznali przy tym zwyczaje
i obyczaje Hucu³ów, nawet gwary ich nieco przywieŸli do domu, odwzajemniaj¹c
siê informacjami o naszych kresach, o Poznañskiem. W drodze powrotnej ca³o-
dzienny pobyt we Lwowie, pozwoli³ harcerzom poznaæ wa¿niejsze zabytki tego mia-
sta. Do dziœ jeszcze ¿ywo wspominaj¹ monumentalne dzie³o Panoramy Rac³awic-
kiej. W obozie bra³o udzia³ 34 harcerzy.

Harcerze z 1. dru¿yny specjalizuj¹ siê w s³u¿bie samarytañskiej, uczestnicz¹c
w kursie LOPP z gazownictwa. Na apel Zarz¹du Miejskiego stawaj¹ do zbiórek na
cele spo³eczne i bior¹ czynny udzia³ w akcji pomocy zimowej dla bezrobotnych.

Z wrzeœniem 1934 roku nastêpuje zmiana na stanowisku dru¿ynowego w dru-
¿ynie gen. J. Hallera, które obejmuje druh Tadeusz Cywiñski. Pierwsz¹ dru¿ynê im.
J. S³owackiego obejmuje z dniem 1 wrzeœnia 1935 roku druh phm. Micha³ Pieniê¿-
ny. Kapelanem dru¿yn jest w tym okresie Ks. Proboszcz Stanis³aw Æwiejkowski.

W tym¿e czasie miasto Nowy Tomyœl jest siedzib¹ Komendy utworzonego
9 stycznia 1934 r. Powiatowego Hufca Harcerzy, którego pierwszym hufcowym zo-
staje druh Tadeusz Cywiñski. Z okazji obchodu uroczystoœci 10. lecia wrêcza 1.
dru¿yna dyplomy uznania, opiekunowi dru¿yny M. Jankiewiczowi, za³o¿ycielce Ka-
tarzynie Chudowej (z domu Paczyñskiej, BW) i b. dru¿ynowemu druhowi phm. M.
Maliñskiemu.

ODCZYTANE NA NOWO...                                                                                                                      63

Kr¹g Starszoharcerski  im. Ksawerego Zakrzewskiego - 1933. 
Pierwszy z lewej siedzi Franciszek Preisler. Z prawej Marian Jankiewicz (?)



Okres od 1936 roku do dnia dzisiejszego jest dalszym etapem rozwoju dru¿yn.
W maju dru¿yny bior¹ udzia³ w Zlocie Hufca w Perzynach pod Zb¹szyniem. W lip-
cu dru¿yny wysy³aj¹ harcerzy na kurs zastêpowych i do obozu organizowanego
przez Hufiec w Niepruszewie, których bezpoœrednie kierownictwo spoczywa w rê-
kach dru¿ynowych phm. Micha³a Pieniê¿nego, Franciszka Kozubala, phm. Tade-
usza Wojczaka oraz pisz¹cego te s³owa.

Rozwój harcerstwa nowotomyskiego osi¹gniêty zostaje nie tylko zbiorowym wy-
si³kiem pracy harcerzy i dru¿ynowych, lecz czynnym poparciu kierownika szko³y
i wiceburmistrza Nowego Tomyœla Wojciecha Wydry oraz dyrektora Mariana Jan-
kiewicza, w których harcerstwo nowotomyskie znalaz³o szczerych sympatyków
i opiekunów. Wielce u³atwia równie¿ pracê dzia³aczom harcerskim redaktor Wa-
c³aw Milczyñski, który ¿yczliwie odnosi siê do propagandy Harcerstwa na ³amach
miejscowej prasy.

Dziœ harcerstwo nowotomyskie mo¿e poszczyciæ siê powa¿nym dorobkiem, al-
bowiem od chwili swego powstania wychowuje w swoich szeregach na zasadach
harcerskich z gór¹ 700 m³odzie¿y, przygotowuj¹c do s³u¿by obywatelskiej w kraju.

Obecnie harcerstwo w Nowym Tomyœlu sk³ada siê z czterech dru¿yn zrzeszaj¹-
cych 116 harcerzy mianowicie: z 1. dru¿yny im. J. S³owackiego, któr¹ kieruje druh
phm. Micha³ Pieniê¿ny, a przybocznym jest druh Czes³aw Preisler, z 2. dru¿yny im.
gen Józefa Hallera i Gromady Zuchów kierowanych przez druha phm. Stanis³awa
Skrzypczaka oraz z Krêgu Starszoharcerskiego im. Ksawerego Zakrzewskiego, któ-
rym kieruje pisz¹cy te s³owa.

64 PRZEGLĄD  NOWOTOMYSKI 4(20)2011

10. lecie 1 Dru¿yny Harcerskiej im. Juliusza S³owackiego - Nowy Tomyœl 1933 r.



Eligiusz Preisler, Wspomnienie o Franciszku Preislerze...

... Najwiêksz¹ pasj¹ Franka by³o harcerstwo w najbardziej idealnym znacze-
niu tego s³owa. Ju¿ w latach szkolnych, jako m³ody harcerz, zdoby³ wiele tzw.
sprawnoœci harcerskich. Uzyska³ te¿ kolejne stopnie w hierarchii harcerskiej –
od m³odzika, wywiadowcy, æwika, harcerza Rzeczypospolitej i podharcmistrza,
do harcmistrza. Stopnie podharcmistrza i harcmistrza otrzyma³ po odbyciu od-
powiednich kursów szkoleniowych. Harcmistrzem zosta³ w roku 1936. Systema-
tyczn¹ dzia³alnoœæ szkoleniow¹ i wychowawcz¹ prowadzi³ pocz¹tkowo jako dru¿y-
nowy dru¿yny im. Juliusza S³owackiego, a póŸniej jako podharcmistrz Hufca
Harcerskiego w Zb¹szyniu. Jego hufco-
wymi byli kolejno nauczyciele: harc-
mistrz B. Kowalski, a po nim podharc-
mistrz Franciszek Skrzypczak. W roku
1936 Komenda Hufca zosta³a przenie-
siona do Nowego Tomyœla. W latach
1937 – 1939, do wybuchu II wojny œwia-
towej, komendantem Hufca by³ Franek. 

Na jednym ze zdjêæ z du¿¹ grup¹ har-
cerzy widzimy go ze srebrnym sznurem
harcerskim na piersiach. Obok normal-
nej systematycznej pracy zajêciowej
w dru¿ynie (szkolenia formalnego), na-
bywania sprawnoœci harcerskich, opano-
wania gier i pieœni harcerskich, techniki
ustawiania namiotów, planowania obo-
zowiska i urz¹dzeñ praktycznych i in. eg-
zekwowa³ niezwyk³e starannie przestrze-
gania prawa harcerskiego. Szczególn¹
wagê przywi¹zywa³ do organizacji obo-
zów harcerskich, którymi najczêœciej
sam kierowa³. By³y to obozy wychowawczo-szkoleniowe typu harcerskiego (tech-
niczne i sportowe), krajoznawcze, górskie i wysokogórskie, m. in. w Zakopanem
i okolicy. 

Obozy odbywa³y siê co roku gromadz¹c 30 – 50 harcerzy. W tym zakresie dru-
¿yny harcerskie znalaz³y du¿¹ pomoc ze strony Nowotomyskiego Ko³a Przyjació³
Harcerzy, którego przewodnicz¹cym by³ Marian Jankiewicz, dyrektor Fabryki
„¯ar”. By³ jednym z niezwykle szlachetnych i oddanych harcerstwu dzia³aczy. By³
nie tylko wielkim opiekunem m³odzie¿y harcerskiej, lecz organizowa³ dla niej
pomoc materialn¹. Harcerze urz¹dzali te¿ ró¿nego typu imprezy: przedstawienia
teatralne, m. in. jase³ka, tzw. wenty, urozmaicane zabawami towarzyskimi, poka-
zy sprawnoœci harcerskich i in. Z nich czerpali pewne dochody na realizacjê swo-
jej dzia³alnoœci. Doskona³a by³a te¿ wspó³praca harcerstwa ze szko³¹, w której
dru¿yna posiada³a swoj¹ „harcówkê”.
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Franciszek Preisler - 1937 r.



¯yczliwy stosunek szko³y do harcerstwa nowotomyskiego by³ nieocenion¹ za-
s³ug¹ nauczyciela Franciszka Kozubala, który prowadzi³ szkoln¹ dru¿yn¹ harcersk¹
im. gen Józefa Hallera. Nie mogê tu pomin¹æ tego, ¿e Franek wci¹gn¹³ do tej robo-
ty: Leszka, Czes³awa i Mietka. Widzimy ich na wielu fotografiach w mundurach
harcerskich. Ma³o tego, Mama i Ojciec byli cz³onkami wspieraj¹cymi Ko³a Przyja-
ció³ Harcerzy, o którym ju¿ wspomnia³em.

Trzeba tu mocno podkreœliæ, ¿e Nowy Tomyœl by³ w tym czasie bardzo mocnym
i niezwykle aktywnym oœrodkiem harcerstwa polskiego. Jego pocz¹tki siêgaj¹ roku
1923. Z inicjatywy nauczycielki Katarzyny Paczyñskiej powsta³a wtedy pierwsza
szkolna dru¿yna harcerska. Jej pierwszym dru¿ynowym by³ Maksymilian Maliñski.
W ci¹gu swojej kilkuletniej dzia³alnoœci uzyskiwa³ kolejne stopnie harcerskie, a¿
do podharcmistrza. By³ to wspania³y cz³owiek o szlachetnym charakterze i g³êboko
oddany sprawie harcerstwa. Obok dru¿yn mêskich ¿yw¹ dzia³alnoœæ w Nowym To-
myœlu prowadzi³a równie¿ ¿eñska Dru¿yna Harcerska im. Emilii Plater. Dru¿yno-
w¹ by³a Maria Nykiel. Ta dzia³alnoœæ Franka, jak i wspania³ego nowotomyskiego
harcerstwa zosta³a przerwana na skutek wybuchu wojny œwiatowej. 

Po wysiedleniu Rodziców i ca³ej naszej Rodziny do Czêstochowy, Franek szyb-
ko nawi¹za³ kontakt z tamtejszymi harcerzami, którzy w czasie okupacji hitlerow-
skiej byli organizacj¹ tajn¹, wspó³dzia³aj¹c¹ m. in. z AK. Franek by³ jednym
z uczestników w Szarych Szeregach. Tajna harcówka mieœci³a siê w Czêstochowie
na Lisiñcu. Harcerze pe³nili w tej organizacji wiele funkcji, m. in. jako ³¹cznicy
zwi¹zani z akcjami AK. W dzia³alnoœci podziemnej czynni byli w tym czasie rów-
nie¿ Leszek, Micha³ i Marian. Tych trzech braci zabra³o z domu jednej nieszczêsnej
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Grupa nowotomyskich harcerzy.  W œrodku siedzi  mianowany harcmistrzem Franciszek
Preisler - 1937 r. 



nocy czêstochowskie Gestapo. Wszyscy znaleŸli siê w czêstochowskim wiêzieniu,
a Mietek w Oœwiêcimiu. Franek unikn¹³ aresztowania, bo by³ w tym czasie daleko
poza Czêstochow¹ – w Osiecku. Spoœród harcerzy, nale¿¹cych do nowotomyskiej
dru¿yny Juliusza S³owackiego w obozie zag³ady w Dachau (?) zginêli Stanis³aw Kro-
ma i W³adys³aw Rybicki. 

Dzia³ali równie¿ w tajnej organizacji. Po wojnie, po powrocie z wygnania z Czê-
stochowy do Nowego Tomyœla, nie mogliœmy – niestety – zamieszkaæ w naszym ro-
dzinnym domu. W czasie okupacji niemieckiej – o czym ju¿ mówi³em – urz¹dzo-
no w nim centralê telefoniczn¹, któr¹ obecnie po wyzwoleniu zajêta Poczta Polska.
Mieszkaliœmy w domu zastêpczym. Franek skontaktowa³ siê z obecnymi w³adzami
swojego przedwojennego miejsca pracy i podj¹³ j¹ na nowo. Odnalaz³ te¿ kilku by-
³ych harcerzy, z ich mocno rozrzedzonego przez Niemców szeregu i przyst¹pi³ do
odbudowy przedwojennej dru¿yny harcerskiej im. Juliusza S³owackiego. Nawi¹za³
te¿ kontakty z niewielu ju¿ by³ymi harcerzami z okolicznych miast, zachêcaj¹c ich
do restytuowania dawnych przedwojennych dru¿yn. W d³ugim czasie uda³o mu siê
nie tylko odnowiæ dzia³alnoœæ szeregu dru¿yn harcerskich w innych miastach, lecz
odbudowaæ tak¿e Harcerski Hufiec nowotomyski. W jego ramach zorganizowano
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„... Mama i Ojciec byli cz³onkami wspieraj¹cymi Ko³a Przyjació³ Harcerzy” .
Na zdjêciu  Teodora z Koniecznych i Micha³ Preislerowie. Senior rodziny, in¿ynier architekt Micha³ Pre-
isler (1880  – 1975), podczas powstania wielkopolskiego by³ m. in. kwatermistrzem Stra¿y Ludowej na
powiat jarociñski, a nastêpnie w stopniu porucznika s³u¿y³ w 58 pu³ku piechoty. W roku 1922, po zwol-
nieniu do rezerwy, obj¹³ w Nowym Tomyœlu urz¹d budowniczego powiatowego, od roku 1924 prowadzi³
w³asne przedsiêbiorstwo budowlane. Aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu spo³ecznym i politycznym miêdzy-
wojennego Nowego Tomyœla, by³ m. in. wieloletnim prezesem Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.



te¿ w Nowym Tomyœlu pierwszy powojenny zlot harcerzy wielkopolskich. Wziê³o
w nim udzia³ 1 800 harcerzy i harcerek. By³o to w 1947 roku. 

Dzia³alnoœæ spo³eczna Franka nie koñczy³a siê na tym. Przez pewien czas by³
czynny w radiowêŸle nowotomyskim, w dziale wszechnicy radiowej. W latach 1949
–1952 by³ te¿ cz³onkiem Komitetu do Walki z Analfabetyzmem. Wspó³dzia³a³
równie¿ z Wydzia³em Opieki Spo³ecznej, w jego ramach wieki poszkodowanym
s³u¿y³ rad¹ i pomoc¹ w trudnych sprawach urzêdowych i osobistych, m. in. organi-
zuj¹c pomoc dla ludzi starych i chorych. Do wszystkich osób korzystaj¹cych z Jego
porad odnosi³ siê ¿yczliwie i z otwartym sercem. By³a to opinia tych, którzy kiedy-
kolwiek byli zainteresowani Jego pomoc¹ i rad¹.

W roku 1966 Franek otrzymuje propozycjê pracy na bardzo korzystnych wa-
runkach w Koszalinie. Po zapoznaniu siê z czekaj¹cymi go tam nowymi obowi¹zka-
mi, podejmie decyzjê i przenosi siê z rodzin¹ na Wybrze¿e. Mimo wielu odpowie-
dzialnych zajêæ nawi¹zuje z czasem – równie¿ i tu – kontakt z organizacj¹ harcersk¹,
staj¹c siê jednym z jej bardzo czynnych dzia³aczy. Jest równie¿ czynny w wielu in-
nych organizacjach, m. in. zwi¹zanych z dziedzin¹ kultury i sztuki. Pracuje ponad
si³y. W r. 1975 przechodzi na emeryturê. Nadal jednak udziela siê spo³ecznie. Jest
szczególnie aktywny na odcinku harcerskim. Pogarsza siê jego stan zdrowia. Lecze-
nie przynosi okresow¹ ulgê. Nawroty choroby s¹ jednak coraz czêstsze. Umiera
w roku 1982. Na Jego p³ycie grobowej na cmentarzu w Koszalinie widnieje Wielki
Krzy¿ Harcerski.

Fot.: archiwum rodziny Preislerów
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Izabela Putz

Skromnie, m¹drze, od serca...
czyli Marka Geislera rozmowy przed lustrem

Marek Geisler urodzi³ siê 17 marca 1959 roku. Dzieciñstwo spêdzi³ z rodzicami i ro-
dzeñstwem (siostr¹ i bratem), mieszkaj¹c w okolicy podnowotomyskich Gliñskich
Gór. Choæ sam przyznaje, ¿e: To by³y cudowne lata, spêdzone na ³onie natury, w lesie..., to
jednak po latach zrozumia³, jak trudne i pe³ne ró¿norakich wyzwañ by³y te czasy dla je-
go rodziców. Doœæ d³ugo nie mieli nawet pr¹du. Brak telewizji i innych sprzêtów, które do-
s³ownie zalewaj¹ wspó³czesny œwiat, odbi³ siê na nas – dzieciakach bardzo pozytywnie. Je¿eli tyl-
ko nie graliœmy w pi³kê, to wymyœlaliœmy z bratem i kolegami przeró¿ne i przedziwne zabawy
i gry. Wieczorami zaœ, poza odrabianiem lekcji „po¿eraliœmy” mnóstwo ksi¹¿ek. Oczywiœcie, przy
lampie naftowej – wspomina z rozrzewnieniem. By³ to tak¿e czas pierwszych prób rozwi-
jania swoich zainteresowañ: rysowania, malowania, rzeŸbienia i majsterkowania. Biega-
nie po „górkach” zaowocowa³o te¿ sukcesami sportowymi. Marek Geisler by³ miêdzy
innymi mistrzem powiatu w biegach na ró¿nych dystansach. Wyrobiona kondycja
przyda³a siê równie¿ nieco póŸniej, kiedy to wraz z bratem gra³ w pi³kê w „Koronie” Bu-
kowiec. Fajna to by³a przygoda i trwa³a – bagatela – 10 lat, mówi z têsknot¹ w g³osie.
W miêdzyczasie by³y dwie szko³y, jedna matura, pierwsza praca, wojsko, a potem… 

Ca³kiem przypadkowo trafi³ do swojej by³ej szko³y i podj¹³ pracê w warsztacie szkol-
nym. Po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji zosta³ nauczycielem praktycznej nauki za-
wodu. W tym charakterze pracuje do dnia dzisiejszego w Zespole Szkó³ nr 2 im. Stani-
s³awa Staszica w Nowym Tomyœlu, ucz¹c równie¿ przedmiotów zawodowych, takich jak
np. technologia. 

Pan Marek to cz³owiek, który lubi coœ tworzyæ, projektowaæ, ale – jak sam siê zarze-
ka – broñ Bo¿e naprawiaæ. Projektowanie zafascynowa³o go szczególnie, kiedy odkry³ –
w tym zakresie – mo¿liwoœci komputera i programów typu CAD. Fascynacja, zgo³a in-
na, której da³ siê uwieœæ, to górskie wêdrówki i niezmierzone szlaki do pokonania. 

Jest dumny ze swojej rodziny: ¿ony i dwóch synów. Starszy – Maciej – przygotowuje
siê w³aœnie do matury, a m³odszy – Micha³ – marzy o karierze pi³karskiej, uczêszcza do
klasy sportowej gimnazjum we Wronkach i jest zawodnikiem klubu AMICA. Obaj
ch³opcy lubi¹ muzykê. Maciej ca³kiem nieŸle gra na gitarze. Zreszt¹ pan Marek sam
przyznaje: Muzyka odegra³a i nadal odgrywa ogromn¹ rolê tak¿e w moim ¿yciu. Wychowa³em
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siê na takich zespo³ach jak: Pink Floyd, Led Zeppelin, King Krimson, Deep Purple oraz rodzi-
mych: SBB, Budka Suflera, D¿em, Breakout, Czes³aw Niemen czy Marek Grechuta. 

Pisanie wierszy jest jego sposobem na wyra¿anie myœli, rozmowê z drugim cz³owie-
kiem i samym sob¹: Tak naprawdê moje rymowanki zaistnia³y bardzo dawno, bo ju¿ w szko-
le podstawowej. Oczywiœcie, by³y to banalne wierszyki, czêsto humorystyczne, okazjonalne. Moc-
no wspiera³a mnie w tej „twórczoœci” moja nauczycielka jêzyka polskiego, pani Maria Górnia-
czyk. 

Potem jednak na d³ugi czas górê wziê³a proza ¿ycia i wnios³a w moje ¿ycie zbyt du¿o szaro-
œci. Dlatego próbujê je trochê ubarwiæ, zagl¹daj¹c czêœciej do ró¿nych przybytków sztuki. Tu aku-
rat wspania³¹ towarzyszk¹ i muz¹ jest moja ¿ona. Kontakt ze sztuk¹, z ludŸmi j¹ reprezentuj¹-
cymi, budzi we mnie chêæ do wypowiedzenia siê i okreœlenia swojego punktu widzenia. Wszyscy
w jakiœ okreœlony sposób postrzegamy otaczaj¹cy nas œwiat, ró¿ne zdarzenia i wszyscy je komen-
tujemy. Czêsto jednak wulgaryzujemy tê rzeczywistoœæ lub wspó³tworzymy slogany, które staj¹ siê
nieod³¹cznymi sk³adnikami prawie ka¿dej rozmowy, a w rzeczywistoœci nie stwarzaj¹ okazji do
zastanowienia, nie sprzyjaj¹ zadumie nad przyczyn¹ danego stanu. Moja poetycka wypowiedŸ
funkcjonuje czêsto na zasadzie rozmowy przed lustrem. Ominiête, a nie pokonane przeszkody,
wzloty i upadki, Ÿle wykonane zadania, stracone szanse, przespane chwile ¿ycia, upominaj¹ siê
teraz o rehabilitacjê i chocia¿by podjêcie próby odgrzebania i otrzepania z kurzu. Czemu to ma
s³u¿yæ? Ja nie próbujê nikogo nawracaæ, straszyæ, pouczaæ. Raczej staram siê podszepn¹æ, jak
mo¿na inaczej, mo¿e lepiej? Bardzo wymowne s¹ w swej postaci i treœci symbole religijne. Siê-
gam po nie, bo s¹ czytelne i myœlê, ¿e przemawiaj¹ do ka¿dego, niezale¿nie od jego wiary czy nie-
wiary. Czêsto umykaj¹ mi z pamiêci jakieœ nowe pomys³y na stworzenie tekstu, ale myœlê, ¿e
wróc¹ kiedy znajdê siê w podobnym miejscu lub zaistnieje analogiczna okolicznoœæ. Tyle jest
przecie¿ do zobaczenia, us³yszenia, zrozumienia i opowiedzenia.
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Dla zabicia czasu
Pyta³em kiedyœ, lat temu wiele;
Hej, sk¹d to wracasz – by³eœ w koœciele?
Nie – powiedzia³eœ – ja wracam z lasu,
Poszed³em, wiesz dla zabicia czasu.

Widzia³em ciê potem raz ko³o kina,
Jaka¿ znudzona by³a twa mina.
Film wtedy grali niewarty nic,
By zabiæ czas, poszed³eœ na kicz.

Zwróci³ siê z proœb¹ przyjaciel do ciebie,
Bo mia³ k³opoty i by³ w potrzebie.
Ty wtedy w domu – choæ pomóc mia³eœ,
By zabiæ czas zostaæ wola³eœ.

Czeka³a na ciebie têskni¹c twa mama,
Ostatnio chora, od lat ju¿ sama.
A ty siedzia³eœ dniem i wieczorem,
By zabiæ czas, przed telewizorem.

By³y okazje, dla dobra twego,
Zobaczyæ, zrobiæ, nauczyæ siê czegoœ,
A ty, niestety, miast zbieraæ ¿niwo,
By zabiæ czas szed³eœ na piwo.

Pytam wiêc dzisiaj, powiedz jak ¿y³eœ?
Jak sw¹ postaci¹ œwiat wzbogaci³eœ?
Mówisz, ¿e na nic czasu nie mia³eœ?
No tak, ty przecie¿ czas zabija³eœ.

Istnienie i marzenia
Wpatrywa³em siê w bezmiar wody przez wiatr poorany.
Zagl¹da³em pod woalki fal.
Jaki œwiat, czyj œwiat schowany,
W czeluœci szarej jak stal?

Mru¿¹c oczy w niebo patrzy³em pod s³oñce,
Staraj¹c siê przebiæ jego sklepienie.
I dalej nie wiem, czy gwiazdy spadaj¹ce,
Spadaj¹ by spe³ni³o siê czyjeœ ¿yczenie?

Sta³em na ziemi, czu³em j¹ pod stopami.
Zamkniêta nieprzenikniona bry³a.
Czasem szala³a, plu³a wulkanów ustami.
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Co jeszcze oprócz znanych skarbów kry³a?

Teraz stojê przed tob¹ – wiem, ¿e ¿yjesz.
Wiem, ¿e masz wnêtrze, duszê, sumienie.
Ale nie wiem, co w tym wnêtrzu kryjesz.
Mo¿e tkwi w nim niespe³nione marzenie?

Wielu by³o, którzy ¿yli marzeniami.
Nie umieli nic zrobiæ, by siê spe³ni³y.
Dlatego zostali wraz z pragnieniami
Z³o¿eni do mogi³y.

Je¿eli nie chcesz podzieliæ ich losu,
Przejrzyj raz jeszcze w³asne marzenia.
I do swoich potrzeb dostosuj.
Mo¿e znajdziesz spokój i sens dalszego istnienia?

Jesteœ z mi³oœci
„Z mi³oœci jestem” – œpiewa artysta,
„Z mi³oœci jestem” – piêkne to s³owa.
Kiedy ich s³ucham, jawi siê szybko
Refleksja nowa.
Dla jednych dziwna,
Dla innych naiwna.
Ale kimkolwiek jesteœ cz³owieku,
I w jakimkolwiek jesteœ wieku,
I móg³byœ jeszcze nie wiedzieæ,
To ja siê odwa¿ê powiedzieæ:
Choæbyœ siê zrodzi³ z nienawiœci i z³oœci,
Stworzony zawsze jesteœ z mi³oœci.

Nieœwiadomy
Ten, który w brudzie siê zrodzi³,
Brudu siê brzydzi³ nie bêdzie.
I brudne wci¹¿ bêdzie p³odzi³,
Istnienia i dzie³a wszêdzie.

Dla tego co nad poziomem,
Zda siê wyrós³ normalnoœci,
Pogarda bêdzie kanonem,
Dla bezradnych w swej ni¿szoœci.

Kto nagle i niespodzianie,
Dost¹pi wielu zaszczytów,

72 PRZEGLĄD  NOWOTOMYSKI 4(20)2011



By zwiêkszyæ swe posiadanie,
¯adnych nie pominie chwytów.

A ty, czy potrafisz tak ¿yæ,
By miêdzyludzkie relacje,
Umieæ wi¹zaæ, cerowaæ, szyæ,
By ka¿dy mia³ swoje racje?

Tak, tak bez zastanowienia,
Uzna³eœ, ¿e tobie nie trzeba,
Robiæ rachunku sumienia,
Sam wpuœci³eœ siê do nieba.

I tak tkwisz w nieœwiadomoœci,
¯e ciê twoich grzechów brzemiê,
Podczas oznak bezsilnoœci,
Sprowadzi z nieba na ziemiê.

Przebudzenie
TrzeŸwiej¹ nagle powieki senne,
I przytomnieje moje spojrzenie.
Reakcje zwyk³e, takie codzienne.
Nic specjalnego, ot przebudzenie.

A jednak jest w tym coœ szczególnego,
Otwieram oczy – jestem, istniejê.
Pytam sam siebie – czy coœ nowego
Dziœ siê wydarzy? – znów mam nadziejê.

Lecz choæ nieraz nadziej¹ zwiedziony,
Straci³em coœ, bywa³o, ¿e wiele.
Los bez nadziei, barw pozbawiony,
Jak utyt³any by³by w popiele.

Wiem! – ka¿dy z nas ma inne d¹¿enia,
Cele wzajemnie antypodyczne.
I myœlê, ¿e jest to do zrobienia,
By chocia¿ czasami by³y styczne?

A mo¿e pomimo rozbie¿noœci
Uda siê cnoty utworzyæ nowe.
Tak by nie uj¹æ cennych wartoœci,
Tym, które zawsze s¹ wartoœciowe.

Ale gdy nawet by siê tak sta³o,
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I uporamy siê ju¿ z przesz³oœci¹
Zawsze mo¿emy do celu… œmia³o,
D¹¿yæ z Wiar¹… Nadziej¹… Mi³oœci¹…

Skazany na czekanie
Czeka³em!
Pod umówionym drzewem.
By³o póŸno, nie czu³em zimna.
Intensywne o Tobie myœlenie
W zupe³noœci starcza³o
Za s³oñca promienie.
Nie przysz³aœ!

Czeka³em!
Przed Twoim domem
Ze wzrokiem wbitym w zamkniête drzwi.
Ju¿ widzia³em Ciê w progu, z uœmiechem.
Sta³em by nie straciæ tego widoku
Ze wstrzymanym oddechem.
Nie otworzy³aœ!

Czeka³em!
W koœciele, w ciszy.
Lecz nie czu³em obecnoœci Boga.
S³owa modlitwy bieg³y do Ciebie.
Wierzy³em, ¿e tylko bêd¹c z Tob¹
Tak naprawdê bêdê w niebie.
Nie objawi³aœ siê!

Czeka³em!
W knajpie na rogu.
Dostrzega³em Ciê w ka¿dej kobiecie
Przez pryzmat zawartoœci kieliszka.
Chwiejnym krokiem podchodzi³em,
By dok³adniej przyjrzeæ siê z bliska.
Nie by³aœ Ty!

Czeka³em!
Na w³asnym pogrzebie,
Nie bardzo wierz¹c, ¿e ju¿ odszed³em.
Dusza nie obarczona ju¿ cia³em
Wœród p³acz¹cych Ciê nie widzia³a.
Czy ja ca³e ¿ycie na darmo czeka³em?
Czy Ty nie istniejesz?
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Co dalej?

Jakie w wiecznoœci wyznaczy³eœ mi Bo¿e zadanie?

Milczysz?

Ju¿ wiem!

Ty za grzechy skaza³eœ mnie 
Na wieczne czekanie.

Wróci³em pod umówione drzewo.

St¹d do raju
Tak gwa³townie umieraj¹,
Twórcze twoje uniesienia.
Blisko ziemi ciê trzymaj¹,
Powszechne si³y ci¹¿enia.

Wci¹¿ pomys³y nowe snujesz,
I tak wzmagasz swe pragnienie.
Z bagna wyrwaæ siê próbujesz,
Pcha ciê w g³¹b, na dno ciœnienie.

Marzysz o zdobyciu szczytu,
Ju¿ wœród skalnych b³¹dzisz grani.
Ale brak ci wiary, sprytu,
Giniesz w przepastnej otch³ani.

Nie pierwsz¹ drog¹ do celu,
Masz zamiar dotrzeæ mglistego.
Dochodzisz po trudach wielu,
Znów – do punktu wyjœciowego.

Czy¿byœ ty mia³ tylko dane,
Poœród wielu ³ask dla innych,
Pustynn¹ fatamorganê?
I marzenia z lat dziecinnych?

Przecie¿ zawsze bardzo chcia³eœ,
Nie iœæ, lecz przez ¿ycie p³yn¹æ.
Czasem nawet siê stara³eœ,
Aby z wielkich czynów s³yn¹æ.

Doœwiadczenie przysz³o nie w czas,
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Zap³aci³eœ za nie ¿yciem.
Tak!… Wiem, ¿e chcia³byœ jeszcze raz,
Zacz¹æ bêd¹c ju¿ na szczycie.

Uwierz, ¿e nie têdy droga,
Nie drepcz na przepaœci skraju.
Nie próbuj wbrew woli Boga,
Czyniæ w³adczo z ziemi raju.

Dobrze pomyœl! Jak? Którêdy
Iœæ by duszy nie zatraciæ?
Byœ w efekcie za swe b³êdy,
Nie musia³ niebem zap³aciæ.

Wiatr 
Wskrzeszony znów dzieñ,
S³oñce, zmarz³a pomarañcza,
Zastyg³y z zimna nawet cieñ.
Trudno porwaæ siê do tañca.

Wiatr zb³¹kany w œniegu,
Poœród form nie do przebycia.
Ci¹gle zakopuje w biegu,
Lub wyci¹ga coœ z ukrycia.

Tutaj wznieci gwiezdny py³.
Tu znów dywan œciele g³adki
Nagle cicho siê po³o¿y³,
Jak dotkniêty d³oni¹ matki.

Przesuwa siê ¿ycia kadr,
Czym nowy zaskoczy?
Czy kapryœny, zmienny wiatr,
Nie zawieje w oczy?

Jaki wybraæ taniec ¿ycia?
Czyjej siê powierzyæ pieczy?
By tu za ziemskiego bycia,
Ci¹gle mieæ wiatr w plecy?

Jedna prawda nam siê ziœci,
Ponad wszelk¹ si³ê.
¯e nam œniegu, piachu, liœci,
Wiatr przyniesie na mogi³ê.
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Œwiadek ewolucji
Skar¿¹c siê i narzekaj¹c,
Jakbyœ cierpia³ wieki,
Widz¹c tych, co gorzej maj¹,
Opuœæ choæ powieki.

Jeœli inni ciê z kimœ myl¹?
Œmiej¹ siê woko³o.
Przed parodi¹ i satyr¹,
Pochyl mê¿nie czo³o.

Chocia¿ miêdzy najwiêkszymi,
Nie tracisz rezonu,
To przed tymi najmniejszymi,
Nie wstydŸ siê uk³onu.

Mo¿e wszystko robisz sam,
Nie trzeba ci pana,
Mimo bytu ponad stan,
Padnij na kolana.

Pytasz, po co te udrêki?
Upokorzeñ gorzki smak.
Mówiê ci, zaciœnij szczêki,
W s³usznej sprawie zginasz kark.

Tak, zobaczysz inny œwiat,
Inny, choæ nie nowy.
Ten, co p³aski by³ od lat,
Dziœ trójwymiarowy. 

Wszystko stroi siê w swe barwy,
Z osaczenia ram ucieka.
Chocia¿ na poziomie larwy,
Ju¿ podobne do cz³owieka.

Jesteœ ewolucji œwiadkiem,
Widzisz, du¿o szczêœcia masz.
Mog³eœ przecie¿ nie przypadkiem
I bezwiednie paœæ na twarz.

Przekleñstwo moje
Ciep³o, ciep³o, cieplutko,
Mi³o, mi³o, milutko,
Rozigrana po ciele,



Czynisz, czynisz wesele.

Droczysz ze mn¹ siê, droczysz
I przes³aniasz me oczy,
I nak³adasz wci¹¿ nowe,
Okulary ró¿owe.

Z g³ow¹ czynisz m¹ cuda,
Wszystko, wszystko siê uda,
Nie masz Boga ni pana,
Jam jest twoja kochana.

Wiêc odrzuæmy ró¿añce,
ChodŸmy, chodŸmy na tañce.
Nie potrzeba nam s³oñca,
Tañczmy, tañczmy bez koñca.

Czy jest koniec bez koñca?
Czy jest œwit gdzieœ bez s³oñca?
Czy jest bójka bez zwady?
Czy jest rozpacz bez zdrady?

Gdzie siê nagle podzia³aœ?
Czemu bawiæ przesta³aœ?
Masz ju¿ kogoœ innego?
Czy mnie zdradzasz biednego?

Gdzie s¹ wszystkie te cuda?
Czy to twoja ob³uda?
Czemu straszno woko³o?
Czemu nie jest weso³o?

Tu nie mia³o byæ Boga,
Sk¹d siê bierze ta trwoga,
G³oœne, g³oœne szlochanie,
Zêbów, zêbów zgrzytanie.

Nie ma koñca bez koñca,
Nie ma œwitu bez s³oñca,
Nie ma bójki bez zwady,
Nie ma gniewu bez zdrady.

Strzêpy myœli mych zbieram,
Oczy, oczy przecieram,
Nie ma dzieci i ¿ony,
Jestem …ja …obudzony?
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Ma³gorzata Kasperczak

Opaleniccy spadkobiercy powstañczej tradycji

... Tobie Polsko ta kropla krwi wrz¹cej,
Tobie Polsko tych serc naszych bicie,

Tobie ka¿dy cieñ myœli gor¹cej,
Tobie wszystko na œmieræ i ¿ycie …

R. T. Wilkanowicz

Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
W czasie obchodów 70. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu

w 1988 r., wœród cz³onków 25. osobowego Spo³ecznego Komitetu dzia³aj¹cego na
rzecz uhonorowania tej rocznicy, zrodzi³a siê idea powo³ania do ¿ycia organizacji
dbaj¹cej o zachowanie pamiêci i upowszechnianie wiedzy o tym powstaniu. Inspi-
ratorami utworzenia stowarzyszenia by³y osoby bliskie tradycji powstania, wywo-
dz¹ce siê z rodzin powstañców, w których tkwi³a œwiadomoœæ, ¿e przesz³oœæ jest
wiernym partnerem teraŸniejszoœci. 

Pojawi³a siê myœl, by powstañcze dokonania przodków, godne uznania i podzi-
wu, ukazywaæ odwa¿niej i na szerszym forum. W roku nastêpnym, w wa¿nym okre-
sie historycznym, bo w pierwszym roku transformacji ustrojowej, powsta³o Towa-
rzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, z Zarz¹dem G³ównym
maj¹cym sw¹ siedzibê w Poznaniu. 

Cele Towarzystwa sformu³owano w Statucie. S¹ to przede wszystkim: 
– krzewienie wiedzy i kultywowanie pamiêci o zwyciêskim Powstaniu Wiel-

kopolskim, w wyniku którego wyzwolone zosta³y ziemie stanowi¹ce kolebkê pañ-
stwa polskiego,

– popularyzowanie wœród m³odego pokolenia Polaków wartoœci, które przy-
œwieca³y bohaterskim czynom i ¿yciu powstañców.

Zasiêgiem swego dzia³ania Towarzystwo obejmuje 13 województw i skupia
cz³onków indywidualnych, zbiorowych i wspieraj¹cych, szko³y i jednostki harcer-
skie im. Powstañców Wielkopolskich lub bohaterów powstania oraz instytucje. Na
pocz¹tku Towarzystwo liczy³o 57 cz³onków, w roku 1994 – 230, w 1999 r. – 429,
w 2007 r. – 1878, a w roku 2011 – 2599 cz³onków. Liczba kó³ w 2007 r. wynosi³a
57, w chwili obecnej jest ich blisko 80 i powstaj¹ dalsze ko³a terenowe. 
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TPPW podjê³o siê wielkiego i wa¿nego zadania – utrwalania w œwiadomoœci
Polaków znaczenia wielkopolskiego zrywu niepodleg³oœciowego dla dziejów Pol-
ski. Towarzystwo za g³ówny swój cel uzna³o dzia³ania na rzecz zachowania i upo-
wszechniania wiedzy o zwyciêskim powstaniu, jego inspiratorach, dowódcach i ¿o³-
nierzach – powstañcach z lat 1918-1919. W dziejach naszego narodu powstañcy
zapisali piêkn¹ kartê historii polskiego orê¿a. To oni po 123 latach pruskiej niewo-
li przywrócili do Macierzy prastare ziemie Piastów – Wielkopolskê. 

Kolejno obchodzone rocznice wybuchu powstania stanowi³y szczególn¹ okazjê
do upowszechniania wiedzy o powstaniu i powstañcach, którzy w swoich dzia³a-
niach kierowali siê wartoœciami ci¹gle aktualnymi: patriotyzm, solidna praca i od-
powiedzialnoœæ obywatelska. Towarzystwo nie ustaje w ambitnych celach sprosta-
nia potrzebom i oczekiwaniom, zyskuje spo³eczne uznanie w dziele pamiêci o po-
wstaniu na rzecz wartoœci i tradycji z nim zwi¹zanych. Dla idei Towarzystwa pozy-
skuje siê zarówno osoby zwi¹zane rodzinnie z uczestnikami powstania, jak i zainte-
resowanych histori¹ walk niepodleg³oœciowych. 

W krêgu dzia³aczy Towarzystwa zrodzi³ siê zamys³ wydawania rocznika spo³ecz-
no-informacyjnego Zarz¹du G³ównego TPPW. Pierwszy jego numer ukaza³ siê
w 1995 r. We wstêpie Zespó³ Redakcyjny sformu³owa³ swoje cele i uzasadnienie po-
trzeby jego publikowania: 

Chcemy przypominaæ i przybli¿aæ dzieje powstania, zw³aszcza mniej znane fakty, syl-
wetki powstañców, ich dalsze ¿ycie i s³u¿bê ojczyŸnie, a tak¿e wszystko, co w literaturze,
sztuce i dzia³aniach spo³ecznych zosta³o poœwiêcone powstaniu. Pragniemy informowaæ
o bie¿¹cych poczynaniach, które maj¹ na celu zachowanie w pamiêci naszego narodu hi-
storiê i tradycje wielkopolskiego czynu niepodleg³oœciowego. A rocznik „Wielkopolski Po-
wstaniec” niech stanie siê p³aszczyzn¹ wspó³pracy i wymiany myœli dla wszystkich, którym
bliskie s¹ tradycje powstania i idea TPPW. 

Rocznik ze znamiennym mottem – Nie rzucim ziemi, sk¹d nasz ród (s³owa Marii
Konopnickiej) redaguje 7. osobowy zespó³, z udzia³em Zygmunta Dudy. Od roku
2004  sk³ad, druk i oprawa rocznika wykonywana jest w opalenickim wydawnic-
twie „Opalgraf”.

Zarz¹d G³ówny TPPW 1918/1919, pragn¹c inspirowaæ i honorowaæ osoby
i instytucje, które w sposób szczególny wyró¿nia³y – b¹dŸ wyró¿niaj¹ siê – ciekawy-
mi i znacz¹cymi dzia³aniami popularyzatorskimi, twórczymi i naukowymi w reali-
zacji celów statutowych Towarzystwa ustanowi³ w 2000 r. Nagrodê Honorow¹
„Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. Statuetka Dobosza jest miniatur¹ czêœci po-
mnika Dobosza Powstania Wielkopolskiego w Œremie. Pierwszymi laureatami tej
nagrody w roku 1996 zostali: prof. dr hab. Antoni Czubiñski – historyk i Gerard
Górnicki – literat. Wœród kolejnych nagrodzonych znaleŸli siê profesorowie, dzien-
nikarze, regionaliœci, muzea, czasopisma. W 2005 r. tego zaszczytu dost¹pi³ dr Bo-
gumi³ Wojcieszak – wnuk powstañców, historyk, wydawca, natomiast w roku 2008
kolejny opaleniczanin, regionalista Zygmunt Duda. Jest to pierwszy przypadek tak
wysokiego wyró¿nienia dwóch cz³onków z jednego ko³a Towarzystwa. Znajduj¹ siê
oni w wyj¹tkowym, nielicznym, elitarnym krêgu osób, a fakt ten nobilituje tak¿e
Opalenicê. 
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Od roku 2009 Zarz¹d G³ówny Towarzystwa wyró¿nia zas³u¿onych dzia³aczy,
sympatyków i sponsorów odznak¹ honorow¹ „Wierni Tradycji”. Pierwszymi, któ-
rzy odznakê tê otrzymali byli: Bogumi³ Wojcieszak i Zygmunt Duda, uhonorowa-
ni ni¹ 22 lutego 2010 r., podczas obchodów 90. rocznicy wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego 1918-1919 w Nowym Tomyœlu i promocji publikacji „Trzeba by³o
pójœæ... Powiat Nowotomyski w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Historia
i pamiêæ” pod redakcj¹ Zdzis³awa Koœciañskiego i Bogumi³a Wojcieszaka. Z kolei
w 2011 r., podczas 3. spotkania opalenickich rodzin powstañczych odznak¹ hono-
row¹ odznaczeni zostali: Lidia Szwech³owicz, dyrektor Gimnazjum w Opalenicy
oraz Ryszard Napiera³a, by³y wieloletni burmistrz Opalenicy. 

Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w ci¹gu 22 lat
udanie krzewi wiedzê i pamiêæ o wartoœciach, które leg³y u podstaw powstañczego
sukcesu, bo uczestnicy tamtych wydarzeñ byli wychowani w domach rodzinnych
w oparciu o narodowe tradycje, poszanowanie pracy, uczciwoœæ, solidnoœæ i odpo-
wiedzialnoœæ obywatelsk¹. Towarzystwo upowszechnia dzia³ania, szczególnie
wœród m³odzie¿y, zgodnie z ich oczekiwaniami i zainteresowaniami, by jak najle-
piej sp³acaæ d³ug wdziêcznoœci swoim przodkom. Cz³onkowie Towarzystwa s¹ wo-
lontariuszami idei i ambasadorami patriotyzmu w swoich œrodowiskach.
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Odznakê honorow¹
„Wierni Tradycji” otrzy-
mali  22 lutego 2010 r.
Bogumi³ Wojcieszak
i Zygmunt Duda – 
oraz...

... Lidia Szwech³owicz 
i Ryszard Napiera³a - 
27 lutego 2011 r.
Na zdjêciu od lewej: 
dr Zdzis³aw Koœciañski,
Lidia Szwech³owicz,
Stefan Bar³óg - prezes ZG
TPPW, Andrzej Mainka -
prezes opalenickiego ko³a
TPPW

Opalenicko -
nowotomyscy laureaci
„Dobosza”... Od lewej
Zygmunt Duda (2008),
dr Zdzis³aw Koœciañski
(2000) i dr Bogumi³
Wojcieszak (2005)



Ko³o w Opalenicy
Wœród pierwszych œrodowiskowych kó³ Towarzystwa w Wielkopolsce i Polsce

znalaz³o siê Ko³o w Opalenicy. Za pocz¹tek jego istnienia przyjmuje siê datê 5 wrze-
œnia 1996 r., kiedy to spotka³o siê dziewiêæ osób – synów, córek i wnuków powstañ-
ców. Inicjatorem powo³ania Ko³a by³ Zygmunt Duda, któremu powierzono preze-
sowanie. Utworzenie Ko³a w Opalenicy mia³o g³êbokie uzasadnienie, gdy¿ kompa-
nia opalenicka dowodzona przez Edmunda Klemczaka liczy³a prawie 300 ochotni-
ków i tu mieszkaj¹ rodziny powstañców. Po przodkach pozosta³y ju¿ tylko wspo-
mnienia, które nale¿y utrwalaæ i przechowywaæ w pamiêci. Celem Ko³a od pocz¹t-
ku dzia³alnoœci sta³a siê integracja rodzin wszystkich pokoleñ, a tak¿e tych, którym
bliska jest historia, tradycje patriotyczne i wartoœci, które prezentowali ojcowie,
dziadkowie. Ju¿ na ³amach pierwszego rocznika „Wielkopolski Powstaniec” mo¿na
by³o przeczytaæ artyku³ zatytu³owany „Z dzia³alnoœci ko³a w Opalenicy”, a w nim
o miejscowych regionalistach, którzy od lat spe³niaj¹ rolê popularyzatorów tradycji
powstañczej i przybli¿aj¹ lokalnej spo³ecznoœci wiedzê historyczn¹ o ziemi opale-
nickiej na kartach miesiêcznika „Echa Opalenickie” i w kolejnych publikacjach,
w tym fakty i wydarzenia zwi¹zane z powstaniem, relacje z przebiegu walk kompa-
nii opalenickiej pod Zb¹szyniem. Prezentowali oni historiê pomników i sztanda-
rów powstañczych, liczne dokumenty i zdjêcia. Podkreœlono tam te¿, ¿e „... celem
Ko³a jest czyniæ wiele, aby czas nie zatar³ w pamiêci faktów i wydarzeñ oraz ludzi
z lat 1918-1919, by obecne pokolenia opaleniczan mia³y œwiadomoœæ, ¿e ich przod-
kowie sprawie ojczyzny i wolnoœci byli zawsze wierni”. 

78. rocznicê wybuchu powstania wielkopolskiego obchodzono w Opalenicy
9 stycznia 1996 r. W pierwszych rzêdach sali Oœrodka Kultury zasiedli kombatan-
ci, w³adze samorz¹dowe, trzej cz³onkowie Zarz¹du G³ównego Towarzystwa, licznie
m³odzie¿ szkolna. Zygmunt Duda przypomnia³ historiê opalenickich pomników
i tablic oraz nazw ulic upamiêtniaj¹cych powstañcze wydarzenia. Referat „Powsta-
nie Wielkopolskie po 78 latach” wyg³osi³ dr Grzegorz £ukomski, a Zdzis³aw Ko-
œciañski mówi³ o udziale kompanii opalenickiej w walkach o niepodleg³oœæ. Im-
prezie towarzyszy³a wystawa ksi¹¿ek i artyku³ów prasowych o tematyce powstañ-
czej. Opalenickie wydarzenie zrelacjonowano na ³amach drugiego numeru roczni-
ka „Wielkopolski Powstaniec” w 1996 r. 

Podsumowanie Roku Obchodów 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego
w Opalenicy mia³o miejsce na uroczystej sesji Rady Miejskiej 30 stycznia 2009 r.
Spektakl s³owno-wokalny i taneczny „Przyœni³a siê dzieciom Polska...” w wykona-
niu uczniów miejscowego Gimnazjum i apel poleg³ych z wymienieniem nazwisk
opalenickich powstañców by³y z³o¿onym im ho³dem. Wyst¹pienia dr. Zdzis³awa
Koœciañskiego „Przebieg i znaczenie Powstania Wielkopolskiego” i Zygmunta Du-
dy „Opalenickie rodziny powstañcze i symbole pamiêci w mieœcie” przybli¿y³y wy-
darzenia sprzed lat. Dyrektor Gimnazjum Lidia Szwech³owicz, koordynator ob-
chodów jubileuszu, omówi³a ca³oroczne przedsiêwziêcia szkó³ w gminie, projekty
edukacyjne, wieczornice i akademie szkolne i œrodowiskowe, „Klemczakiadê” orga-
nizowan¹ wspólnie z Gimnazjum w Zb¹szyniu. Sesji, z udzia³em licznych goœci z s¹-
siednich gmin, delegacji szkó³ i rodzin powstañców towarzyszy³a wystawa fotogra-
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Prezes Ko³a Andrzej
Mainka i kapelan
o. dr Alojzy Pañczak OFM

Zebranie Ko³a -  
10 maja 2011 r.
na pierwszym planie
Jerzy Szymkowiak,
syn powstañca
Jana Szymkowiaka oraz

Felicja i Kazimierz
Ratajczakowie -
potomkowie powstañców 
Feliksa Gryni
i Marcina Tadeusza

Prezentacja
multimedialna
„Opalenickie œlady
powstañcze”



fii z lat 1918-1920 „Zapomniane twarze Powstania Wielkopolskiego”, zorganizowa-
na przez Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury „Taklamakan” i Fundacjê TRES ze
Zb¹szynia. Informacje o obchodach rocznic w Opalenicy by³y zamieszczane w Kro-
nice „Wielkopolskiego Powstañca”.

W styczniu 2011 r. dotychczasowy prezes, po 17 latach, zrezygnowa³ ze swej
funkcji na rzecz m³odszych cz³onków rodzin powstañców. Obecny Zarz¹d Ko³a
tworz¹: prezes – Andrzej Mainka, wiceprezes – Bogumi³ Wojcieszak, sekretarz –
Zygmunt Duda, skarbnik – Barbara Przybylska; cz³onkowie: Lidia Szwech³owicz –
dyrektor Gimnazjum w Opalenicy, Pawe³ Jakubowski – dyrektor Szko³y Podstawo-
wej w Opalenicy i Ma³gorzata Dudek – dyrektor Szko³y Podstawowej w Urbanowie.
Udzia³ dyrektorów szkó³ zapewnia pe³niejsz¹ realizacjê zamierzeñ programowych.
Ko³o ma swojego kapelana. Jest nim o. dr Alojzy Pañczak, franciszkanin z WoŸnik.
Funkcjê rzecznika prasowego pe³ni córka powstañca – Maria Bachorz, redaktor  ty-
godnika „Nasz Dzieñ po Dniu”. 

Spotkania cz³onków Ko³a maj¹ na celu przybli¿anie tematyki powstañczej i syl-
wetek samych powstañców, zawieraj¹ informacje z dzia³alnoœci Zarz¹du G³ównego
Towarzystwa i sprawy bie¿¹ce. Zebrania te odbywaj¹ siê przy kawie, w rodzinnej at-
mosferze. W minionym roku odby³y siê dwa spotkania opalenickiego ko³a TPPW.
Na spotkaniu 10 maja 2011 r. dr Bogumi³ Wojcieszak przedstawi³ „Powstañcze œla-
dy w Opalenicy”, prezentuj¹c przy tej okazji historyczne zdjêcia i pocztówki, nato-
miast Zygmunt Duda mówi³ o wspó³czesnych opalenickich symbolach powstañ-
czych. Ko³o TPPW w Opalenicy wspó³pracuje ponadto z opalenickim Uniwersy-
tetem Trzeciego Wieku, czego efektem by³y m. in. wyk³ady dra Zdzis³awa Koœciañ-
skiego i dra Marka Rezlera dla studentów UTW, a tak¿e z Miejsk¹ i Powiatow¹ Bi-
bliotek¹ w Nowym Tomyœlu oraz z Ko³em TPPW w Nowym Tomyœlu.

Podczas spotkania 8 grudnia 2011 r. cz³onkowie otrzymali czwarte, znacznie po-
szerzone, licz¹ce ponad 160 stron wydanie „Opalenickiego œpiewnika patriotyczne-
go” autorstwa Bogumi³a Wojcieszaka, wydanego przy wspó³udziale Ko³a. Wspólny
œpiew poprowadzi³  Pawe³ Jakubowski. Ponadto cz³onkowie Ko³a otrzymali repliki
flag powstañczych, a Bogumi³ Wojcieszak poinformowa³ zebranych, i¿:...

... orygina³ flagi wykonany zosta³ w mieszkaniu u pañstwa Garsteckich, w £êczycy ko-
³o Puszczykowa, podczas towarzyskiego spotkania, w nocy z 27 na 28 grudnia 1918 r. Na
wieœæ o wybuchu walk w Poznaniu pani domu Kazimiera Garstecka ufarbowa³a w soku
z buraków p³ótno, na które naszy³a wizerunek or³a, wyciêty z bia³ego materia³u przez obec-
nego na przyjêciu artystê plastyka Lewañskiego z Puszczykowa. Jeszcze tej samej nocy sztan-
dar wystawiono przed domem. Szczêsny Garstecki podarowa³ sztandar muzeum Walk Nie-
podleg³oœciowych w Poznaniu. 

Na spotkaniach tych wrêczano tak¿e legitymacje kolejnym cz³onkom. Istnienie
Ko³a Towarzystwa jest zauwa¿alne w œrodowisku podczas uroczystoœci z okazji ob-
chodów œwi¹t pañstwowych i rocznic historycznych. Delegacja Towarzystwa, z³o¿o-
na z cz³onków zarz¹du, tak¿e synów i córek powstañców, i ich rodzin uczestniczy
zwykle w sk³adaniu kwiatów jako pierwsza po w³adzach samorz¹dowych. 27 grud-
nia 2011 r. w rocznicê wybuchu powstania w siedmiu miejscach w mieœcie i gmi-
nie, pod pomnikami i tablicami, z³o¿ono wi¹zanki kwiatów i zapalono znicze. 
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Legitymacjê cz³onka
TPPW odbiera 
Irena Pa³aszkiewicz. -
wnuczka powstañca
W³adys³awa
Gogowskiego.
Z lewej rzecznik
prasowy Ko³a - 
Maria Bachorz, 
córka powstañca 
Jana  Szymkowiaka

Wrêczanie flag
powstañczych przez
Andrzeja Mainkê,
prezesa Ko³a 
i wiceburmistrza
Opalenicy - z prawej 
Lidia Szwech³owicz -
dyrektor Gimnazjum
w Opalenicy i cz³onek

zespo³u redakcyjnego
„Wielkopolskiego
Powstañca”,
obok Ryszard Zielewicz -
komendant posterunku
Policji w Opalenicy,
potomek powstañców
W³adys³awa 
i Stanis³awa Zielewiczów

Magdalena Konieczna,
prawnuczka powstañca
Rocha Dekiera,
cz³onek Zarz¹du
G³ównego TPPW

Zygmunt Duda
prezentuje IV wydanie
„Opalenickiego
œpiewnika
patriotycznego”
autorstwa
Bogumi³a Wojcieszaka
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Tradycyjne ,wspólne patriotyczne  œpiewanie pod kierunkiem Paw³a Jakubowskiego,
prawnuka powstañca Józefa Gierliñskiego

Ko³o TPPW w Opalenicy wspó³pracuje  m.in. z Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Nowym To-
myœlu oraz z nowotomyskim ko³em TPPW.  Na zdjêciu prezentacja ksi¹¿ki dr Marka Rezlera
„Wielkopolanie pod broni¹ 1768 - 1921” zorganizowana w nowotomyskiej ksi¹¿nicy 28 grudnia 2011 r. 
Od lewej: Lucyna Koñczal - Gnap - dyrektor MiPBP w Nowym Tomyœlu, dr Marek Rezler - autor ksi¹¿ki,
dr Bogumi³ Wojcieszak - wiceprezes Ko³a TPPW w Opalenicy i moderator spotkania, z prawej Szymon
Konieczny - prezes Ko³a TPPW w Nowym Tomyœlu.
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Po raz pierwszy na budynkach rodzin powstañców zawis³o 50 replik flag po-
wstañczych, ufundowanych przez burmistrza Opalenicy dla cz³onków Ko³a TPPW.
Zamierzenia licz¹cego blisko 50 cz³onków opalenickiego Ko³a na najbli¿sze lata s¹
ambitne i wielokierunkowe, a ich celem bêdzie dalsze utrwalanie pamiêci i histo-
rii naszych dziejów, miêdzy innymi przy wsparciu rodzin, oznakowanie grobów po-
wstañców na opalenickich cmentarzach znakiem krzy¿a powstañczego, podobnie
jak to ju¿ uczyniono w gminach Kuœlin i Nowy Tomyœl. 

Bogumi³ Wojcieszak i Zygmunt Duda bêd¹ kontynuowaæ publikowanie sylwe-
tek powstañców na kartach kolejnych tomów „Biogramów uczestników Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919”. Po ZBoWiD-zie i Zwi¹zku Kombatantów RP i By-
³ych WiêŸniów Politycznych w Opalenicy przejêli oni materia³y historyczne doty-
cz¹ce powstañców celem wzbogacenia o nich wiedzy. Przy nazwach czterech ulic
w mieœcie: 27 Grudnia, 5 Stycznia, Powstañca Kozaka, Powstañców Wielkopol-
skich znajd¹ siê tablice informacyjno-pami¹tkowe. Przygotowywany jest informa-
tor „Opalenickim szlakiem Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. Poprzez
cz³onków Ko³a upowszechnia siê wywieszanie flagi narodowej z okazji œwi¹t pañ-
stwowych i rocznic historycznych, tak¿e ich udzia³ w obchodach tych wydarzeñ. 

W szko³ach i rodzinach nadal propagowaæ siê bêdzie tworzenie rodzinnych ge-
nealogii. Wa¿nym zadaniem bêdzie dalsze gromadzenie pami¹tek po przodkach
i poszerzanie form wspó³pracy Ko³a ze szko³ami w gminie, w zakresie upowszech-
niania wiedzy o udziale opaleniczan w powstaniu. Program dzia³ania wymaga za-
anga¿owania wielu osób i instytucji. Liczne s¹ przyk³ady rodzinnych zdjêæ pod
tablicami, przy pomnikach i grobach powstañców. Dowodz¹ one, ¿e „przesz³oœæ za-
chowana w pamiêci jest czêœci¹ teraŸniejszoœci”.

Na rzecz Towarzystwa i lokalnej historii
Od 30 ju¿ lat w Opalenicy dzia³aj¹ dwaj regionaliœci – Zygmunt Duda i dr Bo-

gumi³ Wojcieszak – którzy odkrywaj¹, utrwalaj¹ i upowszechniaj¹ dzieje tej ziemi
na kartach publikacji i ³amach czasopism. Poprzez pracê badawcz¹ i publikowanie
wyników swoich dociekañ zaœwiadczaj¹ o faktach i ludziach sprzed lat, przybli¿aj¹
kr¹g spraw ma³o znanych lub wcale nieznanych mieszkañcom œrodowiska, zara-
zem stanowi¹ ¿ywe kompendium wiedzy o przesz³oœci. Maj¹ oni równie¿ znacz¹cy
udzia³ w pracach Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego, na forum Za-
rz¹du G³ównego i w opalenickim Kole.

Na I Krajowym ZjeŸdzie – Walnym Zebraniu Cz³onków Towarzystwa Pamiêci
Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 w Poznaniu, 19 listopada 1994 r., w 31.
osobowym Zarz¹dzie G³ównym, obok reprezentantów Inowroc³awia, Leszna, Pi³y,
Szczecina, Warszawy, Wolsztyna, Zielonej Góry i Poznania, znalaz³ siê Zygmunt
Duda. Podj¹³ siê pracy w Komisji Historycznej, której od roku 2000 przewodniczy
dr Zdzis³aw Koœciañski z Nowego Tomyœla. Prezes opalenickiego Ko³a uczestniczy³
w obradach kolejnych krajowych zjazdów Krajowego Zjazdu Towarzystwa (II-
w 1999 r., III – w 2003 r., IV – w 2007 r.) i by³ wybierany w sk³ad Zarz¹du G³ówne-
go. Na V Krajowym ZjeŸdzie w Poznaniu, 19 marca 2011 r., otrzyma³ podziêkowa-
nie za utworzenie i d³ugoletnie kierowanie opalenickim Ko³em. 



W sk³ad nowego Zarz¹du G³ównego Towarzystwa zosta³a powo³ana Magdale-
na Konieczna z Opalenicy, jako przedstawicielka pokolenia powstañczych pra-
wnuków. Na forum zjazdu, w dyskusji, mówi³a o formach pracy opalenickiego
Ko³a TPPW. W ZjeŸdzie bra³ udzia³ dyrektor opalenickiej Szko³y Podstawowej Pa-
we³ Jakubowski, który prowadzi³ œpiew trzech piosenek z „Opalenickiego œpiew-
nika patriotycznego „Cantate Patriae” (III wydanie) w opracowaniu Bogumi³a
Wojcieszaka, wydanego w 2011 r. ze œrodków Urzêdu Miejskiego w Opalenicy,
przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyœlu. Œpiewnik otrzyma³
ka¿dy uczestnik Zjazdu. Na ogólnopolskim forum by³a to nowoœæ programowa,
kolejna po zapocz¹tkowanych w Opalenicy spotkaniach rodzin powstañców
wielkopolskich. W obradach uczestniczyli Halina i Bogumi³ Wojcieszakowie,
a Ko³o opalenickie by³o najliczniej reprezentowane spoœród wszystkich kó³
w Polsce.

Przedstawiciele opalenickiego Ko³a  TPPW uczestniczyli w spotkaniach z hi-
storykami poznañskimi, dotycz¹cych ró¿nych aspektów i wydarzeñ powstania,
organizowanych przez Komisjê Historyczn¹ Zarz¹du G³ównego Towarzystwa
i Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodleg³oœciowych w historycznym Odwachu
na Starym Rynku. M. in. 8 grudnia 2010 r. odby³a siê tam prezentacja publika-
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Opalenica jako jedyna w Polsce posiada kompleksowo i naukowo opracowane kompendium wiedzy
o wszystkich zrywach niepodleg³oœciowych oraz o dzia³alnoœci organizacji kombatanckich w okresie mie-
dzywojennym. Z prawej kolejny, VIII tom s³ownika biograficznego uczestników powstania wielkopol-
skiego, który ukazuje siê staraniem ZG TPPW.  Wspó³autorami s¹ m, in. Zygmunt Duda, Zdzis³aw Ko-
œciañski i Bogumi³ Wojcieszak, a publikacja ukazuje siê w opalenickiej oficynie Opalgraf.
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Delegacja opalenickiego Ko³a TPPW po z³o¿eniu wi¹zanek pod pomnikiem powstañczym,  
w kolejn¹ rocznicê niepodleg³oœciowego zrywu - 27 XII 2011 r.

Na zdjêciu poni¿ej tablica z imionami i nazwiskami powstañców kompanii opalenickiej



cji „Trzeba by³o pójœæ … Powiat Nowotomyski w Powstaniu Wielkopolskim
1918/1919. Historia i pamiêæ”, której wspó³autorami s¹ opaleniczanie. Spotka-
nie zaszczyci³o sw¹ obecnoœci¹ wielu znamienitych goœci z krêgu w³adz woje-
wódzkich, Starosta Nowotomyski, burmistrz Nowego Tomyœla. Zainteresowanie
tym obszernym opracowaniem wydanym na wysokim poziomie edytorskim, wy-
ró¿niaj¹cym siê wœród wielu innych opracowañ powsta³ych w zwi¹zku z jubile-
uszem 90. lecia Powstania Wielkopolskiego, by³o wielkie, zarówno wœród histo-
ryków, regionalistów, jak i studentów oraz m³odzie¿y szkó³ licealnych.

Czyn zbrojny Wielkopolan w latach 1918/1919 doczeka³ siê wielu nauko-
wych opracowañ i artyku³ów publicystycznych dotycz¹cych ró¿norodnych aspek-
tów powstania. W literaturze powstañczej zaistnieli równie¿ opaleniczanie.
Wœród autorów losów powstañców prezentowanych w dotychczasowych oœmiu
tomach opracowania „Powstañcy Wielkopolscy … Biogramy uczestników Po-
wstania Wielkopolskiego 1918/1919” Bogumi³ Wojcieszak opracowa³ 45 bio-
gramów, a Zygmunt Duda 9 biogramów. S³ownik cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹
i uznaniem, szczególnie wœród bliskich prezentowanych w nim bohaterów. Po-
nadto Bogumi³ Wojcieszak jest inicjatorem, wspó³autorem i redaktorem nauko-
wym cennych opracowañ ksi¹¿kowych: „Powstañcze tradycje Opalenicy” , „Oj-
czyzna z ich woli i krwi” i „Trzeba by³o pójœæ...”.

Na Zjazdach Krajowych i w sprawozdaniach z dzia³alnoœci TPPW Opalenica
by³a wymieniana wœród najlepiej dzia³aj¹cych. W minionych latach do instytu-
cji wspieraj¹cych finansowo Towarzystwo nale¿a³y: Przedsiêbiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” i Przedsiêbiorstwo Handlowe
„ADLI” w Opalenicy. 

Niezmiernie atrakcyjn¹ form¹ dzia³alnoœci TPPW s¹ zloty m³odzie¿y szkol-
nej, rajdy, biegi, wycieczki. Z okazji 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego Komenda Chor¹gwi Wielkopolskiej ZHP Referat Nieprzetartego Szlaku,
wspólnie z Komend¹ Hufca ZHP w Nowym Tomyœlu, zorganizowa³ 1 paŸdzier-
nika 2008 r. Jesienny Rajd Dru¿yn Harcerskich NS pod nazw¹ „Opalenickie œla-
dy Powstania Wielkopolskiego”, z udzia³em harcerzy i kadry instruktorskiej
z Kiekrza, Poznania i powiatu nowotomyskiego. Rajd zapocz¹tkowa³ harcerskie
obchody jubileuszu Powstania Wielkopolskiego, by³ zarazem startem w kolejny
rok harcerski. Przewodnikiem by³ prezes Ko³a TPPW, zarazem regionalista, Zyg-
munt Duda. Kilkugodzinny pobyt pod pomnikami, tablicami i nazwami ulic –
by³ dla m³odych ludzi – udan¹ lekcj¹ historii o tym mieœcie i udziale opaleniczan
w tamtych wydarzeniach. 

14 czerwca 1997 r. Szko³a Podstawowa w Urbanowie przyjê³a imiê Powstañ-
ców Ziemi Opalenickiej. Posiada liczne pami¹tki powstañcze, w tym na fronto-
nie budynku tablicê z opalenickiego pomnika powstañczego z roku 1923. Nale-
¿y do ogólnopolskiego klubu wspólnego patrona (licz¹cego 109 szkó³), organizu-
je gminne konkursy wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, uczestniczy w ogólno-
polskich konkursach wiedzy i pamiêci o powstaniu. Delegacja z pocztem sztan-
darowym bierze udzia³ w zlotach szkó³ nosz¹cych imiê bohaterów powstania,
które maj¹ charakter historyczno-edukacyjny.
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Spotkania rodzin powstañców
W ci¹gu kilku lat uda³o siê ustaliæ imiona i nazwiska oraz adresy 13 synów i 24

córek opalenickich powstañców zamieszka³ych w tej gminie, Poznaniu, Warsza-
wie, Zb¹szyniu. Ponadto 35 wnuczek i 43 wnuków zadeklarowa³o swoje poczucie
wiêzi z dziadkami – powstañcami. Pokolenie prawnuków i praprawnuków obej-
muje kolejne dziesi¹tki osób wspó³tworz¹cych opalenick¹ rodzinê powstañców,
których nazwiska widniej¹ na tablicach na Œcianie Pamiêci przy Pomniku Po-
wstañczym, ods³oniêtym 17 listopada 2004 r. przez Ryszarda Kaczorowskiego –
ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na UchodŸstwie. Wykaz po-
wstañców obejmuje 296 imion oraz nazwisk i jest efektem wieloletnich archiwal-
nych dociekañ dra Bogumi³a Wojcieszaka. W ten sposób z cienia zapomnienia
przywo³ano ich postacie i oddano nale¿n¹ im czeœæ. Do tak licznej grupy, licz¹cej
prawie 200 osób, wspólnoty adresowane s¹ zaproszenia na coroczne spotkania
upamiêtniaj¹ce udzia³ opaleniczan w niepodleg³oœciowym zrywie.

Pierwsze opalenickie spotkanie rodzin powstañców odby³o siê w niedzielê
8 lutego 2009 r. i przebiega³o pod has³em „Przyœni³a siê dzieciom Polska...”. Salê
opalenickiego Oœrodka Kultury „Taklamakan” wype³ni³y rodziny dwu – i trzypo-
koleniowe, córki, synowie z dzieæmi i wnukami, którzy dbaj¹, ¿eby ten jak¿e wa¿-
ny element historii z udzia³em przodków trwa³ nadal. Powstañcze opowieœci prze-
trwa³y, ³¹cz¹ pokolenia i s¹ pielêgnowane. Wielu uczestników spotkania mog³oby
podzieliæ siê histori¹ zwi¹zan¹ ze snem, który przyœni³ siê ojcom i dziadkom. 
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Zygmunt Duda przedstawi³ Opalenicê na kartach ksi¹¿ki „Trzeba by³o pójœæ...”,
a wspólny œpiew poprowadzi³ Pawe³ Jakubowski, dyrektor Szko³y Podstawowej w Opalenicy,

prawnuk powstañca Józefa Gierliñskiego 

Na drugim  spotkaniu rodzin o swoich przodkach powstañcach opowiadali:  £ucja Kamiñska -
córka powstañca  Franciszka Ka³ka i Andrzej Mainka - wnuk powstañca Stanis³awa Jakubowskiego



W spektaklu „Przyœni³a siê dzieciom Polska...” w re¿yserii Lidii Szwech³owicz
brali udzia³ uczniowie Gimnazjum im. gen. K. Sosnkowskiego. Wyst¹pienia dr.
Zdzis³awa Koœciañskiego – o opalenickich ochotnikach walcz¹cych w powstaniu
i Zygmunta Dudy – o trwa³ych œladach w mieœcie upamiêtniaj¹cych tamte wyda-
rzenia, by³y pe³ne refleksji historycznej. Wanda Rychter przybli¿y³a zas³ugi swego
dziadka powstañca, majora Józefa Szyftera, a praprawnuki Rocha Dekiera zapre-
zentowali pami¹tkê rodzinn¹ po powstañcu. 

Na kanwie tego wydarzenia ukaza³a siê pocztówka w opracowaniu Bogumi³a
Wojcieszaka, wydana przez „Opalgraf” jako dodatek do „Ech Opalenickich”. Przed-
stawiono na niej: sk³adanie kwiatów przez rodzinê powstañca Franciszka Ka³ka;
Wandê Rychter z portretem swojego dziadka – powstañca; praprawnuki powstañca
Rocha Dekiera; harcersk¹ wartê i poczty sztandarowe przy Pomniku Pamiêci oraz
program artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Opalenicy.

Kolejne, drugie, spotkanie rodzin powstañców mia³o miejsce w ostatni¹ nie-
dzielê lutego 2009 r. Has³em przewodnim by³y s³owa: „Trzeba by³o pójœæ... nie
musieli, ale poszli, ¿eby walczyæ o polskoœæ, a w wyœnionej Polsce mieli poczucie
spe³nionego obowi¹zku”. Prezes Ko³a, zarazem wspó³autor publikacji „Trzeba by-
³o pójœæ … Powiat Nowotomyski w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Histo-
ria i pamiêæ”, przedstawi³ Opalenicê na kartach tej ksi¹¿ki – albumu, licz¹cej 259
stron, z licznymi zdjêciami i mapami. Praca ta wyró¿nia siê wœród wydawnictw
przede wszystkim poziomem naukowym, a tak¿e objêtoœci¹ i poziomem wykona-
nia edytorskiego. 

Podczas spotkania córka powstañca Franciszka Ka³ka – Lucyna Kamiñska po-
dzieli³a siê wspomnieniami o swoim ojcu, a wnuk powstañca, Andrzej Mainka,
przedstawi³ sylwetkê swego dziadka. Du¿e zainteresowanie obecnych wzbudzi³o za-
proszenie, z inicjatywy Bogumi³a Wojcieszaka, do wspólnego œpiewu powstañczych
pieœni. Wielkiemu chórowi przewodzi³ dyrektor Szko³y Podstawowej w Opalenicy
Pawe³ Jakubowski. Na zakoñczenie zaœpiewano „Marsyliankê Wielkopolsk¹”. Wy-
darzeniu towarzyszy³a wystawa fotogramów „Œlady naszej pamiêci”, przedstawiaj¹-
ca pomniki i tablice powstañcze z Opalenicy i s¹siednich gmin.

Trzecie spotkanie rodzin powstañców zorganizowano 27 lutego 2011 r. w siedzi-
bie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Prymasa Wyszyñskiego, z udzia³em 140 cz³on-
ków rodzin. Wydarzenie to zosta³o uœwietnione przez delegacjê Towarzystwa Dzia-
³añ Historycznych im. Feliksa Piêty z Bukowca i miejscowych harcerzy, którzy zaci¹-
gnêli wartê na podium przy sztandarach. Zarz¹d G³ówny TPPW reprezentowali:
prezes Stefan Bar³óg i przewodnicz¹cy Komisji Historycznej dr Zdzis³aw Koœciañski.
Goœæmi spotkania byli te¿: Anna Bar³óg – autorka publikacji o udziale kobiet w po-
wstaniu wielkopolskim, Jacek Stêpniewski – nauczyciel historii z Nowego Tomyœla
i Ewa Wojtanowska, Ryszard Wosiñski, proboszczowie miejscowych parafii. 

Prezes Andrzej Mainka wrêczy³ legitymacje 34 nowym cz³onkom Ko³a. Podziê-
kowania, w formie okaza³ego dyplomu za pracê na rzecz Ko³a, zosta³y skierowane
do dyrektor Ma³gorzaty Dudek z Urbanowa, Ma³gorzaty Kasperczak i  Haliny Woj-
cieszak z Opalenicy oraz Anny Bar³óg za pracê badawcz¹ i popularyzowanie udzia-
³u kobiet – w tym opaleniczanek – w powstaniu wielkopolskim
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Trzecie  spotkanie  opalenickich rodzin powstañców wielkopolskich  w siedzibie Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. Prymasa Wyszyñskiego, uœwietnione przez delegacjê Towarzystwa Dzia³añ Historycz-

nych im. Feliksa Piêty z Bukowca - 7 lutego 2011 r.

W spotkaniu uczestniczyli  goœcie, m.in. dr Zdzis³aw Koœciañski - przewodnicz¹cy Komisji Historycznej
ZG TPPW, Ryszard Wosiñski - opiekun kó³ TPPW w powiecie grodziskim, prezes ZG TPPW Stefan
Bar³óg, Anna Bar³óg . Z lewej Andrzej Mainka - prezes, z  prawej Zygmunt Duda - sekretarz Ko³a TPPW
w Opalenicy



Myœl przewodnia zawiera³a siê w trzech wyst¹pieniach.  Bogumi³ Wojcieszak,
z wyraŸnym wzruszeniem, przybli¿y³ ilustrowany rodzinnymi fotografiami temat
„Powstañcy w naszej rodzinnej pamiêci”, czyli jak zapamiêta³ swoich dziadków po-
wstañców. Powiedzia³ m. in.:

Mia³em to szczêœcie, ¿e dwaj moi dziadkowie  - Micha³ Brandecki i Maciej Wojcieszak
byli powstañcami, ale mia³em te¿ babcie – o których siê najczêœciej nie pamiêta – a prze-
cie¿ doœwiadczy³y one tego, co zawarte jest w tekœcie piosenki „Bywaj dziewczê zdrowa…”

Bywaj dziewczê zdrowa, Ojczyzna mnie wo³a!
Idê za kraj walczyæ wœród rodaków ko³a...
...
Pamiêtaj ¿eœ Polka, ¿e to za kraj walka,
Niepodleg³oœæ Polski, to twoja rywalka.
...
Po có¿ ta ³za w oku, po có¿ serca bicie
Tobiem winien mi³oœæ, a ojczyŸnie ¿ycie...

Czy tak wygl¹da³y po¿egnania mojej Babci Ireny Jasiñskiej z jej ówczesnym narzeczo-
nym Micha³em Brandeckim i Babci Józefy, z jej ju¿ wtedy mê¿em Maciejem, id¹cymi „do
powstania”, mimo ¿e dopiero co wrócili po czterech latach spêdzonych w okopach wojny
œwiatowej? Mo¿e mniej wznioœle w wypowiadanych przy tej okazji s³owach, ale zapewne
zbli¿one bardzo, a mo¿e nawet identyczne, w prze¿ywaniu tej trudnej chwili....
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Na trzecim spotkaniu opalenickich rodzin powstañczych Bogumi³ Wojcieszak powiedzia³ m.in. :
Moi dziadkowie byli powstañcami, ale mia³em te¿ babcie – o których siê najczêœciej nie pamiêta – a przecie¿
doœwiadczy³y one tego, co zawarte jest w tekœcie piosenki „Bywaj dziewczê zdrowa…”

Irena z Jasiñskich
Brandecka

Józefa Wojcieszak 
z d. Kaczmarek

Maciej WojcieszakMicha³ Brandecki
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Podziêkowania w formie
okaza³ego dyplomu za
pracê na rzecz Ko³a zosta-
³y skierowane do 
Ma³gorzaty Kasperczak,
Haliny Wojcieszak
i dyrektor Szko³y Podsta-
wowej w Urbanowie
(drugi z lewej 
Stefan Bar³óg - prezez ZG
TPPW, z prawej - 
dr Zdzis³aw  Koœciañski,
przewodnicz¹cy Komisji
Historycznej  ZG TPPW

Uhonorowano te¿ 
Jadwigê PoŸniakow¹,
wnuczkê poleg³ego 
na froncie zachodnim -
w wieku niespe³na 20 lat -
powstañca 
Ludwika Gielniaka

Magdalena Konieczna -
cz³onek ZG TPPW,
prawnuczka powstañca
Rocha Dekiera
i prezes Andrzej Mainka
przekazali
podziêkowania 
Annie Bar³óg 
(z prawej)autorce
pionierskiej ksi¹¿ki 
o udziale kobiet 
w powstaniu
wielkopolskim



Pieœñ tê, a tak¿e kilka innych, odœpiewano pod kierunkiem Paw³a Jakubowskie-
go, który w kolejnej czêœci spotkania, przy pomocy s³ów i obrazów, ukaza³ „Tradycjê
i pamiêæ Powstania Wielkopolskiego w dzia³alnoœci Szko³y Podstawowej w Opale-
nicy”. Zygmunt Duda natomiast zaprezentowa³ historiê opalenickich sztandarów
powstañczych. 

Trwa³¹ pami¹tk¹ tego dnia, podobnie jak w latach poprzednich, by³y przekazy-
wane przez harcerzy butony okolicznoœciowe, tym razem z herbem Opalenicy, czap-
k¹ powstañcza, dat¹ i napisem – „3. spotkanie opalenickich rodzin powstañców
wielkopolskich”. Kolejne, czwarte spotkanie rodzin powstañców zaplanowane jest
na niedzielê, 5 lutego 2012 r. w siedzibie Gimnazjum im. gen. Kazimierza Sosn-
kowskiego w Opalenicy.

Spotkania rodzin, ciesz¹ce siê du¿ym zainteresowaniem w lokalnym
œrodowisku,  s¹ lekcj¹ historii lokalnej, znajduj¹ odbicie na ³amach prasy lokalnej
i w Internecie. W ten sposób docieraj¹ do szerokiego krêgu spo³ecznoœci miejsco-
wej. Sprawiaj¹, ¿e kolejne osoby dokumentuj¹ spokrewnienie z powstañcem i zg³a-
szaj¹ chêæ przynale¿noœci do wspólnej rodziny, bo czuj¹ siê integralnym elementem
historii i chc¹ ocaliæ od zapomnienia zdarzenia sprzed blisko 100 lat.

Poprzez spotkania rodzin powstañców, Ko³o TPPW w Opalenicy daje dowód,
¿e pamiêæ historyczna, musi byæ nieustannie udzia³em ¿ywych ludzi i w wymowny
sposób realizuje dewizê „Pamiêæ przesz³oœci niech nad przysz³oœci¹ czuwa”.

Fot.: Andrzej Mroczek, Maria Bachorz, archiwum Ko³a TPPW w Opalenicy
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Zygmunt Duda - za³o¿yciel i d³ugoletni prezes opalenickiego Ko³a TPPW, a tak¿e inicjator spotkañ
rodzinnych - zaprezentowa³ historiê opalenickich sztandarów powstañczych 



Maria Tyszkowska

VII Przegl¹d Dawnej Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej
„Idzie ¿o³nierz borem, lasem…”

Z okazji zbli¿aj¹cego siê Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci, 8 listopada
2011 r. w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, spotka³y siê
szkolne zespo³y muzyczne, pragn¹ce uczestniczyæ w VII Przegl¹dzie Dawnej
Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej „Idzie ¿o³nierz borem, lasem…”.
Organizatorem tych muzycznych spotkañ od 7 lat jest Nowotomyskie Towarzy-
stwo Kulturalne, a celem przyœwiecaj¹cym organizatorom jest nie tylko prezen-
tacja i poznawanie, ale tak¿e wspólne œpiewanie pieœni ¿o³nierskich i niepodle-
g³oœciowych, poznawanie okolicznoœci i historii zwi¹zanej z genez¹ pieœni, za-
równo tych bardziej popularnych, jak i tych dawnych, mniej znanych czy zapo-
mnianych.

W tegorocznym przegl¹dzie uczestniczy³o 11 zespo³ów, a wykonano ponad
20 pieœni.

Jako pierwsi zaprezentowali siê uczniowie klas V i VI ze Szko³y Podstawowej
nr 2 im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Nowym Tomyœlu, przygotowani przez
Hannê Klimczak. Wykonali pe³n¹ têsknoty za walcz¹cym bohaterem pieœñ
Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿ oraz skomponowan¹ przez nieznanego autora przed
I wojn¹ œwiatow¹ Przybyli u³ani pod okienko. Razem z zespo³em tê pieœñ œpiewa-
³a licznie zgromadzona publicznoœæ. 

Nastêpnie Aleksandra Witczak wprowadzi³a s³uchaczy w pe³en patosu na-
strój, wykonuj¹c na skrzypcach – z akompaniamentem fortepianowym – utwór
Ojczyzna.

Uczniowie tej¿e szko³y,uczêszczaj¹cy do œwietlicy, pod kierunkiem Ilony Kwiat-
kowskiej wykonali liryczn¹ pieœñ sprzed I wojny œwiatowej, a popularn¹ do dziœ
O mój rozmarynie oraz odmienn¹ w charakterze, znan¹ z Festiwalu Piosenki ̄ o³nier-
skiej w Ko³obrzegu Witaj Zosieñko, któr¹ z werw¹ œpiewa³a te¿ ca³a sala.

Szko³ê Podstawow¹ w Groñsku reprezentowa³ duet uczniowski przygotowa-
ny przez Piotra Witczaka, w którego wykonaniu us³yszeliœmy ¿artobliw¹ pieœñ
u³añsk¹ Wojenko, wojenko oraz powa¿n¹ pieœñ z 1916 r., bêd¹c¹ pieœni¹ I Bryga-
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dy Legionów Polskich dowodzonych przez Józefa Pi³sudskiego My Pierwsza Bry-
gada, nazywan¹ te¿ Pieœni¹ Legionów. Sam Pi³sudski twierdzi³, ¿e jest to pieœñ naj-
dumniejsza ze wszystkich pieœni wojskowych, jakie powsta³y. Traktowana by³a jak
hymn. Potem popad³a w zapomnienie, a teraz prze¿ywa swój renesans, nie tylko
muzyczny, ale te¿ w sensie patriotycznym. Od 15 sierpnia 2007 r. oficjalnie jest
pieœni¹ reprezentacyjn¹ Wojska Polskiego, a ¿o³nierze podczas jej wykonywania
zachowuj¹ siê zgodnie z ceremonia³em wojskowym.

Zespó³ Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w Nowym Tomyœlu
w bia³o-czerwonych strojach, przygotowany przez Cecyliê Œlusarz wykona³ pieœñ
z czasów I wojny œwiatowej, do dziœ chêtnie œpiewan¹ Piechota, a nastêpnie wzru-
szaj¹c¹ pieœñ z repertuaru Czerwonych Gitar Bia³y krzy¿, mówi¹c¹ o bezimien-
nych bohaterach poleg³ych za ojczyznê.

Uczniowie Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku Starym, pod kierunkiem Ma-
rii Zawartej przygotowali pieœñ Pytasz mnie i skomponowan¹ w latach 1914-
1918 U³ani, u³ani, któr¹ chêtnie œpiewali wszyscy obecni w sali widowiskowej.

Zespó³ Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu, przygotowany przez Gra¿ynê Tar-
giel i Magdalenê Szott zaprezentowa³ trzy pieœni o tematyce dotycz¹cej II wojny
œwiatowej. Dnia pierwszego wrzeœnia – najpopularniejsza spoœród piosenek, sk³a-
daj¹cych siê na repertuar ulicznych grajków i œpiewaków, powsta³a pod koniec
1939 r. Druga, Teraz jest wojna, tak¿e bardzo popularna w czasie wojny, mimo ¿e
zakazana, œpiewana by³a w tramwajach, na ulicach i placach stolicy. Nale¿y pod-
kreœliæ pomys³owoœæ uczniów, którzy zilustrowali dos³ownie s³owa tej piosenki
co rozbawi³o publicznoœæ nie szczêdz¹c¹ braw. Na zakoñczenie swojego wystêpu
wspólnie z publicznoœci¹ wykonali piosenkê Deszcze niespokojne, z niezapomnia-
nego filmu Czterej pancerni i pies.

Szczególnie serdecznie publicznoœæ powita³a uczniów Szko³y Podstawowej
w Chmielinku, po raz pierwszy uczestnicz¹cych w przegl¹dzie muzycznym. Pod
kierunkiem Katarzyny Kude³ki, akompaniatorki, zaœpiewali oni My pierwsza
Brygada oraz wspólnie ze s³uchaczami pieœñ pt. Piechota. Piêknie zabrzmia³a ko-
lejna pieœñ z czasów powstania warszawskiego, Deszcz jesienny ze s³owami Maria-
na Matuszkiewicza, œpiewana do bardzo znanej i popularnej wówczas melodii
arii z opery Georga Bizeta Po³awiacze pere³.

Pierwszy raz goœciliœmy te¿ uczniów z Zespo³u Przedszkolno-Szkolno-Gimna-
zjalnego w Bukowcu. Wspólnie z nauczycielk¹ muzyki, Ann¹ Kaczmarek, przy-
gotowali i wspaniale wykonali pieœñ o niezwyk³ej historii Czerwone maki na
Monte Cassino. Powsta³a ona w nocy poprzedzaj¹cej szturm na klasztor, po³o¿o-
ny na wzgórzu, bêd¹cy niemieck¹ twierdz¹. Tekst napisa³ Feliks Konarski, s³y-
sz¹c dalekie grzmoty dzia³ i nak³oni³ muzyka, Alfreda Sch�tza, aby ten niemal
od rêki napisa³ muzykê, co te¿ uczyni³. Pierwsze jej wykonanie mia³o miejsce na-
stêpnego dnia po zwyciêstwie. PóŸniej dopisywano kolejne zwrotki, ale nie
wszystkie siê zachowa³y. Kolejna pieœñ z 1933 r., popularna w czasie II wojny
œwiatowej, szczególnie w polskich oddzia³ach partyzanckich, Serce w plecaku, za-
brzmia³a ciekawie przy akompaniamencie 10 gitar.
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Reprezentanci Szko³y
Podstawowej nr 2
wykonali popularn¹
pieœñ „Rozkwita³y p¹ki
bia³ych ró¿”

Aleksandra Witczak 
w utworze „Ojczyzna”

Solistka Zofia Klimko
wykona³a utwór „Witaj
Zosieñko”
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Uczniowie Szko³y
Podstawowej 
w Jastrzêbsku Starym
wspólnie z
publicznoœci¹
zaœpiewali znan¹ pieœñ
„U³ani, u³ani”

Zespó³ œwietlicy
szkolnej Szko³y
Podstawowej nr 2

Paulina £uczak
i Dawid Œwiderski

reprezentowali 
Szko³ê Podstawow¹ 
w Groñsku
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W strojach harcerskich
wyst¹pili
przedstawiciele Szko³y
Podstawowej 
w Chmielinku

Uczniowie
nowotomyskiego
Gimnazjum
im. F. Szo³drskiego
wykonali m.in. weso³¹
piosenkê „Pierwsza
kadrowa”

Ma³gorzata Nowak
reprezentantka Zespo³u
Szkó³ nr 2 w Nowym
Tomyœlu wzruszy³a
s³uchaczy wykonaniem
pieœni „Bia³y Krzy¿”
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Grupa ze Szko³y
Podstawowej nr 1
w Nowym Tomyœlu 

w pieœni „Piechota”

„Teraz jest wojna, kto
handluje, ten ¿yje…”
tak œpiewali pomys³owo
przebrani uczniowie
Szko³y Podstawowej
z Wytomyœla

Grupa z Bukowca
akompaniuj¹c sobie na
gitarach wykona³a
„Serce w plecaku”
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Publicznoœæ z ochot¹
przy³¹czy³a siê do
wspólnego œpiewu

Wykonawcy otrzymali
dyplomy i s³odkie
upominki z r¹k v-ce
prezesa
Nowotomyskiego
Towarzystwa
Kulturalnego – 
Lucyny Koñczal – Gnap

Po zakoñczeniu
Przegl¹du piosenki
wszyscy uczestnicy
udali siê pod pomnik
Powstañców
Wielkopolskich aby
z³o¿yæ pami¹tkow¹
wi¹zankê



M³odzie¿ nowotomyskiego Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego, przygoto-
wana przez Piotra Witczaka, z zespo³em fletów prostych zaœpiewa³a weso³¹
i dowcipn¹ pieœñ Pierwsza kadrowa, nostalgiczn¹ Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿ oraz
wspólnie z ca³¹ sal¹ Rotê – pieœñ skomponowan¹ w 1910 r., do s³ów Marii Konop-
nickiej, przez poznañskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego na uroczystoœæ
ods³oniêcia w Krakowie pomnika upamiêtniaj¹cego 500. lecie zwyciêstwa pod
Grunwaldem. Pieœñ ta przez wiele lat pe³ni³a funkcjê drugiego hymnu polskiego.

Przegl¹d Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej zakoñczy³ wystêp Ma³go-
rzaty Nowak z Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica w Nowym Tomyœlu. Nie-
zwykle wymownie w jej wykonaniu zabrzmia³ utwór wykonywany te¿ na pocz¹tku
koncertu, jakby klamr¹ spinaj¹cy wszystkie prezentacje – Bia³y krzy¿. Doceniaj¹c
niezwyk³e walory g³osowe i wykonawcze, publicznoœæ d³ugo i gromko oklaskiwa³a
jej wystêp.

W przegl¹dzie i wspólnym œpiewaniu uczestniczyli tak¿e zaproszeni goœcie: re-
prezentuj¹ca Burmistrza Nowego Tomyœla – sekretarz Urzêdu Miejskiego Maria
Ceglecka, szef Wydzia³u Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ w Nowym
Tomyœlu – mjr Artur Biskup, prezes Zarz¹du Rejonowego Zwi¹zku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych w Nowym Tomyœlu –
Romuald Ankudowicz, inspektor ds. obrony cywilnej w Urzêdzie Miejskim – Jerzy
Kimstacz oraz wiceprezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego – Lucyna
Koñczal – Gnap. Koncert prowadzi³a Maria Tyszkowska, która zaprosi³a wszyst-
kich wykonawców, nauczycieli i goœci na VIII Przegl¹d Piosenki ¯o³nierskiej i Nie-
podleg³oœciowej w nastêpnym roku. 

W imieniu organizatorów przegl¹du wiceprezes NTK, Lucyna Koñczal – Gnap
podziêkowa³a za liczny udzia³ w przegl¹dzie, trud przygotowañ, wysoki poziom wy-
konawczy, pomys³owoœæ, ciekawe – oddaj¹ce charakter wykonywanych utworów –
stroje i wspólny œpiew. Z r¹k organizatorów i zaproszonych goœci uczestnicy przegl¹-
du otrzymali dyplomy oraz s³odkie upominki ufundowane przez Nowotomyskie
Towarzystwo Kulturalne. Spotkanie zakoñczy³o siê tradycyjnie wspólnym z³o¿e-
niem wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich na pl. Nie-
podleg³oœci.
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Pierwszy Pchli Targ w mieœcie
Nowotomyski Oœrodek Kultury 1 paŸdziernika  zorganizowa³ pierwszy w historii

naszego miasta Pchli Targ. Nowotomyœlanie mogli wymieniæ lub sprzedaæ rzeczy
u¿ywane, b¹dŸ te¿ nie przydatne ju¿ w domu. Has³o, pod którym zosta³ zorganizo-
wany – Pere³ki i szyk mody ze starej komody – sprawi³o, ¿e w okolice muszli koncertowej
licznie przybyli, zarówno wystawcy i sprzedaj¹cy, jak i zwiedzaj¹cy i kupuj¹cy prze-
ró¿ne towary. Na Pchlim Targu znaleŸæ mo¿na by³o m. in. galanteriê domow¹, wyro-
by dekoracyjne, ksi¹¿ki, gry komputerowe, filmy, bi¿uteriê i przedmioty kolekcjoner-
skie. Nowotomyski Pchli Targ wpisa³ siê na sta³e do kalendarza imprez organizowa-
nych przez Nowotomyski Oœrodek Kultury. 

Srebro Patrycji Piechowiak
Po zdobyciu br¹zowego medalu Mistrzostw Europy Juniorów do lat 20, zawod-

niczka LKS „Budowlani”, pokaza³a klasê, zdobywaj¹c swój pierwszy tytu³ seniorski.
Podczas rozegranych 1 paŸdziernika w Siedlcach XVIII Mistrzostw Polski Seniorek

KRONIKA WYDARZEŃ

październik - grudzień 2011

Pierwszy Pchli Targ spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem mieszkañców
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w Podnoszeniu Ciê¿arów Patrycja Piechowiak wywalczy³a srebrny medal w kategorii
wagowej do 69 kg. Ju¿ po zaliczeniu pierwszych dwóch podejœæ w rwaniu (82 i 86 kg)
wiadomo by³o, ¿e walczy o wiêksze laury ni¿ br¹zowy medal. O ostatecznej klasyfika-
cji zawodniczek zadecydowa³ podrzut, w którym Patrycja zaliczy³a ciê¿ar 103 kg. Ko-
lejny znacz¹cy sukces zawodniczki „Budowlanych” pozwala wierzyæ, ¿e te osi¹gniêcia
s¹ wstêpem do jej wspanialej kariery sportowej.

Pó³ wieku razem
8 paŸdziernika w sali sesyjnej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury odby³a siê uro-

czystoœæ z okazji 50. lecia po¿ycia par ma³¿eñskich z terenu naszej gminy. W 2011 ro-
ku Z³ote Gody œwiêtowa³o 26 ma³¿eñstw. Byli to: Janina i Stanis³aw B³achowiakowie,
Stanis³awa i Kazimierz Drzyma³owie, Miros³awa i Zenon Fabianowie, Dominika
i Miros³aw Gorzelniakowie, Krystyna i Mieczys³aw Herlowie, Joanna i Józef Janiko-
wie, Kazimiera i Tadeusz Jankowscy, Zdzis³awa i Józef Karbowscy, Czes³awa i Tade-
usz KaŸmierowscy, Marianna i Jan Kêsy, Bronis³awa i Marian Ko³atowie, Aleksandra
i Bogus³aw Koprakowie, Krystyna i Marian Kosterowie, Helena i Marian Kujawowie,
Bogus³awa i Józef Lehmannowie, Urszula i Jan Manieccy, Urszula i Marian Nowako-
wie, Genowefa i Alojzy Rutowie, Krystyna i Zdzis³aw Szuwarscy, Halina i Ryszard
Szwiecowie, Bogumi³a i Rafa³ Urbaniakowie, Bo¿ena i Henryk Vogelowie, Jadwiga
i Stefan Walowie, Joanna i Czes³aw Wawrzynowiczowie, Kazimiera i Boles³aw Wie-
sio³kowie, Stefania i Eugeniusz Wnukowie. Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego, Be-
ata Jakubowska, w s³owie skierowanym do Jubilatów podkreœli³a znaczenie rodziny
dla prawid³owego funkcjonowania spo³eczeñstwa. Ceremonii udekorowania, przy-
znanymi Jubilatom przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, medalami Za d³ugo-
letnie po¿ycie ma³¿eñskie dokona³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Bur-

Patrycja Piechowiak w podrzucie  zaliczy³a ciê¿ar 103 kg
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mistrz wrêczy³ Jubilatom kwiaty, upominki oraz listy gratulacyjne, sk³adaj¹c jedno-
czeœnie ¿yczenia wielu kolejnych wspólnych i szczêœliwych lat. Uroczystoœæ zakoñczy-
³o wzniesienie toastu lampk¹ szampana, odœpiewanie tradycyjnego Sto lat oraz wyko-
nanie wspólnych, pami¹tkowych zdjêæ.

Syberia wzd³u¿ i wszerz
PaŸdziernikowe spotkanie w Klubie Mi³oœników Podró¿y „Przez Kontynenty”,

dzia³aj¹cym w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, poœwiêcone by³o mroŸ-
nej Syberii. Goœciem spotkania 10 paŸdziernika by³ Romuald Koperski – podró¿nik,
pionier wypraw samochodowych po rozleg³ych terenach Syberii, pilot samolotowy,
pisarz, dziennikarz, fotograf, nurek oraz… muzyk -pianista., który w styczniu 2010 r.
wykonaniem najd³u¿szego koncertu fortepianowego (103 godziny i 8 sekund) wpisa³
siê do Ksiêgi Rekordów Guinnessa. 

Podczas spotkania z nowotomyœlanami autor z typow¹ dla siebie swad¹ wprowa-
dzi³ nowotomyskich mi³oœników podró¿y w œwiat dzikiej syberyjskiej przyrody, egzo-
tycznej kultury i niesamowitych przygód. 

Ma³¿eñstwa œwiêtuj¹ce w 2011 roku swe z³ote jubileusze



Dzieñ Seniora w Klubie
W Klubie Seniora „Srebrny W³os” dzia³aj¹cym przy Klubie Osiedlowym Spó³-

dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu, 11 paŸdziernika uroczyœcie obchodzono
Dzieñ Seniora. Za pracê na rzecz klubu podziêkowano wieloletniej przewodnicz¹cej
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Romuald Koperski zabra³ klubowiczów w podró¿ po bezkresnej Syberii

Podziêkowanie p. Emilii Reich za wieloletni¹ pracê by³o wzruszaj¹cym momentem spotkania



p. Emilii Reich, która podjê³a decyzjê o rezygnacji z tej funkcji. Wraz z seniorami
z Nowego Tomyœla w spotkaniu uczestniczy³y delegacje z zaprzyjaŸnionych zespo-
³ów œpiewaczych i klubów seniora ze Zb¹szynia, Pniew, Urbanowa i Wytomyœla,
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i innych miejscowych instytucji. Na rêce p.
Emilii i wszystkich seniorów z³o¿ono okolicznoœciowe ¿yczenia, kwiaty i upomin-
ki. Œwiêto seniorów uczczono odœpiewaniem Hymnu Seniorów. Wzniesieniem toa-
stu uhonorowano w tym dniu nie tylko seniorów, ale tak¿e Zespó³ Wokalny „Ja-
rzêbina”, który obchodzi³ 25. lecie swojej dzia³alnoœci. 

Forum aktywnoœci obywatelskiej 
Ponad 70 osób, reprezentantów organizacji pozarz¹dowych z terenu powiatu

nowotomyskiego wziê³o udzia³ w inauguracyjnym spotkaniu pod has³em Forum
aktywnoœci obywatelskiej, które odby³o siê 11 paŸdziernika w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu.

Inicjatorem i organizatorami spotkania by³o Stowarzyszenie Rychtyk Eka z No-
wego Tomyœla. Wsparcia udzieli³y Starostwo Powiatowe i Urz¹d Miejski w No-
wym Tomyœlu oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Zasadnicz¹ czêœæ
spotkania poprzedzi³o szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy z Otwartego
Konkursu Ofert na rok 2012. Pracownicy Starostwa Powiatowego i Urzêdu Miej-
skiego w Nowym Tomyœlu przedstawili zmiany dotycz¹ce sk³adania ofert i rozli-
czania otrzymanych dotacji, wynikaj¹ce m. in. z nowelizacji ustawy o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie. Prezes Stowarzyszenia Rychtyk Eka, Maciej
Czy¿ewski przedstawi³ g³ówny cel spotkania, jakim by³o stworzenie platformy
kontaktów, wymiany pogl¹dów i doœwiadczeñ w dzia³aniach lokalnych. Cz³onko-
wie tego Stowarzyszenia przedstawili przygotowywany przez siebie projekt pod
nazw¹ Rajd miejski.

Konferencja opiekunów szkolnych kó³ PCK
Cykliczne spotkanie opiekunów szkolnych kó³ PCK z powiatu nowotomyskie-

go i grodziskiego odby³o siê 12 paŸdziernika w sali konferencyjnej Urzêdu Miej-
skiego w Nowym Tomyœlu. Do udzia³u w konferencji zaproszono równie¿ goœci
z instytucji œciœle wspó³pracuj¹cych z Zarz¹dem Rejonowym PCK w Nowym To-
myœlu oraz wspomagaj¹cych jego dzia³alnoœæ. W trakcie konferencji przedstawio-
no propozycje zadañ dla szkolnych kó³ Polskiego Czerwonego Krzy¿a na rok
szkolny 2011/2012, podsumowano dotychczasow¹ dzia³alnoœæ szkolnych kó³
PCK oraz przedstawiono dalsze kierunki dzia³ania i rozwoju organizacji.
W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w 2011 roku 110. rocznic¹ przyznania za³o¿ycielowi
Czerwonego Krzy¿a, pierwszej w historii, pokojowej nagrody Nobla, prezes Zarz¹-
du Rejonowego PCK w Nowym Tomyœlu, Jerzy Kimstacz przybli¿y³ uczestnikom
konferencji postaæ Henry Dunanta oraz przedstawi³ g³ówne idee przyœwiecaj¹ce
jego dzia³alnoœci. Kierownik biura Zarz¹du Rejonowego PCK w Nowym Tomy-
œlu, Emilia Jarczyñska podziêkowa³a wszystkim opiekunom szkolnych kó³ PCK
za krzewienie wœród m³odzie¿y szkolnej idei wolontariatu i bezinteresownej po-
mocy drugiemu cz³owiekowi. 
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KGW z Sêkowa na medal
Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Sêkowa zajê³o I miejsca w plebiscycie Ko³o Gospodyñ

Wiejskich na medal, którego organizatorem by³ tygodnik Dzieñ Nowotomysko-Grodziski.
W plebiscycie uczestniczy³o 15 kó³ gospodyñ wiejskich z powiatu nowotomyskiego
i grodziskiego. Na swojego faworyta mo¿na by³o g³osowaæ poprzez kupony zamiesz-
czone w tygodniku oraz smsy. Na KGW w Sêkowie oddano 444 g³osy, co zagwaran-
towa³o gospodyniom z Sêkowa zwyciêstwo. 13 paŸdziernika, podczas spotkania
w œwietlicy wiejskiej w Sêkowie, z r¹k redaktor prowadz¹cej tygodnik, Anny Wyrwy-
-Sadowskiej, w imieniu cz³onkiñ ko³a nagrodê i pami¹tkowy dyplom odebra³y: nowa
przewodnicz¹ca KGW Karolina Fogt oraz jej poprzedniczka na tym stanowisku, Li-
gia Ring. 

Dzieñ Edukacji Narodowej
Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanego 14 paŸdziernika

w Nowotomyskim Oœrodku Kultury, w³adze samorz¹dowe Nowego Tomyœla spo-
tka³y siê z dyrektorami gminnych placówek oœwiatowych i wyró¿nionymi nauczycie-
lami. Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing wraz z Przewodnicz¹cym Rady
Miejskiej w Nowym Tomyœlu Tomaszem Wlek³ym z³o¿yli na rêce dyrektorów sto-
sowne adresy skierowane do pracowników pedagogicznych i administracyjno-obs³u-
gowych.

Podczas uroczystoœci nestorka oœwiaty nowotomyskiej – emerytowana nauczy-
cielka Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Nowym Tomyœlu, p. Zofia Nitsche uhonoro-
wana zosta³a odznaczeniem Zas³u¿ony dla Gminy i Miasta Nowy Tomyœl. W tym dniu
nagrodzono te¿ pedagogów, którzy szczególnie wyró¿nili siê w swojej pracy. Bur-
mistrz Nowego Tomyœla przyzna³ nagrody gminy dyrektorom placówek oœwiato-

Cz³onkinie KGW w Sêkowie w gronie wspieraj¹cych ko³o osób
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wych: Markowi Polcynowi – dyrektorowi Szko³y Podstawowej nr 2 im Marii Sk³o-
dowskiej-Curie w Nowym Tomyœlu, Miros³awie Chmielewskiej – dyrektorowi Szko-
³y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Koœcielnej, Helenie Tyc – dyrekto-
rowi Przedszkola nr 5 S³oneczko w Nowym Tomyœlu, Sylwii Czarneckiej – dyrektoro-
wi Gimnazjum w Borui Koœcielnej, Andrzejowi Wa³êsie – dyrektorowi Gimnazjum
im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu. 

Na wnioski dyrektorów szkó³, w uznaniu wyró¿niaj¹cych osi¹gniêæ w pracy dy-
daktyczno-wychowawczej i opiekuñczej, Burmistrz Nowego Tomyœla przyzna³ na-
grody gminy siedmiu nauczycielom. Nagrody otrzymali: Hanna Winkler – nauczy-
cielka edukacji wczesnoszkolnej, Anna Kaszkowiak – nauczyciel – bibliotekarz, El¿-
bieta Geisler – pedagog szkolny, Irena Fornalik – nauczycielka edukacji integracyjnej,
Teresa Orpel-Bukowiecka – pedagog szkolny, Dariusz Stachecki – nauczyciel infor-
matyki, pe³ni¹cy funkcjê wicedyrektora gimnazjum, Tomasz Raginia – psycholog
szkolny.

Œwiêto Pieczonej Pyry
Klub Osiedlowy Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu, 14 paŸdzierni-

ka, Œwiêtem Pieczonej Pyry po¿egna³ tegoroczne lato. W tym dniu przeprowadzono
dla dzieci konkurs na najdziwniejsz¹ pyrê. Interesuj¹cym fragmentem imprezy by³
spektakl „Dobrego Teatru” z Poznania pt: Podró¿ Piratów, bawi¹cy przez ponad go-
dzinê nie tylko wszystkie dzieci, ale i doros³ych. Na koniec w repertuarze muzyki ba-
warskiej zaprezentowa³ siê zespó³ „Bier Boys”. Ca³a impreza zakoñczy³a siê akcentem
kulinarnym – degustacj¹ wyrobów Spó³dzielni Mleczarskiej „Top-omyœl” serwowa-
nych wraz z parowan¹ pyr¹. 

Nestorka nowotomyskiej oœwiaty p. Zofia Nitsche uhonorowana zosta³a 
odznaczeniem Zas³u¿ony dla Gminy i Miasta Nowy Tomyœl
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Nowe stojaki na rowery
14 paŸdziernika w ró¿nych punktach miasta pojawi³y siê nowe elementy ma³ej ar-

chitektury – stojaki na rowery. £¹cznie wykonanych zosta³o 8 stojaków: 3 du¿e
w kszta³cie roweru, które ustawione zosta³y na ul. Mickiewicza (w bezpoœrednim s¹-

Dzieci zaprezentowa³y dziwne pyry

Stojaki na rowery wkomponowa³y siê w miejski pejza¿



siedztwie œcie¿ki rowerowej) oraz 5 mniejszych (o ³ukowatym kszta³cie), które usytu-
owano na placu Niepodleg³oœci i na placu Chopina. 

Stojaki wykonane zosta³y na zlecenie gminy Nowy Tomyœl, w ramach projektu
Moje serce jest zielone – organizacja Europejskiego Tygodnia Zrównowa¿onego Transportu
w Nowym Tomyœlu, dofinansowanego ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach uzyskanego dofinanso-
wania zorganizowany zosta³ tak¿e w dniu 22 wrzeœnia Europejski Dzieñ bez Samo-
chodu. Wykonanie i zamontowanie stojaków rowerowych zakoñczy³o realizacjê pro-
jektu, na który gmina otrzyma³a 15 tys. z³. 

Rodzinny Ogród Dzia³kowy wœród najlepszych w kraju
15 paŸdziernika w Warszawie Rada Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców podsumo-

wa³a przypadaj¹ce w tym roku obchody 30. lecia Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców
oraz odbywaj¹ce siê w ca³ym kraju obchody Dni Dzia³kowca 2011. Spotkanie to by³o
okazj¹ do wrêczenia dyplomów i nagród laureatom konkursów krajowych przepro-
wadzonych przez Krajow¹ Radê PZD; m. in. konkursu Rodzinny Ogród Dzia³kowy ro-
ku 2011. W konkursie uczestniczy³y 24 ogrody z terenu ca³ej Polski. Miano najlepsze-
go Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego w Polsce w 2011 roku nadano 10 ogrodom,
wœród nich tak¿e Rodzinnemu Ogrodowi Dzia³kowemu im. K. Œwierczewskiego
w Nowym Tomyœlu. Ponadto Prezydium Krajowej Rady PZD przyzna³o dyplom 30.
lecia PZD za wybitne zas³ugi dla rozwoju ruchu ogrodnictwa dzia³kowego i umacniania
zwi¹zku m. in. prezesowi ROD im. K. Œwierczewskiego w Nowym Tomyœlu, Józefo-
wi Kasprzakowi. Wiceprezes ROD im. K. Œwierczewskiego w Nowym Tomyœlu Józef
Tobys odznaczony zosta³ z³ot¹ odznak¹ Zas³u¿ony Dzia³kowiec.  

Œwiatowy Dzieñ Seniora
Jesieñ ¿ycia jest piêkna – pod takim has³em seniorzy z powiatu nowotomyskiego ob-

chodzili 18 paŸdziernika Œwiatowy Dzieñ Seniora. Spotkanie zorganizowa³ Zarz¹d
Rejonowy Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym
Tomyœlu, przy wspó³pracy z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Nowym Tomyœlu.

Po oficjalnym otwarciu uroczystoœci g³os zabra³ Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Rejonowego PZERiI – Roman Kruszelnicki. W swoim wyst¹pieniu podziêkowa³ m.
in. w³adzom powiatowym i gminnym za wsparcie dzia³añ organizacji oraz zwróci³
uwagê na trudnoœci, które w codziennym ¿yciu musz¹ pokonywaæ ludzie starsi.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci kulturalnej zwi¹zku z³o¿y³a Anna Sinica – sekretarz
Zarz¹du Rejonowego PZERiI. Wa¿nym akcentem uroczystoœci by³o wrêczenie
Z³otych Odznak Honorowych – du¿ych przyznanych przez Zarz¹d G³ówny PZERiI
w Warszawie. Otrzymali je: Irena Waberska – za aktywn¹ dzia³alnoœæ w Zarz¹dzie
Stowarzyszenia oraz Adam Krym, który by³ inicjatorem za³o¿enia Ko³a Emerytów
w Starym Tomyœlu. Wrêczy³ je przewodnicz¹cy Zarz¹du Oddzia³u Okrêgowego
PZERiI w Poznaniu – Henryk Zywert, który podziêkowa³ odznaczonym za
zaanga¿owanie i dzia³alnoœæ na rzecz osób starszych. Z³ote Odznaki Honorowe –
ma³e przyznane zosta³y pos³om RP: Stanis³awowi Kalembie i Stanis³awowi Stecowi,
m. in. za zrozumienie problemów ludzi starszych oraz Urszuli Nawrockiej – za
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d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ w zarz¹dzie lwóweckiego ko³a PZERiI. Nie zabrak³o tak¿e
¿yczeñ i wyst¹pieñ zaproszonych goœci, po których program artystyczny przedstawi³a
Kapela Zza Winkla. 

Technologie mobilne w szkole
21 i 22 paŸdziernika w Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu

odby³a siê konferencja pt. Technologie mobilne w szkole, która zainicjowa³a prowadzony
w gimnazjum projekt iPad 2 w edukacji. W konferencji wziê³a udzia³ ponad
stuosobowa grupa nauczycieli oraz liczna grupa goœci, w której nie zabrak³o prof.
Hanny Guliñskiej z UAM w Poznaniu oraz przedstawicieli Apple Polska. Goœci
powitali dyrektor Andrzej Wa³êsa i wicedyrektor Dariusz Stachecki. Otwarcia
dokona³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Celem konferencji by³o
zapoznanie z ide¹ mobilnoœci w nauczaniu oraz podzielenie siê wiedz¹
i doœwiadczeniem, które szko³a zdoby³a podczas miesiêcznej pracy w ramach
projektu dotycz¹cego wykorzystania mobilnych technologii w pracy dydaktycznej,
opiekuñczo-wychowawczej oraz zarz¹dzaniu szko³¹. Podczas konferencji odby³a siê
sesja plenarna oraz 5 sesji warsztatowych prowadzonych przez trenerów APD, a tak¿e
nauczycieli nowotomyskiego gimnazjum bezpoœrednio zaanga¿owanych w projekt.
Z uwagi na fakt, ¿e gimnazjum jest szko³¹ modelow¹ SMART, konferencja by³a
równie¿ okazj¹ do zademonstrowania funkcjonalnoœci tablic interaktywnych oraz
systemu Smart Response, w którym nauczyciele przygotowywali i rozwi¹zywali testy
za pomoc¹ iPadów. 
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Akcja „Znicz”
W ramach kampanii Zachowaj TrzeŸwy Umys³, gmina Nowy Tomyœl w³¹czy³a siê

do akcji ZNICZ, organizowanej przez Komendê G³ówn¹ Policji. 26 paŸdziernika
funkcjonariusze ruchu drogowego i Wydzia³u Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w Nowym Tomyœlu patrolowali, wraz z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹, ulice miasta. 

Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze przypominali kierowcom zasady
bezpieczeñstwa na drogach, natomiast m³odzie¿ rozdawa³a ulotki informuj¹ce
o zagro¿eniach zwi¹zanych z kierowaniem pojazdem pod wp³ywem alkoholu.
Dzia³aniom patronowa³ pe³nomocnik burmistrza ds. uzale¿nieñ.

Biblioteczne bluesowanie
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu, w ramach cyklu

Czwartkowych wieczorów literacko-muzycznych, zaprosi³a 27 paŸdziernika swych
bywalców na koncert Bukowieckiej Grupy Bluesowej. Zespó³ powsta³ w 2009 roku
z inicjatywy nowotomyœlan: Szymona Koniecznego i Szymona Meli. Obecnie tworz¹
go: Arkadiusz £apiñski – gitara basowa, Szymon Mela – gitara solowa, Piotr Patora –
perkusja, Jaros³aw Weiss – harmonijka ustna i Szymon Konieczny – wokal.
Pochodz¹cy z Nowego Tomyœla i okolic (KuŸnicy Zb¹skiej, Wolsztyna i Bukowca)
wykonawcy, w swoim repertuarze maj¹ przede wszystkim amerykañskie standardy,
osadzone w stylistyce bluesa chicagowskiego, siêgaj¹ te¿ do klasycznego rocka oraz
tworz¹ w³asne kompozycje. Publicznoœci zgromadzonej w sali wystawowej podczas
bibliotecznego bluesowania Bukowiecka Grupa Bluesowa zaprezentowa³a m. in.
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standardy amerykañskie, a tak¿e piosenki Erica Claptona, Lonnie’go Macka czy
Johna Mayalla. Oprócz tzw. standardów czy coverów, muzycy zagrali te¿ dwa utwo-
ry autorskie: Just Like A Bird Without A Feather i Bad Man. S³uchacze docenili profe-
sjonalizm wykonania, ale przede wszystkim ¿ywio³owe solówki gitarowe, radosne
dŸwiêki harmonijki, energetyczn¹ perkusjê oraz mocny i wielobarwny wokal. Porów-
nanie bluesa do najpiêkniejszej strony smutku, jakie pojawi³o siê w s³owie wstêpnym
do koncertu, okaza³o siê jednoczeœnie i trafne, i nietrafne, bowiem zespó³ pokaza³
niew¹tpliwie piêkno afroamerykañskiego folku, jednak do klimatu jesiennego wie-
czoru dorzuci³ wiele pozytywnej energii i bliskich ka¿demu emocji.

Warsztaty aktywizuj¹ce dla m³odzie¿y
Od 27 do 28 paŸdziernika w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odbywa³y siê

warsztaty aktywizuj¹ce dla m³odzie¿y, prowadzone przez Agnieszkê Paj¹czkowsk¹ –
Lataj¹cego Animatora Kultury z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ê” z Warszawy,
koordynatorkê projektu M³odzi mened¿erowie kultury. Warsztaty realizowane by³y
w ramach Priorytetu II Programu: Dom Kultury +. Warsztatom przyœwieca³o has³o
Nie pytaj co NOK zrobi dla Ciebie, zastanów siê co ty mo¿esz zrobiæ razem z NOK-iem. Ce-
lem dwudniowych spotkañ m³odzie¿y z animatork¹ by³o zaprezentowanie, jak od
podstaw tworzy siê wydarzenia kulturalne, gdzie mo¿na szukaæ inspiracji do powsta-
wania nowych pomys³ów, jak badaæ i rozpoznawaæ potrzeby i oczekiwania spo³e-
czeñstwa co do oferty kulturalnej. Pierwszy dzieñ poœwiêcony by³ integracji grupy;
mia³ na celu poznanie siê osób chc¹cych wspó³tworzyæ wydarzenia kulturalne. Dru-
gi dzieñ by³ dniem tzw. burzy mózgów, podczas której powstawa³y pomys³y na nowe
wydarzenia kulturalne, które bêd¹ organizowane we wspó³pracy z oœrodkiem kultu-
ry. 

Gala plebiscytu Wielkie Odkrywanie Wielkopolski – Per³y w Koronie
28 paŸdziernika w Poznaniu wrêczone zosta³y nagrody zwyciêzcom plebiscytu

Wielkie Odkrywanie Wielkopolski – Per³y w Koronie. Organizatorami plebiscytu byli:
G³os Wielkopolski i Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Kapitu³a plebiscytu do II
etapu zakwalifikowa³a ponad 70, spoœród ponad 100, zg³oszeñ nades³anych przez
czytelników G³osu Wielkopolskiego. G³osowaæ mo¿na by³o na kandydatów w piêciu ka-
tegoriach: miejscowoœæ/gmina, atrakcja turystyczna, baza kulinarno-noclegowa, im-
prezy i wydarzenia kulturalne, œcie¿ki i szlaki turystyczne. W kategorii: Atrakcja Tu-
rystyczna II miejsce zaj¹³ najwiêkszy kosz wiklinowy œwiata w Nowym Tomyœlu, na-
tomiast w kategorii: Impreza/Wydarzenie kulturalne tak¿e II miejsce zaj¹³ Ogólno-
polski Big Band Festiwal w Nowym Tomyœlu.

XXXIV Miêdzynarodowy Listopad Poetycki 
Warsztaty literackie, spotkania z poetami, Turniej Jednego Wiersza, lekcje poetyc-

kie w szko³ach to atrakcje przygotowane z okazji XXXIV Miêdzynarodowego Listo-
pada Poetyckiego, odbywaj¹cego siê na pocz¹tku listopada na terenie Wielkopolski.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu od lat w³¹cza siê w ob-
chody tych poetyckich spotkañ, organizuj¹c – przy wspó³pracy z poznañskim od-
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dzia³em Zwi¹zku Literatów Polskich – lekcje z twórcami w nowotomyskich szko³ach
ponadgimnazjalnych. W tym roku z uczniami Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
i Policealnych im. Miko³aja Kopernika spotka³ siê znany poznañski dziennikarz te-
lewizyjny, twórca m. in. aforyzmów i fraszek – Ryszard Podlewski. M³odzie¿ Zespo-
³u Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica goœci³a u siebie czesk¹ poetkê Vìrê Kopeck¹ oraz
wroc³awskiego poetê, publicystê, edytora i t³umacza – Kazimierza Burnata. Poetyckie
spotkania, które odby³y siê w nowotomyskich szko³ach 4 listopada, pokaza³y, ¿e po-
ezja nie jest obc¹ m³odzie¿y sztuk¹, a wbrew przeciwnie potrzebuj¹ jej i pragn¹ j¹ ch³o-
n¹æ, pod warunkiem jednak, ¿e jest ona odpowiednio podana. Z ca³¹ pewnoœci¹ gosz-
cz¹cy w nowotomyskiej bibliotece poeci starali siê, aby podczas przeprowadzonych
przez nich lekcji poezja zosta³a podana z gustem i smakiem. 

Jubileusz 30. lecia parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
Uroczystoœæ z okazji 30. lecia istnienia parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa

w Nowym Tomyœlu odby³a siê 6 listopada. O godz. 14.00 odprawiona zosta³a msza
œw., której przewodniczy³ ks. proboszcz Tomasz Sobolewski, a koncelebrowali zapro-
szeni kap³ani. Przed msz¹ œw. wierni zgromadzeni w koœciele mieli okazjê obejrzeæ
przygotowany pokaz slajdów, przedstawiaj¹cy historiê i ¿ycie parafii. Na mszy œw.
obecni byli zaproszeni goœcie: siostry zakonne, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych,
dyrektorzy szkó³, domu kultury i biblioteki, komendanci stra¿y po¿arnej i policji. Li-
turgiê uœwietni³y orkiestra z Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia im. Witolda Lu-
tos³awskiego w Nowym Tomyœlu oraz Chór Parafialny z parafii pw. œw. Wojciecha
w Borui Koœcielnej. Obecne by³y te¿ poczty sztandarowe Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych i Policealnych im. Miko³aja Kopernika, Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego
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i ministrantów. Podczas nabo¿eñstwa poœwiêcona zosta³a figura œw. Rity, umieszczo-
na po prawej stronie koœcio³a, pod chórem. Po zakoñczonej liturgii uczestnicy uroczy-
stoœci przeszli do Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Tutaj dr Zdzis³aw Koœciañski
przedstawi³ dzieje parafii, podkreœlaj¹c rolê i wp³yw ¿ycia parafialnego na miejscow¹
spo³ecznoœæ. Zaproszeni goœcie przekazali ¿yczenia obecnemu i poprzedniemu, wielo-
letniemu proboszczowi ks. kanonikowi Jerzemu Juji, który nie by³ obecny na uroczy-
stoœci. Parafianie i zaproszeni goœcie degustowali te¿ okolicznoœciowy tort. 

Wyprawa nies³ychana z £ukaszem Wierzbickim 
Niecodzienn¹ podró¿ do odleg³ej, œredniowiecznej Mongolii odbyli uczniowie

szkó³ podstawowych, którzy 7 listopada przybyli do Oddzia³u dla Dzieci Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, by spotkaæ siê z £ukaszem
Wierzbickim – pasjonatem podró¿y, autorem bardzo lubianych przez dzieci ksi¹¿ek.
Pisarz opowiadaj¹c ciekawe historie, przy u¿yciu szeregu oryginalnych, barwnych re-
kwizytów, wprowadzi³ m³odych uczestników spotkania w niezwyk³y klimat swojej
najnowszej ksi¹¿ki Wyprawa nies³ychana Benedykta i Jana. Ksi¹¿ka ta stanowi kolejny
dowód na to, ¿e autor posiada niew¹tpliw¹ umiejêtnoœæ wyszukiwania nieprawdopo-
dobnych historii, w które trudno uwierzyæ, ¿e mog³y wydarzyæ siê naprawdê. Po Afry-
ce Kazika oraz Dziadku i niedŸwiadku m³odzi czytelnicy po raz kolejny maj¹ okazjê od-
byæ z autorem niezwykle przyjemn¹ lekcjê polskiej historii. Mogli wcieliæ siê w po-
szczególne postacie i – odpowiednio poinstruowani przez pisarza – odegraæ scenê
spotkania franciszkanów z wielkim chanem. Towarzyszy³a temu weso³a atmosfera,
wiele pozytywnych wra¿eñ i radosnego œmiechu. £ukasz Wierzbicki nie po raz pierw-
szy goœci³ w nowotomyskiej bibliotece, zapewniaj¹c m³odym czytelnikom nie lada
gratkê. 
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Œwiat w plecionkach zamkniêty 
Jakie cuda mo¿na wyczarowaæ z wikliny wiedz¹ nie tylko mistrzowie plecionkar-

stwa i wikliniarstwa, uczestnicy rozlicznych plenerów i konkursów plecionkarskich,
przekonali siê o tym tak¿e wszyscy ci, którzy 9 listopada przybyli do sali wystawowej
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu na otwarcie wysta-
wy zatytu³owanej Œwiat w plecionkach zamkniêty, zorganizowanej wspólnie z Ogólno-
polskim Stowarzyszeniem Plecionkarzy i Wikliniarzy. Na ekspozycjê z³o¿y³y siê
wybrane prace wykonane podczas III Miêdzynarodowego Konkursu Plecionkarskie-
go. Inicjatorem i pomys³odawc¹ wystawy by³ Andrzej Pawlak, autorem tytu³u i g³ów-
nego zamys³u ekspozycji – Maciej Pawlak, a ostateczny kszta³t ekspozycji to zas³uga
sta³ej wspó³pracownicy biblioteki Gra¿yny Matuszak i bibliotekarki Sylwii Kupiec.
Obok tradycyjnych koszyków, podziwiaæ mo¿na by³o puzderka, lampy, aba¿ury, wa-
zony, walizeczki, a nawet gorset, toaletkê i rower – i wszystko to wykonane z wikliny.
Ekspozycjê prac wzbogaci³y zdjêcia wykonane przez goœci pleneru. Oprawê wernisa-
¿u natomiast stanowi³y wiersze laureatów tegorocznej – 5. edycji – Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego O Wiklinowy Laur, a tak¿e melodie w wykonaniu uczniów
klasy akordeonu Pañstwowej szko³y Muzycznej I st. im. W. Lutos³awskiego w No-
wym Tomyœlu: Juliana Minge i Jana Maækowskiego. 

Piosenki na receptê
Kolejny koncert z cyklu Karol Band i Przyjaciele odby³ siê w Nowotomyskim

Oœrodku Kultury 11 listopada. Tym razem kilkanaœcie zaproszonych osób do udzia-
³u w koncercie osób wykona³o Piosenki na receptê. Oryginalny scenariusz koncertu
spotka³ siê z wielk¹ aprobat¹ widzów. Prezentacje wokalne przeplatane by³ scenkami
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rozgrywaj¹cymi siê w gabinecie lekarskim. W rolê lekarza wcieli³ siê Jaros³aw Musia³,
a w rolê pielêgniarki Renata Marciniak. Wœród pojawiaj¹cych siê w gabinecie pacjen-
tów z ró¿nymi dolegliwoœciami, znalaz³ siê nawet ksi¹dz, w rolê którego wcieli³ siê Bo-
gus³aw Nawrot, szukaj¹cy sposobu na pokonanie problemów oraz z rozterek trapi¹-
cych jego parafian. Diagnoza by³a zawsze taka sama – trzeba by³o wykupiæ receptê,
czyli zaœpiewaæ piosenkê. W rolê pacjentów, a zarazem wykonawców wcielili siê tak-
¿e: Amanda Dziechciarz, El¿bieta Matusiak, Pawe³ Gogoliñski, Ilona Binkiewicz, Ka-
tarzyna Starosta, Aleksander Kamiñski, Joanna Prêtka, Martyna Micha³owska, Kata-
rzyna Kasperska, Jerzy Hytry, Barbara Krasnowska, Anita Czajka-Pawlak, Rados³aw
Kret, Marta Zaremba, Arkadiusz £apiñski, Jaros³aw Weiss, Renata Marciniak, Edyta
Kaczmarek-Rogacz oraz Tomasz Kasper. Ka¿d¹ z piosenek zaaran¿owa³ „ordynator”
Karol Rogacz, który poprowadzi³ te¿ Karol Band ubrany tego wieczoru w lekarskie
kitle. 

Strzelaniem uczcili Œwiêto Niepodleg³oœci
Na strzelnicy ma³okalibrowej odby³y siê 11 listopada Miêdzyzak³adowe Zawody

Strzeleckie o Puchar Przechodni Burmistrza Nowego Tomyœla. Celem zawodów by-
³o uczczenie narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci. Organizatorami zawodów by³y: Li-
ga Obrony Kraju – Rejonowa Organizacja im. Mieczys³awa Stefañczyka w Nowym
Tomyœlu i Klub Strzelecki LOK Aesculap-Chifa. Zawody otworzy³ Burmistrz Nowe-
go Tomyœla Henryk Helwing. Przed ich rozpoczêciem, w uznaniu zas³ug po³o¿onych
w dziedzinie rozwoju i umacniania obronnoœci Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony
Narodowej – na wniosek Zarz¹du Rejonu LOK w Nowym Tomyœlu – nada³ Wojcie-
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chowi Teleszyñskiemu z³oty medal Za zas³ugi dla obronnoœci kraju. Medal wrêczy³ pre-
zes Zarz¹du Rejonu LOK Lech Bobkiewicz. W zawodach sklasyfikowano 12 zespo-
³ów. Ogó³em strzela³o 81 strzelców, w tym – 7 pañ i 20 juniorów. W klasyfikacji ze-
spo³owej I miejsce i Puchar Przechodni zdoby³ Œrodowiskowy Klub Strzelecki LOK
Nowy Tomyœl przed Klubem Strzeleckim Aesculap Chifa i Komend¹ Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym Tomyœlu. W klasyfikacji indywidualnej ko-
biet: I miejsce zajê³a Agnieszka Henicz, przed Karolin¹ Koœciañsk¹–Daniec i Mag-
dalen¹ Chwalisz-Burzyñsk¹. W klasyfikacji indywidualnej mê¿czyzn: I miejsce zaj¹³
S³awomir Szofer, II – Pawe³ Pa³ys, a III – Adam Redlich. W klasyfikacji indywidual-
nej juniorek i juniorów: I miejsce zaj¹³ Dominik Jaworowicz, II – Piotr Walczak, a III
– Karol Wieczorek. Puchary, dyplomy i upominki rzeczowe wrêczyli Burmistrza
Nowego Tomyœla Henryk Helwing i kierownik rejonu LOK Zenon Fabian.

93. rocznica odzyskania niepodleg³oœci
11 listopada uroczyœcie obchodzono 93. rocznicê odzyskania niepodleg³oœci

przez Polskê. W tym dniu pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich na placu
Niepodleg³oœci odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna z udzia³em delegacji komba-
tanckich, samorz¹dowych w³adz powiatowych i gminnych, partii politycznych, de-
legacji szkó³ oraz innych instytucji i stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na terenie gminy No-
wy Tomyœl. W okolicznoœciowym przemówieniu Burmistrz Nowego Tomyœla Hen-
ryk Helwing przypomnia³ radosne chwile odzyskania niepodleg³oœci po 123. latach
niewoli. Wartê honorow¹ przy pomniku zaci¹gnêli harcerze oraz cz³onkowie Towa-
rzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty, którzy wyst¹pili w historycznych
mundurach z okresu walk o odzyskanie niepodleg³oœci. Uczniowie Szko³y Podsta-
wowej nr 1 i nr 2 w Nowym Tomyœlu wykonali kotyliony w barwach narodowych,
którymi udekorowali uczestników uroczystoœci. Oprawê muzyczn¹ zapewni³a Or-
kiestra Dêta Nowotomyskiego Oœrodka Kultury pod batut¹ Karola Rogacza.

Nowotomyska biblioteka najlepsza w Wielkopolsce 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu odebra³a 15 listo-

pada w Poznaniu I nagrodê w XI edycji konkursu na najlepsz¹ bibliotekê publiczn¹
w Wielkopolsce, organizowanego przez Wojewódzk¹ Bibliotekê Publiczn¹ i Cen-
trum Animacji Kultury w Poznaniu pod patronatem Marsza³ka Województwa
Wielkopolskiego. W tegorocznej edycji pod has³em: Biblioteka jako partner w dzia³a-
niu oceniano dobre praktyki dzia³ania na rzecz rozwoju biblioteki. Jury doceni³o
przede wszystkim to, ¿e – istniej¹ca w bibliotece – nowotomyska Gminna Koalicja
na rzecz Rozwoju Biblioteki jest sformalizowana i najliczniejsza w Wielkopolsce,
a w ci¹gu minionego roku w bibliotece odby³y siê w 23 wydarzenia kulturalne i edu-
kacyjne, zainicjowane lub wspó³organizowane przez koalicjantów, zwanych tu bi-
blioentuzjastami. Kropk¹ nad „i” by³a wspólna wrzeœniowa impreza plenerowa pod
has³em: Przystanek Biblioteka!, w której organizacjê zaanga¿owa³o siê grono – bi-
bliotekarek i Biblioentuzjastów – licz¹ce w sumie 57 osób. Projekt ten jury konkur-
sowe uzna³o za dobr¹ praktykê lokalnego partnerstwa i wskaza³o na takie jego walo-
ry jak: skutecznoœæ (trafnie odpowiada³ na potrzeby spo³ecznoœci lokalnej), efektyw-
noœæ (zosta³ potwierdzony praktycznym dzia³aniem), uniwersalnoœæ (mo¿e byæ zre-
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alizowany w ka¿dej innej bibliotece) i innowacyjnoœæ (by³ niestandardowym rozwi¹-
zaniem). Podczas II Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek w Po-
znaniu projekt, którego realizacjê ze strony naszej biblioteki koordynowa³a Sylwia
Kupiec, zaprezentowa³ pomys³odawca i wspó³organizator Przystanku: Biblioteka –
biblioentuzjasta Robert Salwowski. 

Maria Wiernikowska goœciem biblioteki 
Maria Wiernikowska, autorka tak popularnych swego czasu programów telewi-

zyjnych jak: Widzia³am i Telewizja Objazdowa, a tak¿e relacji z wielkiej powodzi
w 1997 roku, 17 listopada spotka³a siê z nowotomyœlanami w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Opowiedzia³a nie tylko o swojej zawodo-
wej aktywnoœci w minionych latach, ale równie¿ o swej ksi¹¿ce. W niej to w³aœnie
Wiernikowska ods³oni³a obraz korupcji, przemo¿nych uk³adów wywodz¹cych siê
z PRL-u i ci¹g³ej obecnoœci dawnych s³u¿b komunistycznych. W trakcie swej telewi-
zyjnej kariery Wiernikowska przeprowadza³a rozmowy z wieloma wielkimi ludŸmi
œwiata polityki i nie tylko. Jak przyzna³a, najbardziej zapad³ jej w pamiêæ wywiad
z Michai³em Gorbaczowem, który pod koniec lat 80. by³ najbardziej popularnym
politykiem œwiata. 

Spotkanie z Mari¹ Wiernikowsk¹ poprowadzi³a Izabela Putz – animator kultury
w nowotomyskiej bibliotece, a nastêpnie goœæ odpowiada³ na pytania publicznoœci.
Przed po³udniem, na w³asne ¿yczenie, Maria Wiernikowska spotka³a siê z uczniami
klas dziennikarskich, a tak¿e powsta³ej w tym roku klasy medycznej Zespo³u Szkó³
nr 2 im. Stanis³awa Staszica w Nowym Tomyœlu. 
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Maria Wiernikowska w trakcie niebanalnych opowieœci w nowotomyskiej bibliotece



Festiwal muzyki Wake & Live
W ramach odbywaj¹cego siê Europejskiego Festiwalu Muzyki, 18 listopada, No-

wy Tomyœl odwiedzi³o piêæ zespo³ów: Los Grandes Rudeboys z Grodziska Wielkopol-
skiego, niemiecka grupa Black Sheep, zespó³ Heldorado z Bydgoszczy, The Sunpilots
prosto z Australii oraz lokalna grupa ERROR 404. Europejski Festiwal Muzyki WA-
KE UP & LIVE, organizowany w Sulêcinie – to jeden z nielicznych w naszym kraju
festiwali, do których zapraszane s¹ zespo³y graj¹ce muzykê ró¿n¹ stylistycznie. Przez
piêæ lat przez festiwalow¹ scenê przewinê³o siê ponad siedemdziesi¹t m³odych zespo-
³ów oraz gwiazdy krajowej i zagranicznej sceny muzycznej. Przez kilkanaœcie dni li-
stopada europejski festiwal WAKE UP & LIVE zagoœci³ w dziesiêciu miejscowo-
œciach, w dziesiêciu ró¿nych klubach i salach koncertowych w Polsce. Trwaj¹ce blisko
piêæ godzin koncerty by³y bardzo udane. Ukaza³y ró¿norodnoœæ muzyki i kultur. 

Wielki mecz „Budowlanych”
Na zaproszenie Zarz¹du LKS „Budowlani” 20 listopada do Nowego Tomyœla

przyjechali zawodnicy WKS „Œl¹sk” Wroc³aw pod wodz¹ trenera Miros³awa Chlebo-
sza. Ka¿da z dru¿yn wystawi³a do zawodów po jednej zawodniczce i po czterech za-
wodników, a zawody mia³y charakter meczu miêdzyklubowego, przeprowadzonego
na wzór walki ligowej rozgrywanej w ten sposób w Niemczech. Zawody uœwietnili sw¹
obecnoœci¹ honorowi goœcie, a wœród nich m. in. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Zbi-
gniew Markowski, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Tomasz Wlek³y, Burmistrz Nowe-
go Tomyœla Henryk Helwing, fundator jednego z pucharów – prezes Banku Spó³dziel-
czego w Nowym Tomyœlu Miros³aw B¹k, radni gminy, sponsorzy klubu oraz specjal-
nie zaproszeni przez „Budowlanych” goœcie – rzecznik prasowy PZPC  Jacek Korczak-
-Mleczko i legenda polskich fotoreporterów sportowych, Jan Rozmarynowski, dziêki
któremu pami¹tk¹ po zawodach jest seria profesjonalnych zdjêæ z turnieju. Jednak naj-
wiêksz¹ radoœci¹ dla organizatorów by³a obecnoœæ prawie trzystu kibiców, którzy przy-
szli z rozdanymi wczeœniej numerowanymi zaproszeniami. Rozlosowano wœród nich
dziesiêæ atrakcyjnych nagród, m. in.: karnety na klubow¹ si³owniê, koszulki z logo
„Budowlanych” oraz trzy odtwarzacze MP3. Same zawody mia³y niecodzienn¹ opra-
wê. Ka¿dy z zawodników przed podejœciem do sztangi móg³ wys³uchaæ swojego ulu-
bionego utworu, publicznoœæ  by³a informowana przez konferansjera o stanie rywali-
zacji, a na koniec mo¿na by³o wzi¹æ udzia³ w koncercie. Taka formu³a zawodów zosta-
³a przez nowotomyskich kibiców w pe³ni zaakceptowana, czego wyrazem by³ bardzo
gor¹cy i ¿ywio³owy doping. W klasyfikacji ogólnej „Budowlani” wyszli zwyciêsko z ry-
walizacji ze „Œl¹skiem” Wroc³aw. Najlepszym zawodnikiem turnieju okaza³ siê Kamil
Andrzejak ze „Œl¹ska” Wroc³aw, który otrzyma³ nagrodê pieniê¿n¹ ufundowana przez
sponsora klubu, w³aœciciela firmy Alveus.

¯ycie pe³ni¹ ¿ycia w obiektywie Dagny Dembieckiej i Miko³aja Hirszfelda 
Jak ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia? OdpowiedŸ na to pytanie, na pewno nie przysparza problemu

nowotomyskim seniorom, których codzienna aktywnoœæ i sposób spêdzania wolnego
czasu sta³y siê Ÿród³em inspiracji dla dwójki m³odych mi³oœników fotografii – Dagny
Dembieckiej i Miko³aja Hirszfelda. W ramach szkolnego przygl¹dali siê zajêciom, z ja-
kich na co dzieñ korzystaj¹ seniorzy w Domu Dziennego Pobytu dzia³aj¹cym przy
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Nowym Tomyœlu i. Wykonali przy tym szereg orygi-
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nalnych, reporta¿owych zdjêæ, które wype³ni³y przestrzeñ bibliotecznej Galerii na P³o-
cie. W wiêkszoœci czarno – bia³e prace w urzekaj¹cy, czêsto portretowy sposób, ukaza³y
ludzi du¿o starszych od autorów zdjêæ. Fakt ten sprawi³, ¿e wystawa dodatkowo zyska-
³a na atrakcyjnoœci, bo oto mieliœmy do czynienia ze spotkaniem dwóch ró¿nych po-
koleñ. Seniorzy mogli przegl¹daæ siê w fotografiach niczym w lustrze, ods³aniaj¹cym
ich w³asny wizerunek ukazany przez pryzmat wra¿liwoœci nastolatków. Nastolatkowie
natomiast dowiedli, ¿e w tak odleg³ej im jeszcze jesieni ¿ycia, potrafi¹ dostrzec piêkno.
Na uroczyste otwarcie wystawy do Oddzia³u dla Dzieci przybyli 23 listopada bohate-
rowie prezentowanych fotografii. Ogl¹dali je z wielkim zainteresowaniem i satysfak-
cj¹, wyra¿aj¹c przy tym nadziejê, ¿e jak najwiêcej osób zechce wystawê odwiedziæ. 

Wieczór magii i czarów
Dwa wieczory, 22 i 23 listopada, up³ynê³y w Klubie Osiedlowym Spó³dzielni

Mieszkaniowej w atmosferze wró¿b, magii i czarów. Wieczór magii i czarów dla dzieci
zorganizowany zosta³ po raz pierwszy. Magiczn¹ atmosferê, stworzy³y same uczestni-
cz¹ce w imprezie dzieci, które przebra³y siê w oryginalnie, dobrane do charakteru im-
prezy stroje. Ca³oœci magicznej atmosfery dope³ni³ Kuba Czarodziej, który bawi³ pu-
blicznoœæ magicznymi sztuczkami. Dzieci wziê³y udzia³ m. in. w prezentacji strojów,
wró¿bach, tañcach i konkursach. W drugim dniu andrzejkowych imprez, tym razem
spotkali siê seniorzy z Klubu Seniora „Srebrny W³os oraz ich przyjaciele z zespo³u
œpiewaczego „Wytomyœlanie”. Tym razem klubowe wró¿by poprowadzi³a wró¿ka Ja-
dwiga, która wró¿y³a z kart, liczb oraz kolorów. Wspólne œpiewy i tañce by³y rado-
snym dope³nieniem wieczoru. 
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Fotografie seniorów autorstwa Dagny Dembieckiej i Miko³aja Hirszfelda mo¿na by³o obejrzeæ 
w Galerii na P³ocie



Œwiat na wyci¹gniêcie rêki 
Goœciem bibliotecznego Klubu Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty by³ 23 listo-

pada Leszek Szczasny – raciborzanin, z wykszta³cenia politolog i filozof, a z zami³o-
wania spo³ecznik, fotograf i przede wszystkim niezale¿ny globtroter, autor ksi¹¿ki
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Magicznego klimatu wieczorowi doda³y dzieci, które przebra³y siê w oryginalne stroje



Œwiat na wyci¹gniêcie rêki. W niezwykle barwny sposób ods³oni³ przed klubowiczami
krainê Mauretanii, gdzie ponoæ muchy s¹ groŸniejsze od Al-Kaidy. Pokaz by³ efek-
tem trzytygodniowego oswajania siê z ma³o przyjaznym, pustynnym, dusznym i zmi-
litaryzowanym charakterem tego kraju. W cieniu tocz¹cej siê wojny z afrykañsk¹ od-
nog¹ Al-Kaidy, Leszek Szczasny toyotami 4x4 przemierzy³ szlaki, którymi pod¹¿a³
niegdyœ rajd Pary¿-Dakar. O swej wyprawie opowiedzia³ nowotomyœlanom i pokaza³
zdjêcia, których wiele musia³ robiæ z ukrycia. Przed po³udniem Leszek Szczasny spo-
tka³ siê z uczniami Gimnazjum im. F. Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu, których za-
bra³ w podró¿ po bajecznej Turcji. 

Porozmawiajmy o wychowaniu dzieci – inauguracja cyklu 
23 listopada w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu

zainaugurowany zosta³ cykl spotkañ: Porozmawiajmy o wychowaniu dzieci, czyli… sku-
teczne rodzicielstwo w œwiecie pe³nym zagro¿eñ, poœwiêcony chrzeœcijañskiemu rodziciel-
stwu, które w warunkach rosn¹cej presji kultury staje siê niezwykle trudnym wyzwa-
niem. W programie spotkañ znalaz³y siê m. in. nastêpuj¹ce zagadnienia: jak wycho-
waæ pozytywnie nastawione dziecko w œwiecie pe³nym negacji, jak budowaæ relacje
oparte na silnej wiêzi, jak w pe³ni rozwijaæ potencja³ dziecka, na czym polega Bo¿y
sposób uczenia pos³uszeñstwa, jak skutecznie dyscyplinowaæ dziecko, jak przygoto-
waæ dziecko do zwyciê¿ania ¿yciowych bitew? Moderatorzy spotkañ: Magdalena Kê-
dzia – Kluj, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyœlu
i Marek Nyækowiak, katecheta w Koœciele Ewangelicznych Chrzeœcijan w Nowym
Tomyœlu, zaproponowali konwencjê spotkañ, na które sk³adaj¹ siê: projekcja filmu
oraz dyskusja warsztatowa. 
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Inicjatorzy cyklu spotkañ poœwiêconych wychowaniu – Magdalena Kêdzia – Kluj i Marek Nyækowiak



Powiatowy Dzieñ Pracownika Socjalnego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyœlu zorganizowa³o 24 li-

stopada obchody Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego. W œwiêcie pracowni-
ków socjalnych udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, organizacji po-
zarz¹dowych i sami pracownicy socjalni. Podczas uroczystoœci podsumowano zreali-
zowany przez PCPR projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagro¿onych wy-
kluczeniem spo³ecznym. Og³oszono te¿ wyniki konkursu plastycznego dla m³odzie¿y
szkó³ gimnazjalnych z terenu powiatu nowotomyskiego pt. Stop Przemocy, zorganizo-
wanego pod patronatem Starosty Nowotomyskiego. Nagrody za najlepsze prace
otrzymali: I miejsce – Weronika Kuleczka z Gimnazjum w Zb¹szyniu, II miejsce- Ali-
cja Flieger z Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu, III miejsce –
Daria Dzikowska, gimnazjalistka z Bukowca.  Jak co roku pracownikom socjalnym
zosta³y wrêczone wyró¿nienia. Wyró¿nienia otrzyma³y panie: Monika Kañdulska,
Ewa Piotrowska i Anna Nowicka z Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Nowym Tomyœlu.
Przedstawiona zosta³a równie¿ prezentacja multimedialna poœwiêcona dzia³alnoœci
Œrodowiskowych Domów Samopomocy, a tak¿e Warsztatów Terapii Zajêciowej,
znajduj¹cych siê na terenie powiatu nowotomyskiego.

Wieczór z poezj¹ Mi³osza 
W komunistycznej Polsce Czes³aw Mi³osz zosta³ skazany na zapomnienie. Polacy

us³yszeli o nim dopiero, gdy otrzyma³ w 1980 roku Nagrodê Nobla. W 2011 roku ob-
chodzimy setn¹ rocznicê jego urodzin. Niezmiernie trudno jest w dzisiejszych cza-
sach zachêciæ ludzi do czytania, a tym bardziej czytania poezji, zw³aszcza tak wyma-
gaj¹cej jak poezja Mi³osza. Lokalna Trupa Teatralna z Kuœlina sprawi³a, ¿e w czwart-
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S³owo poety w wykonaniu Miko³aja Waœko



kowy wieczór, 24 listopada, p³yn¹ce ze sceny Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowym Tomyœlu, s³owo poety przybra³o nowy wydŸwiêk. W rolê Mi³osza
wcieli³ siê so³tys Kuœlina – Stefan Piasecki. Wiersze poety, a tak¿e fragmenty jego trak-
tatów zaprezentowali: Magdalena Gibczyñska, Alina Kiliañska, Klaudia Plewa, Mi-
ko³aj Troszczyñski, Miko³aj Waœko, Dawid Poprawa, Eugeniusz Marek, Stefan Pia-
secki i Krzysztof Waœko. Ca³oœæ programu – wieñcz¹cego obchody Roku Mi³osza –
przeplatana by³a muzyk¹ pioniera jazzu nowoczesnego w Polsce, twórcy znanych na
ca³ym œwiecie standardów jazzowych i muzyki filmowej, Krzysztofa Komedy w wy-
konaniu zespo³u Jarek Kostka Trio w sk³adzie: Jarek Kostka, Bartek Kucz i £ukasz
Matuszewski. 

Warsztaty taneczne You Can Dance
26 listopada w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³y siê warsztaty taneczne

z uczestnikami programu You Can Dance. Wziê³o w nich udzia³ oko³o 50 osób, g³ów-
nie dzieci i m³odzie¿. Spotkania odbywa³y siê w dwóch grupach. Ka¿da z nich mia³a
okazjê poznaæ ró¿ne style taneczne. Warsztaty prowadzili: Jaros³aw Tomczewski oraz
£ukasz Józefowicz. 

Bêd¹ odkrywaæ przesz³oœæ
W œwietlicy wiejskiej w Starym Tomyœlu 26 listopada spotkali siê seniorzy z ko³a

nr 6 Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W spotkaniu uczestniczy-
³o ok. 30 mieszkañców Starego Tomyœla, a tak¿e kierownik biura PCK – Emilia Jar-
czyñska oraz Burmistrz Henryk Helwing, który z³o¿y³ kwiaty na rêce organizatorki
i przewodnicz¹cej ko³a p. Antoniny Krym. So³tys Starego Tomyœla Adam Krym
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Warsztaty pokaza³y, ¿e ka¿dy mo¿e tañczyæ – wystarczy trochê dobrej woli



w swoim wyst¹pieniu podkreœli³ znaczenie przywi¹zania do ziemi, z której siê wywo-
dzimy. Zachêca³ do przegl¹dniêcia domowych zbiorów starych zdjêæ oraz przeszuka-
nia strychów w poszukiwaniu starych, nieu¿ywanych ju¿ dzisiaj urz¹dzeñ, które daw-
niej tworzy³y kulturê materialn¹ wsi. Jego pragnieniem jest stworzenie w œwietlicy
wiejskiej wystawy starych narzêdzi oraz galerii starych zdjêæ, obrazuj¹cych ¿ycie wsi.
Zaproszenia na spotkanie mi³oœnicy regionalnej przesz³oœci – Przemys³aw Mierzejew-
ski i Gra¿yna Matuszak – przedstawili krótki rys historii Starego Tomyœla i zachêcili
mieszkañców do pielêgnowania tradycji i poszukiwania pami¹tek przesz³oœci. Wio-
letta Kucz, mieszkanka Starego Tomyœla, przyjê³a na siebie rolê koordynatora akcji
upamiêtniania przesz³oœci Starego Tomyœla. Grupê lokalnych badaczy historii
wzmocni³ Mieczys³aw Janas z W¹sowa. 

Wizyta Prezydenta RP
Na zaproszenie Nowotomyskiej Izby Gospodarczej, 30 listopada, z³o¿y³ w No-

wym Tomyœlu wizytê Prezydent RP Bronis³aw Komorowski. W spotkaniu z Prezy-
dentem, oprócz przedstawicieli lokalnego biznesu, udzia³ wziêli tak¿e lokalni samo-
rz¹dowcy. O dzia³alnoœci Nowotomyskiej Izby Gospodarczej, funkcjonowaniu miej-
scowych firm, S¹du Arbitra¿owego i wielu dziedzinach rozwijaj¹cej siê prê¿nie na te-
renie powiatu nowotomyskiego gospodarki opowiedzia³ prezes NIG Ryszard No-
waczkiewicz. Prezydent Bronis³aw Komorowski odniós³ siê do jego s³ów podkreœla-
j¹c, ¿e cieszy siê ze spotkania z ludŸmi, którzy potrafi¹ skutecznie dbaæ o rozwój No-
wego Tomyœla i okolic. Podkreœli³, jak wa¿ny jest tak¿e szacunek do pracy, który wy-
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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³aw Komorowski podczas wizyty w naszym mieœcie 
wpisa³ siê do ksiêgi pami¹tkowej



ró¿nia Wielkopolan na tle ca³ego kraju. Mówi¹c o prê¿nie, jego zdaniem, rozwijaj¹-
cej siê w tej czêœci Wielkopolski gospodarce, podkreœli³ równie¿, jak wa¿ne jest dla na-
szego miasta oddanie do u¿ytku odcinka autostrady A2 z Nowego Tomyœla do Œwiec-
ka i wykorzystanie tak dogodnego po³o¿enia naszego miasta. Prezydent wielokrotnie
da³ do zrozumienia, ¿e ziemia nowotomyska nie jest mu wcale obca. Nowy Tomyœl to
nie tylko szparagi. Dla mnie to miasto, to przede wszystkim wyœmienity ser sma¿ony na œnia-
danie – doda³ z uœmiechem na twarzy. Wiedz¹c o kulinarnych zami³owaniach G³owy
Pañstwa i ca³ej jego rodziny, nowotomyska mleczarnia Top – Tomyœl przygotowa³a
w prezencie ogromny wiklinowy kosz z produktami regionalnymi, wœród których
oczywiœcie nie mog³o zabrakn¹æ sera sma¿onego. Starosta nowotomyski, Andrzej
Wilkoñski wrêczy³ zaœ Prezydentowi ksi¹¿kê pt. Trzeba by³o pójœæ… powiat nowotomyski
w Powstaniu Wielkopolskim 1918 – 1919. Historia i pamiêæ pod redakcj¹ Zdzis³awa
Koœciañskiego i Bogumi³a Wojcieszaka

Autostrada A2 otwarta!
30 listopada na wêzlie autostradowym w Trzcielu, na granicy województwa wiel-

kopolskiego i lubuskiego, odby³a siê uroczystoœæ otwarcia odcinka (d³ugoœci
105,9 km) autostrady A2 z Nowego Tomyœla do granicy polsko-niemieckiej w Œwiec-
ku. Udzia³ w tym wydarzeniu wziêli m. in. Prezydent RP Bronis³aw Komorowski, by-
li prezydenci Lech Wa³êsa i Aleksander Kwaœniewski, premier Brandenburgii Mat-
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W uroczystoœci oddania do u¿ytku nowego odcinka autostrady uczestniczyli samorz¹dowcy z terenu po-
wiatu nowotomyskiego; na zdjêciu od lewej: Burmistrz Zb¹szynia Tomasz Kurasiñski, Starosta Nowoto-

myski Andrzej Wilkoñski i Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing



thias Platzeck, marsza³kowie województw wielkopolskiego i lubuskiego, wojewodo-
wie, przedstawiciele wielu firm i instytucji, a tak¿e samorz¹dowcy gmin le¿¹cych
wzd³u¿ autostrady A2. Otwarcie autostrady mia³o charakter symbolicznego po³¹cze-
nia autostrad poprzez animacjê œwiat³a i dŸwiêku. Uroczystoœæ uœwietni³ utwór
muzyczny, skomponowany specjalnie na tê okazjê przez laureata Oscara, Jana AP
Kaczmarka. Utwór wykona³o ponad 40 muzyków Orkiestry Kameralnej L’autunno
wraz z Barbar¹ Gutaj, œpiewaczk¹ operow¹ zwi¹zan¹ z Teatrem Wielkim w
Poznaniu. Prezentacja multimedialna dope³ni³a obrazu tego wydarzenia. Uroczy-
stoœæ poprowadzili Agnieszka Maci¹g i Jan AP Kaczmarek. 

Koszt budowy odcinka wyniós³ 1 mld 298 mln euro, czyli 12,2 mln euro za ki-
lometr w pe³ni wyposa¿onej autostrady. Czwart¹ czêœæ bud¿etu inwestycji stanowi¹
koszty przeznaczone na ochronê œrodowiska, bowiem autostrada biegn¹ca do gra-
nicy z Niemcami, w 85 % przebiega przez tereny leœne, w tym obszary chronione
programem Natura 2000. Wzd³u¿ 106. kilometrowego odcinka powsta³o blisko
200 przejœæ i przepustów dla zwierz¹t, co czyni koncesyjn¹ autostradê A2 najwiêk-
szym obecnie projektem ekologicznym w Europie. Autostrada wykonana zosta³a
w technologii betonowej. Powsta³o na niej 81 mostów i wiaduktów. Na trasie znaj-
duje siê szeœæ wêz³ów autostradowych, czyli miejsc, w których mo¿na wjechaæ na au-
tostradê i z niej zjechaæ. Po oddaniu do u¿ytku nowego odcinka, autostrada A2 li-
czy prawie 360 km. Nowy odcinek A2 z Nowego Tomyœla do Œwiecka wybudowa³a
spó³ka Autostrada Wielkopolska II. Otwarcie trasy skróci³o czas przejazdu z Pozna-
nia do Berlina o ok. 2 godziny.

Wielka radoœæ z ma³ego supe³ka 
Przed stu laty Lady Katherine Hoare pisa³a: Wielka jest radoœæ z odkrycia nowego

supe³ka. (…) Tylko co kilka stuleci kobieta mo¿e wstrz¹sn¹æ œwiatem, lecz w ciszy swojego po-
koju mo¿e znaleŸæ rzeczy, które daj¹ jej ca³kowite i g³êbokie zadowolenie. Z myœli tej, z któ-
r¹ zapewne zgodz¹ siê twórczynie wszelakiego rêkodzie³a, organizatorki wystawy,
której otwarcie odby³o siê 1 grudnia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Nowym Tomyœlu, zaczerpnê³y tytu³ wystawy: Wielka radoœæ z ma³ego supe³ka, czyli
frywolitki, firanki i witra¿e. Wymienione w tytule prawdziwe dzie³a sztuki rêkodziel-
niczej, które wykona³y dwie panie Mirella Buszka i Dorota Wiñczo-Konieczna,
rozgoœci³y siê w sali wystawowej biblioteki wprowadzaj¹c do niej powoli œwi¹tecz-
ny nastrój. Bia³e obrusy dziergane wprawn¹ rêk¹, szyde³kowe firanki, koronkowe
anio³ki na choinkê, to coœ, co kojarzy siê z czasem Bo¿ego Narodzenia, a mo¿e
i wspomnieniami z dzieciñstwa, spêdzonego w pachn¹cej kuchni babci. Nic dziw-
nego, ¿e mo¿liwoœæ obejrzenia kunsztownego rêkodzie³a przyci¹gnê³a do bibliote-
ki mnóstwo pañ, z których wiele – jak siê okaza³o – równie¿ znajduje przyjemnoœæ
w poszukiwaniu nowych supe³ków, s³upków, oczek, a wreszcie wzorów malowa-
nych na szkle. Rozmowom o nowych wzorach i splotach, przy ciesz¹cych ucho
utworach granych na pianinie przez W³odzimierza Ciesielczyka, nie by³o koñca.
Obejrzawszy prace panie mia³y okazjê zobaczyæ, jak siê je tworzy, bowiem autorki
prezentowanych prac przywioz³y ze sob¹ równie¿ swoje ma³e warsztaty pracy – ni-
ci, w³óczki oraz czó³enka i szyde³ka. Aromatyczna kawa, domowe ciasteczka i mo¿-
liwoœæ przejrzenia ksi¹¿ek poœwiêconych rêkodzie³u, jakie znajduj¹ siê w bibliotecz-
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nym ksiêgozbiorze, dope³ni³a atrakcji wieczoru. Okaza³o siê, ¿e wielka radoœæ z ma-
³ego supe³ka, jakiej doœwiadczaj¹ autorki ekspozycji udzieli³a siê równie¿ ogl¹daj¹-
cym wystawê. 

Œwi¹teczny kiermasz pachn¹cy piernikiem
Mnóstwo wra¿eñ czeka³o na tych, którzy 3 grudnia przyszli na I Œwi¹teczny Kier-

masz Pachn¹cy Piernikiem, zorganizowany przez Nowotomyski Oœrodek Kultury.
Na stoiskach handlowych mo¿na by³o zaopatrzyæ siê w œwi¹teczne kartki, bombki,
upominki, pierniki toruñskie, ozdoby choinkowe wykonane z ró¿nych materia³ów,
bi¿uteriê i wiele innych ciekawych przedmiotów. Przez ca³y czas trwania kiermaszu
na dzieci czeka³o wiele niespodzianek i atrakcji. Mog³y dekorowaæ pierniki oraz ma-
lowaæ bombki, które nastêpnie zawis³y na choinkach. W nagrodê zosta³y obdarowa-
ne przez Œwiêtego Miko³aja s³odkoœciami. Odby³ siê tak¿e pokaz wykonywania œwi¹-
tecznych stroików. Mo¿na by³o tak¿e spróbowaæ œwi¹tecznych smako³yków przygo-
towanych przez Restauracjê Ramona. A wszystko to w œwi¹tecznym wystroju i przy
akompaniamencie muzyki. Na scenie pojawi³o siê kilka zespo³ów, które swoim bo¿o-
narodzeniowym repertuarem wprawi³y wszystkich w œwi¹teczny nastrój. Dla liczne-
go grona, które przyby³o na kiermasz, wyst¹pi³y: zespó³ z Wiejskiego Domu Kultury
w Borui Koœcielnej, góralska kapela Zbyrcok oraz nowotomyski Karol Band, prezentu-
j¹ce kolêdy i pastora³ki. Dla dzieci ze specjalnym programem animacyjnym wyst¹pi-
³a grupa z Dobrego Teatru z Poznania, zapraszaj¹c do tañca oraz ró¿nych zabaw i gier
podwórkowych. 
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„5 minut” w Sulêcinie
W Centrum Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej w Sulêcinie 3 grudnia odby³o siê

oficjalne otwarcie wystawy zdjêæ Adama Polañskiego pt. 5 minut. Adam Polañski jest
radnym Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu, na co dzieñ nauczycielem wychowania
fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu, a tak¿e instruktorem nur-
kowania CMAS. Jego drug¹ ¿yciow¹ pasj¹, obok sportu, jest fotografowanie. Na zdjê-
ciach w sposób szczególny lubi uwieczniaæ ludzi, przyrodê, krajobrazy, zwierzêta,
a tak¿e przypominaj¹ce malarskie scenki rodzajowe – zdjêcia uliczne. Pan Adam jest
laureatem miêdzynarodowych konkursów fotograficznych pod patronatem PSA
i FIAP, w których zdoby³ 5 honorowych wyró¿nieñ. Oprócz galerii internetowych,
swe prace prezentowa³ dot¹d na wystawach i nowotomyskiej bibliotece. W uroczy-
stym otwarciu wystawy, oprócz mieszkañców Sulêcina, udzia³ wziêli udzia³ tak¿e
samorz¹dowcy z Nowego Tomyœla i Sulêcina. 

Nowy smak zwyciêstwa „Budowlanych”
3. grudnia w Bydgoszczy odby³ siê III Miêdzynarodowy Memoria³ im. Janusza

Przedpe³skiego w podnoszeniu ciê¿arów. W tym roku na pomoœcie rywalizowa³y pa-
nie. Jedenaœcie zawodniczek z trzech krajów: S³owacji, Niemiec i oczywiœcie Polski.
Jednym ze sponsorów zawodów by³a firma Eleiko, producent  sprzêtu sportowego
dla sztangistów. Firma Eleiko ufundowa³a dwie kompletne sztangi dla najlepszych za-
wodniczek oraz jedn¹ sztangê dla zespo³u kibiców, który najlepiej bêdzie dopingowa³
zawodniczki. Informacja ta sta³a siê dla „Budowlanych” swoistym wyzwaniem. Za-
wodnicy i sympatycy „Budowlanych” w klubowych strojach, uzbrojeni w transpa-
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rent, klubowe flagi, tr¹bki, a nawet rêczn¹ syrenê stra¿ack¹ i megafon, udali siê do
Bydgoszczy.

Wyniki dwugodzinnej rywalizacji kibiców og³osi³ rzecznik prasowy PZPC, Jacek
Korczak-Mleczko: Jednog³oœnie wygra³ zespó³ kibiców z.... Nowego Tomyœla!!!.... Okrzyk ra-
doœci „Budowlanych”, których ulubienic¹ tego dnia by³a zawodniczka UKS Zielona
Góra – Joanna £ochowska, przebi³ chyba wszystkie dotychczasowe wyczyny kibiców
przyby³ych do obiektu „Zawiszy” Bydgoszcz. 

Miko³ajki z Lechem Poznañ
6 grudnia w Nowym Tomyœlu odby³y siê Miko³ajki z Lechem Poznañ. Do miasta

przybyli przedstawiciele w³adz Lecha Poznañ, z prezesem Rady Nadzorczej Jackiem
Rutkowskim oraz pi³karze „Kolejorza”: Krzysztof Kotorowski i Marcin Kamiñski. 

Najpierw przedstawiciele Lecha z³o¿yli wizytê w Urzêdzie Miejskim w Nowym
Tomyœlu, gdzie powitani zostali przez Burmistrza Nowego Tomyœla Henryka Hel-
winga i Starostê Nowotomyskiego Andrzeja Wilkoñskiego. Nastêpnie goœcie udali
siê do Szko³y Podstawowej nr 1 im. T. Koœciuszki, gdzie samorz¹d uczniowski przy-
gotowa³ czêœæ artystyczn¹ i w atmosferze zabawy odby³a siê loteria fantowa z nagro-
dami fundowanymi przez dru¿ynê Lecha Poznañ oraz przeprowadzono wywiady
z zawodnikami. Uczniowie mieli mo¿liwoœæ zrobienia sobie pami¹tkowego zdjêcia
oraz zdobycia autografu ulubionego zawodnika dru¿yny Lech Poznañ. Ostatnim
punktem programu by³a wizyta w Nowotomyskim Oœrodku Kultury, gdzie wicepre-
zes Arkadiusz Kasprzak przedstawi³ zasady dzia³ania Karty Kibica Lecha Poznañ.
W gmachu oœrodka zorganizowano te¿ specjalny punkt, w którym ka¿dy chêtny
móg³ sobie tak¹ kartê wyrobiæ.
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Gdzie siê podzia³a œwi¹teczna gwiazda…
Miko³ajki organizowane od kilku lat przez Klub Osiedlowy Spó³dzielni Mieszka-

niowej w Nowym Tomyœlu uatrakcyjnili w tym roku aktorzy Dobrego Teatru z Po-
znania, którzy przedstawili spektakl pt. Gdzie siê podzia³a œwi¹teczna gwiazda. Spektakl
odby³ siê 7 grudnia, towarzyszy³y mu wspólne zabawy i œpiew. Pod koniec przedsta-
wienia uczestników imprezy odwiedzi³ Œw. Miko³aj, który by³ jednoczeœnie g³ówn¹
postaci¹ premierowego wystêpu niedawno powsta³ego zespo³u taneczno-wokalnego.
Dzieci wspólnie z M³odzie¿owym Zespo³em Wokalnym z Klubu Osiedlowego przy-
gotowa³y piosenkê pt: Kochany panie Miko³aju.

Porozmawiajmy o wychowaniu dzieci
Kolejne spotkanie w ramach cyklu otwartych spotkañ poœwiêconych wychowa-

niu dzieci pt.: Porozmawiajmy o wychowaniu dzieci, czyli skuteczne rodzicielstwo w œwiecie
pe³nym zagro¿eñ, które odbywaj¹ siê w goœcinnych progach Miejskiej i Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, gdzie przy kawie, herbacie i ciastkach, mo¿-
na obejrzeæ kolejny wyk³ad cyklu, a nastêpnie wymieniæ siê doœwiadczeniami pod-
czas zachêcaj¹cej dyskusji, odby³o siê 7 grudnia. Przewodnim tematem spotkania by-
³o tym razem budowanie silnych wiêzi poprzez relacje panuj¹ce w rodzinie. Goœciem
specjalnym spotkania by³ Henryk Dedo, polski wydawca oraz lektor cyklu multime-
dialnego o wychowaniu, na co dzieñ zajmuj¹cy siê tworzeniem reporta¿y radiowych
o tematyce spo³ecznej, nagrywaniem audycji radiowych do 140 aresztów i wiêzieñ
w Polsce oraz promowaniem profilaktyki przeciwuzale¿nieniowej. Swoj¹ obecnoœæ
Henryk Dedo zaznaczy³ przez wprowadzenie do tematu spotkania przed projekcj¹

138 PRZEGLĄD  NOWOTOMYSKI 4(20)2011

Henryk Dedo – wydawca oraz lektor cyklu multimedialnego o wychowaniu – by³ goœciem
drugiego spotkania z cyklu Porozmawiajmy o wychowaniu dzieci



filmu, a nastêpnie przez prowadzenie wraz z Magdalen¹ Kêdzi¹-Kluj, bardzo cieka-
wej dyskusji. Uczestnicy spotkania, podczas projekcji filmu dokumentalnego, po³¹-
czonego z wyk³adem, mogli zapoznaæ siê z doœwiadczeniami amerykañskich rodzi-
ców, których problemy rodzinne oraz wychowawcze zbli¿one s¹ do realiów polskich
jak nigdy dot¹d. 

Ciê¿arowy Wieczór Tytanów 
Na zaproszenie klubu „Maks Tytan” w O³awie dwójka naszych medalistów Mi-

strzostw Polski, Patrycja Piechowiak i Krystian £odyga, pojecha³a 7. grudnia na pre-
sti¿owe zawody w podnoszeniu ciê¿arów pod nazw¹ Wieczór Tytanów. Wraz z naszy-
mi mistrzami na zawody pojechali Wojciech Piechowiak oraz Maciej Strenelok.

Impreza mia³a ciekaw¹ formu³ê, gdy¿ oprócz indywidualnej klasyfikacji punkto-
wej w systemie Sincler`a, zawodnicy walczyli o zwyciêstwo w parach. Krystian, po do-
brym starcie w rwaniu, ustanowi³ nowy rekord ¿yciowy (113 kg). Wynik 238 kg w dwu-
boju pozwoli³ mu zaj¹æ szóste miejsce w klasyfikacji mê¿czyzn. Br¹zowa medalistka
mistrzostw Europy juniorów, Patrycja Piechowiak, zaliczy³a wszystkie szeœæ podejœæ,
uzyskuj¹c w dwuboju 180 kg (rwanie 80 kg, podrzut 100 kg). Tym wynikiem zapewni-
³a sobie srebrny medal w klasyfikacji kobiet, ustêpuj¹c tylko zawodniczce gospoda-
rzy, Agacie Grzegorek. Nasza para sztangistów zajê³a w koñcowej rywalizacji czwarte
miejsce.

Krzysztof Sadowski w Klubie Mi³oœników Podró¿y 
Grudniowe spotkanie w Klubie Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty, w Miejskiej

i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, by³o niezapomnianym spo-
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tkaniem z dalek¹ Tanzani¹, ale przede wszystkim z cz³owiekiem – o. Maciejem Brau-
nem, grodziszczaninem z pochodzenia, misjonarzem, który w tym dalekim kraju,
w wiosce Butiama nad Jeziorem Wiktorii pe³ni sw¹ pos³ugê. Odwiedzi³ go i zrobi³ re-
porta¿ z jego misji Krzysztof Sadowski, dziennikarz Radia Merkury i poznañskiego
oddzia³u Telewizji Polskiej S. A.; wyk³adowca w Wy¿szej Szkole Nauk Humanistycz-
nych i Dziennikarstwa w Poznaniu, który odwiedzi³ go pod koniec lata tego roku.
On to w³aœnie w czwartkowy wieczór, 8 grudnia, opowiedzia³ nowotomyœlanom
o tym, jak wygl¹da prawdziwa Afryka, jak wygl¹da rzeczywistoœæ jej mieszkañców, ja-
kie panuj¹ tam zwyczaje, a przede wszystkim, jak wygl¹da afrykañska codziennoœæ
misjonarza z Wielkopolski. Spotkanie da³o jego uczestnikom wyobra¿enie o niepojê-
tych trudnoœciach, z którymi musi radziæ sobie w dalekiej Tanzanii misjonarz, który
ten kraj i tych ludzi prawdziwie pokocha³. Swoj¹ opowieœæ Krzysztof Sadowski
uatrakcyjni³ reporta¿em radiowym o trudach pracy w tamtejszej spo³ecznoœci, rado-
œciach i marzeniach misjonarza, a tak¿e pokazem zdjêæ. Przywióz³ te¿ ze sob¹ piêkne
afrykañskie ozdoby, bi¿uteriê i tkaniny. 

100. urodziny pani Wiktorii
Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing wraz z kierownikiem Urzêdu Sta-

nu Cywilnego Beat¹ Jakubowsk¹ odwiedzi³ 9 grudnia pani¹ Wiktoriê Jakubowsk¹.
Okazj¹ do tej wizyty by³ wyj¹tkowy jubileusz 100. urodzin pani Wiktorii. Delegacja
z³o¿y³a dostojnej Jubilatce serdeczne ¿yczenia, a tak¿e przekaza³a bukiet kwiatów
oraz kosz s³odyczy. Pani Wiktoria Jakubowska urodzi³a siê 9 grudnia 1911 roku w Ma-
riankowie, w gminie Siedlec. Od 1944 roku jest mieszkank¹ Borui Koœcielnej. Chc¹c
utrzymaæ w³asn¹ rodzinê, ju¿ we wczesnych latach m³odoœci pracowa³a w gospodar-
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stwie nale¿¹cym do Niemców, w ten sposób pomagaj¹c swemu mê¿owi, który by³ ko-
walem. Prowadzi³a równie¿ w³asne, ma³e gospodarstwo rolne. W póŸniejszym okre-
sie pomaga³a w wychowywaniu wnuków, aby jej dzieci mog³y pracowaæ zawodowo.
Pani Wiktoria dochowa³a siê dzieci, 8 wnuków, 13 prawnuków i 2 praprawnuków.
Mieszka wraz z córk¹, otoczona ciep³em, mi³oœci¹ i opiek¹ najbli¿szych.

W œwiecie czarnych p³yt 
W pi¹tek, 9 grudnia, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, zainauguro-

wany zosta³ kolejny cykl spotkañ – W œwiecie czarnych p³yt. Cykl ten zainicjowa³a kilka
miesiêcy temu spo³ecznoœæ Niezale¿nego Forum Nowego Tomyœla. Melomani, mi³o-
œnicy muzyki utrwalonej na winylowym kr¹¿ku oraz ci, którzy z racji m³odego wieku
nie znali dŸwiêku gramofonu, mieli okazjê wys³uchaæ fragmentów p³yt z polsk¹ mu-
zyk¹ z lat 70. i 80. Wybra³ je z w³asnej kolekcji i zaprezentowa³ twórca bloga, poœwiêco-
nego polskiej muzyce rozrywkowej, Szymon Pigla. W klimat lat 70. i 80. wprowadzi³a
goœci spotkania gospodyni wieczoru, bibliotekarka Sylwia Kupiec. Klimatu PRL-
dope³ni³ tak¿e wystrój sali. Nie zabrak³o mebli w stylu art deco i szklanek z metalowy-
mi koszyczkami oraz zabytkowych gramofonów, p³yt i pocztówek dŸwiêkowych.
Oczywiœcie to im poœwiêcona by³a zasadnicza czêœæ wieczoru. 

Motomiko³aje
Na doroczn¹ imprezê Motomiko³aje, 11 grudnia, do Nowego Tomyœla przyjecha-

³o oko³o 70. motocykli z ró¿nych zak¹tków Wielkopolski, m. in. z Grodziska Wlkp.,
Œrody Wlkp., Poznania. Pierwszym punktem programu by³y zabawy z dzieæmi, kon-

KRONIKA                                                                                                                                                                       141

Szymon Pigla zaprezentowa³ sw¹ kolekcjê winylowych p³yt z polsk¹ muzyk¹ z lat 70. i 80. XX w.



kursy, modelowanie balonów i malowanie twarzy. Mo¿na by³o równie¿ zasi¹œæ w po-
licyjnym radiowozie. Podczas ca³ej imprezy wolontariusze PCK prowadzili kwestê,
z której dochód, w wysokoœci 685,77 z³, przeznaczony zosta³ na zakup paczek œwi¹-
tecznych dla dzieci z ubogich rodzin. Na zakoñczenie wyst¹pi³ zespó³ Bustergang ze
Œrody Wlkp. 

Œwi¹teczne opowieœci 
Œwi¹teczne opowieœci pe³ne magicznej treœci – to tytu³ przedœwi¹tecznego cyklu spotkañ

dla dzieci w wieku przedszkolnym, podczas którego najm³odsi mieli okazjê wys³u-
chaæ bo¿onarodzeniowych opowiadañ, wykonaæ prace plastyczne, wspólnie siê ba-
wiæ, ale przede wszystkim poczuæ magiczn¹ atmosferê zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t. 

Zajêcia w Oddziale dla Dzieci nowotomyskiej biblioteki przeprowadzali, od 12
do 20 grudnia, uczniowie z klasy I technikum o specjalizacji mechatronicznej i orga-
nizacji reklamy Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi
w Nowym Tomyœlu. M³odzie¿ wraz z opiekunk¹, Lidi¹ Dudek, przygotowa³a szereg
czytelniczych i plastycznych atrakcji, w których sama aktywnie bra³a udzia³. Czytanie
przy choince gromadzi³o ka¿dego popo³udnia spor¹ grupê dzieci, z entuzjazmem an-
ga¿uj¹cych siê w przygotowane dla nich zabawy. Mimo znacznej ró¿nicy wieku, dzie-
ci i m³odzie¿, poprzez wspólne czytanie, rysowanie i weso³e zabawy obdarzy³y siê wza-
jemn¹ sympati¹ i z niecierpliwoœci¹ wyczekiwa³y kolejnych spotkañ. Uczniowie prze-
pe³nieni pozytywnymi wra¿eniami zadeklarowali, ¿e zdobyte doœwiadczenie w pracy
z najm³odszymi, pragn¹ wykorzystaæ anga¿uj¹c siê w kolejne organizowane dla ma-
luchów przedsiêwziêcia. 
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M³odzi czytelnicy podczas zajêæ przygotowanych przez m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ 
Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi 



W œwi¹tecznych klimatach
Nastrojowy koncert zatytu³owany Pada œnieg, który odby³ siê 13 grudnia w Miej-

skiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, zgromadzi³ w sali wysta-
wowej biblioteki publicznej bardzo liczn¹ grupê publicznoœci, w tym – mo¿na ju¿
chyba powiedzieæ – fanów Jacka Skowroñskiego i wystêpuj¹cych z nim w duecie wo-
kalistek. Tym razem muzykowi i wspania³emu akompaniatorowi towarzyszy³a Mi-
chalina Brudnowska – do niedawna artystka Teatru Muzycznego w Poznaniu. Ciep³y
g³os wokalistki i wspania³y kontakt z publicznoœci¹ sprawi³y, i¿ wszyscy zapomnieli
o deszczu za oknem i zanurzyli siê w atmosferê zimowego, œwi¹tecznego wieczoru.
Zachêceni te¿ przez artystów do wspólnego œpiewania, œpiewali wraz z nimi zarówno
kolêdy polskie np. Dzisiaj w Betlejem, jak i anglojêzyczne: Oh Holy Night, White Christ-
mas, Let it snow, Have yourself a marry, Little Christmas czy zimowe piosenki: Zima lubi
dzieci najbardziej na œwiecie, Pada œnieg, Jest taki dzieñ. Obok piosenek, które by³y prezen-
tem pod choinkê dla czytelników i ¿yczeñ z³o¿onych przyby³ym przez dyrektor bi-
blioteki Lucynê Koñczal-Gnap, bibliotekarki przygotowa³y dla ka¿dego równie¿
s³odk¹ niespodziankê w postaci s³odkiego piernika. Kolêdowy wieczór artyœci zapla-
nowali zakoñczyæ wzruszaj¹c¹ kompozycj¹ Znak pokoju, jednak zaproszona przez
duet do wspólnego kolêdowania publicznoœæ zdecydowa³a o przed³u¿eniu wieczoru.
Na bibliotecznej scenie znalaz³a siê czytelniczka, Teresa Dziewia³towska, która wraz
z pani¹ Michalin¹ wykona³a kolêdê z w³asnymi s³owami do popularnej melodii.
Ostatni w tym roku biblioteczny koncert zakoñczy³y gromkie brawa, rozmowy, ale
i wzajemne ¿yczenia dobrych, spokojnych œwi¹t.
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Michalina Brudnowska i Jacek Skowroñski w œwi¹tecznym repertuarze



Noc Detektywów 
W poszukiwania œw. Miko³aja, które mia³y miejsce w Miejskiej i Powiatowej Bi-

bliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, 16 grudnia zaanga¿owali siê gimnazjaliœci,
którzy wraz z paniami bibliotekarkami przygotowali swoim m³odszym kolegom
wspania³¹ detektywistyczn¹ zabawê. Ich starania wspar³ tak¿e technik kryminalistyki
sier¿. szt. Kamil Moncibowicz z Wydzia³u Kryminalnego Komendy Powiatowej Po-
licji w Nowym Tomyœlu. Jak na prawdziwych detektywów przysta³o, dzieci skutecz-
nie wyœledzi³y w bibliotece Œwiêtego Miko³aja, który oczywiœcie obdarowa³ wszyst-
kich uczestników zabawy s³odkim upominkiem. O 22.00 mali detektywi w towarzy-
stwie rodziców opuszczali bibliotekê z poczuciem dobrze wykonanego zadania.
Œledztwo zakoñczy³o siê sukcesem! Podobnie jak wspó³praca bibliotekarek z ucznia-
mi nowotomyskiego gimnazjum.

Pastora³ka Nowotomyska
Tradycyjnie, w niedzielê poprzedzaj¹c¹ Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, w tym roku 18

grudnia, w muszli koncertowej przy NOK-u spotkali siê: dzieci, m³odzie¿, kupcy,
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych gminy, nauczyciele, harcerze, osoby z grup te-
atralnych dzia³aj¹cych w Nowotomyskim Oœrodku Kultury, aby wcieliæ siê w pasto-
ra³kowe postacie i podzieliæ z mieszkañcami miasta kolêd¹ i op³atkiem. Pastora³kê
Nowotomysk¹ wyre¿yserowa³a, jak co roku, Renata Œmiertelna. Oprawê muzyczn¹
tegorocznego przedœwi¹tecznego wydarzenia zapewni³ Arkadiusz £apiñski oraz bar-
dzo liczny, wielopokoleniowy zespó³ dzia³aj¹cy w Wiejskim Domu Kultury w Borui
Koœcielnej. Przedstawienie wprowadzi³o nowotomyœlan w atmosferê nadchodz¹cych
œwi¹t, da³o te¿ okazjê do spotkania i z³o¿enia sobie ¿yczeñ.
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Sier¿. szt. Kamil Moncibowicz z Wydzia³u Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji 
w Nowym Tomyœlu uczy³ dzieci m. in. jak zabezpieczaæ œlady 



Spotkanie przy choince
Klub Osiedlowy Spó³dzielni Mieszkaniowej zorganizowa³ 20 grudnia plenerowe

Spotkanie przy choince. Zespo³y wokalne dzia³aj¹ce w Klubie Osiedlowym poprowadzi-
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Pastora³ka Nowotomyska odegrana zosta³a w muszli koncertowej

Z „osiedlowej górki” dzieci i doroœli wypuszczali lampiony ze œwi¹tecznymi ¿yczeniami



³y wspólne kolêdowanie, dla uczestników spotkania przygotowano gor¹ce napoje
i œwi¹teczne wypieki, natomiast do dzieci przyby³ Gwiazdor ze s³odyczami. Z „osie-
dlowej górki” na os. Batorego dzieci i doroœli wypuszczali lampiony ze œwi¹tecznymi
¿yczeniami. 

Stajenka betlejemska w mieœcie
W tym roku zmieniona zosta³a koncepcja œwi¹tecznego oœwietlenia miasta.

W sposób szczególny skupiono siê na dekoracji obu placów i deptaków – ul. Mickie-
wicza i deptaka prowadz¹cego do PKO. Na placu Niepodleg³oœci powsta³ bajkowy
zak¹tek, któremu œwi¹tecznego klimatu doda³y sanie z reniferami, œwi¹teczne oœwie-
tlenie fontanny i kosza giganta. Najwiêcej innowacyjnych rozwi¹zañ zastosowano na
placu Chopina. Po raz pierwszy Urz¹d Miejski (za zgod¹ ks. proboszcza) oœwietli³ ko-
œció³ pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa oraz wybudowa³ bo¿onarodzeniow¹ stajen-
kê betlejemsk¹. W szopce znalaz³y siê ruchome figury Œwiêtej Rodziny. Dziêki ich
konstrukcji mo¿na by³o dokonywaæ zmiany pozycji poszczególnych postaci. Na
okres od 23 do 27 grudnia w stajence zamieszka³y zwierzêta z nowotomyskiego ogro-
du zoologicznego, m. in. kozy, owce i os³y, które by³y atrakcj¹ dla najm³odszych no-
wotomyœlan. 

Flaga powstañcza w twoim mieœcie
Dla godnego uczczenia 93. rocznicy Powstania Wielkopolskiego gmina Nowy

Tomyœl w³¹czy³a siê w akcjê Stowarzyszenia Kibiców „Wiara Lecha” pod has³em
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Po raz pierwszy w naszym mieœcie zbudowana zosta³a stajenka 
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Flaga powstañcza w twoim mieœcie. 27 grudnia na ulicach Powstañców Wielkopol-
skich w ca³ej Wielkopolsce zawis³y flagi powstañcze. Urz¹d Miejski w Nowym To-
myœlu tak¿e zakupi³ repliki flag powstañczych, którymi udekorowana zosta³a ul.
Powstañców Wielkopolskich. We flagi powstañcze zaopatrzyli siê równie¿ miesz-
kañcy miasta, którzy wywiesili je przed swoimi domami. Setki zniczy z herbem Le-
cha Poznañ zap³onê³o w ca³ej Wielkopolsce na grobach, przy pomnikach i tabli-
cach upamiêtniaj¹cych Powstanie Wielkopolskie. Wszystko to w ramach akcji Sto-
warzyszenia Kibiców „Wiara Lecha” – Wielkopolanie – Powstañcom. O poleg³ych pa-
miêtali kibice „Lecha” z Nowego Tomyœla, którzy w 93. rocznicê wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego odwiedzili groby powstañców na cmentarzach w Nowym To-
myœlu, Wytomyœlu i w Bolewicach. Znicze zapalono równie¿ pod Pomnikiem Po-
wstañców Wielkopolskich. W tym samym czasie, kiedy kibice „Lecha” w Poznaniu
odpalali race na historycznej trasie przejazdu Ignacego Jana Paderewskiego z dwor-
ca kolejowego do hotelu Bazar, nowotomyscy kibice odpalili race na pl. Niepodle-
g³oœci w Nowym Tomyœlu. 

Ku pamiêci zwyciêskiego zrywu powstañczego Wielkopolan
27 grudnia na placu Niepodleg³oœci odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna poœwiê-

cona 93. rocznicy zwyciêskiego zrywu powstañczego Wielkopolan. Liczne delegacje
z³o¿y³y pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich wi¹zanki kwiatów, oddaj¹c
tym samym ho³d wszystkim znanym i bezimiennym bohaterom ziemi wielkopol-
skiej. W okolicznoœciowym przemówieniu Burmistrz Henryk Helwing podkreœli³, i¿
powstañcom w zwyciêstwie pomog³a miêdzy innymi niez³omna wola i upór w d¹¿e-

Kibice „Lecha” z Nowego Tomyœla uczcili pamiêæ powstañców wielkopolskich



niu do odzyskania niepodleg³oœci i chêæ pokazania œwiatu, ¿e miejsce Wielkopolski
jest w granicach pañstwa polskiego. Po przemówieniu Burmistrza zosta³ odczytany
Apel Poleg³ych ku czci wszystkich powstañców wielkopolskich. Uroczystoœæ odby³a
siê w asyœcie kompanii honorowej z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej
im. gen. broni Józefa Dowbor-Muœnickiego. Oprawê historyczn¹ uroczystoœci za-
pewnili, ubrani w powstañcze mundury, cz³onkowie Towarzystwa Dzia³añ Histo-
rycznych, którego patronem jest Feliks Piêta, powstaniec wywodz¹cy siê z ziemi no-
wotomyskiej.

Wielkopolanie pod broni¹ – promocja ksi¹¿ki dra Marka Rezlera 
W zwi¹zku z obchodami 93. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w sa-

li wystawowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu odby-
³a siê 28 grudnia, zorganizowana wspólnie z nowotomyskim ko³em Towarzystwa Pa-
miêci Powstania Wielkopolskiego, promocja ksi¹¿ki dra Marka Rezlera Wielkopolanie
pod broni¹ 1768 – 1921. Na spotkanie z autorem przybyli zainteresowani problematy-
k¹ regionaln¹ nowotomyœlanie oraz umundurowani cz³onkowie Towarzystwa Dzia-
³añ Historycznych im. Feliksa Piêty z Bukowca. Przyby³ych powitali dyrektor biblio-
teki Lucyna Koñczal – Gnap oraz prezes ko³a TPPW w Nowym Tomyœlu, Szymon
Konieczny. Wieczór autorski, którego g³ówn¹ bohaterk¹ by³a ksi¹¿ka traktuj¹ca
o udziale Wielkopolan w powstaniach narodowych – od konfederacji barskiej po
trzecie powstanie górnoœl¹skie – mia³ wyj¹tkow¹ formê dialogu miêdzy dwoma histo-
rykami. Z autorem ksi¹¿ki dr. Markiem Rezlerem, poznañskim historykiem specja-
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Uroczystoœæ odby³a siê w asyœcie kompanii honorowej z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej
im. gen. broni Józefa Dowbor-Muœnickiego
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lizuj¹cym siê w historii wojskowoœci, badaniu dziejów Polski i Wielkopolski rozma-
wia³ dr Bogumi³ Wojcieszak – historyk, nauczyciel akademicki i badacz o zaintereso-
waniach regionalnych, szczególnie dotycz¹cych powiatu nowotomyskiego. Znawcy
historii regionalnej przeanalizowali problemy podejmowane na kartach nowej ksi¹¿-
ki dr. Marka Rezlera, udzia³ Wielkopolan w polskich walkach zbrojnych i fenomen
skutecznoœci walk z udzia³em mieszkañców tego regionu, a tak¿e mity zwi¹zane ze
wspomnianym okresem historycznym. O wyj¹tkowoœci ksi¹¿ki zadecydowa³a nie tyl-
ko zawartoœæ treœciowa, ale równie¿ estetyka wydania, wzbogaconego o 16 barwnych
plansz autorstwa Leszka Roœciszewskiego, przedstawiaj¹cych powstañców wielkopol-
skich, szczegó³y ich uzbrojenia i umundurowania w ró¿nych okresach. 

Tekst: Marzena Kortus, Izabela Putz

Zdjêcia: Archiwum Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, Miejskiej i Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, LKS „Budowlani”,
Klubu Osiedlowego Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu oraz Marzena Matusiak
i Monika Miesi¹c

Dr Marek Rezler w rozmowie z cz³onkami Towarzystwa Dzia³añ Historycznych 
im. Feliksa Piêty z Bukowca
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Mieczys³aw Janas – mieszkaniec W¹sowa, œlusarz, renci-
sta. Prowadzi ma³e gospodarstwo rolne, hoduje pszczo³y.
Interesuje siê histori¹ lokaln¹ i przyrod¹. Jest inicjatorem
upamiêtniania grobów wojennych Polaków i ¯ydów na
cmentarzu w Wytomyœlu. Popularyzator wiedzy historycz-
nej o regionie.

Ma³gorzata Kasperczak – pracownik Miejsko Gminnego
Oœrodka Kultury „Taklamakan” w Opalenicy z wielolet-
nim sta¿em. W latach 1983-2005 sekretarz redakcji „Echa
Opalenickie”, adiustator i korektor.

Marzena Kortus – zastêpca naczelnika Wydzia³u Rozwo-
ju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu. Za-
interesowania: literatura, fotografia i kulinaria. Publiko-
wa³a w prasie codziennej i periodykach: Kronika Wielko-
polski i Przegl¹d Wielkopolski.

Sylwia Kupiec – kulturoznawca, pracownik Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. Za-
interesowania: socjologia kultury, wspó³czesne zjawiska
spo³eczno – kulturowe, media tradycyjne i elektroniczne,
najnowsza historia Polski, muzyka, film.

Izabela Putz – romanistka, pracownik Miejskiej i Powia-
towej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. Dzienni-
karka tygodnika Nasz Dzieñ po Dniu. Zainteresowania:
psychologia spo³eczna, realia spo³eczno-polityczne, kultu-
ra Bia³orusi i Ukrainy, a tak¿e muzyka i literatura francu-
ska. 

Aleksandra Tabaczyñska – dziennikarka zwi¹zana ze œro-
dowiskiem mediów chrzeœcijañskich, absolwentka Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Podyplomo-
wych Studiów Dziennikarskich na UAM. Cz³onek Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej, redaktor
naczelny dwumiesiêcznika Jego Serce. Wspó³pracuje m.in.
z Przewodnikiem Katolickim. Zainteresowania: literatura
polska od pozytywizmu po miêdzywojnie, XIX. wieczne
malarstwo.
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Maria Tyszkowska – absolwentka Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Muzycznej, emerytowana nauczycielka przedmio-
tów ogólnomuzycznych w Pañstwowej Szkole Muzycznej
I stopnia im. W Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu, w la-
tach 1983-1988 jej dyrektor, a od 1996 do 2002 r. wice-
dyrektor. Zainteresownia: muzyka, wycieczki rowerowe
i podró¿e. Jest cz³onkiem zarz¹du NTK.

Bogumi³ Wojcieszak – od 40 lat opaleniczanin z wyboru,
absolwent UAM w Poznaniu, doktor nauk humanistycz-
nych, adiunkt w Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania i Bankowo-
œci w Poznaniu. Politolog, historyk i regionalista, autor
ponad 400 publikacji. Naukowo zajmuje siê histori¹ pol-
skiej myœli oraz kultury politycznej, g³ównie w latach za-
borów. 


