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Przestêpczoœæ w powiecie nowotomyskim w latach 1935-1939

Tadeusz Janicki 

Granica, kryzys i polityka.
£amanie prawa i jego uwarunkowania 
w powiecie nowotomyskim w latach 30. XX wieku 

Przys³owie mówi¹ce, ¿e „okazja czyni z³odzieja”, mo¿e stanowiæ motto rozwa¿añ do-
tycz¹cych ³amania prawa na obszarach nadgranicznych. Samo istnienie granicy stwarza
bowiem mo¿liwoœæ, a czasami wrêcz prowokuje, do dzia³añ zwi¹zanych z przemytem
towarów i ludzi. Powy¿sza regu³a w okresie II Rzeczypospolitej dotyczy³a równie¿ po-
wiatu nowotomyskiego, gdy¿ by³ on w tym czasie obszarem nadgranicznym. Ponadto na
jego terenie znajdowa³o siê najwa¿niejsze na zachodnim odcinku granicy polsko-niemiec-
kiej przejœcie graniczne w Zb¹szyniu, co w zasadniczy sposób wp³ynê³o na charakter
i strukturê przestêpczoœci na tym terenie. 

Jednak granica pañstwowa nie by³a jedyn¹ przyczyn¹ wchodzenia w konflikt z pra-
wem przez mieszkañców powiatu nowotomyskiego. Wœród pozosta³ych mo¿na wymie-
niæ sk³onnoœæ czêœci populacji do szukania ³atwego zarobku czy te¿ gwa³townych zacho-
wañ skutkuj¹cych kradzie¿ami, uszkodzeniami cia³a i zak³ócaniem spokoju publicznego
oraz kryzys gospodarczy w Polsce, którego skutki by³y odczuwalne do koñca lat 30. Po-
dobnie jak w ca³ej Polsce kryzys negatywnie wp³yn¹³ na gospodarkê powiatu doprowa-
dzaj¹c do bankructwa wielu placówek gospodarczych, ogólnego zubo¿enia spo³eczeñ-
stwa i powstania ponad 800 osobowej grupy bezrobotnych (w 1934), którzy stosunko-
wo czêsto wchodzili w konflikt z prawem1. 

Ponadto w omawianym okresie powiat nowotomyski by³ aren¹ gor¹cych sporów po-
litycznych pomiêdzy silnym na tym terenie Stronnictwem Narodowym a Sanacj¹, która
wykorzystywa³a aparat pañstwowy do szykanowania i karania przeciwników politycz-
nych. W zwi¹zku z powy¿szym w omawianym okresie mo¿na wyró¿niæ na terenie po-
wiatu przestêpstwa kryminalne, gospodarcze i karno-administracyjne.

Podstawê Ÿród³ow¹ rozwa¿añ dotycz¹cych przestêpczoœci w powiecie nowotomy-
skim w pierwszym rzêdzie stanowi¹ materia³y archiwalne pochodz¹ce z Archiwum Pañ-
stwowego w Poznaniu oraz Archiwum Stra¿y Granicznej w Szczecinie2. 

Wspomniane Ÿród³a pozwalaj¹ na stosunkowo dok³adn¹ charakterystykê struktury
iloœciowej przestêpczoœci kryminalnej i gospodarczej. Zawieraj¹ jednak zdecydowanie
mniej informacji na temat przestêpstw okreœlanych jako karno – administracyjne. Z re-

3

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI



gu³y milcz¹ równie¿ na temat pochodzenia spo³ecznego sprawców, szczególnie tych
z ni¿szych warstw spo³ecznych, którzy liczebnie dominowali w tej grupie. W dokumen-
tach poœwiêconych przestêpczoœci czêsto okreœlano ich zbiorowym mianem mêtów spo-
³ecznych, bezrobotnych lub ludzi bez zajêcia. 

W grupie przestêpstw kryminalnych zdecydowanie dominowa³y kradzie¿e stanowi¹-
ce od 66% w 1935 r. do 35% w 1938 r. wszystkich zarejestrowanych przypadków. Na
dalszych miejscach w statystyce policyjnej znajdowa³y siê nielegalne przekraczanie grani-
cy od 4% w 1935 r. do 27% w 1938 r. oraz nielegalne posiadanie broni od 9% w 1935
r. do 4% w 1938 r. Spoœród pozosta³ych 40 kategorii przestêpstwa takie jak obraza na-
rodu, zniewa¿enie urzêdnika, puszczanie w obieg fa³szywych monet, oszustwa i ciê¿kie
uszkodzenie cia³a stanowi³y od 1-3% ogólnej liczby zarejestrowanych przestêpstw, a od-
setek pozosta³ych nie przekracza³ 1% lub ich wystêpowanie by³o incydentalne3. 

Tabela 1 
Liczba przestêpstw kryminalnych zarejestrowanych przez Policjê Pañstwow¹
w powiecie Nowy Tomyœl w latach 1935 – 1939

•ród³o: Archiwum Pañstwowe w Poznaniu, Komenda Powiatowa Policji Pañstwowej 
(APP KP PP) w Nowym Tomyœlu, syg. 157, k. 13-19

Tabela 2
Dominuj¹ce pod wzglêdem liczbowym rodzaje przestêpstw kryminalnych
w powiecie nowotomyskim w latach 1935 – 1939

•ród³o: APP KP PP w Nowym Tomyœlu, sygn. 157, k. 13-19
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Rok 1935 1936 1937 1938 1939 

Liczba przestêpstw  2569 2848 2105 1757 927 
 

Rok 
Rodzaj 

przestêpstwa 1935 1936 1937 1938 
1939 
I-VII 

Kradzie¿e 1699 1477 1212 819 338 
Nielegalne 

przekraczanie 
granicy 

128 174 362 484 268 

Nielegalne 
posiadanie broni 

255 278 57 71 38 

Oszustwa 87 129 136 55 42 
Zak³ócanie 

spokoju 
publicznego 

101 83 64 150 94 

Puszczanie w 
obieg fa³szywych 

monet 
93 116 124 67 11 



Dane zawarte w tabeli 2. jednoznacznie potwierdzaj¹ dominuj¹c¹ pozycjê kradzie¿y
wœród najczêœciej pope³nianych przestêpstw w powiecie nowotomyskim w latach 1935
– 1939. W statystykach policyjnych rozró¿niano ich 11 rodzajów: kasowe z w³ama-
niem, kieszonkowe, z wozów, kradzie¿e œrodków lokomocji (w 99% chodzi³o o rowe-
ry), kolejowe, mieszkaniowe, koni, byd³a, z pola, z lasu i inne. Do najczêstszych nale¿a³y
kradzie¿e œrodków lokomocji, mieszkaniowe, z pola, z lasu i inne. Szczególnie liczna by-
³a ostatnia kategoria, obejmuj¹ca ró¿nego rodzaju drobne kradzie¿e dokonane bez w³a-
mania i rozboju (m. in. pieniêdzy, ¿ywnoœci, p³odów rolnych, owoców, warzyw, odzie-
¿y, bielizny poœcielowej, butów i innych przedmiotów, a nawet pszczó³) nie mieszcz¹ce
siê w istniej¹cych kategoriach. Ich wykrywalnoœæ (podobnie jak w przypadku kradzie¿y
mieszkaniowych) w porównaniu do innych kategorii by³a stosunkowo niska i waha³a siê
na poziomie oko³o 60%. Mo¿liwoœæ identyfikacji i z³apania z³odzieja oraz odzyskania
skradzionych rzeczy by³a niewielka, gdy¿ czêsto kradzione przedmioty by³y jedynie ga-
tunkowo oznaczone (p³ody rolne, warzywa, owoce, drewno) oraz szybko konsumowa-
ne przez sprawców4. 

Tabela 3
Liczebnoœæ poszczególnych rodzajów kradzie¿y w powiecie nowotomyskim 
w latach 1935 – 1939

•ród³o: APP KP PP w Nowym Tomyœlu, sygn. 132 i 157, k. 13-19

Ogólna liczba kradzie¿y w latach 1935 – 1939 mia³a tendencjê wyraŸnie malej¹c¹,
gdy¿ pomiêdzy 1935 a 1938 r. zmniejszy³a siê o ok. 50 %. Tendencja spadkowa
wystêpowa³a równie¿ w 1939 r. choæ statystyka z wiadomych wzglêdów objê³a jedynie
7 pierwszych miesiêcy tego roku. Jednak porównanie danych dotycz¹cych pierwszego
pó³rocza 1939 r. do analogicznych okresów w 1937 i 1938 r. wykazuje dalszy wyraŸny
spadek liczby kradzie¿y stanowi¹cy kontynuacjê wczeœniejszego trendu. 
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Rok 
Rodzaj kradzie¿y 

 1935 1936 1937 1938 
1939 
I-VII 

kasowe z 
w³amaniem 

- 1 2 1 - 

kieszonkowe 4 4 8 1 3 
z wozów 11 12 10 4 2 
œrodków 
lokomocji 

185 165 78 86 27 

kolejowe 4 5 11 21 11 
mieszkaniowe 263 167 106 138 76 

koni 2 - - 2 - 
byd³a 3 3 - 2 - 
z pola 259 119 219 5 1 
z lasu 263 184 119 3 - 
inne 705 817 659 470 218 

Razem 1699 1477 1212 819 338 
 



Trudno jednoznacznie wskazaæ przyczyny tak radykalnego spadku tej kategorii
przestêpstw. Niew¹tpliwie pewien wp³yw mia³y: poprawiaj¹ca siê od 1936 r. sytuacja
gospodarcza i spadek bezrobocia oraz coraz wiêksza aktywnoœæ policji, s³u¿by granicznej
i administracji pañstwowej zwi¹zana z narastaniem od 1938 r. zagro¿enia niemieckiego,
które w pasie nadgranicznym traktowano z ca³¹ powag¹. W ten sposób z jednej strony
zanika³y czynniki popychaj¹ce do kradzie¿y a z drugiej podnosi³ siê poziom nadzoru
i zwi¹zane z tym ryzyko schwytania. 

Z punktu widzenia wysokoœci szkód powodowanych przez z³odziei dominowa³a
drobna kradzie¿ o wartoœci od kilku do kilkudziesiêciu z³otych. Kradzie¿ wiêkszych kwot
lub przedmiotów o du¿ej wartoœci zdarza³a siê rzadko. Wœród nielicznych przyk³adów
tego typu zdarzeñ mo¿na wymieniæ defraudacjê ponad 15 tys. z³. przez wy¿szego
urzêdnika w jednej z kas oszczêdnoœciowych, kradzie¿ ok. 7 tys. z³ przez rachmistrza
zarz¹du miejskiego w Opalenicy oraz bezprawne pobieranie i przyw³aszczenie kilkuset
z³otych przez wójta z Kuœlina5. 

Kradzie¿y dopuszczali siê przedstawiciele wszystkich grup spo³ecznych i narodowo-
œciowych, choæ pod wzglêdem liczbowym bez w¹tpienia dominowali niezamo¿ni Polacy.
W czasach kryzysu kradzie¿ sta³a siê form¹ samozaopatrzenia w podstawowe artyku³y
konieczne do ¿ycia. W tym celu mieszañcy miast i wsi m. in. zabierali p³ody rolne z pola
i drewno z lasu. Te tzw. kradzie¿e z koniecznoœci traktowano jako niezbyt chwalebn¹ ale
konieczn¹ formê radzenia sobie w trudnych czasach6. 

Opinia publiczna nie popiera³a tego typu dzia³añ, ale jednoczeœnie nie piêtnowa³a ich
zbyt zdecydowanie (oczywiœcie poza poszkodowanymi), a nawet odnosi³a siê do nich
z pewna doz¹ zrozumienia. W zwi¹zku z powszechnoœci¹ powy¿szego nastawienia po-
licja planowa³a nawet zwróciæ siê o pomoc do duchownych, z proœb¹ o przypomnienie
wiernym w koœcio³ach, ¿e zabieranie ¿ywnoœci z pó³ i drewna z lasu to kradzie¿ i grzech.
Oczywiœcie pob³a¿liwoœæ spo³eczna nie obejmowa³a cz³onków œrodowisk przestêpczych
(z regu³y dobrze znanych w spo³ecznoœciach lokalnych), którzy kradzie¿ traktowali jako
g³ówne Ÿród³o dochodów. 

Poza kradzie¿ami najczêœciej pope³nianym przestêpstwem kryminalnym w powiecie
nowotomyskim by³o nielegalne przekraczanie granicy. Jak wynika z tabeli 2 liczba zatrzy-
manych z tego tytu³u w omawianym okresie systematycznie ros³a. Trzeba przy tym pa-
miêtaæ, ¿e rzeczywista liczba osób, którzy podjêli zakoñczon¹ powodzeniem próbê nie-
legalnego przekroczenia granicy by³a z ca³¹ pewnoœci¹ znacznie wiêksza. Œwiadcz¹ o tym
m. in. raporty polskiego MSW i ambasady polskiej w Berlinie szacuj¹ce liczbê Polaków
przebywaj¹cych nielegalnie w III Rzeszy na 12 – 18 tys. 7.

Poza przemytnikami najczêœciej granicê nielegalnie przekraczali polscy robotnicy
sezonowi udaj¹cy siê do pracy w Niemczech. Przechodz¹c przez tzw. „zielon¹ granicê”
unikali op³at zwi¹zanych z wydawaniem paszportu i pozwolenia na wyjazd, które
w porównaniu do ich zarobków stanowi³y znacz¹c¹ sumê. Migracje robotników
sezonowych wynika³y z jednej strony z wielkiego zapotrzebowania na robotników
rolnych w Niemczech, z drugiej zaœ z przeludnienia i braku pracy na polskiej wsi.
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W nielegalnym przekraczaniu granicy (podobnie jak to by³o z kradzie¿¹ p³odów
rolnych) wystêpowa³a sezonowoœæ (tabela 4). Ze wzglêdów naturalnych liczba kradzie-
¿y rolnych mala³a zim¹ a nastêpnie od wiosny a¿ do jesieni systematycznie ros³a. Prze-
stêpstwa graniczne równie¿ nasila³y siê w okresie wiosenno – letnim, gdy bujna roœlin-
noœæ u³atwia³a niedostrze¿one przekraczanie granicy. Przemytnicy byli szczególnie ak-
tywni od kwietnia do lipca, a nastêpnie w okresie przedœwi¹tecznym, od paŸdziernika do
grudnia. Z kolei robotnicy sezonowi z Polski do Niemiec przechodzili od lutego do
kwietnia, a do kraju wracali póŸn¹ jesieni¹, czyli równie¿ w okresie przedœwi¹tecznym od
paŸdziernika do grudnia8. 

Tabela 4

Sezonowoœæ wybranych kategorii przestêpstw w powiecie nowotomyskim
w latach 1935 i 1937

•ród³o: APP KP PP w Nowym Tomyœlu, sygn. 157, k. 13-19

Znacz¹c¹ grupê osób nielegalnie przekraczaj¹cych granicê stanowili Niemcy. Powy¿-
sze przekroczenia wynika³y z chêci podtrzymywania kontaktów z rodzinami po drugiej
stronie granicy i przemytem, ale równie¿ by³y zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ polityczn¹ (z re-
gu³y na szkodê pañstwa polskiego) ró¿nego rodzaju szkoleniami wojskowymi i politycz-
nymi na które œci¹gano do Rzeszy zwolenników NSDAP z Wielkopolski oraz d¹¿eniem
do unikniêcia przez m³odych Niemców s³u¿by wojskowej w polskiej armii. Od jesieni
1938 r. pod wp³ywem rozkazów p³yn¹cych z Rzeszy i pog³osek rozsiewanych na pogra-
niczu powy¿sze ucieczki stawa³y siê coraz liczniejsze. 

Przyk³adowo z dwóch wsi Strzy¿ew i Przychodzko tylko jednego dnia 10 maja
1939 r. zbieg³o 67 osób. Apogeum ucieczek nast¹pi³o w lipcu i sierpniu. Tylko w ci¹gu
jednego tygodnia od 20 do 26 sierpnia 1939 r. , a wiêc tu¿ przed agresj¹, z terenu po-
wiatu nowotomyskiego zbieg³y 262 osoby 9. 

Poza kradzie¿ami i nielegalnym przekraczaniem granicy na uwagê zas³uguje równie¿
du¿a iloœæ ujawnionych przypadków nielegalnego posiadania broni, handlu broni¹ i amu-
nicj¹ oraz jej u¿ycia. Pomimo up³yniêcia ponad 15 lat od zakoñczenia I wojny œwiatowej
i Powstania Wielkopolskiego, zdobyta wtedy broñ pozostawa³a w posiadaniu
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Miesi¹c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1935 3 1 3 2 4 15 31 74 96 28 1 1 
 

Kradzie¿e 
 z pola 

1937 1 4 - 1 6 41 82 79 46 29 6 3 

1935 5 7 9 12 9 12 19 13 5 6 19 12 Nielegalne 
przekraczanie 

granicy 1937 15 11 13 32 21 15 65 46 45 16 29 54 



mieszkañców powiatu, a sporadycznie robiono z niej u¿ytek. Jednak jak wynika z tabeli
2 liczba ujawnionych przypadków systematycznie mala³a10. 

Wœród pozosta³ych przestêpstw kryminalnych wystêpuj¹cych w powiecie
nowotomyskim mo¿na wymieniæ (kolejnoœæ wg liczby wystêpowania): zniewaga i czynna
napaœæ na urzêdnika oraz inne przestêpstwa przeciw w³adzom i urzêdom, fa³szowanie
dokumentów, ciê¿kie uszkodzenie cia³a, k³usownictwo, opilstwo, podpalenia,
kuplerstwo i sutenerstwo oraz inne przestêpstwa na tle seksualnym, w tym czyny
nierz¹dne z nieletnimi. W latach 1935 -1939 w powiecie zanotowano 6 zabójstw
i 5 usi³owañ zabójstwa oraz 6 przypadków dzieciobójstwa11. Jak z powy¿szego wynika
przypadki najciê¿szych zbrodni przeciwko zdrowiu i ¿yciu by³y rzadkie. Podobnie jak
wywo³uj¹ce szczególne spo³eczne oburzenie przypadki czynów nierz¹dnych
z ma³oletnimi12. Osobn¹ kategoriê przestêpstw karnych stanowi³y sprawy
o szpiegostwo, których liczba w omawianym okresie systematycznie ros³a. O dzia³alnoœæ
tego typu oskar¿ano zarówno Polaków jak i Niemców. Brak jednak dok³adnych danych
statystycznych dotycz¹cych tej kategorii przestêpstw. 

Przestêpczoœæ gospodarcza
Przestêpczoœæ gospodarcza w powiecie nowotomyskim by³a œciœle zwi¹zana z jego

nadgranicznym po³o¿eniem, gdy¿ najliczniejsz¹ grupê przestêpstw tego typu stanowi³y
bowiem te bezpoœrednio lub poœrednio zwi¹zane z przemytem. 

Sam przemyt w powiecie nowotomyskim by³ zjawiskiem nowym gdy¿ pojawi³ siê na
tym terenie dopiero po I wojnie œwiatowej w zwi¹zku z wytyczeniem granicy
pañstwowej pomiêdzy Polsk¹ a Niemcami. Jednak ze wzglêdu na warunki naturalno
przyrodnicze nielegalne przekraczanie granicy na jej odcinku nowotomyskim by³o
wyj¹tkowo ³atwe. Dlatego wiod³y têdy cztery g³ówne szlaki przemytnicze, choæ
nielegalne przekraczanie granicy by³o mo¿liwe praktycznie na ca³ej jej d³ugoœci. 

Wspomniane g³ówne szlaki przemytnicze w powiecie nowotomyskim (od po³udnia
ku pó³nocy) to:

1. szlak Schloss-Neudorf – Nowa Wieœ Zb¹ska – w wyniku z³ego wytyczenia granicy
istniej¹ca w tym miejscu wieœ podzielona zosta³a na dwie czêœci (polsk¹ i niemieck¹), co
ze wzglêdu na bliskoœæ zabudowañ oraz posiadanie nieruchomoœci przez jej
mieszkañców po obu stronach granicy dawa³o mo¿liwoœæ praktycznie codziennego
legalnego i nielegalnego przekraczania granicy i uprawiania przemytu13

2. szlak Neu-Bentschen – Zb¹szyñ – Nowy Tomyœl – przemyt przebiega³ w terenie
lesistym wzd³u¿ linii kolejowej Poznañ – Berlin

3. zlak Tierschtiegel – Trzciel – Przychodowo i Stary Folwark – w tym wypadku
równie¿ dosz³o do podzia³u miejscowoœci Trzciel na dwie czêœci, co stwarza³o dogodne
warunki do przemytu

4. szlak Zielomischel – Neu-Görzig – Dormowo i Jab³onka Stara – przemytowi
sprzyja³ przebieg granicy w lesistym terenie nad rzek¹ Obr¹ i jeziorami znajduj¹cymi siê
na pó³noc od Trzciela. 
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Szlaki przemytnicze powiatu
nowotomyskiego 
(Archiwum Stra¿y Granicznej)



W nielegalnej ponad granicznej wymianie towarowej zdecydowanie dominowa³
przemyt do Polski a jak to wtedy okreœlano wymyt do Niemiec stanowi³ jej znikom¹
czêœæ. 

Wœród towarów przemycanych do Polski zdecydowanie przewa¿a³y: sacharyna,
zapalniczki i kamienie do zapalniczek, tytoñ, maszyny i czêœci zamiennie oraz rowe-
ry i czêœci zamienne do rowerów. Pod wzglêdem wartoœci stanowi³y one ok. 90%
przemycanych towarów (w latach 1934 i 1935). Do koñca omawianego okresu
nie straci³y one dominuj¹cej pozycji choæ przemytnicy elastycznie reagowali sytu-
acjê rynkow¹ w Polsce i w latach 1936 – 1938 zwiêkszyli przemyt tkanin we³nia-
nych i jedwabnych oraz scyzoryków i zegarków. Poza wspomnianymi towarami
przez granicê w mniejszych iloœciach przenoszono lub przewo¿ono miêdzy inny-
mi: karty do gry, aparaty fotograficzne, radioodbiorniki, maszyny do pisania,
brzytwy i przybory fryzjerskie, sztuæce, odzie¿, wyroby futrzarskie, obuwie,
przyprawy i bakalie, spirytus ska¿ony, eter oraz kosmetyki i inne substancje che-
miczne. Z kolei g³ównymi produktami wywo¿onymi z Polski do Niemiec by³y
produkty spo¿ywcze: miêso wieprzowe i wo³owe, wêdliny i t³uszcze, a tak¿e ¿y-
we konie, krowy, œwinie i drób14. 

Przemyt sacharyny, zapalniczek i tytoniu wynika³ z istnienia wysokich cen mono-
polowych w Polsce na cukier, zapa³ki oraz tytoñ i papierosy, co sprawia³o, ¿e chêt-
nie nabywano tañsze zamienniki. Poza tym by³y to towary szczególnie dobrze nada-
j¹ce siê do przemytu: ma³e i lekkie, co by³o szczególnie wa¿ne przy nielegalnym
przekraczaniu granicy. 

Wœród przemytników zatrzymanych przez stra¿ników z Wolsztyñskiego Inspek-
toratu Granicznego (obejmuj¹cego powiaty nowotomyski i wolsztyñski) dominowa-
li Polacy, którzy w latach 1934 – 1937 stanowli 92-95% zatrzymanych (w tym by-
³o ok. 65% mê¿czyzn i 35 % kobiet). Pozosta³¹ czêœæ stanowili Niemcy, choæ zano-
towano równie¿ pojedyncze przypadki przemytu przez: Rosjan, Czechos³owaków,
Amerykanów, Francuzów, Anglików a nawet jednego Chiñczyka. W latach 1934-
1937 stra¿nicy z Wolsztyñskiego Inspektoratu Granicznego zatrzymywali na prze-
mycie œrednio ok. 420 osób rocznie15. 

Z opinii Stra¿y Granicznej wynika, ¿e przemytem w powiecie nowotomyskim zaj-
mowali siê g³ównie mieszkañcy miejscowoœci nadgranicznych wykorzystuj¹c mo¿li-
woœæ wielokrotnego przekraczania granicy i swoje kontakty rodzinne i towarzyskie
w Niemczech czêsto siêgaj¹ce jeszcze czasów rozbiorowych. Z regu³y by³ to prze-
myt indywidualny, choæ zarejestrowano równie¿ przyk³ady wiêkszych grup zajmu-
j¹cych siê tym procederem, w których wspó³pracowali Polacy i Niemcy z miejsco-
woœci nadgranicznych, ale tak¿e z Berlina i Poznania. Dla mieszkañców tej czêœci po-
granicza wielkopolskiego przemyt stanowi³ swoiste novum, którym zajêli siê doraŸ-
nie z braku innych Ÿróde³ zarobkowania. 

W odró¿nieniu od po³udnia Wielkopolski (okolice Kêpna i Wielunia) gdzie prze-
myt mia³ d³ugoletni¹ tradycjê w omawianej okolicy nie cieszy³ siê on presti¿em
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i wiêkszym spo³ecznym poparciem. W odniesieniu do omawianego powiatu brak in-
formacji o istnieniu osób zajmuj¹cych siê przemytem zawodowo16. 

Przemyt nastêpowa³ przez legalne przejœcia graniczne (drogowe i kolejowe) oraz
przez tzw. „zielon¹ granicê”. Towary przemycano m. in. w baga¿u podró¿nym,
w specjalnych pasach pod ubraniem, w skrytkach wykonanych w samochodach, wa-
gonach kolejowych i pod p³odami rolnymi na wozach konnych. Szczególna form¹
przemytu by³o przepêdzanie ¿ywych zwierz¹t przez wspomnian¹ ju¿ „zielon¹ gra-
nicê”17. 

Drug¹ grupê przestêpstw gospodarczych stanowi³y te zwi¹zane z ³amaniem prze-
pisów skarbowych i monopolowych. W tej grupie wyraŸnie dominowa³y: nielegalny
handel domokr¹¿ny, prowadzenie warsztatu rzemieœlniczego lub innej dzia³alnoœci
gospodarczej bez zezwolenia oraz nielegalna uprawa tytoniu. Poza tym najczêstszy-
mi przestêpstwami gospodarczymi by³y: wytwarzanie i u¿ywanie zapalniczek bez
op³aty stemplowej, nie ostemplowane rachunki firm zagranicznych (chodzi³o o uni-
kanie podatku obrotowego), nielegalny obrót walut¹ i papierami wartoœciowymi,
handel towarami pochodz¹cymi z przemytu, k³usownictwo i nielegalne rybo³ów-
stwo, bimbrownictwo i odka¿anie denaturatu, produkcja syropu a nawet warzenie
soli18. 

Sprawcami powy¿szych przestêpstw ujawnionych na terenie powiatu nowotomy-
skiego byli zarówno jego mieszkañcy jak i osoby przyjezdne (szczególnie domokr¹¿-
cy). Niestety dane statystyczne dotycz¹ce tej kategorii przestêpstw maj¹ charakter
wyrywkowy i nie pozwalaj¹ na jego dok³adniejsz¹ charakterystykê iloœciow¹. Dla
przyk³adu mo¿na jedynie podaæ, ¿e jedynie Stra¿ Graniczna za nielegalny handel do-
mokr¹¿ny na terenie powiatów wolsztyñskiego i nowotomyskiego zatrzyma³a
w 1934 r. 282, w 1935 r. 287 a w 1936 r. 163 osoby19. 

Obok tej s³u¿by zwalczaniem przestêpczoœci gospodarczej zajmowa³a siê rów-
nie¿ policja i s³u¿by skarbowe w œcis³ym wspó³dzia³aniu z w³adzami monopoli pañ-
stwowych, które nagradza³y urzêdników premiami finasowymi za wykrycie prze-
stêpstwa, siêgaj¹cymi od 50 – 75% wartoœci ujêtego towaru, które pochodzi³y z kie-
szeni dokonuj¹cego przestêpstwa. Osobiste zainteresowanie materialne sprawi³o,
¿e zgodnie z ocenami z tamtego okresu, osi¹gniêto w tej dziedzinie wy¿szy ni¿
w wypadku przemytu stopieñ wykrywalnoœci20. 

Przestêpstwa karno – administracyjne
Osobn¹ grupê przestêpstw (w œwietle obowi¹zuj¹cego w drugiej po³owie lat 30.

prawa) stanowi³y przestêpstwa karno-administracyjne (w tym polityczne). Prze-
stêpczoœæ tego typu dzieli³a siê na dwie wyraŸne grupy. Do pierwszej nale¿a³y wy-
kroczenia zwi¹zane z ³amaniem prawa o ruchu drogowym (najczêstszym przypad-
kiem by³a jazda rowerem bez karty rowerowej i oœwietlenia w porze nocnej), prze-
pisów sanitarnych, przeciwpo¿arowych i porz¹dkowych. Specyficznym przestêp-
stwem karno-administracyjnym w powiecie nowotomyskiem wynikaj¹cym z jego
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granicznego charakteru by³o przebywanie lub w³óczêgostwo w strefie
nadgranicznej bez zezwolenia 21. 

Drug¹ grupê przestêpstw rozpatrywanych w trybie karno-administracyjnym mo¿na
okreœliæ jako polityczne. Uprawnienia policji i administracji pañstwowej do ingerowania
w dzia³alnoœæ nawet legalnych partii i organizacji spo³ecznych znacz¹co wzros³y, gdy
w 1934 r. ukaza³o siê rozporz¹dzenie Prezydenta RP daj¹ce tym organom prawo
umieszczania osób „zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu i porz¹dkowi publicznemu” w obo-
zie odosobnienia, który utworzono w Berezie Kartuskiej22. 

Przy pomocy tego i innych przepisów sprawuj¹ca rz¹dy autorytarne sanacja stara³a
siê blokowaæ dzia³alnoœæ i rozwój konkurencyjnych partii politycznych (w tym szczegól-
nie SN i SL) oraz bezwzglêdnie d¹¿y³a do likwidacji ruchu komunistycznego. Wszelkie
przejawy dzia³alnoœci politycznej wykraczaj¹ce poza nakreœlone przez sanacjê ramy
traktowano, jako przestêpstwo i karano grzywnami a nawet zes³aniem do Berezy Kar-
tuskiej.

W powiecie nowotomyskim, podobnie zreszt¹ jak w ca³ej Wielkopolsce, szczegól-
nie ostre formy przybra³ konflikt pomiêdzy sanacj¹ a SN, które po rozwi¹zaniu w roku
1935  Bezpartyjnego Bloku Wspó³pracy z Rz¹dem (BBWR)  przyst¹pi³o do politycznej
ofensywy. Rada Naczelna SN 16 lutego 1936 r. (pod naciskiem Sekcji M³odych) wypo-
wiedzia³a siê za przejœciem do taktyki radykalnej walki z sanacj¹23. W zwi¹zku z powy¿-
szym wielkopolska SN organizowa³a liczne zebrania i zgromadzenia (w marcu 1936 r.
wg raportów policyjnych by³o ich w ca³ej Wielkopolsce a¿ 459) na których krytykowa-
no politykê sanacji oraz g³oszono has³a o zbli¿aj¹cej siê „rewolucji narodowej”. Szcze-
gólnie radykalna by³a endecka m³odzie¿, która w celu przyspieszenia upadku rz¹dów
sanacyjnych organizowa³a paramilitarn¹ Stra¿ Porz¹dkow¹, prowokowa³a starcia z po-
licj¹ a nawet podjê³a dzia³ania o charakterze terrorystycznym24. Ofensywa polityczna
SN spotka³a siê ze zdecydowan¹ reakcj¹ ze strony w³adz. Ju¿ 24 lutego 1936 r. mini-
ster spraw wewnêtrznych W³adys³aw Radkiewicz oskar¿y³ endeków o anarchizowanie
sytuacji wewnêtrznej w Polsce i zapowiedzia³ bezwzglêdn¹ walkê z wszelkimi przejawa-
mi takich dzia³añ25. 

Podobnie jak w ca³ej Wielkopolsce pos³uguj¹c siê przepisami karno-administracyjny-
mi policja i administracja pañstwowa w powiecie nowotomyskim blokowa³y i œciœle kon-
trolowa³y dzia³alnoœæ polityczn¹ SN i zwi¹zanych z nim organizacji, w tym szczególnie
Stra¿y Porz¹dkowej. Ich cz³onków karano za treœæ publicznych wyst¹pieñ, kolportowa-
nie ulotek wzywaj¹cych do bojkotu wyborów w 1938 r., noszenie mundurów organi-
zacyjnych, skandowanie antysanacyjnych i antypolicyjnych hase³ (m. in. przed staro-
stwem w Nowym Tomyœlu 3 maja 1938 r.) oraz zaczepki i pobicia przedstawicieli in-
nych opcji politycznych przez cz³onków Sekcji M³odych26. 

W podobny sposób, choæ z mniejszym natê¿eniem, zwalczono inne partie politycz-
ne w powiecie w tym szczególnie Stronnictwo Ludowe. Napiêcie pomiêdzy w³adzami
a t¹ parti¹ szczególnie wzros³o w 1937 r. w okresie strajku ch³opskiego. W powiecie
nowotomyskim co prawda nie dosz³o do akcji strajkowej, ale w³adze sanacyjne stara³y
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siê nie dopuœciæ do wzmocnienia pozycji tej partii na tym terenie. Dlatego m. in. podjê-
to decyzjê o zatrzymaniu i odsy³aniu do miejsca zamieszkania agitatorów i prelegentów
SL przys³anych do Wielkopolski z woj. krakowskiego i lwowskiego przed wyborami sa-
morz¹dowymi w roku w 1938 r. oraz œciœle kontrolowano aktywnoœæ miejscowych lu-
dowców27. 

W grupie przestêpstw politycznych znalaz³y siê równie¿ zdarzenia zwi¹zane z kon-
fliktem narodowoœciowym istniej¹cym na omawianym terenie. W tej grupie mo¿na za-
uwa¿yæ zale¿noœæ pomiêdzy stanem ogólnych stosunków polsko niemieckich a liczb¹
przestêpstw politycznych pope³nianych przez t¹ grupê narodowoœciow¹. Po zawarciu
traktatu o nieagresji w 1934 r. antypolskie wyst¹pienia organizacji i poszczególnych
przedstawicieli mniejszoœci niemieckiej usta³y, w prasie niemieckojêzycznej lansowano
model Niemca lojalnego obywatela RP i praktycznie nie notowano zdarzeñ okreœlanych
jako wrogie wyst¹pienia wobec pañstwa polskiego i jego organów. 

Sytuacja uleg³a radykalnej zmianie od momentu zaostrzenia siê stosunków polsko
niemieckich jesieni¹ 1938 r. Postanowienia konferencji w Monachium i inspiracje p³yn¹-
ce z Rzeszy sprawi³y, ¿e mieszkaj¹cy w powicie Niemcy coraz g³oœniej manifestowali
swoje niezadowolenie z faktu przynale¿noœci do Polski i chêæ powrotu w granice Nie-
miec. Z kolei polskie w³adze zaczê³y ze szczególnym zdecydowaniem rejestrowaæ i re-
agowaæ na wszelkie antypolskie zachowania i wypowiedzi miejscowych Niemców, któ-
rzy dopuszczali siê m. in. szerzenia antypolskiej propagandy i prowadzenia (lub pomo-
cy w prowadzeniu) dzia³alnoœci szpiegowskiej. Ponadto, jak ju¿ o tym wspomniano, od
jesieni 1938 r. m³odzi mê¿czyŸni narodowoœci niemieckiej wchodzili w kolizjê z polskim
prawem masowo uciekaj¹c do Niemiec w celu unikniêcia s³u¿by w Wojsku Polskim. Na
drodze karno administracyjnej karano równie¿ za krzewienie hitleryzmu przez publicz-
ne pozdrowienia „Sieg Heil” i „Heil Hitler”, kolportowanie wrogich plakatów i ulotek
wzywaj¹cych Hitlera do „wyzwolenia Niemców w Polsce”, odmowe subskrypcji Po-
¿yczki Obrony Przeciwlotniczej (POP) czy nielegalne nauczanie religii po niemiecku28.
Wyst¹pienia antypolskie zdecydowanie nasili³y siê po wypowiedzeniu przez III Rzeszê
paktu o nieagresji. M. in. 11 kwietnia 1939 r. dosz³o do dewastacji polskiej szko³y
w miejscowoœci Bia³a Wieœ. Na jej œcianach oraz na moœcie przy trasie Grodzisk – No-
wy Tomyœl pojawi³y siê napisy po niemiecku mówi¹ce ¿e: „Poznañ i Pomorze nale¿¹ do
Niemiec” oraz ¿e „Hitler przyjdzie” (Hitler Kommt). W nastêpnych miesi¹cach liczba
przestêpstw obrazy narodu i pañstwa polskiego oraz rozsiewanie defetystycznych in-
formacji szybko narasta³o i osi¹gnê³o swoje apogeum w sierpniu 1939 r. W zwi¹zku
z powy¿szym od 30 maja starosta powiatowy zawiesi³ ze dzia³alnoœæ oddzia³ów JDP
w Pr¹dówce, Strzy¿ewie, Miedzichowie i Lewiczynku, a od 3 czerwca wszystkich
niemieckich organizacji politycznych oraz stowarzyszeñ kulturalnych i sportowych
na terenie miasta i powiatu nowotomyskiego. W ostatnich dniach tego sierpnia
pozosta³ym w powiecie Niemców odebrano broñ29. 

Pochodzenie spo³eczne sprawców przestêpstw jest trudne do zrekonstruowania
gdy¿ dane na ten temat w Ÿród³ach administracyjnych i policyjnych maj¹ szcz¹tkowy
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charakter. Przy charakteryzowaniu pewnych kategorii przestêpstw ( np. kradzie¿e
z pól i lasu) urzêdnicy pos³ugiwali siê kategoriami zbiorowymi takimi jak: element
przestêpczy, mêty spo³eczne, bezrobotni, robotnicy czy ludzie bez zajêcia. Dopiero
w wypadku ciê¿szych przestêpstw kryminalnych (np. zabójstwo lub usi³owanie
zabójstwa) lub znaczniejszych przestêpstw gospodarczych (np. defraudacje
znacznych sum pieniêdzy) pojawia³a siê szersza, indywidualna charakterystyka
sprawców.

Z relacji policyjnych wynika, ¿e wiêkszoœæ kradzie¿y pope³nia³ tzw. element
przestêpczy, bezrobotni i inne osoby bez sta³ego zatrudnienia oraz nie
ustabilizowane ¿yciowo (tzw. „kawalerka”), które z tego procederu uczyni³y sobie
sta³e Ÿród³o zarobkowania lub dorywczo zdobywa³y w ten sposób ¿ywnoœæ i opa³
dla swoich rodzin, albo œrodki na bie¿¹c¹ konsumpcjê. Z tych grup rekrutowali siê
równie¿ sprawcy zak³ócania spokoju publicznego, rozbojów i ciê¿kich uszkodzeñ
cia³a. Z kolei wystêpuj¹cy zdecydowanie rzadziej w policyjnych statystkach
przedstawiciele inteligencji i drobnomieszczañstwa „wyspecjalizowali siê” w
defraudacjach i oszustwach finansowych. W powy¿szej grupie znaleŸli siê m.in.
cz³onek zarz¹du kasy po¿yczkowej, adiunkt i kancelista sadowy, sekretarz
adwokacki, kasjer komunalnej kasy oszczêdnoœci, wójt, rachmistrz, kasjer i
kancelista jednego z zarz¹dów miejskich oraz w³aœciciele firm i sklepów, którzy b¹dŸ
handlowali towarem pochodz¹cym z przemytu lub pos³ugiwali siê nie
ostemplowanymi rachunkami zagranicznych firm. Jednym z nielicznych odstêpstw
od tej regu³y by³o oskar¿enie jednego z kierowników szko³y podstawowej o czyny
nierz¹dne z nieletnimi30. 

Wœród sprawców wyraŸnie przewa¿ali mê¿czyŸni i jedynie w odniesieniu do
przemytu udzia³ kobiet wœród zatrzymanych siêga³ 30%, co prawdopodobnie by³o
zwi¹zane ze specyfik¹ tego przestêpstwa, w trakcie którego czêsto elementem
decyduj¹cym o „sukcesie” by³o wzbudzenie sympatii lub zaufania u stra¿ników
granicznych. Zapewne przy legalnym przekraczaniu granicy kobiety nadawa³y siê do
tej roli lepiej ni¿ mê¿czyŸni. Wœród sprawców innych przestêpstw stanowi³y one
margines, choæ jedno z niewielu zabójstw w powiecie nowotomyskim by³o dzie³em
kobiety i namówionego przez ni¹ syna31. 

Z punktu widzenia kryterium narodowoœciowego zdecydowana wiêkszoœæ
przestêpstw by³a dzie³em (dominuj¹cych na tym terenie pod wzglêdem iloœciowym)
Polaków. Znaczniejszy wzrost przestêpczoœci wœród Niemców rozpocz¹³ siê
dopiero jesieni¹ 1938 r. i w pierwszym rzêdzie dotyczy³ przestêpstw karno-
administracyjnych. 

Ogólnie rzecz bior¹c sprawcy wywodzili siê ze wszystkich grup spo³ecznych
zamieszkuj¹cych powiat nowotomyski. Mniej zamo¿ni przewa¿ali liczebnie, ale z
regu³y byli sprawcami drobniejszych przestêpstw. Przedstawicieli urzêdników i
drobnomieszczañstwa by³o mniej, ale mieli na swoim koncie przestêpstwa o
znacznie wiêkszym ciê¿arze gatunkowym. 

14

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

Tadeusz Janicki



Zakoñczenie
Charakteryzuj¹c przestêpczoœæ w powiecie nowotomyskim mo¿na stwierdziæ, ¿e

wyraŸny wp³yw na strukturê i dynamikê przestêpczoœci na tym terenie mia³y:
nadgraniczne po³o¿enie powiatu, sytuacja gospodarcza i jej zmiany w omawianym
okresie oraz struktura spo³eczno-narodowoœciowa. W zdecydowanej wiêkszoœci
sk³ada³y siê na ni¹ drobne kradzie¿e, nielegalne przekraczanie granicy, przemyt i
inne przestêpstwa gospodarcze a w ostatnich latach równie¿ coraz wiêksza iloœæ
przestêpstw karno-administracyjnych. 

Na ich tle pozosta³e przypadki ³amania prawa (w tym m.in.: pobicia, rozboje,
gwa³ty, oszustwa, fa³szowanie pieniêdzy i dokumentów) by³y zdecydowanie mniej
liczne lub mia³y charakter incydentalny. Z wyrywkowych materia³ów Ÿród³owych
wynika, ¿e odsetek przestêpstw (na 1000 mieszkañców) w mieœcie by³ wy¿szy ni¿
na wsi, wy¿szy w grupie niezamo¿nych ni¿ dobrze sytuowanych a zwi¹zek
pomiêdzy przestêpczoœci¹ i narodowoœci¹ mo¿na dostrzec jedynie w sferze
politycznej. W zwi¹zku z powy¿szym uzasadnione wydaj¹ siê tezy, ¿e warunki
socjalne mog¹ stanowiæ czynnik sk³aniaj¹cy do ³amania prawa (szczególnie
dokonywania drobnych kradzie¿y), a z kolei wysoki poziom kontroli spo³ecznej
charakteryzuj¹cy spo³ecznoœci wiejskie powstrzymuje przed schodzeniem na z³¹
drogê, choæ w tym wypadku równie dobrze solidaryzm wioskowy i niechêæ do ob-
cych (w tym policjantów) mog³y przyczyniæ siê do „za³atwiania” czêœci spraw
w swoim gronie i obni¿enia wykrywalnoœci sprawców przestêpstw. Ponadto mo¿na
stwierdziæ ¿e przestêpczoœæ pospolita, która wystêpowa³a wœród Polaków i Niem-
ców z podobnym natê¿eniem, nie zale¿a³a od narodowoœci. 

W zwi¹zku z powy¿szym przestêpczoœæ w powiecie nowotomyskim mo¿na ogól-
nie scharakteryzowaæ jako „powiatowo – prowincjonaln¹”, bez spektakularnych
w³amañ, poœcigów czy niewyjaœnionych morderstw, przestêpczoœæ w której g³ównie
„okazja czyni z³odzieja”. 
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Rawicz – miasto znane w ca³ej Polsce g³ównie z ciê¿kiego zak³adu
karnego. Bardzo rzadko to, co dzia³o za wiêziennym murem podczas
wojny, przestaje byæ tajemnic¹. Poni¿szy przypadek pokazuje, jak
przez lata ³añcuch ludzi dobrej woli zadba³ o zachowanie pamiêci dla
potomnych. Pamiêci o tych, którzy w Rawiczu stracili ¿ycie. W maju
2011 roku zdarzy³o siê, ¿e dwoje doros³ych dzieci mog³o po raz
pierwszy stan¹æ przy mogile swojego ojca. Dok³adnie w 69 lat po jego
œmierci…

Pochodz¹cy z W¹sowa pod Nowym Tomyœlem Wiktor Pigla zawar³ zwi¹zek ma³-
¿eñski 27 stycznia 1939 roku. Po œlubie zamieszka³ w – le¿¹cym miêdzy Poznaniem
a Wrzeœni¹ – Kostrzynie Wielkopolskim. Stamt¹d pochodzi³a jego ¿ona Marianna.
Nadszed³ rok 1942 i sroga zima. W domu dwójka ma³ych dzieci – dwuletni Tadzio
i pó³roczna Ania. 

Wiktor i jego kolega zauwa¿yli liniê telegraficzn¹, po której pozosta³y stoj¹ce
drewniane s³upy. Uznali, ¿e jest nieczynna. Jeden s³up œciêli, bo potrzebny by³ opa³
w domu. Ktoœ jednak to zauwa¿y³ i doniós³ na miejscowy posterunek. Pigla i Koterba
(choæ to drugie nazwisko jest niepewne) musieli saniami – publicznie, przy spêdzonych
przez Niemców dla pokazówki mieszkañcach Kostrzyna – odwieŸæ œciêty s³up na
swoje miejsce. Potem od razu ich zatrzymano. Ca³¹ sprawê Niemcy zakwalifikowali
jako sabota¿, zaœ Wiktor i jego kolega prosto z posterunku policji trafili do wiêzienia.
Nie by³o dok³adnie wiadomo dok¹d; najczêœciej mówi³o siê o Rawiczu. Ktoœ z licznej
rodziny, bo Wiktor mia³ piêciu braci i dwie siostry, przeb¹kiwa³ o podpoznañskim ̄ a-
bikowie, ktoœ inny o obozie Gross Rosen. Brak by³o jednak szczegó³ów. Wiktor nie
przysy³a³ znik¹d ¿adnych listów. Rodzina tak¿e nie wiedzia³a, dok¹d zaadresowaæ ja-
k¹kolwiek przesy³kê. 

Tadeusz, syn Wiktora, zapamiêta³ jedynie, ¿e matka po pewnym czasie otrzyma-
³a informacjê o œmierci mê¿a. Nie by³o wiadomo, kiedy i w jakich okolicznoœciach
zmar³, a przede wszystkim, gdzie zosta³ pochowany. Matka nie mia³a ¿adnego „punk-
tu zaczepienia”, by dochodziæ prawdy, wiêc da³a spokój. Samotnie zajê³a siê wycho-
waniem dwójki ma³ych dzieci. 
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Mija³y lata. Tadeusza coraz bardziej mêczy³a zagadka œmierci ojca, o którym pra-
wie nic nie wiedzia³. W miêdzyczasie zmar³a matka, wiêc odwiedza³ jej grób, zapala³
znicz. Wtedy myœlami by³ tak¿e przy ojcu. Tylko myœlami. Gdy zamieszka³ w jednym
z dolnoœl¹skich miast, chodzi³ na miejscowy cmentarz. Tam przy pomniku poœwiêco-
nym Sybirakom, u stóp którego artysta-rzeŸbiarz wkomponowa³ kawa³ek szerokiego
toru, te¿ zapala³ znicz i modli³ siê za duszê ojca. Ale by³o to takie oszukiwanie i siebie, i hi-
storii – wyjaœnia – bo przecie¿ wiedzia³em, ¿e mój ojciec nie zosta³ wywieziony i nie zmar³
na Syberii. 

Kiedy Tadeusz Pigla koñczy³ opowiadaæ tê przejmuj¹c¹ i nie maj¹c¹ dot¹d zakoñ-
czenia rodzinn¹ historiê, niepewnie zapyta³, czy pomogê mu w jej rozwik³aniu. Pan
przecie¿ tyle pisze, to pewnie wie, jak podejœæ do takiej sprawy po latach – to zdanie Ta-
deusza, wypowiedziane przy po¿egnaniu, d³ugo wisia³o miêdzy nami. By³o jak wyzwa-
nie. Postanowi³em spróbowaæ…

*

Nie by³o praktycznie ¿adnych dokumentów Wiktora Pigli. Zaledwie jedno grupo-
we zdjêcie œlubne i skrócony odpis aktu ma³¿eñstwa rodziców, który Tadeusz wydo-
by³ z USC w Kostrzynie Wlkp. na potrzeby naszych poszukiwañ. To wszystko. Tro-
chê ma³o, ale mieliœmy przynajmniej podstawowe informacje o jego ojcu: datê i miej-
sce urodzenia, imiona rodziców, datê œlubu. 
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Wersja, ¿e trafi³ do Rawicza wydawa³a siê najbardziej prawdopodobna choæ nadal
niepewna. W czasie okupacji Niemcy w rawickim wiêzieniu zamordowali oko³o 1300 oby-
wateli Polski. Rawicz wyzwoli³y wojska radzieckie 22 stycznia 1945 roku – tak brzmia³a
pierwsza informacja, któr¹ „wygooglowa³em” w Internecie. Wtedy jeszcze nie wie-
dzia³em, jak tam trafi³a. 

W Muzeum Ziemi Rawickiej nie by³o ¿adnych wykazów wiêŸniów. Trochê zdjêæ
i listów. Nazwisko „Pigla” nieznane. Mo¿e w zak³adzie karnym maj¹ wojenne archi-
wa? Kiedyœ, w 1998 roku – z powodów rodzinnych – zainteresowa³em siê histori¹ te-
go wiêzienia, by³em nawet w Rawiczu na III ZjeŸdzie WiêŸniów Politycznych Okresu
Stalinowskiego 1945-1956. Przez Rawicz przesz³y tysi¹ce m³odych ludzi, w tym i mój
ojciec. Pamiêta³em, ile lat i wysi³ku zajê³o mu gromadzenie i dokumentowanie swojej
wiêziennej, acz powojennej, przesz³oœci. Ale przecie¿ w przypadku Wiktora Pigli na-
le¿a³o cofn¹æ siê jeszcze o 3-4 lata, do 1942 roku. Mo¿e gdzieœ s¹ takie rejestry wiêŸ-
niów? Choæ przekonanie o „niemieckim porz¹dku” jest doœæ powszechne, jednak rze-
czywistoœæ nie zawsze je potwierdza. Informacje by³y sprzeczne. Ponoæ Niemcy zd¹-
¿yli wywieŸæ st¹d wiêzienn¹ dokumentacjê do Berlina-Spandau. Inna wersja mówi³a,
¿e w styczniu 1945 r., na krótko przed opuszczeniem Rawicza, czêœæ wiêziennego ar-
chiwum zd¹¿yli spaliæ. Komu wierzyæ? 
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Sekretarka dyrektora zak³adu karnego ju¿ po kilku zdaniach, w których streœci-
³em, co i jak, od razu prze³¹czy³a mnie do w³aœciwego cz³owieka. By³ nim por. Piotr
Bruder, kierownik dzia³u organizacyjno-prawnego s³u¿by wiêziennej, przy tym – co
dawa³o nadziejê – archiwista. Od 20 lat pe³ni s³u¿bê w rawickim wiêzieniu. A przede
wszystkim jest historykiem z zawodu. PóŸniej okazaæ siê mia³o, ¿e dotar³ do niezna-
nych materia³ów Pu¿aka, tego z „procesu szesnastu”, który z Moskwy trafi³ do Polski
i aresztowany przez bezpiekê, znalaz³ siê w rawickim wiêzienia, by tu zostaæ zakato-
wanym na œmieræ. 

Po zapoznaniu siê ze spraw¹, zacz¹³ szukaæ „swoimi kana³ami”, wykorzystuj¹c
prywatne kontakty i wczeœniej zgromadzone Ÿród³a. Na marginesie dodam, ¿e dziœ
wiêzienne archiwa, w tym rawickie, skupiaj¹ siê przede wszystkim na tematach wspó³-
czesnych. Jest to tzw. archiwistyka bie¿¹ca. Zazwyczaj nikt nie siêga w nich a¿ do wo-
jennej przesz³oœci. No, chyba ¿e weŸmiemy pod uwagê – szukaj¹cego œladów po swo-
im ojcu – Tadeusza. Mieliœmy szczêœcie, bo Piotr Bruder rozumia³ nas doskonale. I zro-
bi³ wiêcej ni¿ musia³. 

Najpierw przeszuka³ skorowidze wiêŸniów w poznañskim oddziale IPN-u. PóŸniej
tak¿e archiwa pañstwowe w Lesznie i Poznaniu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wojenni rawiccy
wiêŸniowie przekazywani byli do obozów koncentracyjnych – Mauthausen, Au-
schwitz, Gross Rosen, a kobiety-wiêŸniarki do Ravensbrück. Podczas wojny w Rawi-
czu siedzieli g³ównie Polacy z Kraju Warty (Warthegau). Wiêzienie przekszta³cono
w tzw. stammlager, w którym przebywali wiêŸniowie jednolici jeœli chodzi o narodo-

woœæ (Polacy) skazani za Hochverrat, czyli zbrodniê g³ówn¹ – tak okreœlano przestêp-
stwa przeciwko III Rzeszy. Wyj¹tek – zreszt¹ na krótko – stanowili osadzeni tu lotni-
cy RAF-u – Anglicy, Francuzi, Holendrzy i Belgowie, którzy przebywali w Rawiczu
w okresie VII – XI 1943. 

Potem Piotr Bruder zweryfikowa³ stare plany rawickiego cmentarza. Pozyska³ je
z kilku Ÿróde³ i ¿mudnie porównywa³, czy nie s¹ sprzeczne. Na pocz¹tku jednym
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Tu Tadeusz Pigla (na zdjêciu) odnalaz³ nazwisko swojego ojca
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z istotnych (ale nie jedynym!) Ÿróde³ sta³a siê parafialna strona internetowa
(http://www.videa.com.pl/christerex/) Parafii Chrystusa Króla i Zwiastowania
NMP w Rawiczu. W jaki sposób powsta³a, wyjaœni³ mi Janusz Hamielec, rawicki regio-
nalista i badacz przesz³oœci. 

Sprawa grobów i pochówków wiêŸniów rawickiego wiêzienia jest mu znana od
pocz¹tku lat 60. By³ wtedy jeszcze dzieckiem, ale ju¿ w 1958 roku przekazywano mu
pewne informacje na ten temat. W jego bliskiej rodzinie tak¿e by³ przypadek zmar³e-
go w 1943 roku wiêŸnia Rawicza. Na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych zacz¹³ groma-
dziæ ró¿ne wiadomoœci o Rawiczu i okolicy i dokumentowaæ je fotograficznie. Doty-
czy³y one m. in. groby wiêŸniów. A by³y to czasy, kiedy jeszcze o kwaterze wiêzien-
nej z lat 1945-1956 mówiono niechêtnie albo wcale. Potem przyszed³ okres prze-
mian. Publikowano w ró¿ny sposób spisy zmar³ych, wspomnienia tych, którzy prze-
¿yli, odbywa³y siê kolejne zjazdy wiêŸniów... Rozrasta³a siê dokumentacja fotograficz-
na, powiêksza³a siê biblioteczka z ksi¹¿kami dotycz¹cymi tematyki wiêziennej, zwiêk-
sza³a siê iloœæ segregatorów z wycinkami prasowymi. Janusz Hamielec sta³ siê stra¿ni-
kiem pamiêci. 

Po roku 2000 nawi¹za³ œcis³y kontakt z Janem Bonikowskim, dzia³aczem harcer-
skim i spo³ecznikiem, który – na swój u¿ytek – tak¿e gromadzi³ m. in. dane na temat
pochówków wiêŸniów. Okaza³o siê, ¿e zgromadzone zbiory Bonikowskiego i Hamiel-
ca w sporej czêœci siê uzupe³niaj¹. Niestety, stan zdrowia Jana Bonikowskiego nie po-
zwala³ mu na intensywn¹ dzia³alnoœæ. Zd¹¿y³ jeszcze ukoñczyæ opracowanie zatytu³o-
wane Groby wiêŸniów 1939-1956 straconych, zamêczonych i zmar³ych w Rawiczu, Miej-
skiej Górce i ¯migrodzie, które – niestety – dziœ jest nieosi¹galne. Choæ bardzo zale¿a-
³o mu na opublikowaniu zgromadzonych danych w internecie, mia³ z tym – niestety –
problem. Wówczas Janusz Hamielec zobowi¹za³ siê przygotowaæ materia³y do publi-
kacji. I tak siê te¿ sta³o. Krótko przed swoj¹ œmierci¹ Jan W³adys³aw Bonikowski prze-
kaza³ Januszowi Hamielcowi swoje obszerne archiwum, dotycz¹ce grobów wiêŸniów
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na rawickim cmentarzu. Lista liczy³a dok³adnie 1324 polskie nazwiska. Pod pozycj¹
781 figurowa³ Wiktor Pigla, zmar³y 13 maja 1942 roku. 

Jak ¿mudna by³a to praca, niech œwiadczy fakt, ¿e w „Ksiêdze zmar³ych” w archi-
wum parafialnym zapisu o Wiktorze Pigli nie ma, bo oficjalnie w 1942 roku informa-
cji o zgonach wiêŸniów do parafii nie przekazywano. Oficjalnie, bo Janusz Hamielec
wskazuje na doœæ istotny, szerzej nieznany fakt. Podczas okupacji rawicki grabarz do-
konywa³ potajemnie zapisków o grzebanych przez siebie wiêŸniach. Kiedy z wiêzienia
przywo¿ono oznakowane zw³oki, grabarz zaznacza³ nazwisko i datê pochówku. Zda-
rza³o siê, ¿e grzebano kogoœ jako NN, bo przy zw³okach przywiezionych z wiêzienia
nie znajdowano ¿adnej informacji. Notatki te szczêœliwie zachowa³y siê w archiwum
parafialnym. Dziêki temu wiemy, ¿e 18 maja 1942 r. odby³y dwa pochówki – Wikto-
ra Pigli (pi¹tego dnia po œmierci) i Mariana Szczeszaka. Kimkolwiek by³ ów grabarz,
w ³añcuchu stra¿ników ludzkiej pamiêci wykona³ heroiczn¹ pracê. Niestety, jak dot¹d
nie uda³o siê ustaliæ jego nazwiska.

W wiêzieniu szerzy³y siê epidemie – dezynterii czy tyfusu. Piotr Bruder wskazuje
na inne zachowane niemieckie Ÿród³a (m. in. Jahresraport 1942) mówi¹ce o tym, ¿e
w maju 1942 roku zanotowano wœród wiêŸniów epidemiê tyfusu plamistego. Jedno-
czeœnie zachorowa³o a¿ 35 wiêŸniów. Czy by³ wœród nich Wiktor Pigla? Nieludzkie
warunki odbywania kary, brak spacerów, nêdzne wy¿ywienie, ci¹g³e bicie i znêcanie
siê nad wiêŸniami, powodowa³y bardzo wysok¹ œmiertelnoœæ. W 1942 roku odnoto-
wano 428 zgonów, w 1943 roku – 411 zgonów, a w 1944 roku – 183 zgony. Przed
nadejœciem Rosjan, w styczniu 1945 roku, wiêzienie ewakuowano. 19 stycznia wysz³o
z Rawicza 1184 wiêŸniów. Popêdzono ich przez Œcinawê i G³ogów w kierunku Sak-
sonii. W czasie przemarszu umierali z zimna, g³odu i wyczerpania. Oko³o 800 wiêŸ-
niów straci³o wówczas ¿ycie. 

Z biegiem czasu Janusz Hamielec uzna³, ¿e w Internecie trzeba umieœciæ równie¿
inne dane (zdjêcia grobów, wykazy pochowanych w mogi³ach zbiorowych itd.). Dziê-
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ki ¿yczliwoœci Janusza Stankiewicza, administratora prywatnego portalu, do sieci co ja-
kiœ czas trafiaj¹ kolejne informacje o rawickich wiêŸniach, które przygotowuje Janusz
Hamielec. Choæ przypadek Wiktora Pigli nie by³ odosobniony, bo zdarzy³o siê, ¿e kil-
ka rodzin wczeœniej odnalaz³o swoich bliskich, jest jednak by³ „najstarszym”. 13 maja
2011 roku, dok³adnie w 69. rocznicê œmierci, jego dzieci mog³y po raz pierwszy sta-
n¹æ przy grobie ojca. 

By by³o to mo¿liwe, niezawodny Piotr Bruder porówna³ protoko³y z ekshumacji
przeprowadzonych w dniach 24 listopada – 1 grudnia 1958 roku, kiedy przeniesiono
521 pojedynczych mogi³ rawickich wiêŸniów (w tym 424 rozpoznanych z nazwiska,
wœród nich i Wiktora Pigli) do oœmiu mogi³ zbiorowych. Pigla spocz¹³ w mogile nr
I/63, wœród 75 wspó³wiêŸniów. 

Janusz Hamielec sugeruje, by zainteresowani rawickimi grobami kontaktowali siê
z biurem parafialnym Parafii pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu.
Tam zostan¹ pokierowani dalej. Mo¿na te¿ zagl¹daæ na strony internetowe:
www.videa.com.pl/christerex/ i póŸniejsz¹ - www.stankiewicze.com. Pomoc¹ s³u¿y
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Pomocnym okaza³o siê opracowanie J. Bonikowskiego, w którym m. in. zamieszczono protokó³ z ekshu-
macji grobów, przeprowadzonych w 1958 r. W rawickim USC znajduje siê akt zgonu Wiktora Pigli



tak¿e Piotr Bruder z Zak³adu Karnego w Rawiczu. Warto te¿ poczyniæ kwerendê
w rawickim USC. W przypadku Wiktora Pigli okaza³a siê skuteczna. Zachowa³ siê tu
akt zgonu, z dok³adn¹ dat¹ 13 maja 1942 r., a nawet godzin¹ œmierci – 14.00 oraz
przyczyn¹ œmierci (otwarta gruŸlica p³uc – offene Lungentuberkulose). 

Jego syn Tadeusz, który na grobie ojca by³ kilkakrotnie, zawsze kiedy tylko prze-
je¿d¿a³ przez Rawicz, odczuwa³ wielk¹ ulgê. Nie oddadz¹ jej ¿adne s³owa. On sam
zdawa³ sobie sprawê, ¿e mog¹ byæ jeszcze rodziny, które poszukuj¹ swych bliskich,
którzy nie powrócili po wojnie, a mogli staæ siê ofiarami rawickiego czy innego wiêzie-
nia. Niech przypadek jego ojca bêdzie dowodem, ¿e nigdy nie nale¿y traciæ nadziei.

*
Specjalne podziêkowania autor i rodzina œp. Wiktora Pigli kieruj¹ do p. dyrektora

Bogdana Wojtala z Zak³adu Karnego w Rawiczu za profesjonaln¹ pomoc i ¿yczliwoœæ
w skutecznym rozwi¹zaniu ca³ej sprawy. 

Szeœæ tygodni po odnalezieniu mogi³y swego ojca, pewnej czerwcowej nocy Tade-
usz Pigla zmar³ nagle na serce. Tydzieñ wczeœniej zd¹¿y³ jeszcze odwiedziæ swoj¹ sio-
strê Annê, na jej 70. urodzinach. Spocz¹³ na cmentarzu w Kostrzynie Wlkp., we
wspólnej mogile z matk¹ Mariann¹. 

Zdjêcia wspó³czesne: Janusz Skowroñski
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Tadeusz Pigla z ¿on¹ Halin¹ przy grobie ojca w 69.rocznicê jego œmierci; 
Rawicz, 13 maja 2011 r. 



Aleksandra Tabaczyñska 

Kolejna lekcja wychowawcza,
czyli o Dniu Patrona w Zespole Szkó³
Zawodowych i Licealnych 
im. dra Kazimierza Ho³ogi raz jeszcze

„Bo to nieprawda, ¿ebyœmy absolutnie nie wiedzieli, co to jest dobro. My wiemy, ¿e
jest dobro. (…) Dobro jest niewidzialne, jak nerw, a siêga ducha i dzia³a w nim tajemnie, jak
nerw siêga w cia³o i dzia³a w nim.” To w³aœnie na s³owa Stefana ¯eromskiego powo³uj¹ siê
organizatorzy Konkursu Dziennikarskiego ZNAK DOBRA, któremu od samego pocz¹tku
patronuje Roma Brzeziñska, przedwczeœnie zmar³a, znana dziennikarka poznañska.
Dziennikarstwo traktowa³a jako misjê czynienia dobra. Lubi³a, ¿eby tekst prasowy mia³
dalszy ci¹g, ¿eby – po opublikowaniu – ¿y³ dalej swoim ¿yciem i owocowa³ jakimœ pozy-
tywnym dzia³aniem. Szuka³a wiêc tematów i ludzi, którzy nios¹ ze sob¹ dobro. Zale¿a³o
jej, aby ktoœ jeszcze o nich us³ysza³.

Organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy – którego za³o¿ycielk¹
by³a w³aœnie Roma Brzeziñska – i redakcjê „G³osu Wielkopolskiego, Konkurs Dziennikar-
ski ZNAK DOBRA, bêd¹cy przed³u¿eniem tego, co propagowa³a patronuj¹ca mu dzienni-
karka, to konkurs wyj¹tkowy, ³¹cz¹cy dziennikarstwo z dzia³alnoœci¹ obywatelsk¹, z czy-
nieniem dobra. Wielka wartoœæ ZNAKU DOBRA polega na tym, ¿e nagradzani nim dzien-
nikarze otrzymuj¹ to wyró¿nienie nie tylko za odnajdywanie ciekawych tematów i warsz-
tatow¹ sprawnoœæ, lecz przede wszystkim za spo³eczn¹ wra¿liwoœæ, promowanie dobra
i tym samym pomna¿anie go w swoim œrodowisku lokalnym i w ca³ym spo³eczeñstwie. 

Uroczystoœæ wrêczenia – przyznanej ju¿ po raz szósty – nagrody dziennikarskiej
ZNAK DOBRA za rok 2011 odby³a siê 14 stycznia br. w Wy¿szej Szkole Umiejêtnoœci
Spo³ecznych w Poznaniu. Tym razem ZNAK DOBRA przywêdrowa³ stamt¹d tak¿e do
Nowego Tomyœla. Kapitu³a Konkursu przyzna³a dwie równorzêdne nagrody: „Gazecie
Œremskiej” oraz Zespo³owi Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi
w Nowym Tomyœlu i – naszej sta³ej wspó³pracowniczce – Aleksandrze Tabaczyñskiej, au-
torce tekstu „Po co szkole patron?”, opublikowanego w PRZEGL¥DZIE NOWOTOMY-
SKIM nr 1 (17) z 2011r. 

Aleksandra Tabaczyñska opisa³a w nim niezwyk³¹ historiê wyboru dra Kazimierza Ho-
³ogi na patrona szko³y oraz proces przenikania dokonañ tego niezwyk³ego lekarza do po-
wszechnej œwiadomoœci mieszkañców miasta za spraw¹ niebanalnych obchodów Dnia Pa-
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trona, które organizowane s¹ w szkole od 2006 roku. Dziêki zaanga¿owaniu dyrekcji
szko³y, nauczycieli i uczniów, uda³o siê ocaliæ pamiêæ o tym wybitnym lekarzu, zebraæ pa-
mi¹tki i wspomnienia, a tak¿e zainteresowaæ postaci¹ dra Ho³ogi ca³e lokalne œrodowisko
i przybli¿yæ mu wartoœci, którym s³u¿y³ ten charyzmatyczny lekarz. 

Aleksandra Tabaczyñska powróci³a do domu tak¿e z pozaregulaminow¹, przyznawa-
n¹ od samego pocz¹tku istnienia konkursu i wielce cenion¹, osobist¹ nagrod¹ rektora
Wy¿szej Szko³y Umiejêtnoœci Spo³ecznych, prof. dra hab. Micha³a Iwaszkiewicza, który
doceni³ sposób, w jaki autorka nietypowe obchody Dnia Patrona opisa³a i poda³a do pu-
blicznej wiadomoœci, budz¹c zainteresowanie nie tylko mieszkañców Nowego Tomyœla
i naszej gminy, ale „wyprowadzaj¹c temat poza lokalne œrodowisko”.

Gratuluj¹c laureatom tej jak¿e cennej nagrody, wracamy dziœ do tematu obchodów
Dnia Patrona w Zespole Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi, pre-
zentuj¹c artyku³ Aleksandry Tabaczyñskiej poœwiêcony tegorocznym jego obchodom.

Lucyna Koñczal-Gnap

W³aœciwe pojmowanie s³owa ojczyzna, poszanowanie wartoœci jêzyka i symboli na-
rodowych – to temat niecodziennej lekcji wychowawczej, któr¹ przygotowali dla swoich
uczniów pedagodzy z Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho-
³ogi w Nowym Tomyœlu, z okazji tegorocznych obchodów Dnia Patrona. Ojczyzna to
„potrzebuj¹cy pielêgnacji kwiat”, aby móg³ w nas zakwitn¹æ, potrzebne jest silne poczu-
cie wiêzi z histori¹, kultur¹ i rodzim¹ tradycj¹. Odpowiedzialnoœæ za swój kraj oraz jego
wizerunek w œwiecie jest obowi¹zkiem podstawowym. O wadze takiego przes³anie,
z którym m³odzie¿ ma pod¹¿aæ w doros³oœæ, przekonywali zaproszeni na uroczystoœci
szkolne wybitni goœcie. 

Przygotowanie Dnia Patrona to nie tylko zadanie, to wrêcz wyzwanie dla nauczycie-
li. Zw³aszcza, ¿e nie jest spraw¹ ³atw¹, przybli¿anie uczniom, przy wykorzystaniu nowo-
czesnych metod edukacyjnych, tego co nie zawsze wydaje siê im atrakcyjne.

Wzorem lat ubieg³ych
Tegoroczne obchody Dnia Patrona, które przypad³y na 14 marca, tradycyjnie ju¿

rozpoczê³a msza œw. w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, której – tym ra-
zem – przewodniczy³ ks. pra³at Jan Stanis³awski, delegat ks. abpa Stanis³awa G¹deckie-
go, Metropolity Poznañskiego. Oprócz miejscowych kap³anów, eucharystiê koncelebro-
wali: ks. Tomasz Buliñski, przez piêæ lat szkolny katecheta, a obecnie proboszcz w para-
fii w Dolsku oraz ks. Krzysztof Ró¿añski, pochodz¹cy z naszego miasta, postulator pro-
cesu beatyfikacyjnego dra Kazimierza Ho³ogi.

W eucharystii uczestniczy³a ca³a spo³ecznoœæ szkolna oraz zaproszeni goœcie, a wœród
nich, oprócz przedstawicieli w³adz miasta: Sabina Koz³owska – wnuczka dra Kazimierza
Ho³ogi, przyby³a jak co roku z Lublina oraz Bernadeta Gliszczyñska z domu Ho³oga,
dziêki której, specjalnie na obchody Dnia Patrona, przywiezione zosta³y do Nowego To-
myœla relikwie Jana Paw³a II. W ³awkach zasiedli równie¿: dr Wanda B³eñska – polska le-
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karka i misjonarka oraz prof. dr hab. Witold Matwiejczyk – kierownik Katedry Historii
Krajów Jêzyka Niemieckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II. 

Ks. pra³at J. Stanis³awski, zwracaj¹c siê w homilii szczególnie do m³odzie¿y, stwierdzi³,
¿e dr Kazimierz Ho³oga fascynuje ju¿ nie tylko spo³ecznoœæ szkoln¹ i lokaln¹ spo³ecznoœæ
nowotomysk¹, ale coraz szersze krêgi ludzi. Podkreœli³, ¿e dr Kazimierz Ho³oga repre-
zentowa³ te wartoœci, za którymi têskni ka¿dy uczciwy cz³owiek. Czerpa³ je natomiast
z prawdziwie mêskiej i konsekwentnej mi³oœci Boga.

Oprawê muzyczn¹ uroczystej liturgii zapewnili: prof. Krzysztof Wilkus – organista
Katedry Poznañskiej i Maria Mitrosz – sopranistka Teatru Wielkiego w Poznaniu. Pod-
kreœliæ nale¿y fakt, ¿e zapewniaj¹c ich obecnoœæ, wychowawcy zadbali nie tylko o nada-
nie liturgii szczególnie uroczystego charakteru, ale tak¿e skierowali uwagê swoich
uczniów ku muzyce klasycznej, o niekwestionowanych wartoœciach estetycznych, s³ucha-
nej przez m³odzie¿ raczej okazjonalnie. 

Porywaj¹cy wyk³ad 
Druga czêœæ szkolnej uroczystoœci odby³a siê tradycyjnie w Nowotomyskim Oœrod-

ku Kultury. Nie jest ³atwo proponowaæ m³odzie¿y co roku coœ nowego i atrakcyjnego,
tym bardziej gdy w latach poprzednich poprzeczka podniesiona zosta³a bardzo wysoko.
Zaproponowanie atrakcyjnej formu³y uroczystoœci wymaga³o od pedagogów nie lada
kreatywnoœci, koniecznej do interesuj¹cego dla m³odzie¿y przekazania treœci, z punktu
widzenia m³odego cz³owieka, ma³o zajmuj¹cych, a przecie¿ o jak¿e wa¿nym, by nie rzec
podstawowym, dla kszta³towania jej postaw, znaczeniu.

Porywaj¹cy wyk³ad prof. dra hab. Witolda Matwiejczyka na pewno pozwoli³ za-
spokoiæ oczekiwania uczniów i wszystkich goœci obecnych na uroczystoœci. W swo-
im niezwykle interesuj¹cym wyst¹pieniu opatrzonym tytu³em „Jak Wielkopolanie
zwyciê¿yli ¿elaznego kanclerza Bismarcka – o mechanizmach modernizacji w XIX
wieku” prof. Matwiejczyk dowiód³ m³odym ludziom, siêgaj¹c po przyk³ad ich przod-
ków – wielkopolskich spo³eczników – ¿e walka o ojczyznê, nie by³a tylko walk¹
z broni¹ w rêku. 

Dziel¹c siê swoimi refleksjami, zwi¹zanymi z obecnoœci¹ na obchodach Dnia Patrona
w Zespole Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi, prof. Witold Ma-
twiejczyk napisa³:

W Nowym Tomyœlu by³em pierwszy raz w ¿yciu i bardzo ¿a³ujê, ¿e tak krótko. By³em
pod ogromnym wra¿eniem ca³ej uroczystoœci!!! M³odzie¿ ze szko³y zawodowej i liceum
profilowanego  we wzorowym porz¹dku, odœwiêtnie ubrana, uczestniczy³a w porannej
mszy œw., a nastêpnie, równie wzorowo przesz³a do Oœrodka Kultury. Sam przebieg uro-
czystoœci przypomina³ dawno ju¿ zapomniane, przedwojenne uroczystoœci szkolne, które
mia³y autentyczn¹ (a nie sterowan¹) podnios³¹ i uroczyst¹ atmosferê. Myœlê, ¿e najlepsze
szko³y w Polsce mog¹ Pañstwu tego pozazdroœciæ. (…) Dodam tylko, i¿ obawia³em siê, ¿e
mówiê do Pañstwa o sprawach i ludziach powszechnie znanych, st¹d te¿ celowo pomin¹-
³em najbardziej znan¹ postaæ tego okresu – Hipolita Cegielskiego. 
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Obchody Dnia Patrona tradycyjnie rozpoczê³a uroczysta msza œw.

Jak co roku uczniowie klas I z³o¿yli œlubowanie na sztandar szko³y



A oto w skróconej formie ogólne tezy jego wyk³adu:
Prowadzona przez Bismarcka germanizacja mia³a okreœlony cel polityczny: wyeliminowa-

nie z Wielkopolski statystycznej wiêkszoœci polskiej i uczynienie z niej obywateli niemieckich po-
przez mechanizmy germanizacji, któr¹ przedstawiano jako cywilizacyjn¹, kulturaln¹ i material-
n¹ nobilitacjê dla Polaków. Tak wiêc w tej koncepcji droga do osobistej kariery: spo³ecznej, za-
wodowej, politycznej i ka¿dej innej, mia³a wieœæ przez niemczyznê, a bram¹ do tej niemczyzny
mia³ byæ jêzyk niemiecki. St¹d te¿ germanizacja realizowana by³a przez urzêdy administracji
pañstwowej i samorz¹dowej (nakazy, zakazy, przepisy, kontrole i sankcje np. dla nauczycieli
mówi¹cych w domu po polsku – dyscyplinarne przeniesienie do innej prowincji).

Patrz¹c z boku, z dzisiejszej perspektywy mo¿na by uznaæ, ¿e przecie¿ to nie by³o takie z³e.
Dawano Polakom szanse, by przy³¹czyæ siê do wielkiej wspólnoty narodowej, jak¹ by³a Rzesza
Bismarcka. Mogliby wtedy staæ siê Niemcami, a tym samym  ówczesnymi „Europejczykami”,
pretenduj¹cymi do panowania nad Europ¹, gdy¿ aspiracje Niemców by³y ogromne i oparte na
najnowoczeœniejszym, najlepiej siê rozwijaj¹cym pañstwie europejskim. Cena za tê przepustkê
do Europy by³a „niewielka”. Trzeba by³o tylko siê wyrzec w³asnego jêzyka ojczystego, któremu,
jak g³osili uczeni niemieccy, i tak grozi³o wymarcie. W sumie by³ to jêzyk ludnoœci wiejskiej, ra-
czej gwara, ni¿ jêzyk literacki, który ze wspania³ym jêzykiem niemieckim nawet nie móg³ siê
równaæ. Jednak wraz z jêzykiem trzeba siê by³o po cichu wyrzec równie¿ w³asnej narodowoœci
– poczucia, ¿e jest siê Polakiem. Ale i tu nie widziano problemu. Wszak potêga Rzeszy nie-
mieckiej nie zostawia³a z³udzeñ, ¿e mog³oby to byæ pañstwo s³abe i mog³oby kiedyœ siê rozpaœæ.
Równie¿ pozosta³e dwa pañstwa zaborcze nie dawa³y podstaw do przypuszczeñ, by kiedyœ
chcia³y odbudowaæ pañstwo polskie. Ponadto propaganda pruska g³osi³a, ¿e Polacy sami pono-
sz¹ odpowiedzialnoœæ za rozbiory, poniewa¿ nie potrafili siê rz¹dziæ, a has³o „polnische Wirt-
schaft” sta³o siê synonimem ogólnego ba³aganu, nie³adu, brudu i chaosu. Tylko „niemiecki
prz¹dek” uratowa³ Polaków od ca³kowitego upadku. 

W³aœnie w takich okolicznoœciach i takiej atmosferze dzia³a³o pokolenie wielkopolskich spo-
³eczników, zwane pokoleniem ksiêdza Wawrzyniaka. Nie mieli perspektywy bliskiego zwyciê-
stwa ani nagrody w postaci posad rz¹dowych, czy  zaszczytnych stanowisk. Przeœladowani
przez w³adze pruskie, poœwiêcali swój wolny czas, zdolnoœci i pieni¹dze dla wspólnej, s³usznej
sprawy – jakiej? W³aœnie, obrony filarów w³asnej to¿samoœci: wiary i jêzyka. Czynili to jednak
ucz¹c najszersze krêgi spo³eczeñstwa oszczêdnoœci, sumiennoœci, pracowitoœci, wytrwa³oœci,
rzetelnoœci i uczciwej konkurencji, która by³a niezbêdna do codziennej rywalizacji z niemiecki-
mi (dotowanymi przez rz¹d) rzemieœlnikami, kupcami, przedsiêbiorcami... Ponadto poprzez te
cechy, wpajane w jêzyku ojczystym, realizowane wspólnie, w najró¿niejszych towarzystwach
i organizacjach, uczono Polaków dumy z w³asnych osi¹gniêæ, dumy z w³asnej tradycji i to¿sa-
moœci – z bycia Polakiem. 

Jeszcze raz podkreœlam, spo³ecznicy wielkopolscy nie mieli w zasiêgu w³asnych przewidy-
wañ perspektywy zwyciêstwa, gdy¿ nie by³o najmniejszych przes³anek, by pañstwo polskie mo-
g³o siê odrodziæ za ich ¿ycia. Robili to dla przysz³ych pokoleñ, z poczucia obowi¹zku, z które-
go ich rozlicz¹ przysz³e pokolenia. I rzeczywiœcie spe³nili swój obowi¹zek: stworzyli model „soli-
daryzmu narodowego”, czyli jednoœci wszystkich stanów i warstw spo³ecznych w imiê obrony
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najwa¿niejszych wartoœci narodowych. I w³aœnie dziêki temu mog³o siê odrodziæ pañstwo pol-
skie w 1918 roku. Mog³o siê odrodziæ, bo w walce o nie wyst¹pili Polacy – równie¿ z Wielko-
polski- i dlatego Wielkopolska sta³a siê czêœci¹ Polski. A to odrodzone pañstwo polskie by³o zna-
kiem, ¿e wszelkie zabiegi germanizacyjne Bismarcka okaza³y siê nieskuteczne – dlatego to
w³aœnie Wielkopolanie zwyciê¿yli Bismarcka..

Niezwyk³y wywiad 
Bezpoœrednio po wyk³adzie prof. Matwiejczyka m³odzie¿ uczestniczy³a w rozmowie

z doktor Wand¹ B³eñsk¹, któr¹ przeprowadzi³o dwoje licealistów. Znana na ca³ym œwie-
cie polska lekarka i misjonarka, 43 lata spêdzi³a w Ugandzie, w Bulubie nad Jeziorem
Wiktorii, lecz¹c tam trêdowatych. Dziêki niej skromne leprozorium sta³o siê z czasem
centrum leczniczym i szkoleniowym, sk³adaj¹cym siê z licz¹cego sto ³ó¿ek szpitala,
a w nim oddzia³u dzieciêcego, zaplecza diagnostycznego, domów dla trêdowatych i ko-
œcio³a. Z jej inicjatywy organizowano tam szkolenia dla lekarzy i kursy dla opiekunów trê-
dowatych. Dziêki swojemu wielkiemu i pe³nemu ofiarnoœci zaanga¿owaniu w opiekê nad
chorymi, zdoby³a przydomek „Matka Trêdowatych”. Otrzyma³a te¿ wiele odznaczeñ,
wœród których s¹ m. in. Krzy¿ Komandorski z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski, pa-
pieski Order œw. Sylwestra, a tak¿e Order Uœmiechu. 

Wanda B³eñska okaza³a siê osob¹ niezwykle skromn¹, pe³n¹ delikatnoœci i we-
wnêtrznego ciep³a. Wykonywany zawód i powo³anie sprawi³y, ¿e przez wiele lat s³u¿y-
³a ludziom poza Polsk¹. Jednak nigdy nie zapomnia³a o swej ojczyŸnie i nie przesta³a ko-
chaæ swojego kraju, do którego po wielu latach powróci³a. 

Ta „lekcja” i osobiste œwiadectwo przywi¹zania do kraju i dba³oœci – rzeteln¹ prac¹
i pe³n¹ ofiarnoœci postaw¹ – o dobre imiê ojczyzny poza jej granicami, przemówi³o chy-
ba do wszystkich zgromadzonych na sali. Na rêce misjonarki m³odzie¿ przekaza³a zebra-
ne przez siebie œrodki opatrunkowe dla chorych na tr¹d podopiecznych Fundacji Pomo-
cy Humanitarnej „Redemptoris Missio”.

Przes³anie
Badania socjologiczne pokazuj¹, ¿e Polacy s¹ dumni ze swojej przynale¿noœci narodo-

wej. Potrafi¹ tak¿e wymieniæ powody w³asnej dumy i wskazaæ osoby, które podtrzymu-
j¹ w nich to przekonanie. Polska goœcinnoœæ, a tu¿ za ni¹ kultura, literatura, sztuka oraz
patriotyzm i przywi¹zanie do Koœcio³a katolickiego, s¹ najczêœciej wymienianymi powo-
dami do narodowej dumy. Jeœli chodzi o osoby, z których –jako Polacy – jesteœmy dum-
ni, bezapelacyjnie zwyciê¿a Jan Pawe³ II. To w³aœnie Papie¿ –Polak, gdy odwiedza³ Mek-
syk – by³ prawdziwym Meksykaninem, gdy odwiedza³ Afrykê – Afrykañczykiem. Kiedy
urzêdowa³ w Rzymie by³ najwa¿niejszym rzymianinem. Gdziekolwiek pielgrzymowa³,
stawa³ siê niejako cz³owiekiem stamt¹d. Jednak nigdy nie zapomnia³ o swoim pochodze-
niu, nigdy nie przesta³ kochaæ Polski i byæ Polakiem. Najwiêkszy Polak naszych czasów
pisa³, ¿e s³owo „ojczyzna” ³¹czy siê z pojêciem i „rzeczywistoœci¹ ojca”. W „Pamiêci i to¿-
samoœci” dowodzi³, ¿e Ojczyzna jest poniek¹d tym samym co ojcowizna, czyli zasobem
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dóbr, które otrzymaliœmy w dziedzictwie po ojcach. „Ojczyzna wiêc to jest dziedzictwo,
a równoczeœnie jest to wynikaj¹cy z tego stan posiadania – w tym równie¿ ziemi, teryto-
rium, ale jeszcze bardziej wartoœci i treœci duchowych, jakie sk³adaj¹ siê na kulturê dane-
go narodu.” – mówi³ Papie¿. Nawet wówczas, gdy Polaków pozbawiono terytorium,
a naród zosta³ podzielony, to w³aœnie dziedzictwo duchowe, czyli kultura przyjêta od oj-
ców, w nich przetrwa³y. Co wiêcej, w czasie niewoli to dziedzictwo duchowe wyj¹tko-
wo dynamicznie siê rozwija³o. „Nale¿y te¿ stwierdziæ, ¿e ów rozwój kultury duchowej
w XIX wieku przygotowa³ Polaków do tego wielkiego wysi³ku, który przyniós³ narodo-
wi odzyskanie niepodleg³oœci” – dodawa³ Papie¿.
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Ogromnie cieszy fakt, ¿e pedagodzy Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra
Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu, nie tylko zajmuj¹ siê dydaktyk¹, ale przede
wszystkim wychowuj¹ swoich uczniów. Potrafi¹ dostrzegaæ problemy stoj¹ce przed po-
wierzonymi ich trosce m³odymi ludŸmi, uœwiadamiaæ sobie towarzysz¹ce im dylematy
i odpowiadaæ na konkretne ich potrzeby. Rozmaite mo¿liwoœci wyboru ¿yciowych dróg
powoduj¹ czêsto wœród m³odych ludzi zagubienie. Umiejêtnoœæ wskazania zagro¿eñ
zwi¹zanych z dokonywaniem wyborów i czasem ³atwych lub pozornie korzystnych roz-
wi¹zañ jest dla nauczycieli ogromnym wyzwaniem. Mo¿liwoœæ spotkania i wys³uchania,
a czasem i rozmowy z ludŸmi, którzy dokonali s³usznych wyborów, pomaga kszta³towaæ
w³aœciw¹ postawê i podejœcie do œwiata. Przecie¿ chodzi o to, by ju¿ w m³odoœci cz³owiek
mia³ sensowny „pomys³ na ¿ycie” i nigdy nie zapomina³ o tym, co ma prawdziw¹ war-
toœæ.

Dzieñ Patrona 2012 w Zespole Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza
Ho³ogi w Nowym Tomyœlu sta³ siê kolejn¹ lekcj¹ wychowawcz¹, stwarzaj¹c¹ m³odemu
cz³owiekowi okazjê do wielu refleksji i daj¹c¹ – m. in. dziêki spotkaniu z wyj¹tkowymi go-
œæmi – jedn¹ prost¹ receptê na ¿ycie: warto siê staraæ s³u¿yæ OjczyŸnie swoim talentem,
postaw¹ i codzienn¹ pe³n¹ zaanga¿owania nauk¹ i prac¹, niezale¿nie od tego, gdzie przyj-
dzie im ¿yæ, w kraju, czy za granic¹.

Fot. Aleksandra Tabaczyñska
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Jak siê uzyskuje naukowe stypendium
Rz¹du Republiki Francuskiej?

Wbrew pozorom nie jest to bardzo
skomplikowane... Po raz pierwszy takie
stypendium otrzyma³am, bêd¹c m³od¹ na-
uczycielk¹ jêzyka francuskiego, z piêciolet-
nim sta¿em pracy... Wtedy w Nowym To-
myœlu prê¿nie prowadzone by³y wymiany
z Bretani¹, przy organizacji których udzie-
la³am siê doœæ aktywnie. Myœlê, ¿e w kura-
torium s³yszano o tym, jak w Nowym To-
myœlu popularyzowany jest jêzyk francu-
ski, bo po prostu zosta³am delegowana na
stypendium do Francji. 

Drugie stypendium, które odby³am
w ubieg³ym roku, uzyska³am w drodze
konkursu. Trzeba by³o z³o¿yæ szczegó³o-
w¹ aplikacjê i Instytut Francuski, we wspó³-
pracy z Ambasad¹ Francji w Polsce, doko-
na³ wyboru, kieruj¹c siê okreœlonymi kry-
teriami. Takie sta¿e to dla nauczycieli jêzy-
ka coœ wspania³ego, gdy¿ daj¹ one mo¿li-
woœæ spotkania przyje¿d¿aj¹cych wtedy
do Francji, nauczycieli jêzyka z ca³ego œwia-
ta, ze wszystkich kontynentów. Owocuje

to wymian¹ doœwiadczeñ i daje mo¿liwoœæ
porównania sytuacji jêzyka francuskiego
w ró¿nych krajach. W ka¿dej czêœci œwia-
ta ten jêzyk ma zreszt¹ inny status. S¹ kra-
je, w których nauczany jest jako drugi jê-
zyk narodowy i tam brakuje nauczycieli jê-
zyka francuskiego. S¹ te¿ takie kraje jak
Polska, gdzie francuski jest wybierany
przez nielicznych pasjonatów.

A sk¹d u Pani taka decyzja, ¿eby zwi¹-
zaæ siê zawodowo z tym jêzykiem i wy-
braæ studia romanistyczne? 

Jêzyk francuski nauczany by³ przed la-
ty jako drugi jêzyk obcy i jedyny jêzyk za-
chodni w nowotomyskim liceum im.
Miko³aja  Kopernika, którego jestem ab-
solwentk¹. Myœlê, ¿e fakt, i¿ z jêzykiem
francuskim zwi¹za³am swoje ¿yciowe wy-
bory, by³ zas³ug¹ p. prof. Renaty Knop,
która potrafi³a tak przybli¿yæ, pokazaæ
nam jêzyk, kulturê i literaturê francusk¹,
¿e nie wyobra¿a³am sobie, by studiowaæ
cokolwiek innego. Moi rodzice natomiast
uwa¿ali, ¿e to nie jest zbyt m¹dry wybór.
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O francuskim poczuciu humoru, pierwszych wyjazdach nowotomy-
œlan do Francji i tajemnicy idealnego t³umaczenia. rozmowa z Ma³go-
rzat¹ Paszke, romanistk¹, stypendystk¹ Ambasady Francji i Rz¹du
Republiki Francuskiej, opiekunk¹ nowotomyskich wymian jêzyko-
wych z Redon, t³umaczk¹ ksi¹¿ek Marcela Pagnola „Zamek mojej
matki” i „Czas tajemnic”...
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Byli przekonani, ¿e nie bêdê mia³a po ta-
kich studiach pracy, gdy¿ wtedy jeszcze jê-
zyk rosyjski królowa³ we wszystkich szko-
³ach. I faktycznie, gdy skoñczy³am studia,
przez rok uczy³am jêzyka polskiego, bo
nie by³o w naszej okolicy pracy dla roma-
nisty. Dopiero w drugim roku mojej pracy
pojawi³a siê mo¿liwoœæ nauczania innego
jêzyka obcego ni¿ rosyjski. Zg³osi³ siê do
mnie wtedy dyrektor Szko³y Podstawo-
wej nr 1, p. Jerzy Dziamski z informacj¹,
¿e w³aœnie rozpoczyna siê w tej szkole na-
uczanie jêzyka francuskiego. I tak zaczê³a
siê moja praca w zawodzie. Od razu zosta-
³am rzucona na tak zwan¹ „g³êbok¹ wo-
dê”, bo musia³am siê zaj¹æ organizacj¹ wy-
mian z Francj¹. Wtedy nasz region – Wiel-
kopolska – podpisa³ partnerstwo z Breta-
ni¹ i – o ile siê nie mylê – ok. 30 szkó³ pod-
stawowych i ponadpodstawowych nawi¹-
za³o wspó³pracê ze szko³ami francuskimi.
Co roku odbywa³y siê wymiany uczniów
tych szkó³ z uczniami z ró¿nych miast
w Bretanii. Na partnera dla Nowego To-
myœla wyznaczone zosta³o miasteczko Re-
don. Zreszt¹ do dziœ wielu Francuzów
z Redon przyje¿d¿a do Nowego Tomyœla,

utrzymuj¹c kontakty nawi¹zane z Polaka-
mi w latach 90.

W ostatniej rozmowie, jak¹ przepro-
wadzi³am do PNT, p. Andrzej Funka
wspomina³, ¿e jeden z nauczycieli, którzy
wtedy brali udzia³ w wymianach, nauczy³
siê nawet jêzyka polskiego. Do dziœ przy-
je¿d¿a z uczniami do Polski i odwiedza
Nowy Tomyœl.

Tak, szko³a w Krzesinach pod Pozna-
niem, gdzie naucza siê jêzyków romañ-
skich ci¹gle prowadzi wymiany z Redon.

W jaki sposób te wymiany by³y orga-
nizowane, jak to siê odbywa³o, ¿e tak po-
wiem „technicznie”?

Wymiany zapocz¹tkowa³a wspó³pra-
ca miêdzy Urzêdem Miasta Poznania
a Rennes – stolic¹ Bretanii. Jak ju¿ mówi-
³am, wyznaczono pary miast partnerskich,
które wspó³pracowa³y nie tylko na pozio-
mie szkó³, ale tak¿e innych instytucji. Ka¿-
de miasto, zarówno ze strony Wielkopol-
ski, jak i Bretanii, rozwija³o zakres tej
wspó³pracy indywidualnie, wed³ug swoich
potrzeb. Wiem, ¿e w Nowym Tomyœlu
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z Redon wspó³pracowa³y nie tylko Szko³a
Podstawowa nr 1 i Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce im. M. Kopernika, ale równie¿ m. in.
Stra¿ Po¿arna. Technicznie wymiany wy-
gl¹da³y tak, ¿e strona francuska – z uwagi
na to, ¿e Polska by³a wtedy krajem „na do-
robku” – dofinansowywa³a nasz¹ podró¿
do Francji, funduj¹c nam autokar. Na do-
datek by³y to czasy, gdy dla ka¿dego
ucznia trzeba by³o za³atwiæ wizê tranzyto-
w¹ przez Niemcy i pobytow¹ we Francji...
Pamiêtam, jak wspólnie z dyrektorem
Dziamskim i jednym z rodziców pojechali-
œmy do Warszawy za³atwiaæ formalno-
œci… tasiemcowe kolejki przed ambasada-
mi, emocje zwi¹zane z wyjazdem. Szcze-
gó³owe kontrole na wszystkich granicach,
które siê przekracza³o. To by³y mocne
wra¿enia... W okolicach Wielkanocy
przyje¿d¿a³a tutaj grupa ok. 35 uczniów
gimnazjum z Redon. Francuzi przebywali
u nas ok. 10 – 12 dni, a rewizyta nastêpo-
wa³a przewa¿nie w maju. Wtedy wyje¿-
d¿aliœmy równie liczn¹ grup¹ do Francji. 

Du¿e wsparcie mieliœmy z Urzêdu
Miejskiego, od samego burmistrza Helwin-
ga. Ka¿da grupa przyje¿d¿aj¹ca z Francji
by³a przez niego witana. Miasto przygoto-
wywa³o materia³y promocyjne o naszym
mieœcie w ró¿nych jêzykach, w tym w jêzy-
ku francuskim. Trafia³y one m. in. do szkó³
francuskich. W ten sposób tamtejsi ucznio-
wie mogli choæ trochê poznaæ Polskê, bê-
d¹c¹ tylko jednym z wielu krajów, z który-
mi francuskie szko³y prowadzi³y wymiany.
Mieli te¿ kontakty m. in. z W³ochami, Hisz-
pani¹, Irlandi¹. Uczeñ mia³ szeroki wa-
chlarz propozycji do wyboru. Na dodatek
jêzyka w³oskiego czy hiszpañskiego ucznio-
wie siê tam uczyli, polskiego natomiast nie.
Nauczyciel, który by³ opiekunem grup wy-

je¿d¿aj¹cych do Polski, nie mia³ jednak ni-
gdy problemu z zebraniem 35. osobowej
grupy. Nasz kraj by³ na tyle inny i przez to
atrakcyjny, ¿e to rekompensowa³o fakt, i¿
nie uczyli siê naszego jêzyka. 

W naszym liceum organizacja wymia-
ny wygl¹da³a podobnie. Wielk¹ korzyœci¹
tych wyjazdów by³o to, ¿e uczniowie
mieszkali w domach swoich tzw. kore-
spondentów i wobec tego faktu zmuszeni
byli stosowaæ w praktyce jêzyk francuski.
Dla dzieci z klas V czy VI, które dopiero
zaczyna³y naukê jêzyka, bywa³o to oczy-
wiœcie trudne. Czas pobytu by³ bardzo wy-
pe³niony, wiêc z francuskimi rodzinami
spêdzaliœmy g³ównie wieczory. Propozycji
zajêæ, zwiedzania ciekawych miejsc
w piêknej Bretanii, by³o tak wiele, ¿e pra-
wie ca³y czas dzieci by³y zajête. Oczywiœcie
têskni³y za domem, co jednak rekompen-
sowa³ bardzo atrakcyjny program pobytu,
zawi¹zywanie miêdzynarodowych przy-
jaŸni. Wiele z nich trwa do dziœ. S¹ rodzi-
ny, które od lat odwiedzaj¹ siê w czasie
wakacji, je¿d¿¹c na przemian do swoich
krajów i to jest bardzo sympatyczne. 

Jakie by³y wyobra¿enia Francuzów
o Polsce wtedy, gdy zaczêli siê tutaj poja-
wiaæ i jak wygl¹da³o zderzenie tych wy-
obra¿eñ z rzeczywistoœci¹, z tym co tu za-
stali?

Z przyjazdem pierwszych grup Fran-
cuzów wi¹za³ siê na przyk³ad pozornie ba-
nalny problem, ¿e trzeba by³o im zapew-
niæ wodê mineraln¹. Francuz nie funkcjo-
nuje bez wody mineralnej, a u nas to by³
produkt deficytowy... Pamiêtam, ¿e by³
tylko jeden sklep w Nowym Tomyœlu,
w którym by³a woda mineralna, wiêc cho-
dzi³am tam i uprzedza³am, ¿e przyjad¹
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Francuzi i trzeba zamówiæ jej wiêcej. Wte-
dy nie by³o takiej dostêpnoœci ró¿nych to-
warów jak teraz. Przyjmowanie grup fran-
cuskich wygl¹da³o skromnie, jeœli chodzi
o produkty ¿ywnoœciowe. Jednak goœcin-
noœæ, jak¹ im wtedy okazywali nowotomy-
œlanie, by³a niesamowita. Wyje¿d¿ali st¹d
zawsze pod ogromnym wra¿eniem. Pol-
skie rodziny przebudowywa³y swój ca³y
tygodniowy program zajêæ. Dzieckiem,
które tutaj goœci³o, chcieli zaopiekowaæ siê
jak najlepiej, zapewniæ jak najwiêcej atrak-
cji. Bardzo czêsto wozili dzieci do Leszna,
do pierwszego Aqua Parku. Tak wiêc
Francuzi zawsze byli pod wra¿eniem na-
szej goœcinnoœci... Pyta³a pani, jakie oni
mieli wyobra¿enie o Polsce. Oczywiœcie,
przyje¿d¿ali tu ze swoimi stereotypami.
W³aœnie z takimi, ¿e skoro w czasach Na-
poleona wojska przedziera³y siê przez
œniegi i b³ota, to teraz tu ci¹gle jest kraina
niedŸwiedzi polarnych. Dlatego bardzo siê
cieszê, ¿e tylu m³odych Francuzów mog³o
odwiedziæ Polskê, bo widz¹c zupe³nie inny
obraz naszego kraju, dziœ mog¹ byæ
w pewnym sensie naszymi ambasadorami
we Francji, bo oczywiœcie mity na nasz te-
mat ci¹gle pokutuj¹ we francuskim spo³e-
czeñstwie. Wtedy we francuskiej telewizji
Polska to by³y furmanki, przekrzywione
cha³upy, pochylone wierzby. Dlatego my
staraliœmy siê pokazaæ inne oblicze Polski,
nasze zabytki … Z historii Polski powinni-
œmy byæ dumni, ale pokazywaliœmy rów-
nie¿ wspó³czesn¹ twarz prê¿nie rozwijaj¹-
cego siê kraju. Kilkaset osób, jakie tutaj go-
œci³y w dziewiêciu grupach, mog³o poczy-
niæ swoje obserwacje i przekazywaæ dalej
wra¿enia odzwierciedlaj¹ce rzeczywi-
stoœæ, obalaj¹ce mity na temat naszego
kraju. 

A sytuacja odwrotna – wyjazd Pola-
ków do Francji? Jakie to by³o wra¿enie,
jak by³ ten kraj wtedy odbierany? Jak dzie-
ci reagowa³y?

Dla pierwszych grup, które odwiedza³y
Francjê, to by³ rzeczywiœcie szok kulturo-
wy. Z ka¿dym rokiem dzieci by³y jednak
coraz mniej zdziwione ró¿nicami miêdzy
Polsk¹ a Francj¹, bo te ró¿nice siê po pro-
stu zaciera³y. Na pocz¹tku wymian, w la-
tach 90. polskie dzieci po raz pierwszy
w ¿yciu mog³y zobaczyæ drzwi, które
otwieraj¹ siê na fotokomórkê albo rucho-
me schody. Oczywiœcie namiêtnie z nich
korzysta³y, je¿d¿¹c tam i z powrotem.
(œmiech) Francuskie dzieci czêœciej bra³y
udzia³ w takich wymianach i ich rodzice na
pewno tak gruntownie jak my, nie zmienia-
li swoich planów pod k¹tem goœcia z Polski.
Starali siê natomiast zapewniæ nam du¿o
atrakcyjnych wycieczek. Zawsze odwie-
dzaliœmy stolicê regionu – Rennes, by³y wy-
cieczki do Futuroscope pod Poitiers, po-
niewa¿ tam ju¿ 20 lat temu mo¿na by³o
ogl¹daæ filmy trójwymiarowe. Ogromne
Imaxy, gdzie wyœwietlano filmy, nie tylko
na ekranie, ale i na pod³odze i œcianach, do-
piero teraz mo¿na zobaczyæ w wiêkszoœci
du¿ych polskich miast. Podczas ka¿dego
pobytu nasi uczniowie otrzymywali specjal-
nie dla nich przygotowane ksi¹¿eczki,
w których prowadzili dziennik podró¿y.
Brali te¿ udzia³ w zabawach – czymœ w ro-
dzaju podchodów, które bardzo pomaga-
³y w szlifowaniu jêzyka. Musieli chodziæ po
Redon i odnajdywaæ konkretne miejsca –
na przyk³ad koœció³, w którym trzeba by³o
znaleŸæ jak¹œ rzeŸbê i sprawdziæ, z którego
wieku pochodzi. Odwiedzali ró¿ne sklepy,
a na targowisku by³ specjalny kwestiona-
riusz, który trzeba by³o wype³niæ po znale-
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zieniu stoiska z owocami morza. Spraw-
dziæ, jak nazywaj¹ siê ró¿ne produkty i ile
kosztuj¹. Nasz pobyt by³ zawsze solidnie
przygotowany przez stronê francusk¹. 

Jeœli chodzi o osoby zaanga¿owane
w organizacjê wymiany po stronie polskiej
– kto jeszcze przy niej pracowa³?

Bez ¿yczliwej dla j. francuskiego i samej
Francji atmosfery, jak¹ w Szkole Podsta-
wowej nr 1 tworzy³ dyrektor Jerzy Dziam-
ski, nigdy nie dosz³oby do tych wymian.
Bardzo im te¿ ¿yczliwy by³ dyrektor Zdzi-
s³aw Szymczak, który zajmowa³ siê logisty-
k¹ i kwestiami finansowymi. Jedna osoba
by sobie nigdy z tym nie poradzi³a – du¿e
grupy, du¿y bud¿et, du¿a odpowiedzial-
noœæ. Ja zajmowa³am siê kwestiami jêzyko-
wymi i technicznymi, interwencjami w do-
mach, gdy coœ siê dzia³o u dzieci. By³am
przewodnikiem grup francuskich podczas
wiêkszoœci wycieczek i towarzyszy³am im

od rana do wieczora w trakcie ich poby-
tów w Nowym Tomyœlu. W liceum za or-
ganizacjê wymiany odpowiedzialna by³a
z kolei p. prof. Renata Knop. Nad czêœci¹
merytoryczn¹ czuwa³yœmy we dwie, ale –
oczywiœcie – podczas tych wyjazdów
wspó³pracowa³o z nami bardzo wielu na-
uczycieli. Wymian by³o dziewiêæ, wiêc wy-
liczaæ bym mog³a d³ugo. Pomaga³o nam
bardzo wiele osób.

Dlaczego tak dobrze zorganizowane
przedsiêwziêcie nie przetrwa³o do dziœ?

W pewnym momencie mia³am k³opo-
ty zdrowotne. Jednoczeœnie w tym samym
czasie przeprowadzono reformê szkolnic-
twa w Polsce. Wraz z uczniami starszych
klas podstawówki przeniesiona zosta³am
do gimnazjum. Szko³a Podstawowa nr
1 zosta³a bez romanisty, który takie wy-
miany móg³by przygotowywaæ. I tak po
prostu to siê urwa³o...
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Uczniowie podczas wymian nie tylko zwiedzali Rennes i okolice, ale równie¿ uczyli siê intensywnie
jêzyka francuskiego. Ka¿dego dnia spêdzali godzinê lub dwie na uzupe³nieniu kwestionariuszy 

w j. francuskim, podsumowuj¹cych to, co robiliœmy ka¿dego dnia



Myœlê, ¿e mamy czego ¿a³owaæ... Roz-
mawiaj¹c z wieloma osobami s³ysza³am ta-
kie opinie...

Poznañski Dom Bretanii prowadzi staty-
stykê na temat tego, ile szkó³ w tej chwili
prowadzi jeszcze wymiany z Bretani¹. Z te-
go co wiem, zasady tej wspó³pracy s¹ ju¿ in-
ne. Strona francuska nie jest w stanie finan-
sowaæ przejazdów z Polski. Ró¿nice w do-
chodach miêdzy naszymi krajami siê
zmniejszy³y. Wracaj¹c jednak do pytania…
– gdy po zmianie miejsca pracy znalaz³am
siê w gimnazjum, okaza³o siê, ¿e grup fran-
cuskojêzycznych jest ma³o. Oczywiœcie
og³osi³am nabór chêtnych na tak¹ wymia-
nê, ale zg³osi³a siê niewystarczaj¹ca iloœæ
osób. To jednak by³y doœæ kosztowne wy-
jazdy, tak wiêc nic na si³ê...

Zaczê³y siê te¿ inne czasy, wyjazdy za
granicê z rodzicami by³y ju¿ czêstsze...

W³aœnie tak. Wymiany szkolne prze-
sta³y byæ tak atrakcyjne. Kiedyœ, dla ogrom-
nej iloœci m³odych ludzi, to by³a jedyna mo¿-
liwoœæ wyjazdu za granicê. Teraz bardzo
czêsto wyje¿d¿aj¹ na wakacje zagraniczne
z rodzinami.

Pozostañmy we Francji. Proszê powie-
dzieæ, co najbardziej w tej kulturze jest Pa-
ni bliskie?

Francja od pierwszego mojego pobytu
sta³a siê dla mnie takim drugim domem.
Bardzo dobrze siê w tym kraju czujê. Za-
wsze jestem tam w doskona³ej formie, pe³-
na energii... . Dziêki pobytom we Francji
pozna³am bardzo wielu ludzi. Niesamowi-
cie odpowiada mi francuski sposób myœle-
nia, specyficzne poczucie humoru. Lubiê
francusk¹ muzykê, francusk¹ kuchniê. Ma-
³o jest rzeczy typowo francuskich, które
by mi nie odpowiada³y. 
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Francuskie poczucie humoru, czyli ja-
kie?

Kabarety pochodz¹ z Francji! Oczywi-
œcie, polskie podejmowa³y zawsze inne te-
maty – polityczne, powa¿niejsze. Tam
bardzo du¿o skeczy dotyczy spraw dam-
sko-mêskich, podobnie jak tamtejsza lite-
ratura. Trudno opisaæ to poczucie humo-
ru. Na pewno jest lekkie, w tematyce bar-
dziej obyczajowe. Tam kabarety nie zaj-
muj¹ siê polityk¹. Podoba mi siê te¿ styl ¿y-
cia Francuzów. Tam jest du¿o cieplej ni¿
u nas. Przez wiêksz¹ czêœæ roku dzia³aj¹
ogródki kawiarniane, czemu towarzyszy
du¿o spektakli ulicznych. U nas jest festi-
wal Malta, na który przyje¿d¿aj¹ ludzie
z ca³ego œwiata i to te¿ jest fantastyczne...
Tam jednak codzienne odbywaj¹ siê
przedstawienia, mo¿na pos³uchaæ muzy-
ków graj¹cych na prawie ka¿dej stacji pa-
ryskiego metra. I to na ca³kiem niez³ym
poziomie. Wydaje mi siê, ¿e oni ¿yj¹ bar-
dziej na luzie, mniej s¹ powa¿ni, mniej
smutni. Bardzo dobrze czujê siê we Fran-
cji. Podczas odbywania sta¿y mia³am oka-
zjê nie tylko do kontaktu z Francuzami, ale
z wieloma ludŸmi ¿yj¹cymi w ró¿nych kra-
jach. Za jêzyk miêdzynarodowy uwa¿a siê
obecnie tylko jêzyk angielski, ale jêzyk fran-
cuski jest te¿ w pewnym sensie jêzykiem
miêdzynarodowym, w wielu krajach u¿y-
wanym jako drugi jêzyk urzêdowy. Ludzie,
których spotka³am we Francji na sta¿ach
reprezentowali bardzo ró¿ne kultury...

Mówi siê, ¿e Francuzi s¹ nastawieni ne-
gatywnie w stosunku do nauki obcych jê-
zyków, to mit? 

To jest cecha nie tylko Francuzów, ale
wszystkich narodów pos³uguj¹cych siê jê-
zykami, które albo teraz s¹, albo kiedyœ

uwa¿ane by³y za jêzyki miêdzynarodowe.
Francuzi uwa¿aj¹, ¿e jeœli ktoœ przyje¿d¿a
do Francji, powinien pos³ugiwaæ siê jêzy-
kiem francuskim. Nawet jeœli rozumiej¹
pytania, jakie turyœci zadaj¹ po angielsku,
to bardzo czêsto odpowiadaj¹ po francu-
sku.(œmiech) Myœlê jednak, ¿e jeszcze
mniej jest Anglików, którzy znaj¹ jakikol-
wiek jêzyk obcy...  Francuzi generalnie
ucz¹ siê angielskiego, ale zupe³nie nie
wk³adaj¹ w to serca. Chêtniej ucz¹ siê w³o-
skiego, czy hiszpañskiego, bo s¹ to po
pierwsze jêzyki pokrewne z francuskim,
a po drugie jêzyki krajów, do których oni
czêœciej je¿d¿¹ na wakacje. Widz¹ prak-
tyczny aspekt takiej nauki. Na wakacje do
Anglii raczej nikt nie jeŸdzi... Myœlê, ¿e to
s¹ przyczyny niechêci, chocia¿ oczywiœcie
tak¿e zasz³oœci historyczne, bo te narody
czêsto walczy³y ze sob¹. Moja najlepsza
przyjació³ka z Francji to w³aœnie nauczy-
cielka jêzyka angielskiego. Jej córka tak¿e
skoñczy³a anglistykê, wiêc s¹ wyj¹tki.

Jakie korzyœci naukowe przynios³y Pa-
ni sta¿e we Francji?

Na pierwszym sta¿u by³am w roku
1995. Odbywa³ siê w Centrum Lingwistyki
Stosowanej w Besançon. Z bogatej listy
propozycji zajêæ ka¿dy wybiera³ sobie czte-
ry. Potem ka¿dego dnia przed po³udniem
i po po³udniu uczestniczy³o siê w tych zajê-
ciach. Ja wybra³am sobie zajêcia ze stoso-
wania ró¿nych nowatorskich metod w na-
uczaniu jêzyka francuskiego. Uczenie z za-
stosowaniem gier, zabaw, œpiewania piose-
nek. To by³a dla mnie nowoœæ – na studiach
nie mówiono o takich metodach. Jedynymi
by³y: t³umaczenie ze s³ownikiem i wykony-
wanie æwiczeñ. A szkole podstawowej
zw³aszcza, takie metody kiepsko siê spraw-
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dzaj¹. M³odzi ludzie wol¹ uczyæ siê przez
zabawê. Chodzi³am tam równie¿ na zajê-
cia, przydatne mi do dziœ, nosz¹ce tytu³:
„Nauczanie jêzyka wspomagane kompute-
rem”. W 1995 roku komputery dzia³a³y
jeszcze w systemie DOS, Windows nie by³
powszechny, komputery z tym oprogra-
mowaniem dopiero siê pojawia³y. Wtedy
ju¿ uczyliœmy siê obs³ugiwaæ Worda, po-
znawaliœmy te¿ interaktywne æwiczenia jê-
zykowe na komputerze zapisane jeszcze
na dyskietkach w DOS-ie. Gdy przyjecha-
³am do Polski, z t¹ wiedz¹ nie mia³am za
bardzo co zrobiæ. W szkole by³a tylko jed-
na pracownia komputerowa, przeznaczo-
na przecie¿ na lekcje informatyki. By³o
trudno, ale w koñcu uda³o siê przekonaæ
Dyrektora do tego, by klasy ósme chocia¿
jedn¹ godzinê francuskiego odbywa³y w sa-
li komputerowej. To by³ chyba rok 1997
albo 1998. Dziœ to ju¿ normalne, ¿e w na-
szym gimnazjum w ka¿dej sali jest kompu-
ter. W ubieg³ym roku doskonali³am siê po
raz kolejny w technikach nauczania jêzyka,
ze szczególnym uwzglêdnieniem wykorzy-
stania tablic interaktywnych, których, na-

wiasem mówi¹c, w naszym gimnazjum jest
kilkanaœcie.

Ca³e szkolenie z wykorzystania tablic
interaktywnych?

Tak, bo te tablice nie s³u¿¹ tylko do tego,
¿eby na nich pisaæ palcem (œmiech). Maj¹
mnóstwo narzêdzi pozwalaj¹cych przepro-
wadzaæ interaktywne zajêcia. W niesamo-
wity sposób uatrakcyjniaj¹ naukê jêzyka.

W jaki sposób dzia³aj¹? Myœlê, ¿e laicy,
tacy jak ja, kojarz¹ je tylko z pisaniem...

Maj¹ one wiele wiêcej mo¿liwoœci. To
s¹ tablice firmy Smart, wyposa¿one w spe-
cjalne oprogramowanie. Mo¿na na nich
wyœwietliæ fragment filmu, a potem zadaæ
uczniom æwiczenia zawieraj¹ce zdania z lu-
kami, w które bêd¹ wpisywaæ odpowied-
nie s³ówka, przesuwaj¹c je palcem w odpo-
wiednie miejsca. Tablica reaguje tak¿e na
to, co uczeñ robi, wiêc mo¿na j¹ tak usta-
wiæ, ¿e gdy uczeñ dobrze odpowie, to bê-
dzie bi³a brawo, a jeœli nie, to bêdzie „bu-
czeæ”. Mo¿na opracowaæ rozmaite æwicze-
nia jêzykowe do wykonania na tablicy, ale
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Zaliczenie szkolenia z zastoso-
wania tablic interaktywnych
w procesie nauczania jêzyka
francuskiego w ramach sta¿u
dla nauczycieli jêzyka francu-
skiego na Uniwersytecie
w Nantes



trzeba by to pokazaæ, trudno opowie-
dzieæ... Na pewno mo¿na umieœciæ tam
tekst, który ma ró¿ne warstwy, a po do-
tkniêciu bêdzie siê coœ odkrywa³o lub za-
krywa³o. Jest mnóstwo zastosowañ dla
tych tablic. Wszystko zale¿y od inwencji
nauczyciela, od tego, jak bardzo zna to
oprogramowanie. To s¹ tablice, które
mo¿na wykorzystywaæ na wszystkich lek-
cjach. W nowotomyskim gimnazjum wszy-
scy nauczyciele odbyli szkolenie ogólne, jak
wykorzystywaæ funkcje tablic. Moje zajêcia
na sta¿u we Francji pokazywa³y konkret-
nie, jak u¿ywaæ tablic do nauki jêzyka. 

Czyli stanowi¹ one pomoc lekcyjn¹
w szko³ach na ca³ym œwiecie?

Muszê tutaj powiedzieæ, ¿e by³am
bardzo dumna z Nowego Tomyœla, bo
na 25. osób z ca³ego œwiata , by³am jedy-
n¹ osob¹, pracuj¹c¹ w szkole, w której
tych tablic jest kilkanaœcie. Pozosta³e
placówki, reprezentowane przez ludzi
z innych krajów i kontynentów, posiada-
³y jedn¹, najwy¿ej dwie takie tablice. By-
³y te¿ osoby, które zapisa³y siê na zajê-
cia, bo dosta³y tak¹ tablicê i nie potrafi³y
jej w ogóle u¿yæ. Na przyk³ad oœrodki
Alliance française na ca³ym œwiecie na-
uczaj¹ jêzyka francuskiego i od swoich
ambasad otrzymywa³y j¹ w prezencie.
Dot¹d czêsto sta³a zapakowana, bo nikt
nie potrafi jej u¿yæ. U nas tablice znajdu-
j¹ siê w wielu salach, w³aœciwie wszyscy
nauczyciele pos³uguj¹ siê tym sprzêtem.
Szko³a jest bardzo nowoczesna - nie tyl-
ko w skali kraju, ale i œwiata. 

Mówi³a Pani, ¿e skoñczy³a studia w ro-
ku 1989. Fakt, ¿e przypad³y one na czas
sprzed prze³omu mia³ wp³yw na sposób,

w jaki na zajêciach podawano wiedzê
o Francji?

Nie, nie s¹dzê. Nie pamiêtam byœmy
byli w jakiœ sposób indoktrynowani. Po
pierwsze by³a to ju¿ koñcówka dawnego
ustroju, po drugie by³y to studia prowa-
dzone jednak w jêzyku francuskim, po
czêœci przez native speakerów, wiêc trud-
no by oni cenzurowali literaturê francu-
sk¹. Nie by³o przek³amañ. Filologie obce
nale¿a³y na dodatek to tych nielicznych
kierunków studiów, na których jêzyk ro-
syjski nie by³ wtedy obowi¹zkowy. Dla lu-
dzi z mojego pokolenia mia³o to swoj¹ wa-
gê. Byliœmy trochê jak w oazie wolnoœci.
Oczywiœcie, ka¿dy z nas musia³ zaliczyæ za-
jêcia z przysposobienia wojskowego – pa-
miêtam, ¿e na trzecim roku studiów, we
œrody, przynajmniej 8 godzin spêdza³o siê
w miejscu, gdzie te zajêcia z tzw. wojska
siê odbywa³y....

Jednak wyjazdów do Francji w ramach
studiów nie by³o...?

Porównuj¹c z tym, jakie s¹ dzisiaj mo¿-
liwoœci, wtedy praktycznie wyjazdów nie
by³o. Dopiero rok po studiach by³am
pierwszy raz we Francji. Wczeœniej, ¿eby
wyjechaæ, trzeba by³o byæ wybitnym.
Dwóch, trzech studentów z roku dosta-
wa³o stypendia na wyjazd do tego kraju. 

Moja germanistka opowiada³a kiedyœ,
¿e gdy po studiach uniwersyteckich poje-
cha³a do Niemiec, stwierdzi³a, ¿e nie zna
jêzyka niemieckiego. A jak podczas pierw-
szego pobytu we Francji doœwiadczy³a Pa-
ni tej ró¿nicy pomiêdzy praktyczn¹ znajo-
moœci¹ jêzyka a jêzykiem akademickim?

Mogê potwierdziæ to, co mówi³a pani
germanistka. Mia³am to samo. Tak pecho-
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Bretania 2010 r. - od prawej: moja córka, ja oraz moi przyjaciele z Redon, Marie i Jean Grossin. Marie
jest emerytowan¹ nauczycielk¹ angielskiego i mo¿na powiedzieæ, ¿e „przeciera³a szlaki“ jako opiekunka

m³odzie¿y z Francji podczas pierwszej wymiany jêzykowej w 1991 r.

Nad Atlantykiem – 2010 r.



wo siê z³o¿y³o, ¿e podczas pierwszego wy-
jazdu do Francji pierwsz¹ osob¹, z jak¹
mia³am kontakt, by³ dyrektor gimnazjum,
z którym prowadziliœmy wymianê. Wraz
ze wszystkimi przedstawicielami polskich
szkó³ znalaz³am siê w Rennes. Przyjecha³
po nas wtedy wspomniany dyrektor i gdy
siê odezwa³... okaza³o siê, ¿e w ogóle go
nie rozumiem. By³am za³amana, pomyœla-
³am, ¿e wcale nie znam tego jêzyka. Na
szczêœcie okaza³o siê, ¿e mówi tak szybko
i w taki sposób, ¿e równie¿ Francuzi maj¹
problem z jego zrozumieniem. Gdy z Ren-
nes pojechaliœmy do Redon i tam spotka-
³am wielu innych Francuzów, mówi¹cych
nawet doœæ szybko, których rozumia³am,
z ulg¹ stwierdzi³am, ¿e nie jest z moim
francuskim tak Ÿle. (œmiech) Ale oczywi-
œcie pani germanistka mia³a racjê, jêzyk
wyuczony najlepiej szlifowaæ w kraju,
w którym tym jêzykiem pos³uguj¹ siê lu-
dzie. Jedne z zajêæ, na które siê zapisa³am
bêd¹c na stypendium we Francji, to tak¿e
zajêcia z niestandardowego jêzyka francu-
skiego. Idiomów jest tam ca³e mnóstwo,
tak jak i w naszym jêzyku. 

Zajmuje siê Pani nie tylko nauczaniem
jêzyka, ale równie¿ t³umaczeniami. Jaka
wiedza i umiejêtnoœci, prócz znajomoœci
jêzyka, s¹ po¿¹dane, ¿eby dokonywaæ do-
brych przek³adów tekstów na jêzyk obcy
i odwrotnie?

Myœlê, ¿e po¿¹dane jest w³aœnie odwie-
dzanie tego kraju, którego jêzykiem siê po-
s³ugujemy, bo nie wystarczy znajomoœæ za-
sad jêzykowych i s³ownictwa. Potrzebne
jest jego „czucie” i rozumienie ró¿nic miê-
dzy tymi samymi, ale u¿ywanych w ró¿-
nych kontekstach, wyra¿eniami. Trzeba
zacz¹æ wrêcz myœleæ w tym jêzyku, co wy-

maga d³u¿szych pobytów w danym kraju,
gdzie siê jest w tym jêzyku jakby zanurzo-
nym. Znajomoœæ mentalnoœci ludzi, którzy
siê tym jêzykiem pos³uguj¹, jest te¿ bardzo
wa¿na. Niekiedy istnieje mo¿liwoœæ, by nie-
które sformu³owania t³umaczyæ na 2 lub
3 sposoby, wiêc znajomoœæ sposobu myœle-
nia podpowiada, która z tych wersji bêdzie
najbardziej czytelna dla u¿ytkowników da-
nego jêzyka. W Polsce jest taka praktyka,
¿e t³umacz przek³ada teksty i na jêzyk ob-
cy, i z obcego na ojczysty. Za granic¹ t³u-
macze specjalizuj¹ siê raczej w t³umacze-
niach tylko „w jedn¹ stronê”, mianowicie
na swój jêzyk ojczysty.

T³umaczyæ, to mówiæ komuœ o czymœ,
czego on nie wie, a ja wiem – czyli strasz-
nie trudna sprawa. Przekornie zapytam,
jak w ogóle jest mo¿liwe t³umaczenie –
wyra¿enie tego, co inna osoba, na doda-
tek myœl¹ca nie tylko innym jêzykiem, ale
i inn¹ kultur¹ – mia³a na myœli?

To jest idea³, do którego siê d¹¿y. ¯e-
by oddaæ w innym jêzyku to, co mia³ na
myœli autor danego tekstu... Najtrudniej-
sze jest to w przek³adach literackich.
O d³ugiego czasu zajmujê siê prac¹ z dzieæ-
mi, a od 10 lat prac¹ t³umacza. Przek³ada-
mi najczêœciej s¹ teksty nieliterackie, doku-
menty, instrukcje obs³ugi. S¹ to oczywiœcie
materia³y, przy których nie jest tak bardzo
istotne, co autor mia³ na myœli, bo ¿arów-
ka halogenowa, to ¿arówka halogenowa.
T³umaczenie tekstów literackich to ju¿ du-
¿o trudniejsza praca. ¯eby naprawdê do-
brze zrozumieæ, ¿eby umieæ oddaæ atmos-
ferê utworu – nie tylko treœæ, ale równie¿
klimat lub na przyk³ad uczucia, jakie istnie-
j¹ pomiêdzy bohaterami danej powieœci,
a s¹ zapisane tylko „miêdzy wierszami”,
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trzeba to tak oddaæ w t³umaczeniu, ¿eby
polski czytelnik te¿ zobaczy³ to „drugie
dno”.

Literaturê, a w³aœciwie ksi¹¿ki Marcela
Pagnola zaczê³a Pani t³umaczyæ stosunko-
wo niedawno...

Moja przygoda z Pagnolem zaczê³a siê
od tego, ¿e podczas tych wymian robili-
œmy sobie zawsze z francuskimi nauczycie-
lami po¿egnalne prezenty. Jednym z pre-
zentów, jakie otrzyma³am, by³a ksi¹¿ka
Marcela Pagnola. Gdy j¹ przeczyta³am,
stwierdzi³am, ¿e to jest niepojête, ¿e taki
pisarz nie jest jeszcze przet³umaczony na
jêzyk polski. Jego proza to coœ niesamowi-
tego...

Powieœci Pagnola w oryginale wyda-
wano w latach 50. minionego stulecia …

Tak, to nie jest pisarz tworz¹cy obec-
nie. Ma we Francji swoj¹ markê. Organizo-
wane s¹ wrêcz wycieczki œladami bohate-
rów jego powieœci. By³ pisarzem prowan-
salskim, cz³owiekiem renesansu, bo za-

równo autorem sztuk teatralnych, które
tworzy³ ju¿ w latach 20., powieœci, jak i na-
uczycielem jêzyka angielskiego, re¿yserem
i scenarzyst¹. Wykonywa³ mnóstwo za-
wodów. By³ pierwszym filmowcem, któ-
rego przyjêto do Akademii Francuskiej,
a to jest taka nobilitacja, ¿e ju¿ wy¿ej siê
wspi¹æ we Francji nie mo¿na. No i jego
ksi¹¿ki nie zosta³y przet³umaczone na jê-
zyk polski...

Poniewa¿ jestem osob¹, która musi
mieæ zawsze zajêcie, wiêc podczas któ-
rychœ wakacji zaczê³am sobie tê powieœæ
przek³adaæ na jêzyk polski i mia³am j¹ ca³¹
przet³umaczon¹ w komputerze. Gdy
skoñczy³am, postanowi³am wys³aæ jej frag-
menty na próbê do kilku wydawnictw. Kil-
ka z nich odpowiedzia³o, ¿e nie s¹ zainte-
resowani, kilka nie odpowiedzia³o w ogó-
le... natomiast jedno wydawnictwo z Kra-
kowa – Esprit – przys³a³o mi próbkê innej
powieœci tego autora. Okaza³o siê, ¿e ma-
j¹ w planach wydawniczych jego powieœæ,
w³aœnie „Wspomnienia z dzieciñstwa”
i wys³ali mi jej fragment, doœæ trudny, do
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Ma³gorzata Paszke podczas
spotkania poœwiêconego
twórczoœci Marcela Pagnola
opowiada³a o trudnoœciach,
jakie nios³o za sob¹ t³umacze-
nie jego ksi¹¿ek; od lewej –
dr Ewa Andruszko z Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego, Alain
Schneider – dyrektor Instytu-
tu Francuskiego w Krakowie
i pani Ma³gorzata. 
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Ok³adki przet³umaczonych przez Ma³gorzatê Paszke ksi¹¿ek Marcela Pagnola 



t³umaczenia. Gdy otrzyma³am tê informa-
cjê, akurat przebywa³am we Francji, co by-
³o doœæ szczêœliwym zbiegiem okoliczno-
œci, bo w tekœcie roi³o siê od idiomów,
w których t³umaczeniu mog³a mi pomóc
moja przyjació³ka – Francuzka. Odes³a³am
do Wydawnictwa Esprit próbkê mojej
pracy, a ¿e byli z niej zadowoleni, podpisa-
liœmy umowê na t³umaczenie „Zamku mo-
jej matki”. Ksi¹¿ka zyska³a bardzo przy-
chylne recenzje, wiêc przy wydawaniu ko-
lejnego tomu tej serii, czyli „Czasu tajem-
nic” wydawnictwo zwróci³o siê do mnie
po raz kolejny. Tê ksi¹¿kê t³umaczy³am
przez lipiec, sierpieñ i wrzesieñ ubieg³ego
roku, a ukaza³a siê w listopadzie. Wiem,
¿e wydawnictwo ma dalsze plany wobec
Pagnola, ale to tak nie jest, ¿e wydane zo-
stan¹ od razu wszystkie tomy. O tym de-
cyduje wiele czynników, w tym bardzo
istotny – finansowy. Mo¿e min¹æ wiele lat,
zanim uka¿¹ siê w polskim t³umaczeniu
wszystkie dzie³a tego autora. 

Jak du¿y dorobek ma Pagnol?
S¹ jeszcze dwie czêœci „Wspomnieñ

z dzieciñstwa”. Najbardziej zale¿y mi na
wydaniu tej pierwszej powieœci pt. „Woda
ze wzgórz”, od której wszystko siê zaczê-
³o. Pagnol jest te¿ dramaturgiem, wiêc jest
jeszcze kilka sztuk teatralnych do przet³u-
maczenia, z których tylko jedna – „¯ona
piekarza” –zosta³a wydana w j. polskim.

Je¿eli chodzi o ostateczny kszta³t t³u-
maczonego tekstu – odpowiada za niego
Pani, czy redaktor?

T³umacz przek³ada, a potem wspó³-
pracuje z redaktorem przy wprowadzaniu
ewentualnych zmian. W Wydawnictwie
Esprit jest wspania³a redaktorka, osoba

bardzo m³oda jak siê okaza³o, ale niezwy-
kle kompetentna. To by³o zabawne od-
krycie, bo przy t³umaczeniu tej pierwszej
powieœci wyobra¿a³am j¹ sobie jako do-
œwiadczon¹, starsz¹ pani¹, która w gru-
bych okularach szpera w tych tekstach, bo
jest niesamowicie kompetentn¹ osob¹.
Gdy zosta³am zaproszona do Krakowa,
do Instytutu Francuskiego, na wieczór au-
torski, okaza³o siê, ¿e pani redaktor jest
w wieku mo¿e 27 – 28 lat. Dopiero co po
studiach polonistycznych. 

Z wydaniem tej ksi¹¿ki wi¹za³o siê
uczestnictwo w spotkaniach autorskich?

W Instytucie Francuskim zorganizowa-
no wieczór poœwiêcony Marcelowi Pagno-
lowi w ogóle, podczas którego spotkali siê
znawcy jego twórczoœci z krakowskich
uczelni. Przysz³o bardzo wielu krakowian,
a tak¿e Francuzi mieszkaj¹cy w Krakowie.
Mnie poproszono o kilka uwag na temat
trudnoœci, jakie napotka³am podczas t³u-
maczenia tekstów Pagnola. Wynikaj¹ one
z tego, ¿e pisarz ten nie pos³uguje siê typo-
wym jêzykiem francuskim, gdy¿ pochodzi
z Prowansji. W swoich ksi¹¿kach opisuje
miêdzy innymi swoje dzieciñstwo, spêdzo-
ne w Prowansji i stosuje wiele wtr¹ceñ z jê-
zyka prowansalskiego. To z nimi mia³am
najwiêcej problemów. Pomóg³ mi... Inter-
net, bo w sieci znalaz³am takie forum, na
którym dyskutuj¹ mi³oœnicy jego twórczo-
œci. Mog³am tam rozmawiaæ z ludŸmi, któ-
rzy siê na tym wszystkim znaj¹ i oni poma-
gali mi w³aœciwie przek³adaæ na przyk³ad
nazwy ptaków, roœlin. To forum jest zresz-
t¹ wspania³¹ pomoc¹ dla t³umaczy z ca³e-
go œwiata. Widzia³am, ¿e pytania zadawa-
³y osoby z Wietnamu, z Kuby. A znawcy
Pagnola bardzo chêtnie udzielaj¹ pomocy. 
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Najpierw czyta Pani ca³oœæ i znaj¹c ju¿
ca³y kontekst zaczyna t³umaczyæ, czy bio-
r¹c do rêki tekst od razu zaczyna Pani
pracê nad nim? 

Wszystko zale¿y od tego, ile czasu
mam na to t³umaczenie. Oczywiœcie ideal-
n¹ sytuacj¹ jest mo¿liwoœæ przeczytania
najpierw ca³oœci, przemyœlenia, zapozna-
nia siê z postaci¹ autora, jego twórczoœci¹,
a w koñcu zapoznania siê z recenzjami da-
nego utworu. Taka sytuacja by³aby ideal-
na, jednak rynek dyktuje swoje warunki.
Czêsto dostaje siê ksi¹¿kê i nied³ugi termin
t³umaczenia. Siada siê wiêc do komputera
i t³umaczy po kolei. Wtedy efekt mo¿e nie
byæ taki zadowalaj¹cy. Najlepiej by³oby,
gdyby na przet³umaczenie ksi¹¿ki mo¿na
by³o dostaæ rok. A najczêœciej s¹ to 2 lub
3 miesi¹ce. Trzeba wiêc znaleŸæ jakiœ z³oty
œrodek. 

Co jest takim z³otym œrodkiem? Jak
sobie Pani radzi, gdy przychodzi moment
zw¹tpienia i myœl, ¿e „chyba nie dam ra-
dy”?

Faktycznie, zdarza siê, ¿e wiem co
autor mia³ na myœli, ale nie potrafiê od-
daæ tego zadowalaj¹co w jêzyku pol-
skim. Wtedy o pomoc proszê moj¹ ro-
dzinê. Robimy burzê mózgów i s¹ tego
zaskakuj¹ce rezultaty. Czasem tak jest,
¿e cz³owiek siê „zawiesi” jak komputer
albo zafiksuje na jedn¹ wersjê rozwi¹za-
nia i trzeba porozmawiaæ z kimœ, ¿eby
siê „odwiesiæ”... Pamiêtam, ¿e strasznie
siê mêczy³am nad przet³umaczeniem
s³owa „puchacz”, które jeden z ch³op-
ców, bohater powieœci Pagnola, prze-
krêci³ w jêzyku francuskim i zamiast s³o-
wa „puchacz”, powiedzia³ jakoœ tak wy-
myœlnie...

Jak nasza „puæka” zamiast sowy?
Nawet nie, po prostu tak jak dziecko

sepleni, albo coœ w tym stylu... I nie mo-
g³am wymyœliæ polskiego odpowiednika.
Wtedy moja siostra wymyœli³a s³owo
„chuchacz” – i tak zosta³o, nie by³am
w stanie wpaœæ na nic lepszego. I takich
przyk³adów mog³abym podawaæ wiele.
Córka bardzo mi pomaga, bo te¿ studiuje
francuski. Ma bardzo bystry umys³ i dziêki
niej czêsto mogê ruszyæ do przodu, gdy siê
nad czymœ zatrzymam. 

Ujrzenie efektu tej pracy daje pewnie
ogromn¹ radoœæ...

A ta radoœæ, gdy siê tê ksi¹¿kê trzyma
w rêce!... Wspania³e uczucie, ¿e ktoœ
wreszcie bêdzie móg³ j¹ przeczytaæ.
Wspomniana redaktorka z wydawnictwa
Esprit przysy³a mi recenzje, linki do stron
internetowych. I zawsze cieszê siê, gdy
czytam, ¿e komuœ ksi¹¿ka siê spodoba³a. 

Bardzo chcia³abym, ¿eby ta pierwsza
przet³umaczona przeze mnie powieœæ tra-
fi³a do polskiego czytelnika. Francuzi na-
krêcili na jej podstawie ju¿ dwa filmy.
Ostatnia ekranizacja powsta³a bodaj¿e
rok, czy dwa lata temu. Nic dziwnego, bo
powieœæ jest bardzo dobra, pe³na bohate-
rów o przeró¿nych barwnych charakte-
rach, tak plastycznie opisanych, ¿e po pro-
stu staj¹ przed oczami czytaj¹cego. Na do-
datek opowiada zawik³an¹, skomplikowa-
n¹ historiê, która jest rozwi¹zana w tak za-
skakuj¹cy sposób, ¿e œwietnie  siê j¹ czyta.
Przywodzi mi ona na myœl polskich „Ch³o-
pów.” Nie s¹ to ksi¹¿ki porównywalne, je-
œli chodzi o epoki, ale jeœli chodzi o szeroki
kontekst opisu wsi na pewno. Mam takie
ksi¹¿ki, do których wracam co jakiœ czas
i to jest w³aœnie jedna z nich. 
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Gdy siada Pani z kaw¹ lub herbat¹ na
chwilê relaksu, to w rêce ma Pani czêœciej
ksi¹¿kê napisan¹ w jêzyku polskim czy
francuskim?

A to ró¿nie. Teraz akurat siadam z pol-
skim t³umaczeniem ksi¹¿ki amerykañskiej,
krymina³u. Teraz jest gor¹cy okres
w szkole – maj, czerwiec, wiêc lekka, ³a-
twa i przyjemna lektura jest jak najbardziej
po¿¹dana, ¿eby usi¹œæ z kaw¹ i siê zrelak-
sowaæ. 

Pracuje Pani jako romanistka w nowo-
tomyskim gimnazjum. S¹ tacy uczniowie,
których uda³o siê Pani zaraziæ mi³oœci¹ do
jêzyka francuskiego i francuskiej kultury?

Mam nadziejê, ¿e tak jest. Bardzo siê
cieszê, ¿e w gimnazjum jest w³aœnie mo¿li-
woœæ wyboru jêzyka francuskiego jako
drugiego jêzyka obcego, bo jeœli jakikol-
wiek jêzyk jest komuœ narzucany, to nauka
nie daje dobrych efektów. Natomiast je¿e-
li ktoœ sam dokonuje takiego wyboru, to
coœ nim kieruje. Od kilku lat obserwujê, ¿e
w³aœnie bardzo dobrzy, zdolni uczniowie
wybieraj¹ jêzyk francuski. Dla mnie przy-
jemnoœci¹ jest ich uczyæ, bo szybko robi¹
postêpy, s¹ zainteresowani, maj¹ dobre
wyniki. Myœlê, ¿e jest parê osób, które z³a-
pa³y bakcyla. Mogê pochwaliæ siê takim
osi¹gniêciem, ¿e jedna z moich tegorocz-
nych uczennic, ucz¹c siê francuskiego, jako
drugiego jêzyka obcego, zosta³a finalistk¹
wojewódzkiego konkursu jêzykowego, na
którym poziom by³ faktycznie mocno wy-
œrubowany. I to ju¿ jest bardzo du¿e osi¹-
gniêcie, bo jêzyka angielskiego ucz¹ siê
praktycznie wszyscy uczniowie w gimna-
zjum, czyli kilkaset osób, nieraz nawet od
przedszkola i jeszcze nikt w historii szko³y
nie zosta³ finalist¹ konkursu jêzykowego

na poziomie wojewódzkim. Tacy ucznio-
wie s¹ jak pere³ki i z nich nauczyciele s¹
bardzo dumni. To na pewno wynagradza
wszelkie trudy.

Które s¹ niew¹tpliwie w tym zawo-
dzie...

Które s¹...
Ciœnie mi siê na usta takie szkolne py-

tanie – co jest dla Pani Ÿród³em wiêkszej
satysfakcji – przet³umaczona ksi¹¿ka, czy
uczeñ, który zarazi³ siê pasj¹ nauki jêzyka
francuskiego?

To s¹ dwie ró¿ne sprawy. To tak, jak-
bym mia³a powiedzieæ, co jest lepsze, czy
dobry film, czy dobra potrawa. Oczywi-
œcie na tych ró¿nych polach chcia³abym siê
czuæ usatysfakcjonowana i o tyle to jest po-
równywalne. 

Nie ma Pani czasem takich chêci, ¿eby
rzuciæ nauczanie i zaszyæ siê przed kom-
puterem po to, by „skrobaæ” te t³umacze-
nia?

Nie, absolutnie. Uwielbiam uczyæ wte-
dy, kiedy widzê, ¿e ktoœ chce siê nauczyæ,
¿e ja tê wiedzê podajê i ona jest przyjmo-
wana. To jest niesamowicie satysfakcjonu-
j¹ce i to jest ten idea³. Czego mo¿e jeszcze
chcieæ wiêcej nauczyciel? A t³umaczenia to
jest moja druga pasja i ani bez jednego, ani
bez drugiego, nie mog³abym ju¿ siê teraz
obyæ. 

Foto: archiwum Ma³gorzaty Paszke i Izabela
Putz
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Dla mieszkaj¹cych w wielokulturowym Nowym Tomyœlu katolików, wœród których
Polacy stanowili blisko po³owê (co stanowi³o oko³o 8 % ogólnej liczby mieszkañców
miasta) wa¿nym wydarzeniem – nie tylko religijnym, ale i narodowym – by³o wybudo-
wanie œwi¹tyni katolickiej. Starania o jej budowê podj¹³ w roku 1870 ówczesny pro-
boszcz wytomyski ks. Reinhold Feliks Myller. Wkrótce jednak naszed³ Kulturkampf,
niesprzyjaj¹cy tego rodzaju przedsiêwziêciom. Rzecz nabieraæ zaczê³a realniejszych
kszta³tów, gdy w Nowym Tomyœlu, w roku 1884 roku, osiad³ adwokat Wojciech Bar-
tecki. Wkrótce potem, po dymisji kanclerza Bismarcka, powia³y w monarchii pruskiej
³agodniejsze nieco wiatry polityczne. Wówczas to, w pocz¹tkach ostatniego dziesiêcio-
lecia XIX w., zintensyfikowano starania o wybudowanie w Nowym Tomyœlu katolickiej
œwi¹tyni. W aktach Konsystorza Arcybiskupiego w Poznaniu zachowa³ siê list Wojcie-
cha Barteckiego z 14 maja 1891 r., w którym okreœlony zosta³ – wy³¹cznie na u¿ytek
w³adz duchownych – cel starañ:... odpór wiêkszoœci niemiecko-ewangelickiej.

Wszystkie koszty budowy pokryto ze sk³adek wiernych, tak¿e spoza Nowego To-
myœla, czemu patronowa³a poznañska prasa, publikuj¹c listy ofiarodawców. Ideê bu-
dowy wspar³a Emilia Sczaniecka, która doskonale zdawa³a sobie sprawê z roli kazañ
oraz œpiewu w ojczystym jêzyku dla budzenia i podtrzymania narodowoœci ówczeœnie
zamieszkuj¹cych Nowy Tomyœl Polaków. Sêdziwa ju¿ wtedy patriotka zaanga¿owa³a
swój autorytet w zbiórkê œrodków finansowych. Datki na ten cel p³ynê³y nie tylko
z Poznañskiego, ale nawet z Litwy i Australii. W lokalnym œrodowisku aktywnoœci¹
wyró¿nia³a siê Walentyna Kupczyk. Wsparcia, tak¿e materialnego, udzieli³ ówczesny
arcybiskup gnieŸnieñsko-poznañski ks. Florian Stablewski, który ofiarowa³ nowoto-
myskiej œwi¹tyni lichtarze o³tarzowe oraz znaczn¹ kwotê ze swej prywatnej szkatu³y. 

Choæ zagadnienia te by³y ju¿ omawiane, tak¿e na ³amach „Przegl¹du Nowotomy-
skiego”, to jednak nteresuj¹cym uzupe³nieniem naszej wiedzy w tym zakresie s¹ za-
mieszczone poni¿ej „odczytane na nowo” trzy teksty z prasy poznañskiej prze³omu
XIX i XX stulecia. Pierwszy, zatytu³owany Z pod Nietomyœla, przedrukowany z „Goñ-
ca Wielkopolskiego” zawiera nieco publicystycznie przerysowan¹ charakterystykê lo-
kalnej spo³ecznoœci i akcentuje negatywne skutki braku katolickiej œwi¹tyni w Nowym
Tomyœlu. Korespodencja ta jest te¿ œwiadectwem krystalizuj¹cego siê lub te¿ s³abo ar-
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tyku³owanego poczucia swiadomoœci narodowej ówczesnych nowotomyskich Pola-
ków. Drugi tekst, który ukaza³ siê w „Kurierze Poznañskim”, relacjonuje uroczystoœæ
poœwiêcenia koœcio³a, które mia³o miejsce 3 marca 1896 r. Na koniec publikujemy
Wspomnienie poœmiertne poœwiêcone Wojciechowi Barteckiemu, bêd¹ce swoistym pod-
sumowaniem, a zarazem egzemplifikacj¹ tezy o jednoœci katolicyzmu z polskoœci¹ w ów-
czesnych realiach politycznych. Czy tylko w ówczesnych?

Zainteresowanym tematem polecam artyku³y: Setki dziatek zyska³o spo³eczeñstwo na-
sze... Nowotomyscy duszpasterze koñca XIX i pocz¹tku XX stulecia oraz Nowotomyœlanie
w latach pruskiego zaboru – szkic do portretu, które ukaza³y sie w „Przegl¹dzie Nowoto-
myskim” (2007 nr 4). 

Na koniec jedno jeszcze wyjaœnienie. W koñcowych latach XIX stulecia a¿ po odzy-
skanie niepodleg³oœci, na tle narodowoœciowych zmagañ uznanawano, ¿e nazwa Nowy
Tomyœl, pisana tak¿e ³¹cznie, jest kalk¹ niemieckiego „Neu Tomischel”. Usi³owano wiêc
nazwê tê zast¹piæ bardziej polskim – jak s¹dzono – Nietomyœlem lub Lutomyœlem. Osta-
tecznie nazwa miasta, w obecnym brzmieniu, ustali³a siê w lutym – marcu 1919 r. Za-
gadnienie to – tu zaledwie sygnalizowane – wymaga szerszego omówienia. 

Z pod Nietomyœla 
„Goniec Wielkopolski „ nr 2 z 3 stycznia 1895 r.

Niestety zaraz na wstêpie zaznaczyæ muszê, ¿e smutne s¹ wieœci jakimi tu z tej okoli-
cy z czytelnikami podzieliæ siê mogê. Gdziekolwiek siê obrócisz, w ca³ej okolicy Nietomy-
œla znajdziesz przewa¿nie ¿ywio³ nam obcy i nieprzyjazny. Tu i ówdzie rozrzucone s¹
wprawdzie wioski o charakterze polskim, ale niestety tylko z nazwiska. Bolewice, Buko-
wiec, Chraplewo, Stary Tomyœl, Wytomyœl, W¹sowo, to wsie przewa¿nie polskie, ale
otoczone sieci¹ tzw. olêdrów i dominiów niemieckich, jakby trwo¿liwie przyczajone, ¿ad-
nego nie daj¹ o sobie znaku ¿ycia. 

W ¿adnej z tych wiosek prawie ¿adnego nie znajdziesz w³oœcianina, któryby z w³asne-
go poczucia i z œwiadomoœci¹ swych praw bra³ udzia³ w sprawach spo³ecznych i narodo-
wych, prawie u ka¿dego poziom inteligencji ni¿szym jest, ni¿ w innych okolicach, a ogól-
nie nikt, zdaje siê, nie uczuwa potrzeby ³¹czenia siê w stowarzyszenia i kó³ka rolnicze, bo
na kilka mil w oko³o nie ma ani jednego kó³ka w³oœciañskiego, chocia¿ taka wieœ, jak W¹-
sowo, licz¹ca kilkudziesiêciu w³oœcian polskich, sama mog³aby u siebie niepoœlednie za³o-
¿yæ „kó³ko”. Brak w ca³ej okolicy inteligentnych rolników, brak przy tym inicjatywy, a po
czêœci i chêci do wspólnej pracy, g³ówn¹ jest tej ogólnej tu drzemki przyczyn¹.

Nawet przyk³ady naszych „najserdeczniejszych”* [...] nie mog¹ poczciwych naszych
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pierwszych liter nazwisk za³o¿ycieli: Ferdynanda von Hansemanna, Hermanna Kennemanna, Henryka von Tie-
demanna, czêsto w polskiej literaturze pisana jako H-K-T, H. K. T. lub  Hakata. 



ch³opków pobudziæ do naœladownictwa. Zamiast na ich wzór ³¹czyæ siê w kó³ka w³oœciañ-
skie, zak³adaæ wspólne kasy oszczêdnoœci i wspólnymi si³ami popieraæ siê wzajemnie, wo-
li nasz poczciwy ludek w pojedynkê biedê klepaæ, ¿ydom siê wys³ugiwaæ, a dzieci swe do
Saksonii lub innych okolic niemieckich wysy³aæ, sk¹d wracaj¹ po czêœci zdemoralizowane,
wynarodowione i zasadami socjalistycznymi przesi¹k³e.

A jednak mimo widocznej przewagi nad nami, zdaje siê i tutaj w tej na po³y zgermani-
zowanej ju¿ okolicy polako¿ercza spó³ka H. K. T. pragnie urz¹dziæ antypolsk¹ hecê, bo
zwerbowa³a ju¿ na swych cz³onków kilku niemieckich dziedziców, niestety nawet i takich,
którzy, jak np. pan Poncet ze Starego Tomyœla i p. Beyme z Bukowca, nie kieruj¹c siê szo-
winizmem, ale tylko uczuciem sprawiedliwoœci, dotychczas nigdy z zaciek³oœci¹ prze-
ciwko nam nie wystêpowali. Wst¹pienie te¿ tych panów do zwi¹zku, który zapraw-
dê, wielkiej niemieckiej ojczyŸnie zaszczytu i chluby wcale nie przynosi wywo³a³o
w ca³ej naszej okolicy ogólne zdziwienie i spowodowa³o, ¿e ¿aden szanuj¹cy siê Po-
lak progu ich domu jako goœæ odt¹d nie przest¹pi.

Nie lepiej ni¿ w okolicy, dzieje siê podobno w Nietomyœlu samym. Nietomyœl
a z niemieckiego Neu-Tomischel, „Nowy Tomyœl”, [...] jest obecnie po podziale powiatu
bukowskiego miastem powiatowym, które za³o¿onym zosta³o w ostatnich latach pano-
wania króla Polskiego Stanis³awa Poniatowskiego oko³o roku 1788 przez ówczesnego
dziedzica Feliksa Szo³drskiego. Sprowadzeni w tym celu koloniœci wyznania protestanckie-
go z g³êbi Niemiec i Czech otrzymali od starosty Szo³drskiego nader dla siebie korzystne
przywileje, a mianowicie znaczn¹ dotacjê na pobudowanie protestanckiego koœcio³a, któ-
ry te¿ niezw³ocznie, zanim inne miejskie domostwa budowaæ zaczêto, na obszernym ryn-
ku wzniesionym zosta³. W œrodku miasta, z wynios³¹ wie¿¹, otoczony stuletnimi lipami,
wspania³y przedstawia widok i jest miasteczka ozdob¹.

W póŸniejszym czasie pobudowano drugi mniejszy koœció³ek, tzw. staro-luterski,
a nastêpnie i ¿ydzi wznieœli dla siebie bo¿nicê. Tylko katolicy, choæ w znacznej zawsze
byli liczbie, a w ka¿dym razie liczniejsi, ni¿ mieszkaj¹cy tu ¿ydzi, przesz³o sto lat oby-
wali siê bez katolickiego koœcio³a, nie uczêszczaj¹c wcale, lub tylko bardzo rzadko do
koœcio³a parafialnego w Wytomyœlu, mniej wiêcej o dziewiêæ kilometrów odleg³ego.

Brak katolickiego koœcio³a w miejscu przez przesz³o wiek ca³y bardzo ujemnie
oddzia³a³ na rozwój katolicyzmu i wywo³a³ stosunki tak anormalne, i¿ podobnych nie
napotkasz z pewnoœci¹ w ¿adnej innej okolicy.

Mieszkaj¹c od kilku lat niedaleko miasta mia³em sposobnoœæ i sam patrzeæ na rozma-
ite zdro¿noœci i od znajomych s³yszeæ o rozmaitych wypadkach, o których poni¿ej.

I tak mieszane ma³¿eñstwa, które, jak wiadomo, wielki sprawiaj¹ uszczerbek ka-
tolickiej wierze, wychowuj¹c dzieci po czêœci w religii protestanckiej lub ¿adnej, s¹
w Nietomyœlu na porz¹dku dziennym.

Ubodzy rodzice-katolicy, którzy ca³y tydzieñ w pocie czo³a pracuj¹ i w niedzielê
dla zbyt wielkiej odleg³oœci – bo 9 km, drogi nie zawsze dobrej – do katolickiego ko-
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œcio³a w Wytomyœlu iœæ pieszo nie mog¹, wiod¹, je¿eli siê w niedzielê, to przynajmniej
w wiêksze œwiêta, jak: Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc, Zielone Œwi¹tki dzieci swe do ko-
œcio³a protestanckiego i w ten sposób zatracaj¹ powoli wszelkie poczucie katolicyzmu.

O œwiêceniu œwi¹t wy³¹cznie katolickich, a na dzieñ powszedni przypadaj¹cych, jak:
Trzech Króli, Matki Boskiej, Œw. Stanis³awa lub Œw. Piotra i Paw³a, ani mowy nie ma, bo
innowiercy w te dni pracowaæ ka¿¹, a katoliccy robotnicy, nie maj¹c w miejscu koœcio³a,
najczêœciej o œwiêcie nawet nie wiedz¹.Najwiêcej jednak, bo najwidoczniej i najnamacalniej
obra¿aj¹ uczucie katolickie te wypadki, które siê w Nietomyœlu zdarzaj¹ nie tylko dla bra-
ku koœcio³a, ale i cmentarza katolickiego w miejscu. Nawet takich katolików, którzy przy-
k³adnie zakoñczyli swój ¿ywot doczesny, przyj¹wszy na ³o¿u œmiertelnym od katolickiego
kap³ana sakramenty œwiête, chowa pozosta³a rodzina na cmentarzu protestanckim przez
protestanckiego pastora, t³umacz¹c siê tym, ¿e pogrzeb na zbyt odleg³y katolicki cmen-
tarz w Wytomyœlu za wiele kosztuje i pielêgnowanie grobu uniemo¿liwia[...].

Widocznie dopiero te arcydrastyczne wypadki zniewoli³y katolików Nietomyœla do
rozpoczêcia starañ o koœció³ i cmentarz katolicki. Za inicjatyw¹ p. adwokata Barteckiego
w Nietomyœlu, utworzy³ siê, je¿eli siê nie mylê, w roku 1891 Komitet, który odpowiednie
poczyni³ kroki u w³adzy duchownej i œwieckiej i zaj¹³ siê zbieraniem sk³adek na budowê ko-
œcio³a filialnego. I zaraz na samym pocz¹tku tego chwalebnego przedsiêwziêcia uwidoczni-
³a siê wola Bo¿a i b³ogos³awieñstwo Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy pod której wezwa-
niem koœció³ek ma stan¹æ, albowiem zacny obywatel nietomyski, mistrz rzeŸnicki, Walen-
ty Kupczyk, ofiarowa³ bezp³atnie stosowny plac pod budowê koœcio³a, a jak siê dowiadujê,
zakupi³ teraz odpowiednie miejsce na grzebalny cmentarz, które tak¿e bezp³atnie darowaæ
zamierza. Nastêpnie wspania³omyœlny architekt, którego nazwiska dowiedzieæ siê nie mo-
g³em, bezp³atnie wykona³ rysunki i przez to znacznie rozpoczête dzie³a u³atwi³.

W³adza duchowna udzieli³a jednorazowego wsparcia w iloœci 300 marek, a sk³adki
przez trzy lata tak obficie wp³ywa³y, ¿e ju¿ w listopadzie 1894 roku wzniesionym zosta³
pod dach skromny, lecz celowi zupe³nie odpowiadaj¹cy Dom Bo¿y pod wezwaniem Mat-
ki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Pierwszy to bêdzie w Poznañskim koœció³ pod tym wezwa-
niem i da Bóg, sprowadzi rozliczne ³aski i b³ogos³awieñstwo Bo¿e.

Lecz niestety, dopiero surowy budynek wzniesiony, a jak s³yszê, fundusze prawie zu-
pe³nie ju¿ s¹ wyczerpane. Na wykoñczenie zewnêtrzne i wewnêtrzne, jako te¿ na ko-
nieczne przybory koœcielne- nie mówi¹c ju¿ o organach i dzwonach – podobno jeszcze kil-
ka tysiêcy marek potrzeba, a parafia bardzo uboga.

O ile mi wiadomo, p. adwokat Bartecki i ks. proboszcz Myller wszelkich dok³adaj¹ sta-
rañ, by zebraæ potrzebny fundusz, ale ma³e tylko osi¹gaj¹ rezultaty. Dlatego i ja znaj¹cy
gwa³town¹ potrzebê katolickiego koœcio³a, pozwalam sobie na zakoñczenie tej korespon-
dencji odezwaæ siê do serc mi³osiernych, by [...] Nietomyœlanom i katolikom w najbli¿szej
okolicy Nietomyœla zechciano przyjœæ w pomoc, by jak najprêdzej mog³o odbywaæ siê re-
gularne nabo¿eñstwo na czeœæ i chwa³ê Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy w nowo po-
budowanym koœciele.
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Za inicjatyw¹ p. adwokata Barteckiego w Nietomyœlu, utworzy³ siê, je¿eli siê nie mylê, w roku 1891
Komitet, który odpowiednie poczyni³ kroki u w³adzy duchownej i œwieckiej i zaj¹³ siê zbieraniem sk³adek
na budowê koœcio³a filialnego.  Odezwa - apel o datki na budowê œwi¹tyni katolickiej w Nowym
Tomyœlu.Wiadomoœci miejscowe i potoczne, „Dziennik Poznañski” nr 252  z 4 listopada 1891 r.

Na zdjêciu obok jedna z licznych list ofiarodawców, publikowanych w poznañskiej prasie. Ta
jest o tyle interesuj¹ca, ¿e informuje o darze arcybiskupa Stablewskiego i dacie poœwiêcenia
pierwszego nowotomyskiego koœcio³a katolickiego („Goniec Wielkopolski“ nr 48 z 27 lutego
1896 r.)
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Kronika miejscowa, prowincjonalna i zagraniczna. 
Nowy Tomyœl 3 marca, 
„Kurier Poznañski” nr 55 z 6 marca 1896 r.

W miasteczku naszym odby³a siê niezwyk³a uroczystoœæ poœwiêcona tutejszej nowej
kaplicy. Aktu poœwiêcenia dope³ni³ ks. szambelan Jaskólski*, dziekan lwówecki otoczony
gronem s¹siednich ksiê¿y: ¯midziñskiego**, Gajowieckiego***, Rosochowicza****
i miejscowego proboszcza Myllera. Przy œpiewie pieœni „Kto siê w opiekê” udali siê kap³a-
ni wraz z ludem z domu pp. Barteckich w procesji do kaplicy, ustrojonej odpowiednio do
uroczystoœci i swoim ca³ym wspania³ym i uroczym wygl¹dem zapraszaj¹cej do siebie. Na-
samprzód ks. szambelan poœwiêci³ mury kaplicy zewn¹trz i wewn¹trz, a potem przemó-
wi³ w polskim jêzyku do zebranych w s³owach rzewnych, podnios³ych, buduj¹cych i do
³ez rozczulaj¹cych. Serdeczn¹ podziêkê nale¿y siê z³o¿yæ ks. szambelanowi za to piêkne
z tak¹ mi³oœci¹ ku Koœcio³owi i wiernym tchn¹ce s³owa.

Po nim przemówi³ zaraz w niemieckim jêzyku ks. Rosochowicz, wikariusz lwówecki,
przedstawiaj¹c zebranym w gor¹cych s³owach wa¿noœæ dnia i obowi¹zki sp³ywaj¹ce na
parafian. Miejscowy zaœ ks. prob. Myller, wzruszony do g³êbi serca t¹ piêkn¹ uroczysto-
œci¹, dziêkowa³ wszystkim za wszystko uczynione w tej sprawie i poleci³ ofiarodawców
modlitwom zebranych. Mszê œw. odprawi³ ks. prob. ¯midziñski z Michorzewa, podczas
której œpiewa³ chór œpiewacki lwówecki.

Wspania³a to by³a uroczystoœæ, a tym wspanialsza i uroczystsza, ¿e wreszcie katolicy
tomyscy doczekali siê tego szczêœcia, ¿e we w³asnym domu Bo¿ym bêd¹ mogli siê pomo-
dliæ i odt¹d cieszyæ siê obecnoœci¹ wœród siebie Boga utajonego w Najœwiêtszym Sakra-
mencie. Ile to ³ask p³ynie z tego nieprzebranego Ÿród³a ³ask na parafiê, to tylko samemu
Panu Bogu wiadomo! 

Serce radowa³o siê widz¹c te ca³e zastêpy ludu naszego, tak szczerze do Koœcio³a
przywi¹zanego, d¹¿¹cego do miasteczka na tê niezwyk³¹ uroczystoœæ. Gdzieœ spojrza³ wi-
dzia³eœ drogi pe³ne ludzi, ulice kraœnia³y od ubiorów naszego ludu z kaplic¹, jakkolwiek set-
ki wewn¹trz pomieœci³a, by³a jeszcze jakoby jakim piêknym wieñcem otoczona ludem
modl¹cym siê i korz¹cym siê przed Tym, który po raz pierwszy w tej kaplicy na o³tarz
podczas mszy œw. raczy³ zst¹piæ, aby odt¹d na sta³e przebywaæ. 
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* Augustyn Jaskólski (1841-1906) – publicysta katolicki, uczêszcza³, wraz z Florianem Stablewskim, póŸ-
niejszym arcybiskupem, do s³yn¹cego z polsko – katolickiego charakteru gimnazjum w Trzemesznie, od
roku 1886 do œmierci proboszcz w Biezdrowie, w dekanacie lwóweckim.

** Aleksander ̄ midziñski (1847-1931) – kanonik honorowy kapitu³y metropolitalnej poznañskiej, od roku
1890 do œmierci proboszcz w Michorzewie.

*** W³adys³aw Gajowiecki (1845-1902) – w latach 1874-1880 wikariusz lwówecki, od roku 1894 do
œmierci proboszcz w Bukowcu.

**** Bonifacy Rosochowicz (1869-1946) –  w latach 1895-1896 by³ wikariuszem we Lwówku, a w latach
1908 -1920 proboszczem lwóweckim.



Na pochwa³ê wielk¹ ludu naszego powiedzieæ muszê, ¿e siê odby³o wszystko w naj-
wiêkszym ³adzie i skupieniu. Sami stró¿e bezpieczeñstwa musieli siê budowaæ tym ³adem
i tym spokojem, ca³e miasto, jakkolwiek innowiercze, zbudowane postaw¹ ludu naszego
cichego, skromnego z wiar¹ imponuj¹cego. Te zastêpy ludu tworzy³a g³ównie parafia wy-
tomyska, ale w doœæ znacznej liczbie przyby³o wielu z parafii s¹siednich:  bukowieckiej,
lwóweckiej i michorzewskiej. W tej uroczystoœci bra³ udzia³ nie tylko lud, ale i osoby z sfer
wy¿szych i najwy¿szych, znane w parafii lwóweckiej i w okolicy z ofiarnoœci dla dobra spo-
³eczeñstwa, jako te¿ i z gor¹coœci przekonania katolickiego. Za tê ³¹cznoœæ i publiczne ma-
nifestowanie swoich uczuæ religijnych wobec wiernych i obcych tu na kresach wypowia-
dam tym szlachetnym paniom publiczne uznanie.

Postawieniem tej kaplicy w mieœcie, od stu lat istniej¹cym, a nie maj¹cym koœcio³a ka-
tolickiego, sprawa koœcio³a œwietnie siê uwydatni³a i dlatego te¿ pocz¹tek i dokonanie te-
go wielkiego dzie³a jedynie ³asce Bo¿ej i opiece Nieustaj¹cej pomocy Najœwiêtszej Maryi,
pod której wezwaniem rozpoczêto i dokonano dzie³a, przypisaæ trzeba. Po Panu Bogu na
pierwszym miejscu najwy¿sze uznanie i szczere synowskie podziêkowanie nale¿y siê Naj-
przew. X. Arcypasterzowi, który tej kaplicy szczególniejsz¹ opiek¹ otacza³ i nie sk¹pi³
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¿y pod wezwaniem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy... Fot z ok. 1900 r. ze zbiorów Miejskiej i Powiatowej
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swojego b³ogos³awieñstwa, jako te¿ pomocy moralnej i materialnej. Czêœæ podziêkowa-
nia nale¿y siê Jemu i tym osobom, które Opatrznoœæ za narzêdzie sobie ku wcieleniu tej
kaplicy obra³y.

Z³otymi g³oskami w historii kaplicy i sercach wiernych napisane zostan¹ imiona tych
osób, które nie tylko swoim mieniem, ale swoimi zachodami, staraniami i swoim pu-
kaniem do drzwi bogatych i biednych, ale wszystkich maj¹cych wiarê i czucie katolic-
kie cegie³kê po cegie³ce gromadzi³y, a¿ wreszcie stanê³o dzie³o na nasze stosunki
i okolicznoœci arcypiêkne. – Kaplica sama i wszystko w kaplicy ³adne, gustowne – we-
dle smaku dobrego zrobione, postawione, widaæ wszêdzie zmys³ estetyczny i poczu-
cie piêkna, a przede wszystkim mi³oœæ do swojego ukochanego dzie³a.

Trudno wszystkich dobrodziejów wyliczyæ, choæ setki ludzi dobrych dawa³y z s¹-
siedztwa i dalszych stron i to jak kto móg³, gotówk¹ albo in natura, inni jeszcze dok³a-
dali do tej sprawy furmankê lub rêczn¹ robotê. Mi³o by³o patrzeæ jak furmanki ca³ym
szeregiem z parafii lwóweckiej, wytomyskiej i michorzewskiej z kamieniami i pia-
skiem zaje¿d¿a³y pod plac budowy.

60

ODCZYTANE NA NOWO

Bogumi³ Wojcieszak

...Dziêki inicjatywie i staraniom  œ.p.
Wojciecha Barteckiego  i zmar³ej jego
pierwszej ¿ony œp. Marii z Pfitznerów
stan¹³  w r. 1894 koœció³ pod wezwa-
niem Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomo-
cy...

Maria z Pfitznerów Bartecka, zmar-
³a 4 czerwca 1896 r., zaledwie trzy
miesi¹ce po poœwiêceniu koœcio³a.
Osieroci³a kilkudniowe niemowlê, sy-
na W³adys³awa, który poleg³ w styczniu
1919 r. podczas walk z Ukraiñcami
pod Lwowem. 

Nieco wczeœniej, 6 maja 1896 r.
zmar³ proboszcz Reinhold Myller,
a 11 maja tego roku zmar³a Emilia
Sczaniecka. Trudno oprzeæ siê wra¿e-
niu, i¿ budowa i poœwiêcenie nowoto-
myskiego koœcio³a by³o ostatnim zna-
cz¹czym akordem ich ziemskiego piel-
grzymowania.



Ku wiecznej pami¹tce bez ubli¿enia skromnoœci wymieniæ muszê osoby, które nie
spo¿yte zas³ugi po³o¿y³y dla tej budowy. Na pierwszym miejscu wypowiadam uzna-
nie i podziêkowanie miejscowemu proboszczowi, czcigodnemu ks. Myllerowi, który
myœl rzucon¹ w czyn szczêœliwie przemieni³. Dalej uznanie wielkie nale¿y siê W. P. P.
Barteckim, którzy nie szczêdzili czasu i trudu i nie zrazili siê przykroœciami, aby coœ
zdzia³aæ dla dzie³a tak piêknego. Zas³u¿y³ siê te¿ bardzo W. Pan który ofiarowaniem
gruntu pod kaplicê i za innymi darami dopomóg³ bardzo do wzniesienia kaplicy. Nie
mo¿na te¿ przemilczeæ zas³ug i ofiarnoœci pana [Aleksandra] Wilhelmiego. Reszta
wielkodusznych ofiarodawców wybaczy mi, ¿e ich nie wymieniam, bo ramy mojego
sprawozdania na to nie pozwalaj¹ a potem wiem, ¿e siê sami zadowol¹ t¹ myœl¹
i przekonaniem, ¿e imiona ich Pan Bóg zna dobrze i ich nagrodzi.

Kaplica skoñczona na zewn¹trz, piêkny parkan od ulicy i na oko³o kaplicy dobrze
siê oczom widza przedstawia, tylko wewn¹trz jeszcze to i owo brakuje, pomiêdzy in-
nymi organy i ambona. Wielki o³tarz z obrazem Nieustaj¹cej Pomocy Matki Boskiej
skromny, ale bardzo gustowny, o³tarze boczne jeszcze pró¿no czekaj¹ te¿ na wykoñ-
czenie. Kaplica jako ca³oœæ, powsta³a ze sk³adek dobrowolnych, przedstawia siê
wspaniale i dlatego mniemam, ¿e potomnoœæ wielbiæ bêdzie wykonawców tego dzie-
³a i tych, co w tych ciê¿kich czasach moralnego upadku pokazali tyle wiary i tyle ofiar-
noœci, ¿e takie dzie³o stan¹æ mog³o.

Uznanie jeszcze i podziêkowanie nale¿y z³o¿yæ œpiewakom lwóweckim, którzy
zupe³nie bezinteresownie przybyli do Tomyœla, aby uroczystoœci nadaæ wiêcej blasku
i œwietnoœci. 

Po skoñczonej uroczystoœci podejmowali pañstwo Barteccy w swoim goœcinnym
domu wszystkich kap³anów bior¹cych udzia³ w poœwiêceniu kaplicy.

Wspomnienie poœmiertne
„Kurier Poznañski” nr 47 z 26 lutego 1919 r.

2 lutego zmar³ w Poznaniu po ciê¿kich cierpieniach œp. Wojciech Bartecki, adwokat
i notariusz z Nowego Tomyœla. W zmar³ym straci³o spo³eczeñstwo cz³owieka o nieskazi-
telnym charakterze, prawego syna Koœcio³a i Ojczyzny. G³êboko wierz¹cy, Sodalis Maria-
nus* nie tylko z nazwy, lecz z czynów ku chwale Królowej naszej podjêtych, przez lat 35
sta³ zmar³y na kresach polskoœci, a nawet œmia³o rzec mo¿na, ¿e w Nowym Tomyœlu tê
polskoœæ do ¿ycia powo³a³, ¿e j¹ rozbudzi³.

Kto zna Nowy Tomyœl z przed kilkudziesiêciu laty, wie, ¿e mieszkañcy jego sk³adali siê
przewa¿nie z ¿ydów i Niemców, tzw. olêdrów protestanckich. Œp. Wojciech Bartecki
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* Wysoka czeœæ, jak¹ Polacy oddawali Matce Boskiej, spowodowa³a za³o¿enie religijno-moralnego brac-
twa Sodalisów.  Zasadami tego stowarzyszenia - dzia³aj¹cego tak¿e wspó³czeœnie -  by³o nie tylko nabo¿eñstwo
do N. M. Panny, ale zachowanie w ¿yciu nieska¿onej prawoœci i czystoœci obyczajów.



wiedz¹c, jak¹ ostoj¹ i krzewieniem polskoœci jest Koœció³, do³o¿y³ wszelkich starañ, aby
w tym œrodowisku protestanckim wybudowano œwi¹tyniê katolick¹. Dziêki inicjatywie
i staraniom œ.p. Wojciecha Barteckiego  i zmar³ej jego pierwszej ¿ony œp. Marii z Pfitzne-
rów stan¹³, w r. 1894 koœció³ pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy. 

Odt¹d zewnêtrzny charakter miasta z roku na rok siê zmienia³. Coraz wiêcej nap³y-
wa³o Polaków, a zmar³y dokona³ starañ i nie szczêdzi³ pomocy, aby niejedne grunta oko-
liczne przesz³y w rêce polskie. Na owocnej pracy œp. Wojciecha w duchu narodowym
i katolickim poznali siê „nasi najserdeczniejsi”. Nie szczêdzono denuncjacji rozmaitego ro-
dzaju, by zmar³ego z powodu „wielkopolskiej agitacji” pozbawiæ notariatu. Gdy usi³owa-
nia te nie powiod³y siê, spowodowano osiedlenie siê notariusza Niemca, byleby choæ
w ten sposób podkopaæ byt materialny Zmar³ego. Nadto wy¿sze w³adze s¹dowe za¿¹da-
³y od  œp. Barteckiego, ¿eby jego urzêdowy napis na domu by³ w jêzyku niemieckim po-
dany. Zmar³y przeprowadzi³  proces przez wszystkie instancje i osi¹gn¹³ wyrok wa¿ny dla
notariuszy Polaków, i¿ god³a mog¹ byæ podane wpierw w jêzyku polskim.

Niewzruszony w swych przekonaniach religijnych i narodowych, w stosunkach z ludŸ-
mi wszelkiej narodowoœci by³ uprzejmy, pe³en taktu i spokoju, czym zdoby³ szacunek
swoich i obcych. Oszczêdny dla siebie, hojny na potrzeby ogó³u, idealny m¹¿, najtroskliw-
szy ojciec, by³ œp. Bartecki wzorem obywatela – Polaka. Œmieræ Jego nast¹pi³a krótko po-
tem, gdy Nowy Tomyœl, rozbudzony do ¿ycia narodowego dziêki Jego staraniom i przy-
k³adowi, objê³o wojsko polskie. Mocno ju¿ cierpi¹cy, doczeka³ siê jeszcze, i¿ na niegdyœ
wskroœ zniemcza³ym rynku nowotomyskim rozleg³ siê œpiew i przysiêga ¿o³nierzy pol-
skich. Kilkanaœcie dni potem odda³ Bogu ducha, polecaj¹c dzieciom modlitwê za Ojczy-
znê....

***
Trudne do przecenienia zas³ugi dla polskoœci Nowego Tomyœla po³o¿yli wszyscy ci,

którzy przyczynili siê do powstania pierwszej katolickiej œwi¹tyni w grodzie nad Szark¹.
Szczególnie jednak  podkreœliæ nale¿y rolê w tym dziele ks. Reinholda Feliksa Myllera
– proboszcza wytomyskiego, Marii i Wojciecha Barteckich, Walentyny i Walentego
Kupczyków, a tak¿e Emilii Sczanieckiej  i ks. arcybiskupa Floriana Stablewskiego. 

Skromnym zdaniem pisz¹cego te s³owa  dobrze by³oby utrwaliæ pamiêæ o nich
ufundowaniem skromnej choæby tablicy pami¹tkowej.
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Magdalena Stachowiak

Idee s¹ wieczne i trwa³e...
Jubileusz Gimnazjum w Opalenicy

6 marca 2012 roku Gimnazjum im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Opale-
nicy obchodzi³o jubileusz 10. lecia nadania imienia i poœwiêcenia sztandaru. 

Uroczystoœci rozpoczê³a msza œwiêta dziêkczynna, której przewodniczy³ ks.
prof. Jan Kanty Pytel, a podnios³¹ homiliê wyg³osi³ o. prof. Eustachy Rakoczy – Ja-
snogórski Kapelan ¯o³nierzy Niepodleg³oœci i d³ugoletni przyjaciel Gimnazjum. 

Stoimy przy sztandarze, po 10 latach wiernego trwania przy nim. Bo przez te 10 lat
w tym kraju ró¿ne rzeczy siê dzia³y, ale my jesteœmy szczêœliwi, ¿e Opalenica jest tutaj
razem (…) – tymi s³owami przywita³ siê z nami ojciec profesor. To miasto, mimo
Polski Ludowej wierne by³o sztandarom Rzeczypospolitej, czci pamiêæ genera³a, z sza-
cunkiem go wspomina, (…) Jest tutaj gimnazjum, które nosi imiê genera³a – a wiêc to
m³ode pokolenie Polaków w tej miejscowoœci jest po polsku wychowywane! Tam jest na-
sza Polska, nasza, niepodzielona, Polska bia³o- czerwona! – kontynuowa³ wspomina-
j¹c s³owa wypowiedziane podczas uroczystej kolacji wydanej w Londynie z okazji
urodzin prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Mia³ racjê, bowiem biegn¹ lata,
zmieniaj¹ siê uczniowie i nauczyciele, ale idee, do których odwo³uje siê w swoich
dzia³aniach szko³a, s¹ trwa³e i mocne.

Do dzia³añ i charyzmy Patrona odwo³a³a siê tak¿e w swoim wyst¹pieniu dyrek-
tor Lidia Szwech³owicz:

Minê³o 10 lat od nadania naszemu gimnazjum imienia genera³a Kazimierza Sosn-
kowskiego i poœwiêcenia sztandaru. Zapewne nie jest to d³ugi przedzia³ czasowy, ale na
pewno czas, kiedy mo¿na i trzeba siê pokusiæ o pewne podsumowania.

Kiedy zadamy sobie pytanie, w jakim celu szko³a wybiera sobie Patrona, na pewno
odpowiedŸ brzmi – po to, by ów Patron, jego czyny i postawa by³y inspiracj¹, dope³nie-
niem programu wychowawczego szko³y.

Droga ¿yciowa przysz³ego genera³a, a dziœ patrona naszej szko³y, nie by³a ³atwa, nie
by³a drog¹ na skróty. M³ody cz³owiek, u progu doros³ego ¿ycia dokona³ pewnych wybo-
rów, które okreœli³y jego drogê ¿yciow¹. Móg³ jak wielu innych jego rówieœników swoj¹
energiê i zdolnoœci skierowaæ ku osobistej karierze, a jednak wybra³ inaczej. W tym mo-
mencie dziejowym, walkê i dzia³ania na rzecz wolnej i niepodleg³ej Polski, wielu ocenia-
³o jako nierealne fantazje, a wrêcz szkodliwe dla spo³eczeñstwa marzycielstwo, a jednak
ten wybór i jego konsekwentna realizacja okaza³y siê s³uszne.(…). W ka¿dym spo³eczeñ-

64 Magdalena Stachowiak

WOKÓ£ NAS...



stwie potrzebne s¹ jednostki, które nie ulegaj¹ konformizmowi. Genera³ jest przyk³adem
cz³owieka wiernego idea³om.(…) Swoje losy zwi¹za³ Patron naszej szko³y z Pora¿ynem,
a przez to z Opalenic¹ i innymi miejscowoœciami w naszym regionie. Zapominamy czê-
sto jak wiele trwa³ych elementów naszej codziennej rzeczywistoœci zwi¹zanych jest z oso-
b¹ Kazimierza Sosnkowskiego – przywo³am tu chocia¿by opalenicki czy grodziski sta-
dion (…).

Nasz Patron by³ cz³owiekiem wielu zainteresowañ, nie ogranicza³ siê w swym ¿yciu
wy³¹cznie do wojskowoœci i polityki; pisa³ wiersze, kocha³ muzykê, zna³ jêzyki obce.

(…) Odwo³uj¹c siê do determinacji, pracowitoœci i niez³omnoœci naszego Patrona,
uczymy nasz¹ m³odzie¿ uczciwoœci i lojalnoœci, uczymy j¹ dzieliæ siê dobrem z drugim
cz³owiekiem. Wreszcie – uczymy szacunku, wartoœci przyjaŸni, lojalnoœci i wiernoœci
sprawom i ludziom.(…) Uczymy i wychowujemy po to, by nasi absolwenci i dzisiejsi
uczniowie, budowali polsk¹ rzeczywistoœæ, jak chcia³ Genera³ – „lepiej i skuteczniej”.
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Chwila wspomnieñ -
uroczystoœc poœwiêcenia
sztandaru i nadania imienia
2 marca 2002 r.



Licznie zgromadzeni goœcie, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szko³y oraz
uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli prezentacjê multimedialn¹ przywo³uj¹c¹
wydarzenia z dziesiêciolecia. Slajdy pe³ne piêknych wspomnieñ spowodowa³y, ¿e
w niejednym oku pojawi³a siê ³za wzruszenia. 

W dalszej kolejnoœci g³os zabrali znamienici goœcie: senator RP Jan Filip Libic-
ki, pos³owie na sejm RP Stanis³aw Kalemba i Romuald Ajchler, Prezes ZG
Zwi¹zku Oficerów Rezerwy  im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego p³k Stanis³aw To-
maszkiewicz, Prezes ZG Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego  Ste-
fan Bar³óg, przedstawiciele instytucji oœwiatowych, spo³ecznych, policji i wojska
oraz Burmistrz Opalenicy dr in¿. Roman Maternik. Ka¿dy z nich skierowa³ do
zgromadzonej w auli publicznoœci wiele ciep³ych s³ów, podkreœlaj¹c rangê szko³y
w œrodowisku, jej dokonania i osi¹gniêcia. Podczas czêœci oficjalnej przekazany
zosta³ na rêce dyrektor Gimnazjum obraz naszego Patrona autorstwa Kazimierza
F¹ferka. 

W uznaniu zas³ug dla rozwoju Gimnazjum wrêczono statuetki „Przyjaciela
Gimnazjum w Opalenicy”. Z r¹k dyrektor Lidii Szwech³owicz otrzymali je: Doro-
ta Pierzyñska, Wojciech Budzyk, Bogumi³ Wojcieszak, ks. Jan Kanty Pytel i o. Eu-
stachy Rakoczy. 

66

WOKÓ£ NAS

Magdalena Stachowiak

W uznaniu zas³ug dla rozwoju Gimnazjum wrêczono statuetki „Przyjaciela Gimnazjum w Opale-
nicy”. Z r¹k dyrektor Lidii Szwech³owicz otrzymali je: Dorota Pierzyñska, Wojciech Budzyk, Bogumi³
Wojcieszak, ks. Jan Kanty Pytel i o. Eustachy Rakoczy.



Z okazji Dnia Patrona uczniowie i nauczyciele przyznali tak¿e statuetkê KAZIKA
2012. Otrzyma³ j¹ Bart³omiej Fajfer, który ju¿ po raz drugi z rzêdu uznany zosta³ za
najwszechstronniejszego gimnazjalistê. Nagrodê wrêczy³ zaprzyjaŸniony z opalenic-
kim gimnazjum ks. Kazimierz Dudek z Winnicy na Ukrainie. 

Uroczystoœæ obchodów 10. lecia nadania szkole imienia i poœwiêcenia sztandaru
zakoñczy³ program artystyczny w wykonaniu uczniów przygotowanych przez Mag-
dalenê Stachowiak i Mariusza Sa³atê.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szko³y oraz uczniowie sk³adaj¹ serdecznie po-
dziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania tej wspania³ej uro-
czystoœci. Dziêkujemy Goœciom za przybycie oraz wszystkim Przyjacio³om za pamiêæ
oraz za prze¿ycie z nami tych niezapomnianych chwil.

I „niech wspomnienie dalej trwa…”.

Fot. archiwum Gimnazjum im. K. Sosnkowskiego w Opalenicy
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Budynek Gimnazjum - z nieco innej perspektywy...



...Ryszarda Rostkowskiego

Zainteresowanie futbolem wynios³em
z domu
Rozmowy z ojcem, pierwszy telewizor w rodzinie i pierwsze transmisje z g³osem

Jana Ciszewskiego. Do tego szkolne boisko, skwerek na rynku ma³ego miasteczka,
polanka pod lasem, czyli miejsca, gdzie w ka¿dej wolnej chwili i z ka¿dym chêtnym za-
wziêcie gania³o siê za pi³k¹, niekoniecznie t¹ prawdziw¹ futbolówk¹. Gra³o siê ka¿d¹
mo¿liw¹ wersj¹ pi³ki – od pi³eczki palantowej do pi³ki do koszykówki. Zawsze jednak
mia³o siê swoich idoli, których nazwiska obowi¹zkowo wypisywa³o siê na trampkach
i wykrzykiwa³o po ka¿dym udanym zagraniu. Wtedy w³aœnie mia³o swój pocz¹tek
moje zbieractwo.

Jak wielu moich rówieœników, na prze³omie lat 60. i 70., pieczo³owicie wkleja³em
do specjalnego zeszytu zdjêcia ówczesnych gwiazd futbolu. Zdjêcia czarno-bia³e, wy-
cinane z gazet wydawanych na fatalnym papierze i w fatalnej jakoœci. Kolorowe – to
by³ prawdziwy rarytas. Mo¿na je by³o znaleŸæ w jakimœ tygodniku, a tych na rynku by-
³o tylko kilka, w tym jeden sportowy. Nawet „Przegl¹d Sportowy” ukazywa³ siê wte-
dy tylko trzy razy w tygodniu i trzeba by³o mieæ niez³e chody w kiosku, ¿eby go ku-
piæ. Zainteresowanie futbolem, pasja dziennikarska i chêæ poznawania ludzi i zjawisk
od strony nie dla ka¿dego dostêpnej, zaowocowa³y chêci¹ gromadzenia pami¹tek
zwi¹zanych z moimi prze¿yciami, spotkaniami, podró¿ami...

Autograf? Jasne, super pami¹tka, ale mnie bardziej rajcowa³o zrobienie w³asno-
rêcznie zdjêcia jakiejœ znanej osobie. Potem poprzeczka posz³a wy¿ej. Zdjêcie? Tak,
ale wspólne. Autograf by³ ju¿ teraz zwieñczeniem ca³ego trudu zdobywania pami¹tek. 

Na pocz¹tku by³a to forma zabawy. ̄ ycie da³o mi szansê pracy zwi¹zanej z podró-
¿ami i to nie tylko po Polsce. To z kolei u³atwia³o docieranie do miejsc, do których nor-
malnie pewnie bym siê nie wybra³. Emocjonowa³em siê uk³adaniem swoich planów
wyjazdowych pod k¹tem odwiedzin jakiegoœ miasta, bo tam akurat by³a dru¿yna, któ-
ra mnie interesowa³a. Potem toczy³o siê ju¿ samoistnie: miasto, stadion, mo¿e trening
pi³karzy? Jeœli trening – to szansa na autograf lub zdjêcie.

Czêsto pomaga³ przypadek, szczêœliwy zbieg okolicznoœci. Tak by³o w Dortmun-
dzie w – bodaj¿e – 1997 roku. Przeje¿d¿aj¹c nad ranem przez Dortmund (obowi¹z-
kowo obok stadionu), zobaczy³em kilkadziesi¹t osób koczuj¹cych na trawniku przed
stadionem Borussi. Okaza³o siê, ¿e by³a to kolejka po bilety na mecz Borussia – Bar-
celona. Oczywiœcie, te¿ siê ustawi³em i ju¿ dwa tygodnie póŸniej by³em na trybunach
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œwiadkiem meczu o Superpuchar Europy. To w³aœnie tam nauczy³em siê szukaæ oka-
zji do zdjêæ z zawodnikami po treningu. Tak zebra³em zdjêcia z gwiazdami Borussi,
a póŸniej pobliskiego Schalke 04. 

Kiedy pozna³em Mariusza Wróblewskiego z Canal+ i za jego poœrednictwem zbli-
¿y³em siê po wielu latach przerwy do profesjonalnych mediów, moja pasja zbieractwa
nabra³a przyœpieszenia. Mariusz, sam zapalony zbieracz autografów, zarazi³ mnie jesz-
cze bardziej t¹ pasj¹. I tak ju¿ od dziewiêciu lat dzia³amy w duecie, chocia¿ ka¿dy na
swój rachunek. Mariusz robi mi zdjêcia, kiedy ja zdobywam dla niego autograf. Razem
kombinujemy, jak dotrzeæ do jakiejœ wybranej osoby, jak pokonaæ ochronê, gdzie bê-
dzie jakaœ ciekawa impreza, na której pojawi¹ siê znane postaci ze œwiata sportu, nie-
koniecznie futbolu. Bywa i tak, ¿e wyruszamy czasami w d³u¿sze trasy, aby spotkaæ na-
szych bohaterów. Efektem tych naszych poszukiwañ jest – planowana w Miejskiej i Po-
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Z W³odzimierzem Lubañskim
– to idol mojego dzieciñstwa

Nies³ychanie osobiste jest dla
mnie wspólne zdjêcie i dedy-
kacja od Jana Banasia



wiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu – wystawa. Po raz pierwszy pu-
blicznie zaprezentujemy czêœæ naszych zbiorów, daj¹c zwiedzaj¹cym mo¿liwoœæ bez-
poœredniego obcowania z gwiazdami futbolu poprzez ich autografy, dedykacje, zdjê-
cia…

Które z moich pami¹tek s¹ dla mnie najcenniejsze? To zale¿y jakiej miary u¿yæ. Jed-
ne ze wzglêdu na mój osobisty stosunek do danej osoby, inne ze wzglêdu na sposób
i okolicznoœci ich zdobycia, a jeszcze inne ze wzglêdu na presti¿ i pozycjê mojego bo-
hatera.

Bardzo ceniê sobie zdjêcie z W³odzimierzem Lubañskim, wykonane w momencie
kiedy wpisuje mi dedykacjê do swojej biografii. To idol mojego dzieciñstwa. Do dzisiaj
bardzo go szanujê za jego postawê ¿yciow¹ poza boiskiem; o grze nawet nie wspomi-
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Bardzo ceniê sobie zdjêcia ze
Stanis³awem Oœliz³o 

… i Zygfrydem Szo³tysikiem



nam. Kilka lat szuka³em okazji do spotkania z Lubañskim. W koñcu siê uda³o. W listo-
padzie ubieg³ego roku Mariusz da³ cynk, ¿e prawdopodobnie bêdzie on na meczu li-
gowym w Lubinie. Decyzja by³a szybka – jadê. Dziêki akredytacji Canal+ mog³em spo-
kojnie oczekiwaæ na swojego bohatera na zapleczu stadionu. Niestety, mecz siê za-
cz¹³, a Lubañskiego nie by³o. Po kwadransie dosta³em informacjê od sympatycznego
rzecznika, ¿e jest ju¿ na trybunie honorowej, a ja mam tam zagwarantowane wejœcie.
Po trzech minutach ju¿ go widzia³em. Teraz tylko czekanie na przerwê i… do boju.
Spogl¹daj¹c co chwilê do ty³u sprawdza³em, czy gdzieœ mi nie umknie. W koñcu to
moje natarczywe ogl¹danie siê zwróci³o uwagê Lubañskiego i tak zaczêliœmy siê na-
wzajem obserwowaæ. Równo z gwizdkiem koñcz¹cym pierwsz¹ po³owê meczu ze-
rwa³em siê na równe nogi, ale Lubañski by³ szybszy i z uœmiechem zapyta³: „Pan ma
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Z Or³ami Górskiego – Hen-
rykiem Kasperczakiem, po-
mocnikiem…

… i W³adys³awem ¯mud¹ –
obroñc¹



chyba do mnie jakiœ interes, prawda?” I tak spe³ni³em swoje marzenie – mam piêkny
wpis do ksi¹¿ki biograficznej oraz wspólne zdjêcie z moim idolem. Do tego by³ jeszcze
uœcisk d³oni i kilka sympatycznych zdañ. Bardzo ceniê sobie zdjêcia ze Stanis³awem
Oœliz³¹ i Zygfrydem Szo³tysikiem. To kolejne dwie legendy Wielkiego Górnika Za-
brze. Przy kolejnym spotkaniu z legendarnym kapitanem Górnika na wspólnym zdjê-
ciu znalaz³ siê te¿ i autograf. Nies³ychanie osobiste jest te¿ dla mnie wspólne zdjêcie
i dedykacja od Jana Banasia. Ten partner Lubañskiego w ataku Górnika i reprezenta-
cji, kilkanaœcie lat temu znalaz³ siê w bardzo trudnej sytuacji ¿yciowej. W odpowiedzi
na mój tekst opublikowany w „Przegl¹dzie Sportowym” ruszy³a akcja zbiórki pieniê-
dzy na operacjê biodra by³ego pi³karza. Teraz po latach spotka³em go w œwietnej for-
mie i to spotkanie bêdê d³ugo pamiêta³.

Ka¿de zdjêcie, ka¿dy autograf to osobna ma³a historyjka, czasami doœæ zabawna.
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Z jednym z najlepszych pol-
skich obroñców, Antonim
Szymanowskim, z kadry Gór-
skiego, Gmocha i Kuleszy 

Z Grzegorzem Lato – trzy-
krotnym uczestnikiem fina-
³ów Mistrzostw Œwiata; od
2008 prezesem PZPN



Wiele zale¿y od tego, jakim cz³owiekiem jest nasz – nazwijmy to – cel. Trudny charak-
ter mia³ trener reprezentacji Leo Beenhakker. Kiedyœ pojechaliœmy z Mariuszem na
zgrupowanie kadry, ¿eby zdobyæ autograf i zdjêcie z selekcjonerem. Wiedzieliœmy, ¿e
Leo ma swoje zasady i nie lubi, gdy ktoœ je narusza. Tak¹ zasad¹ by³o trzymanie dzien-
nikarzy na odleg³oœæ w czasie treningu, a wejœcie na boisko by³o mo¿liwe dopiero po
koñcowym gwizdku trenera. Znaliœmy dobrze niechêæ Leo Beenhakera do dziennika-
rzy, st¹d te¿ wiedzieliœmy, ¿e nie bêdzie ³atwo. Na pocz¹tku nie wygl¹da³o to zachê-
caj¹co. Trener pokrzykiwa³ na pi³karzy, zestresowani dziennikarze czaili siê przy bocz-
nej linii, staraj¹c siê nie wejœæ w pole widzenia trenera, ¿eby nie podpaœæ, zanim zd¹¿y
siê cokolwiek zrobiæ. Zbli¿a³ siê koniec treningu i Beenhakker ruszy³ w kierunku szat-
ni, odwlekaj¹c ostatni gwizdek tak, ¿eby nikt nie zdo³a³ do niego dobiec przed wej-
œciem do szatni. Widz¹c na co siê zanosi, wbieg³em na boisko, dopad³em trenera i po-
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Jerzy Dudek na sta³e do re-
prezentacji trafi³ po objêciu
funkcji selekcjonera przez
Jerzego Engela 

Znaliœmy dobrze niechêæ Leo
Beenhakera do dziennikarzy,
st¹d te¿ wiedzieliœmy, ¿e nie
bêdzie ³atwo...



wiedzia³em, ¿e nie po to jecha³em kilka godzin, ¿ebym teraz wraca³ bez autografu
s³ynnego trenera. Za plecami s³ysza³em ciê¿ki oddech Mariusza i wiedzia³em, ¿e zdjê-
cie ju¿ mam. Teraz tylko ten autograf… Beenhakker tak by³ zaskoczony moj¹ bezczel-
noœci¹ (w jego mniemaniu), ¿e mrucz¹c coœ pod nosem podpisa³ podsuniête pod nos
zdjêcia i poszed³ do szatni. 

Tak wiêc czasami trzeba trochê tupetu, desperacji, a czasem trzeba nawet posu-
n¹æ siê do ma³ego fortelu. Jak chocia¿by w przypadku spotkania z Davidem Plattem,
by³ym wielokrotnym reprezentantem Anglii w latach 90., a obecnie dyrektorem spor-
towym Manchesteru City. Po meczu z Lechem Poznañ w Lidze Europejskiej to w³a-
œnie gwiazdy Manchesteru sta³y siê obiektami naszych starañ. Czekaj¹c w strefie mie-
szanej (miêdzy szatniami a wyjœciem, gdzie media maj¹ mo¿liwoœæ kontaktu z zawod-
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nikami i trenerami), urz¹dziliœmy sobie ma³e „polowanie”. Bez problemu zrobi³em so-
bie zdjêcie z trenerem Mancinim, Mariusz ³apa³ kolejne autografy i wtedy wy³oni³ siê
David Platt. Doskonale wiedzieliœmy, ¿e to by³a gwiazda reprezentacji Anglii oraz m in.
Juventusu i Arsenalu. Wystarczy³o spojrzeæ, jak by³ zatrzymywany przez kolejnych
dziennikarzy i ile udziela³ wywiadów. Pilnowany przez oficera prasowego klubu, nie
podszed³ do nikogo, kto nie by³ wczeœniej zaakceptowany przez rzecznika prasowe-
go. I znowu szybka decyzja – podnoszê rêkê i zg³aszam pani rzecznik chêæ wywiadu
z Davidem Plattem. Otrzymujê zgodê i za chwilê stojê twarz¹ w twarz z dyrektorem
sportowym jednego z najwiêkszych klubów na Wyspach. Zgodnie z posiadan¹ akre-
dytacj¹ przedstawiamy siê z Mariuszem jako przedstawiciele sportowego kana³u TV
i proszê o krótk¹ opiniê na temat sytuacji w grupie po dzisiejszej pora¿ce jego dru¿y-
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Z utytu³owanym Petrem
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Z kolejnym z utalentowa-
nych czeskich pi³karzy – Mi-
lanem Barošem



ny. Udajê, ¿e nie dostrzegam zdziwienia mojego rozmówcy, którego dziwi wywiad
przeprowadzany bez kamery i mikrofonu. Jednak – jak przysta³o na profesjonalistê -
szybko odpowiada na moje pytanie. Zadajê nastêpne pytanie o nastroje w dru¿ynie,
a sam staram siê stan¹æ tak, ¿eby Mariusz móg³ zrobiæ dobre zdjêcie i jednoczeœnie
podsuwam do podpisania specjalnie przygotowan¹ kartkê. Kiedy zdjêcie zosta³o zro-
bione, a autograf z³o¿ony, gwoli grzecznoœci pytam, jak mu siê podoba³ nowy stadion
i dziêkujê, ¿e poœwiêci³ nam swój czas. Koñczymy krótki wywiad, który nigdy i nigdzie
siê nie uka¿e i ¿egnamy siê uœciskiem rêki. Kolejny cel osi¹gniêty! A ¿e z pomoc¹ ma-
³ego fortelu? No có¿… trzeba sobie jakoœ radziæ. Efekty tego „radzenia sobie” bêdzie-
my mieli okazjê zaprezentowaæ nowotomyœlanom w trakcie wystawy naszych zbio-
rów w tutejszej bibliotece.

Na koniec o marzeniach. Warto jest marzyæ, bo to popycha nas do dzia³ania, ak-
tywizuje nowe pok³ady energii, pozwala odnaleŸæ sens ¿ycia. W zakresie mojego zbie-
ractwa mam jedno wielkie marzenie. Zobaczyæ wielki Real Madryt na jego stadionie
i kupiæ sobie prawdziw¹, bia³¹ koszulkê „królewskiego klubu”. Ostatnio widzia³em
Real na ¿ywo w Berlinie, mo¿na te¿ by³o kupiæ tam koszulki. Ale to nie to. Byæ na s³yn-
nym Santiago Bernabeu i tam kupiæ tê koszulkê… To ma dla mnie sens. Taka pami¹t-
ka naprawdê cieszy.

Wys³ucha³a i spisa³a: Lucyna Koñczal-Gnap
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Sprawozdanie Zarz¹du 
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego
z dzia³alnoœci w 2011 roku

W roku 2011 Zarz¹d Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego
dzia³a³ w sk³adzie:

Tomasz Wlek³y  – prezes, 
Lucyna Koñczal-Gnap – zastêpca prezesa
Barbara Jandy – skarbnik
Andrzej Wa³êsa – sekretarz,
Pawe³ Pawlicki – cz³onek zarz¹du
Genowefa Hreczyñska  – cz³onek zarz¹du,
Maria Tyszkowska  – cz³onek zarz¹du,

Zarz¹d NTK odby³ dziewiêæ protoko³owanych posiedzeñ, w trakcie których
podjêto szereg dzia³añ oraz przygotowano wiele projektów, zwi¹zanych zarów-
no z istnieniem towarzystwa jako organizacji pozarz¹dowej, jak i statutowej jego
dzia³alnoœci.

W sferze dzia³añ organizacyjnych 
Zarz¹d NTK przygotowa³ i przeprowadzi³ w dniu 23 lutego 2011 roku Walne Ze-

branie Sprawozdawcze, w trakcie którego przedstawiono miêdzy innymi sprawozda-
nia merytoryczne i finansowe z dzia³alnoœci w roku 2010. Sprawozdania te uzyska³y
pozytywn¹ opiniê zebranych, czego efektem by³o udzielenie Zarz¹dowi NTK absolu-
torium. Równie¿ w trakcie tego zebrania, zgodnie ze Statutem NTK, przeprowadzo-
no wybory uzupe³niaj¹ce do w³adz Stowarzyszenia. Z udzia³u w pracach Zarz¹du
NTK zrezygnowa³a Danuta Bukczyñska. Po przeprowadzonym g³osowaniu jej miej-
sce we w³adzach Towarzystwa zajê³a Barbara Jandy, która na podstawie uchwa³y Za-
rz¹du NTK z dnia 15 marca 2011 roku objê³a funkcjê skarbnika. Dotychczasowy
skarbnik Pawe³ Pawlicki przyj¹³ funkcjê cz³onka zarz¹du.

Stosuj¹c odpowiednie zapisy Statutu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalne-
go, uchwa³¹ Zarz¹du z 29 grudnia 2011 roku przyjêto 13 nowych cz³onków. Wed³ug
stanu na dzieñ 31 grudnia 2011 roku Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne liczy
52 cz³onków zwyczajnych.

Zarz¹d podj¹³ decyzjê o kontynuacji udzia³u NTK w: Programie Rozwoju Bibliotek
– w charakterze partnera Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym
Tomyœlu (cz³onkowie Zarz¹du stali siê uczestnikami Gminnej Koalicji na Rzecz
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Rozwoju Bibliotek) oraz programie „Domy Kultury +”, w roli partnera
Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. NTK sta³o siê tak¿e partnerem
Nowotomyskiego Oœrodka Kultury jako organizatora XVI Big Band Festiwalu
i pozyska³o kwotê 5000 z³ w ramach dotacji z Urzêdu Marsza³kowskiego.

Korzystaj¹c z ubieg³orocznego zaproszenia do wspó³pracy Zarz¹d NTK
wspó³dzia³a³ z organizatorami II Œwiatowego Festiwalu Wikliny podczas
przygotowania do tej imprezy. Wspó³dzia³anie to polega³o na opracowaniu ró¿nego
rodzaju publikacji zwi¹zanych z histori¹ i teraŸniejszoœci¹ plecionkarstwa
i wikliniarstwa. NTK objê³o równie¿ patronat nad organizacj¹ – prezentuj¹cej
powsta³e podczas festiwalu prace – wystawy „Œwiat w plecionkach zamkniêty”, która
mia³a miejsce w listopadzie 2011 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.
Podczas uroczystoœci otwarcia wystawy nasze Towarzystwo otrzyma³o od
Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich stosowne podziêkowania za
dotychczasow¹ wspó³pracê.

W 2010 roku Zarz¹d NTK wyst¹pi³ do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z wnioskiem o przyznanie indywidualnych nagród dla cz³onków kapeli
„Zza Winkla” z okazji 30. lecia dzia³alnoœci zespo³u. Wniosek ten uzyska³ opiniê
pozytywn¹ i podczas uroczystoœci otwarcia II Œwiatowego Festiwalu Wikliny nagroda
ta zosta³a cz³onkom kapeli wrêczona.

Równie¿ w 2010 roku Zarz¹d NTK wyst¹pi³ do Burmistrza Nowego Tomyœla
z wnioskiem o nadanie Odznaki Honorowej „Zas³u¿ony dla Gminy i Miasta Nowy
Tomyœl” drowi Zdzis³awowi Koœciañskiemu – historykowi i regionaliœcie, Edwardowi
Kupcowi – rzeŸbiarzowi i plastykowi oraz drowi Bogumi³owi Wojcieszakowi –
historykowi, wydawcy i redaktorowi „Przegl¹du Nowotomyskiego”. Wniosek ten
przedstawiony w formie uchwa³y na sesji Rady Miejskiej, uzyska³ jednog³oœn¹
akceptacjê radnych. Odznaczenia zosta³y wrêczone podczas konferencji „Krajobraz
i architektura poolêderska”, zorganizowanej w kwietniu przez Miejsk¹ i Powiatow¹
Bibliotekê Publiczn¹.

Zarz¹d kontynuowa³ – na podstawie podpisanej umowy z biurem rachunkowym
„BILANS SERWIS” prowadzonym przez p. Jolantê Niewiedzia³ – wspó³pracê w celu
prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeñ finansowych. Podj¹³ równie¿ skuteczne
dzia³ania w celu utrzymania przez stowarzyszenie statusu organizacji po¿ytku
publicznego, a korzystaj¹c z tego statusu, podj¹³ starania o pozyskanie dodatkowych
œrodków finansowych przeznaczonych na statutow¹ dzia³alnoœæ Towarzystwa.
W 2011 roku na konto NTK wp³ynê³o ponad 1900 z³otych z odpisu 1% podatku na
rzecz organizacji po¿ytku publicznego. 

W sferze dzia³añ programowych 
Zarz¹d NTK kontynuowa³ wspó³pracê z wydawnictwem Opalgraf, której ce-

lem by³o wydawanie pod patronatem Towarzystwa kwartalnika Przegl¹d Nowoto-
myski. Na pocz¹tku 2011 roku z³o¿ona zosta³a oferta na konkurs og³aszany
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przez Burmistrza Nowego Tomyœla, w ramach zadañ dla organizacji po¿ytku pu-
blicznego. Oferta z³o¿ona przez nasze Towarzystwo zosta³a przyjêta pozytywnie
przez cz³onków komisji konkursowej i na podstawie podpisanej umowy z Burmi-
strzem uzyskaliœmy kwotê 21 000 z³otych na wykonanie zadania pod nazw¹ Wy-
dawanie kwartalnika Przegl¹d Nowotomyski. Podobna oferta z³o¿ona zosta³a na
konkurs og³oszony przez Starostê Nowotomyskiego. W wyniku przeprowadzo-
nego konkursu pozyskano kwotê 1500 z³otych. Efektem tego by³o podpisanie,
z wydawnictwem Opalgraf, aneksu do umowy z 2007 roku. Uzyskane dodatko-
wo ze Starostwa Powiatowego œrodki finansowe oraz œrodki uzyskiwane przez
wydawnictwo ze sprzeda¿y czasopisma pozwala³y spokojniej spojrzeæ na kwestie
finansowe w nadchodz¹cym roku. W po³owie ubieg³ego roku wydawnictwo
Opalgraf – spó³ka cywilna zosta³o przekszta³cone w przedsiêbiorstwo prowa-
dzone  przez jednego w³aœciciela. Zarz¹d NTK postanowi³ kontynuowaæ wspó³-
pracê z wydawnictwem i podpisa³ kolejny aneks do umowy. Wspó³praca z drem
Bogumi³em Wojcieszakiem, ju¿ tylko w roli redaktora wspomagaj¹cego, uk³ada-
³a siê nadal w sposób bardzo dobry, a wprowadzone zmiany nie mia³y wiêkszego
wp³ywu na poziom naszego wspólnego przedsiêwziêcia. Dzieje siê tak m. in. dziê-
ki du¿emu wk³adowi pracy Lucyny Koñczal – Gnap; wiceprezesa Towarzystwa
i Sylwii Kupiec – od tego roku cz³onka Towarzystwa w przygotowanie kolejnych
numerów czasopisma. Gdyby nie zaanga¿owanie wy¿ej wymienionych trzech
osób, poziom merytoryczny i edytorski pisma nie by³by tak wysoki. Opinie o na-
szym periodyku, zarówno sta³ych czytelników, jak i osób nie bêd¹cych mieszkañ-
cami naszej gminy, s¹ jednoznacznie pozytywne. Ludzie, którzy po raz pierwszy
bior¹ do rêki Przegl¹d Nowotomyski s¹ czêsto zaskoczeni jakoœci¹ ukazuj¹cych siê
w nim artyku³ów i wartoœci¹ merytoryczn¹ zawartych w nim informacji o naszym
regionie. Jakoœæ naszego pisma zosta³a równie¿ dostrze¿ona przez zewnêtrzne
gremia. Artyku³ Aleksandry Tabaczyñskiej Po co szkole patron?, opublikowany
w nrze 1 z 2011 r., zosta³ nagrodzony przez Kapitu³ê Nagrody Dziennikarskiej
„Znak Dobra” im. Romy Brzeziñskiej. Autorka tekstu i Zespó³ Szkó³ Zawodo-
wych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi, któremu by³ on poœwiêcony, zosta-
li laureatami tej nagrody za rok 2011. 

Zarz¹d NTK zorganizowa³ VII – ju¿ – Przegl¹d Piosenki ¯o³nierskiej i Niepod-
leg³oœciowej. Impreza ta przygotowywana jest w zwi¹zku z obchodami Œwiêta
Niepodleg³oœci Polski. 8 listopada na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury
rozbrzmiewa³y niezapomniane ¿o³nierskie pieœni w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y
ze szkó³ z Nowego Tomyœla, Groñska, Jastrzêbska Starego, Wytomyœla, Bukow-
ca i Chmielinka. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz s³odycze ufundowa-
ne przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne. Dyplomy wrêczali: z-ca pre-
zesa NTK – Lucyna Koñczal-Gnap, prezes Zarz¹du Rejonowego Zwi¹zku Kom-
batantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych w Nowym
Tomyœlu – Romuald Ankudowicz i szef Wydzia³u Rekrutacji Wojskowej Komen-
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dy Uzupe³nieñ w Nowym Tomyœlu – mjr Artur Biskup. Tradycyjnie ju¿ z³o¿enie
wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich na pl. Niepodle-
g³oœci zakoñczy³o ca³¹ imprezê. Warto zauwa¿yæ, ¿e z roku na rok przegl¹d cie-
szy siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹, a zachêcane przez pomys³odawczyniê i pro-
wadz¹c¹ te muzyczne spotkania Mariê Tyszkowsk¹, dzieci chêtnie przy³¹czaj¹ siê
do wspólnego œpiewu, co jest imponuj¹cym przyk³adem krzewienia pamiêci o na-
szych przodków i popularyzowania wiedzy o naszej rodzimej historii.

Nasze Towarzystwo – wraz z Komitetem Organizacyjnym Jarmarku Chmielo
– Wikliniarskiego – by³o wspó³organizatorem 5. edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su Literackiego O WIKLINOWY LAUR. G³ównym jego celem jest popularyzowa-
nie wiedzy o ziemi nowotomyskiej i sta³ych elementach jej pejza¿u, rozbudzanie
wra¿liwoœci estetycznej i uwra¿liwienie na piêkno otaczaj¹cej nas natury. Na tê
edycjê konkursu, z terenu ca³ej Polski, nades³ano35 utworów lirycznych i 5 frag-
mentów prozy. Jury konkursowe w sk³adzie: Lucyna Koñczal – Gnap, przewod-
nicz¹ca, Renata Œmiertelna oraz Teresa Tomsia, postanowi³o przyznaæ w katego-
rii doros³ych: I miejsce- Annie Wawrzyniak z Krakowa, II miejsce – Paulinie Waw-
rzyniak z Poznania, III miejsce – ex aequo Bogdanowi Nowickiemu ze Œwiêto-
ch³owic oraz Michalinie Wawrzyniak z Grodziska Wlkp. Nagrody finansowe
ufundowali: Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, Komitet Organizacyjny
Jarmarku Chmielo – Wikliniarskiego oraz nowotomyskie przedsiêbiorstwo pry-
watne Bero, natomiast atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci wiklinowej sofy
i koszyków Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy, Wydzia³
Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego oraz Wydzia³ Edukacji i Rozwoju Staro-
stwa Powiatowego. Poziom nades³anych prac oraz podziêkowania, jakie organi-
zatorzy otrzymali od uczestników konkursu, œwiadcz¹ o ci¹g³ym zainteresowaniu

80

Z DZIA£ALNOŒCI NTK

Sprawozdanie zarz¹du NTK

Sprawozdanie z dzia³alnoœci
za rok 2011 z³o¿y³ prezes
Tomasz Wlek³y; 6 marca
2012 r.



tym przedsiêwziêciem osób mieszkaj¹cych nie tylko na terenie naszej gminy. Tek-
sty nagrodzone i wyró¿nione zosta³y opublikowane w Przegl¹dzie Nowotomyskim
nr 3/2011.

NTK by³o tak¿e wspó³partnerem projektu Akademia nad Szark¹ – Studium
Edukacji Regionalnej dla Gimnazjalistów. G³ównym organizatorem tego edukacyj-
nego przedsiêwziêcia by³a Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym
Tomyœlu, która dziêki uczestnictwu w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek
otrzyma³a na ten projekt dofinansowanie z Akademii Rozwoju Filantropii w Pol-
sce. Do akademii uczêszcza³o 72 gimnazjalistów, którzy brali udzia³ w cyklu wy-
k³adów dotycz¹cych tradycji i historii, dnia dzisiejszego i perspektyw rozwoju
miasta i gminy, uczestniczyli w warsztatach pomagaj¹cych udokumentowaæ zdo-
byt¹ wiedzê oraz w wycieczkach pieszych, rowerowych i autokarowych, pozwa-
laj¹cych poznaæ walory turystyczno – rekreacyjne miasta, gminy i powiatu. Nasze
Towarzystwo wspomog³o dzia³ania zwi¹zane z funkcjonowaniem Akademii kwo-
t¹ 780 z³otych.

Z dzia³añ zaplanowanych w trakcie dyskusji programowej na ostatnim Wal-
nym Zebraniu nie uda³o siê zorganizowaæ imprezy integruj¹cej wszystkich cz³on-
ków Stowarzyszenia. Cieszy natomiast pojawienie siê w doœæ licznej grupie no-
wych, m³odych cz³onków NTK, co pozwala z optymizmem spojrzeæ na przy-
sz³oœæ naszej organizacji.

Prezes 
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego
Tomasz Wlek³y
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Styczeñ – marzec 2012 

Nowe oddzia³y szpitalne
W Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyœlu 1 stycznia rozpoczê³y funkcjonowanie

dwa nowe oddzia³y: 12. ³ó¿kowy Oddzia³ Neurologiczny i 16. ³ó¿kowy Oddzia³ Uda-
rowy z 4. ³ó¿kami intensywnej terapii. Uroczyste otwarcie nowych oddzia³ów mia³o
miejsce 2 stycznia. Oprócz pracowników szpitala wziêli w nim udzia³: Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Nowotomyskiego Zbigniew Markowski, Starosta Nowotomyski Andrzej
Wilkoñski, Wicestarosta Józef Ast oraz Sekretarz Powiatu Ireneusz Józefowski. Po-
œwiêcenia oddzia³ów dokona³ ks. kanonik W³adys³aw Kasprzak. W nowo otwartych
oddzia³ach pracê rozpocz¹³ zespó³ lekarzy specjalistów – neurologów – pod kierownic-
twem dra Jana Ilkowskiego, fizjoterapeuci, wykwalifikowany personel pielêgniarski oraz
psycholog, logopeda, specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej i neurochirurg.

Oddzia³y znacznie poprawi¹ bezpieczeñstwo pacjentów ze schorzeniami neurolo-
gicznymi, a zw³aszcza udarami mózgu, wymagaj¹cymi podjêcia natychmiastowego, spe-
cjalistycznego leczenia. Tak wa¿ny we wdro¿eniu leczenia czas – ze wzglêdu na zdecy-
dowanie krótszy transport chorych, przewo¿onych do tej pory do poznañskich szpita-
li – zostanie maksymalnie skrócony. 
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Wigilijnie w klubie
3 stycznia cz³onkowie Klubu Seniora „Srebrny W³os” wziêli udzia³ w spotkaniu wigi-

lijno-noworocznym. Wieczór rozpocz¹³ siê ¿yczeniami, które z³o¿yli goœæ honorowy p.
Emilia Reich oraz pracownicy Klubu Osiedlowego. Przy œwi¹tecznie zastawionym stole
seniorzy prze³amali siê op³atkiem, a tak¿e wznieœli symboliczn¹ lampkê szampana, sk³a-
daj¹c sobie noworoczne ¿yczenia. Niespodziank¹ tegorocznego œwi¹tecznego wieczo-
ru by³a wizyta Œw. Miko³aja, który obdarowa³ wszystkich klubowiczów drobnymi upo-
minkami. 

Urodziny najstarszej nowotomyœlanki
Pani Antonina Pi¹tkowska z Nowego Tomyœla 6 stycznia œwiêtowa³a swoje 105. uro-

dziny. Najstarsza nowotomyœlanka doczeka³a siê czworga wnucz¹t i siedmiorga pra-
wnucz¹t. Jubilatka nadal jest osob¹ energiczn¹, pe³n¹ optymizmu i radoœci ¿ycia. Bur-
mistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing z³o¿y³ Jubilatce wizytê, przekaza³ ¿yczenia
i gratulacje oraz obdarowa³ pani¹ Antoninê kwiatami. Podczas tego wyj¹tkowego spo-
tkania urodzinowego Jubilatce towarzyszy³a, opiekuj¹c¹ siê ni¹ na co dzieñ, córka – Ja-
nina Pi¹tkowska. 

Znowu zagrano œwi¹tecznie 
Podczas tegorocznego XX – ju¿ – fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy,

który odby³ siê 8 stycznia, zebrano kwotê 26.376,60 z³, zatem wiêksz¹ ni¿ w roku ubie-
g³ym. W organizacjê WOŒP zaanga¿owa³a siê liczna grupa wolontariuszy, zarówno do-
ros³ych, jak i m³odzie¿y i dzieci. Wolontariusze kwestowali na ulicach i na scenie Nowo-
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tomyskiego Oœrodka Kultury. Do póŸnych godzin wieczornych trwa³y wystêpy arty-
styczne, pokazy i licytacja darów przekazanych przez sponsorów. Tradycyjnie ju¿ w fi-
nale czynny udzia³ wziêli „Budowlani” Nowy Tomyœl. Jak co roku zawodnicy i dzia³acze
klubu wyst¹pili na scenie NOK-u i to w potrójnej roli: organizatorów konkursów si³o-
wych dla publicznoœci, fundatorów przeznaczonych na licytacjê pami¹tek (w tym roku
by³y to: koszulka Patrycji Piechowiak z tegorocznych Mistrzostw Polski Seniorek z jej
odrêczn¹ dedykacj¹, medal „Budowlanych” z 2010 roku za zwyciêstwo w III lidze, pó³-
roczny karnet VIP na si³owniê oraz – jako nagroda przechodnia – srebrny medal Paw-
³a Najdka z Mistrzostw Europy), a Robert Salwowski – szef marketingu, jako wspó³pro-
wadz¹cy nowotomysk¹ licytacjê.

Mistrzostwa w pi³ce no¿nej mê¿czyzn
Reprezentacje nowotomyskich rodzin uczestniczy³y w halowym turnieju pi³ki no¿nej

„Na powitanie 2012 roku”. Do rywalizacji przyst¹pi³o 14 rodzinnych zespo³ów.
W trakcie turnieju rozegrano 33 mecze. Rozgrywki trwa³y przez dwie kolejne niedzie-
le – 8 i 15 stycznia. Wziê³o w nich udzia³ w sumie 140. zawodników. Po bardzo wy-
równanej walce (o zwyciêstwie zdecydowa³y rzuty karne), laur zwyciêstwa przypad³ ro-
dzinie Kaniewskich, która wyst¹pi³a w sk³adzie: Dawid Kaniewski, Marcin Kaniewski, £u-
kasz Kasprowiak, Przemys³aw Skomra, Adam Skomra, Marek Skomra, Maciej Piecho-
wiak, Mateusz Piechowiak i Piotr Fr¹ckowiak. Drugie miejsce przypad³o rodzinie No-
waczyków, trzecie – rodzinie Geislerów. Organizator mistrzostw, Oœrodek Oœwiaty
i Sportu, ufundowa³ pami¹tkowe puchary, medale, dyplomy oraz sprzêt sportowy.
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Na scenie wyst¹pi³ m. in. nowotomyski zespó³ „Country Zenit”



One man show
Tomasz Grdeñ, czyli jak sam siebie okreœla mê¿czyzna, kontrabas i œpiew w jednym,

by³ goœciem spotkania z cyklu: Czwartkowych wieczorów literacko-muzycznych, które
odby³o siê 12 stycznia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomy-
œlu. Zaprezentowany przez niego program pt. „One man show” ³¹czy³ w sobie wokal-
ny i aktorski kunszt z wdziêkiem, lekkoœci¹ i humorem wykonania. Podczas swego wy-
stêpu artysta po³¹czy³ zapomniany ju¿ prawie klimat swingu z parakabaretowym podej-
œciem do piosenek, publicznoœci i samego siebie. Publicznoœæ zaproszona do wspólnej
zabawy z piosenk¹, podœpiewywa³a, pogwizdywa³a, staj¹c siê chórem-orkiestr¹. Nic
w tym dziwnego skoro na program z³o¿y³y siê m. in. takie szlagiery jak: Singing In The
Rain, Strangers In The Night, What A Wonderful World, Fever, Blue Suede Shoes, Zimny
drañ, Ostatnia niedziela, a tak¿e prawdziwy hit – autorski numer zatytu³owany Bestia.
Nietypowy, bo bardzo interaktywny koncert, dedykowany by³ Biblioentuzjastom, czy-
li przyjacio³om biblioteki, dziêki inicjatywom których nowotomyska biblioteka staje siê
przestrzeni¹ dla ludzi chc¹cych w³aœnie w niej realizowaæ swe rozliczne, interesuj¹ce
projekty. To przede wszystkim dziêki takim ludziom i wspó³pracy z nimi nowotomyska
ksi¹¿nica zosta³a w minionym roku uhonorowana tytu³em „Najlepszej biblioteki
w Wielkopolsce”. 

Kolêdowe fla¿oletowanie uczniów z „Jedynki”
14 stycznia w poznañskiej Bazylice Archikatedralnej odby³a siê impreza muzyczna

pod has³em: Œladem Trzech Króli, czyli XVI Spotkanie Fla¿olecistów przy betlejemskim
¿³óbku. Na spotkanie z m³odymi fla¿olecistami przyby³ ks. bp Zdzis³aw Fortuniak.
Wœród ponad 1300 m³odych fla¿olecistów, nie tylko z Wielkopolski, znalaz³a siê grupa
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uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu. W szkole tej dzia³a bowiem
ko³o fla¿oletowe, skupiaj¹ce 15 uczniów z klas I i III, prowadzone przez p. Justynê Kor-
banek. Podczas tego spotkania nowotomyscy fla¿oleciœci wykonali polskie kolêdy oraz
inne pieœni religijne. Mieli równie¿ okazjê pos³uchaæ brzmienia katedralnych organów. 

Znak Dobra dla nowotomyœlan
Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi, wspólnie z Alek-

sandr¹ Tabaczyñsk¹, zosta³ laureatem VI edycji konkursu dziennikarskiego im. Romy
Brzeziñskiej „Znak Dobra”, organizowanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Ka-
tolickich i redakcjê „G³osu Wielkopolskiego”, pod honorowym patronatem ks. abpa
Stanis³awa G¹deckiego. W artykule „Po co szkole patron”, opublikowanym przez nas
w „Przegl¹dzie Nowotomyskim” nr 1 (17) z 2011 r. Aleksandra Tabaczyñska przed-
stawi³a historiê wyboru dra Kazimierza Ho³ogi na patrona szko³y oraz proces przenika-
nia dokonañ tego niezwyk³ego lekarza do powszechnej œwiadomoœci mieszkañców mia-
sta, przede wszystkim dziêki niebanalnym obchodom Dnia Patrona, organizowanym
przez szko³ê od 2006 roku. El¿bieta Helwing, dyrektor nagrodzonej placówki, odebra-
³a nagrodê i pami¹tkowy dyplom z nastêpuj¹cym uzasadnieniem kapitu³y: „Dla Zespo-
³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dr. Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu za po-
pularyzowanie postaci wybitnego lekarza w lokalnej spo³ecznoœci poprzez organizowa-
nie co roku Dni Patrona, spotkania z interesuj¹cymi goœæmi, zbieranie pami¹tek i wspo-
mnieñ o dr. Ho³odze.” Wrêczenie nagród odby³o siê 14 stycznia w siedzibie Wy¿szej
Szko³y Umiejêtnoœci Spo³ecznych w Poznaniu i mia³o bardzo uroczyst¹ oprawê. Uczest-
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Aleksandra Tabaczyñska i El¿bieta Helwing – dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Ka-
zimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu podczas gali wrêczenia nagród



niczy³o w nim wielu przedstawicieli poznañskich mediów, rektor WSUS – prof. Micha³
Iwaszkiewicz, Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing oraz reprezentuj¹cy szko-
³ê – nauczyciele, uczniowie i rodzice, a tak¿e przedstawiciele naszej redakcji. Nagrody
wrêczali – Katarzyna Lajborek – Jarysz, przewodnicz¹ca kapitu³y, córka Romy Brzeziñ-
skiej i Leszek Waligóra, zastêpca redaktora naczelnego „G³osu Wielkopolskiego”. Gra-
¿yna Wroñska, znana dziennikarka Radia Merkury i Radia Emaus, przeprowadzi³a roz-
mowy z laureatkami. Uroczystoœæ, któr¹ prowadzi³ znany aktor Andrzej Lajborek, m¹¿
zmar³ej w 2005 r. patronki konkursu, uœwietni³ koncert kwartetu smyczkowego. 

Halama w Nowym Tomyœlu
W sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 15 stycznia nowotomysk¹

publicznoœæ bawi³ Kabaret Grzegorz Halama Oklasky w autorskim programie kabare-
towym pt. „¯ule i bandziory”. Ciekawe skecze, grê s³ów i inteligentny dowcip w wyko-
naniu artystów – Grzegorza Halamy i Jaros³awa Jarosa – publicznoœæ nagrodzi³a grom-
kimi oklaskami. 

Na dachu Europy 
17 stycznia cz³onkowie Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez Kontynenty”, dzia³aj¹ce-

go w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, zostali zaprosze-
ni na bezkresn¹, pe³n¹ niesamowitych doznañ, zapieraj¹c¹ dech w piersiach, chwilami
niebezpieczn¹ wysokogórsk¹ wêdrówkê, w której przewodnikiem by³ Andrzej Funka
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– nowotomyœlanin, mi³oœnik gór, zdobywca Mont Blanc, a tak¿e zapalony biegacz z no-
wotomyskiego klubu „Chy¿y”. Tym razem spotkanie klubowe po³¹czone by³o z otwar-
ciem wystawy zdjêæ bohatera wieczoru, a tak¿e jego ¿ony Aleksandry oraz bratanka
Przemys³awa Funki i Janusza Marciniaka. 

Niemieckie certyfikaty dla polskich absolwentów
W siedzibie firmy Aesculap Chifa Sp. z o. o. 19 stycznia odby³o siê uroczyste wrêcze-

nie certyfikatów potwierdzaj¹cych zdanie egzaminu praktycznego przed Niemieck¹ Izb¹
Przemys³owo-Handlow¹, po odbyciu miesiêcznej praktyki w niemieckiej firmie. Egzamin
podsumowa³ ukoñczenie rocznego kursu, bêd¹cego zwieñczeniem trzyletniej nauki
w Zespole Szkó³ nr 2 w Nowym Tomyœlu, po³¹czonej z praktyczn¹ nauk¹ w zakresie za-
wodu œlusarza w firmie Aesculap Chifa. Dziêki wspó³pracy z Niemieck¹ Izb¹ Przemys³o-
wo-Handlow¹ ze Schwarzwaldu oraz firm¹ niemieck¹ Aesculap z Tuttlingen, wybranym
uczniom stworzono mo¿liwoœæ uczestnictwa w rocznym kursie, przeprowadzanym wg
niemieckich standardów. Certyfikaty otrzymali: Filip £uczak, Marcin Nowak, Damian Pi-
gla, Tomasz Szymkowiak i Dawid Wojdacki. Wrêczy³ je Norbert Feldhaus, dyrektor
personalny firmy Aesculap z Tuttlingen. Prezes Aesculap Chifa Sp. z o. o. Ryszard No-
waczkiewicz wrêczy³ im listy gratulacyjne. W uroczystoœci wziêli równie¿ udzia³ Starosta
Nowotomyski Andrzej Wilkowski, Zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla Wojciech
Ruta i dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica £ukasz Frañski. 
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Po wrêczeniu certyfikatów wykonano pami¹tkow¹ fotografiê



Zadeklarowali wspó³pracê
Nowotomyska Izba Gospodarcza, reprezentowana przez Prezesa Zarz¹du Ryszar-

da Nowaczkiewicza podpisa³a 19 stycznia porozumienie o wspó³pracy z Zespo³em
Szkó³ nr 2 im. St. Staszica w Nowym Tomyœlu, reprezentowanym przez dyrektora £u-
kasza Frañskiego. Strony zadeklarowa³y: „wolê wspó³pracy w zakresie czteroletniego
programu nauczania w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec w celu za-
pewnienia wysokiej jakoœci kszta³cenia kadry ekonomicznej poprzez jej wykorzystanie
w praktyce gospodarczej, dziêki doœwiadczeniu przedsiêbiorców zrzeszonych w No-
wotomyskiej Izbie Gospodarczej”. Nowotomyska Izba Gospodarcza, w zawartym po-
rozumieniu, zadeklarowa³a pomoc w znalezieniu miejsc na praktyki w wy¿ej wymienio-
nych zawodach oraz organizacji szkoleñ, seminariów, konferencji i spotkañ zwi¹zanych
z zagadnieniami finansowo- ksiêgowymi oraz z tematyk¹ dotycz¹c¹ prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej.

Piosenki starej Warszawy
W ramach cyklicznych spotkañ pt. „Czwartkowe wieczory literacko-muzyczne”,

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu zaprosi³a 19 stycznia licz-
nie przyby³¹ publicznoœæ na muzyczny spacer ulicami starej Warszawy. Przewodnikami
po jej zau³kach, kawiarenkach i teatrach byli: solistka – Beata Adamska, akordeonista –
Jarek Buczkowski, gitarzysta – Wojtek Winiarski i witaj¹cy wszystkich u wejœcia, kata-
ryniarz prosto z Bukowca – Piotr Patora. Na ten niezapomniany wieczór z³o¿y³y siê m.
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in. piosenki z repertuaru Zuli Pogorzelskiej, Hanki Ordonówny i Toli Mankiewiczównej.
W programie znalaz³y siê te¿ szlagiery filmowe: Mi³oœæ Ci wszystko wybaczy, Lata 20, la-
ta 30, Seksapil czy Pierwszy znak. 

Spotkanie noworoczne 2012
Spotkanie noworoczne, które jest dorocznym wa¿nym wydarzeniem organizowa-

nym wspólnie przez w³adze samorz¹dowe gminy Nowy Tomyœl i powiatu nowotomy-
skiego, odby³o siê tym razem 20 stycznia. Wydarzenia minionego – 2011 – roku pod-
sumowa³ Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski. Spotkanie noworoczne sta³o siê
te¿ okazj¹ do podkreœlenia zas³ug osób, które w szczególny sposób – poprzez swoj¹
dzia³alnoœæ i zaanga¿owanie – tworzy³y pozytywny wizerunek ziemi nowotomyskiej.
Odznaczenia „Zas³u¿ony dla Powiatu Nowotomyskiego” Rada Powiatu Nowotomy-
skiego przyzna³a p. Miros³awie Kluj i p. Karolowi Siemionowi. Obecnej na uroczystoœci
Miros³awie Kluj odznaczenie wrêczyli Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Nowotomyskiego
Zbigniew Markowski i Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski. Odznaczenia „Zas³u-
¿ony dla Gminy i Miasta Nowy Tomyœl” Rada Miejska w Nowym Tomyœlu przyzna³a ks.
kanonikowi Jerzemu Juji – emerytowanemu proboszczowi parafii NSPJ i ks. kanoniko-
wi W³adys³awowi Kasprzakowi – proboszczowi parafii NMP Nieustaj¹cej Pomocy. Od-
znaczenia wrêczyli: Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu Tomasz Wle-
k³y i Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. W imieniu wszystkich odznaczo-
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nych za otrzymane wyró¿nienie podziêkowa³ ks. kanonik W³adys³aw Kasprzak. W czê-
œci artystycznej noworocznego spotkania wyst¹pi³ zespó³ „Country Zenit”, dzia³aj¹cy
przy Nowotomyskim Oœrodku Kultury. 

Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan
Wyznawcy Koœcio³a Ewangelicznych Chrzeœcijan w swoim zborze przy ul. Wypo-

czynkowej goœcili w dniu 21 stycznia nowotomyskich katolików. Okazj¹ do ekumenicz-
nego spotkania by³ tegoroczny Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, przebiegaj¹cy
pod has³em „Przemienieni przez zwyciêstwo Pana nad z³em. Z³o dobrem zwyciê¿aj”.
Nabo¿eñstwo S³owa prowadzili wspólnie: pastor Adam Werner i Marek Nyækowiak –
ewangeliczni chrzeœcijanie, ks. Tomasz Sobolewski – proboszcz parafii NSPJ, ks. Woj-
ciech Pieczyñski – wikariusz parafii NMP Nieustaj¹cej Pomocy, Jan Klimko – prezes Pa-
rafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej przy tej parafii oraz wierni Koœcio³a Ewangelicznych
Chrzeœcijan i cz³onkowie Akcji Katolickiej. Kulminacyjnym punktem spotkania by³o
œwiadectwo zawierzenia Chrystusowi i przebaczenia, przedstawione przez ewangelika
W³odzimierza Mrozka z Wolsztyna, ojca 18. letniej Justyny, zamordowanej w 2008 ro-
ku. 

Bal na szczytny cel 
Stowarzyszenie Kupców Nowotomyskich ju¿ po raz 12. zorganizowa³o bal charyta-

tywny. Odbywaj¹cej siê 21 stycznia imprezie przyœwieca³ szczytny cel – pomoc finanso-
wa dla oddzia³u dzieciêcego nowotomyskiego szpitala. Zabawa przebiega³a przy opra-
wie muzycznej zespo³u Yeti. Pieni¹dze na wsparcie nowotomyskiego szpitala kupcy po-
zyskali m. in. dziêki licznym konkursom i licytacjom. 

Kêb³owo na Dzieñ Babci i Dziadka
Niezwykle polskie i narodowe by³o popo³udnie 22 stycznia w Nowotomyskim

Oœrodku Kultury. Z okazji Dnia Babci i Dziadka odby³ siê koncert zatytu³owany „Z folk-
lorem przez Polskê”. Na scenie NOK-u wyst¹pi³ Zespó³ Pieœni i Tañca Kêb³owo. Pod-
czas starannie przygotowanego widowiska m³odzie¿ zaprezentowa³a tañce narodowe,
a tak¿e regionalne, m. in. folklor okolic Szamotu³, Beskidu Œl¹skiego, Lubelszczyzny
i œpiew górali Skalnego Podhala. 

Spotkanie z emerytowanymi pracownikami
23 stycznia w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu odby³o siê spotkanie nowo-

roczne z emerytowanymi pracownikami. W imieniu Burmistrza Nowego Tomyœla go-
œci powitali: Zastêpca Burmistrza Wojciech Ruta, sekretarz gminy Maria Ceglecka oraz
inspektor ds. kadr S³awomira Ksi¹g-Górna, a tak¿e cz³onkowie komisji socjalnej dzia³a-
j¹cej w Urzêdzie Miejskim: Helena Zerbe i Damian Lehmann. Z zaproszenia do udzia³u
w spotkaniu noworocznym skorzystali emerytowani pracownicy: Bo¿ena Klemt, Ur-
szula Nowak, Stefania Tchórzewska, Helena Weiss, Franciszek Sobczak, Marianna
Semczyszyn, Maria Pajchrowska, Genowefa Brudz, Kazimierz Biniek, Florentyna Tyl-
czyñska, Joanna Rakowicz, Alina Szu³czyñska, Kazimiera Suszka, Zbigniew Korbanek

KRONIKA WYDARZEÑ

91Styczeñ - marzec 2012



i Ryszard Perz. Spotkanie by³o okazj¹ do rozmów, podczas których wspominano mi-
niony czas pracy zawodowej oraz dzielono siê wra¿eniami z codziennoœci, która up³y-
wa na emeryturze.

Nowotomyœlanin w Radzie ds. Informatyzacji Edukacji
Na podstawie Zarz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej 25 stycznia powo³ana zo-

sta³a Rada do Spraw Informatyzacji Edukacji pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jana
Madeya. Rada jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej. G³ównym jej
zadaniem jest wspieranie ministra w przygotowaniu i realizacji wieloletniego programu
rz¹dowego dotycz¹cego wdra¿ania technologii cyfrowych w edukacji oraz doradzanie
we wszystkich innych sprawach zwi¹zanych z problematyk¹ nowoczesnych technologii
w edukacji. W licz¹cej 17 osób radzie znaleŸli siê wybitni przedstawiciele œwiata akade-
mickiego, wyró¿niaj¹cy siê dyrektorzy szkó³ i nauczyciele stosuj¹cy technologie informa-
cyjno-komunikacyjne w swojej pracy w szko³ach oraz przedstawiciele administracji sa-
morz¹dowej odpowiedzialni za rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego. W jej sk³ad po-
wo³any zosta³ równie¿ wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym
Tomyœlu Dariusz Stachecki, który odebra³ swoj¹ nominacjê na inauguracyjnym posie-
dzeniu Rady do Spraw Informatyzacji w dniu 26 stycznia w Warszawie. 

Muzyczna gratka dla babci i dziadka 
Ju¿ po raz drugi w nowotomyskiej bibliotece, na obchodz¹cych w styczniu swoje

œwiêto – babcie i dziadków – czeka³a 26 stycznia mi³a niespodzianka. Podczas koncer-
tu pt. „Muzyczna gratka dla babci i dziadka” wybrzmia³y znane i lubiane przez wszyst-
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kich kolêdy. Swoje umiejêtnoœci zaprezentowali uczniowie Pañstwowej Szko³y Muzycz-
nej im. Witolda Lutos³awskiego z klasy skrzypiec Dominiki Staniewskiej oraz fortepianu
Marii Czuchwickiej. Przybie¿eli do Betlejem, Cicha noc, Bóg siê rodzi, Wœród nocnej ciszy –
to tylko niektóre z kolêd, jakie zaproszeni goœcie mogli wys³uchaæ w niepowtarzalnym
i wyj¹tkowym wykonaniu swoich dzieci i wnuków. Mali muzycy dostarczyli doros³ym
szereg wra¿eñ. Skutecznie zachêcali do uwa¿nego s³uchania wykonywanych przez sie-
bie utworów oraz do wspólnego œpiewania. Up³ywaj¹ce przy dŸwiêkach skrzypiec i pia-
nina spotkanie by³o nie tylko œwietn¹ okazj¹, by dostrzec i doceniæ muzyczne postêpy
dzieci, ale przede wszystkim, by mi³o, w rodzinnym gronie spêdziæ czas. 

Uroczystoœæ patriotyczna na cmentarzu parafialnym 
27 stycznia minê³a 67. rocznica tragicznych wydarzeñ, jakie mia³y miejsce w na-

szym mieœcie w styczniu 1945 roku, tu¿ przed opuszczeniem naszego miasta przez
hitlerowskich okupantów. Jak co roku na cmentarzu parafialnym, przy mogile po-
mordowanych wówczas nowotomyœlan, odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna upa-
miêtniaj¹ca tamte tragiczne wydarzenia. W uroczystoœci wziê³y udzia³ delegacje po-
wiatowych i gminnych w³adz samorz¹dowych, partii politycznych, organizacji spo-
³ecznych oraz szkó³ i przedszkoli. Modlitwê w intencji pomordowanych odmówi³
ks. kanonik W³adys³aw Kasprzak. Harcerze zaci¹gnêli wartê honorow¹. Burmistrz
Henryk Helwing w swoim wyst¹pieniu przywo³a³ nazwiska nowotomyœlan, którzy
zginêli w tragicznych wydarzeniach z 1945 r. 
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Operus Arte Passion
Operetkowy klimat zapanowa³ w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kul-

tury w dniu 27 stycznia. Na scenie wyst¹pili artyœci operetkowi Operus Arte Passion,
Dorota Makulec i Pawe³ Wytr¹¿ek, prezentuj¹c znane szlagiery operetkowe oraz
utwory o mniejszej popularnoœci. Na pianinie akompaniowa³ im Piotr ¯ukrowski,
a w rolê konferansjera wcieli³ siê Piotr Stanis³aw. Wystêp artystów operetkowych spo-
tka³ siê z ¿yczliwym przyjêciem bardzo licznej publicznoœci. 

Dla seniorów z Wytomyœla
27 stycznia w sali wiejskiej w Wytomyœlu zorganizowano z okazji przypadaj¹cego

w styczniu Dnia Babci i Dziadka. Program spotkania przygotowali uczniowie Szko³y
Podstawowej w Wytomyœlu, pod okiem dyrekcji i nauczycieli. Dzieci zaprezentowa³y
siê w przedstawieniu pt. „Dziewczynka z zapa³kami” oraz „O Dziadku Sowie”, œpiewa-
³y i tañczy³y. Zwieñczeniem wieczoru by³ multimedialny pokaz zdjêæ wnuków ze swo-
imi dziadkami. 

II Memoria³ im. Mariana G³uszka w Podnoszeniu Ciê¿arów 
28 stycznia wystartowa³o w nim piêtnaœcioro zawodniczek i zawodników z trzech

wielkopolskich klubów. Piêkna walka na nowotomyskim pomoœcie oraz sporo nowych
rekordów ¿yciowych wielu sztangistów, wzbudzi³y aplauz kibiców i – oczywiœcie – za-
dowolenie samych zawodników i ich trenerów. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ z pew-
noœci¹ wyniki Szymona Rotnickiego z Zamku Go³añcz (waga 54,5 kg., dwubój 163 kg.),
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Jakuba Kuffla z Promienia Opalenica, który znacz¹co poprawi³ swój dotychczasowy re-
kord, osi¹gaj¹c w dwuboju 300 kg. Zawodnicy „Budowlanych” Nowy Tomyœl równie¿
pokazali siê z jak najlepszej strony, a na wyró¿nienie szczególnie zas³u¿yli: Patryk We-
so³y (245 kg w dwuboju), Grzegorz Klimek (275 kg), Damian Szulc (175 kg), czy Pa-
trycja Piechowiak (194 kg). W klasyfikacji zespo³owej „Budowlani” zajêli pierwsze miej-
sce, wyprzedzaj¹c sztangistów z Go³añczy. Memoria³ by³ objêty patronatem medialnym
przez portal naszemiasto. pl, „G³os Wielkopolski” oraz „Dzieñ Nowotomysko-Grodzi-
ski”, a na zawodach obecni byli równie¿ przedstawiciele: TVP Poznañ i Radia „Merku-
ry”. Zwyciêzcy otrzymali puchary, które wrêcza³, obecny na sali wiceprzewodnicz¹cy
poznañskiego zrzeszenia LZS-ów, Hieronim Mazurkiewicz. Dla najlepszego zawodnika
„Budowlanych”, którym okaza³ siê Grzegorz Klimek, patroni medialni imprezy ufundo-
wali puchar i nagrodê rzeczow¹.

Uczczono patrona szko³y
W koœciele parafialnym pw. œw. Andrzeja Boboli w S¹topach 29 stycznia odprawio-

na zosta³a uroczysta Msza œw. w intencji Leonarda Œliwiñskiego w 30. rocznicê jego
œmierci i 10. rocznicê nadania jego imienia Szkole Podstawowej w S¹topach. To w³aœnie
dziêki staraniom Leonarda Œliwiñskiego 26 stycznia 1945 roku otwarto polsk¹ szko³ê
w S¹topach. Leonard Œliwiñski by³ jej pierwszym kierownikiem. Po Mszy œw. rozpoczê-
³o siê kolêdowanie na góralsk¹ nutê, przy akompaniamencie kapeli góralskiej Œlebodni
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z Gronia-Lesnicy. Organizatorem uroczystoœci by³ Mieczys³aw Œliwiñski – syn Leonarda
Œliwiñskiego. Wœród goœci honorowych uroczystoœci znaleŸli siê: Burmistrz Nowego
Tomyœla Henryk Helwing, radni zwi¹zani ze œrodowiskiem lokalnym: Barbara Jandy
i Mateusz Jandy, so³tys wsi S¹topy Maria Piekarczuk oraz dyrektor Szko³y Podstawowej
w S¹topach Jolanta Król. 

Roztañczona Boruja Koœcielna
W Wiejskim Domu Kultury w Borui Koœcielnej 4 lutego zorganizowane zosta³y

warsztaty taneczne, które poprowadzi³a Anna Tr¹ba³a, instruktorka tañca ludowego
z Poznania. W warsztatach udzia³ wziê³y zarówno osoby doros³e, jak i dzieci. Grupa en-
tuzjastów tañca przez trzy godziny uczy³a siê kroków i uk³adów tanecznych rodem
z ró¿nych stron Europy, m. in. Bu³garii, Macedonii, Bretanii, Skandynawii i Irlandii. 

Konferencja sprawozdawczo – wyborcza PCK
7 lutego odby³a siê konferencja sprawozdawczo – wyborcza Oddzia³u Rejonowego

PCK w Nowym Tomyœlu. Prezes Jerzy Kimstacz przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alno-
œci Zarz¹du Rejonowego PCK w kadencji 2009 – 2011. W sprawozdaniu przedstawi³
m. in. ró¿ne formy dzia³alnoœci statutowej, zakres œwiadczonej pomocy i dzia³ania opie-
kuñcze na rzecz osób znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej, osób starszych,
chorych i samotnych. Podziêkowa³ krwiodawcom za bezcenny dar, jakim jest krew
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oraz wszystkim organizacjom spo³ecznym i ludziom dobrej woli za czynne wspieranie
dzia³añ Oddzia³u Rejonowego PCK w Nowym Tomyœlu. Delegaci wybrali nowy Zarz¹d
Oddzia³u, prezesa Zarz¹du, Komisjê Rewizyjn¹ oraz delegata na Zjazd Okrêgowy PCK
w Poznaniu. W sk³ad Zarz¹du na now¹ kadencjê zostali jednog³oœnie wybrani: Jerzy
Kimstacz – prezes Zarz¹du, Tadeusz Szczerbal – wiceprezes Zarz¹du i Emanuela
Grychta–Gostyñska – sekretarz Zarz¹du. W sk³ad Komisji Rewizyjnej weszli: Adam
Krym – przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej oraz cz³onkowie: El¿bieta Dzier¿yñska
i Ewa Wojtanowska. Delegatem na Zjazd Okrêgowy zosta³ Jerzy Kimstacz. Nowo wy-
brany Zarz¹d odebra³ gratulacje od zaproszonych goœci.

Tanecznie na scenie
Grupy taneczne z Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 7 lutego zaprezentowa³y efek-

ty swojej pó³rocznej pracy. Przed publicznoœci¹ wyst¹pi³y dzieci i m³odzie¿, uczestnicy
zajêæ tanecznych; m. in. 34. osobowa grupa dzieci w wieku 4 – 6 lat z zajêæ utanecznia-
j¹cych. Maluchy zaprezentowa³y trzy tañce, które nagrodzono gromkimi brawami, do-
ceniaj¹c starania i ogrom pracy, jak¹ maluchy w³o¿y³y w przygotowanie do wystêpu.
Z grup¹ dzieci pracuje instruktor NOK-u Agnieszka Mazurek. Po nich na scenie pojawi-
³y siê kolejno: grupa taneczna dzieci 7. letnich oraz m³odzie¿, które prowadzi instruktor
Katarzyna Staniszewska. Niezwykle widowiskowe i starannie przygotowane uk³ady ta-
neczne bardzo podoba³y siê publicznoœci. Tañce przeplatane by³y wystêpami wokalny-
mi Walerii Fludry, która wykona³a m. in. piosenki z repertuaru Anny Jantar, Eleni i Blue
Caf. 

KRONIKA WYDARZEÑ

97Styczeñ - marzec 2012

Nowy Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a wraz z pozosta³ymi uczestnikami konferencji



Komeda kontra Chopin 
Wysoki kunszt, niesamowity popis wirtuozerii, wyszukany artystyczny smak

i moc estetycznych wra¿eñ – tak mo¿na podsumowaæ kulturalne wydarzenie, któ-
re mia³o miejsce 7 lutego w nowotomyskiej bibliotece. Zimowa – na zewn¹trz au-
ra – nie przeszkodzi³a goœciom ogrzaæ siê muzyk¹ dwóch wielkich polskich kompo-
zytorów – Chopina i Komedy. Zaprezentowany tego wieczoru koncert „Komeda
kontra Chopin” to projekt muzyczny czterech poznañskich muzyków jazzowych –
Jarka Kostki (fortepian), Bartka Kucza (gitara basowa), Jana Adamczewskiego (sak-
sofony) i Mirka Kamiñskiego (perkusja). Muzycy zrêcznie po³¹czyli dwa inne przed-
siêwziêcia: „Chopin Pro Fanum” – jazzowe aran¿acje utworów F. Chopina oraz
„Intensive Silence” – utwory jazzowe Krzysztofa Trzciñskiego Komedy. Zadanie,
choæ trudne, wykonane zosta³o w sposób niezwykle interesuj¹cy, przemyœlany
i perfekcyjnie dopracowany. Œwiadczy o tym bardzo ciep³e przyjêcie przez nowo-
tomysk¹ publicznoœæ samych muzyków, a tak¿e ich œwie¿ego, inspiruj¹cego spoj-
rzenia na muzykê obu mistrzów. Wœród zaprezentowanych i bardzo gor¹co okla-
skiwanych utworów znalaz³y siê na nowo zaaran¿owane etiudy i mazurki Chopina,
a tak¿e utwory Krzysztofa Komedy z tak znanych filmów jak: Dziecko Rosemary,
Nó¿ w wodzie czy Dwaj ludzie z szaf¹. 
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Koncert dla Weroniki
8 lutego w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³ siê trzeci ju¿ koncert z cyklu

„Doroœli-Dzieciom”. Zorganizowany przez Szko³ê Podstawow¹ nr 1 im. Tadeusza Ko-
œciuszki w Nowym Tomyœlu i Justynê Korbanek – pomys³odawczyniê i koordynatora,
koncert charytatywny zgromadzi³ pe³n¹ salê osób, które wspar³y w ten sposób rehabi-
litacjê uczennicy tej szko³y – Weroniki Stankiewicz, dotkniêtej dzieciêcym pora¿eniem
mózgowym i wymagaj¹cej d³ugiej i kosztownej rehabilitacji. Tematem przewodnim kon-
certu by³o „Karnawa³owe szaleñstwo lat 70. i 80.”. Poprzebierani w stylu tamtych lat
nauczyciele, pracownicy szko³y, rodzice uczniów oraz przyjaciele szko³y wykonali szla-
giery z lat 70. i 80. Na scenie wyst¹pili te¿ w³odarze gminy: Burmistrz Henryk Helwing
i Zastêpca Burmistrza Wojciech Ruta. Podczas koncertu odby³ siê równie¿ pokaz tañ-
ca uczniów Szko³y Tañca „Latina Wolsztyn”. Dla Weroniki zatañczyli tak¿e nowotomy-
scy gimnazjaliœci. Przed koncertem i po nim mo¿na by³o kupiæ kartki walentynkowe, wy-
konane przez uczniów i pracowników szko³y, a tak¿e losy. Ca³kowity dochód z koncer-
tu wyniós³ 5.165,25 z³. 

Janusz Korczak – Król Dzieci 
Szko³a Podstawowa im. Leonarda Œliwiñskiego w S¹topach, we wspó³pracy z Fili¹

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w S¹topach, zorganizowa³a obchody Roku
Janusza Korczaka. 10 lutego og³oszono wyniki konkursów plastycznego i recytatorskie-
go, zwi¹zanych z rocznicowymi obchodami. Czêœæ artystyczn¹ przygotowa³y panie:
Bernadeta Czapracka, Mariola Koz³owska, Magdalena Miœ-Herbeæ oraz Izabela Puchal-
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ska. Wystawione z tej okazji przedstawienie przybli¿y³o postaæ Janusza Korczaka jako
pisarza, lekarza, pedagoga, ale przede wszystkim jako niezawodnego opiekuna dzieci.
Sta³o siê równie¿ okazj¹ do podjêcia refleksji nad godnoœci¹ dziecka, jego prawami oraz
dzieciêcym obywatelstwem. Przez tê chwilê retrospekcji, dzieci wcieli³y siê w role kor-
czakowskich podopiecznych. 

Zima w Klubie
Klub Osiedlowy Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu rozpocz¹³ zimowe

ferie ju¿ 10 lutego zabawami na osiedlowym lodowisku, przygotowanym wspólnie
przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹, Urz¹d Miejski oraz Komendê Powiatow¹ Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej. Dzieci uczestnicz¹ce w lodowym festynie mia³y okazjê sprawdziæ
swoj¹ umiejêtnoœæ jazdy na ³y¿wach, bior¹c udzia³ w sprawnoœciowym torze przeszkód
oraz hokejowym slalomie. Przy sprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych, lodowisko
s³u¿y³o mieszkañcom miasta przez wiele zimowych dni. 

W ramach ferii zorganizowano Turniej Tenisa Sto³owego, zajêcia na krêgielni oraz
wycieczkê na maltañskie lodowisko w Poznaniu. W ofercie zimowego wypoczynku,
skierowanej do najm³odszych, nie mog³o zabrakn¹æ baliku karnawa³owego. Drugi ty-
dzieñ zajêæ rozpoczêto konkursem muzycznym Karaoke. W ramach cyklu „Poznajemy
swoje miasto”, grupa dzieci wraz z opiekunami uda³a siê na piesz¹ wycieczkê do Przed-
siêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Nowym Tomyœlu oraz Komendy Powiatowej
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Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Zorganizowano tak¿e turniej gier komputerowych oraz
osiedlowy turniej szachowy. Now¹ propozycj¹ dla dzieci by³o objazdowe planetarium.
W dmuchanym namiocie, rozstawionym w klubowej sali, dzieci poznawa³y tajniki astro-
logii i astronomii. 

Spotkanie z polsk¹ muzyk¹ reggae 
10 lutego w nowotomyskiej bibliotece odby³o siê kolejne spotkanie z cyklu: W œwie-

cie czarnych p³yt. Tym razem mi³oœnicy muzyki zapisanej na winylowych kr¹¿kach mieli
okazjê pos³uchaæ p³yt z polsk¹ muzyk¹ reggae z kolekcji Leszka Kiersztana. Goœæ 2. edy-
cji winylowych spotkañ (zainicjowanych przez Niezale¿ne Forum Nowego Tomyœla)
pochodzi z Groñska i jest organizatorem wielu wydarzeñ kulturalnych w swojej Pizzerii
Filmowej we Lwówku. Zanim goœæ opowiedzia³ o rozwoju muzyki reggae w Polsce i za-
prezentowa³ najciekawsze ze swoich muzycznych zbiorów, bibliotekarka Sylwia Ku-
piec, w prezentacji pod tytu³em O reggae w kilku s³owach, przypomnia³a melomanom
podstawowe za³o¿enia tego muzycznego nurtu. Atmosfery dope³nia³ wystrój wype³nio-
nej zabytkowymi gramofonami, p³ytami i pocztówkami dŸwiêkowymi. Prezentacjom
utworów, tak jak podczas pierwszego spotkania z winylami, towarzyszy³a te¿ prezenta-
cja oryginalnych ok³adek, powiêkszonych dodatkowo za pomoc¹ rzutnika. Goœæ opo-
wiedzia³ tak¿e o reggae’owym rynku muzycznym oraz festiwalach reggae w Polsce. Po
zakoñczeniu oficjalnej czêœci spotkania, nie zabrak³o okazji do rozmów o muzyce, ogl¹-
dania starych gramofonów i p³yt ze zbioru goœcia i biblioteki. 
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HITY dla Nowego Tomyœla
W auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 12 lutego odby³a siê gala Kon-

kursu Gospodarczo-Samorz¹dowy HIT Regionów 2011. Podczas uroczystoœci laury
zosta³y wrêczone blisko stu najlepszym przedsiêbiorstwom, urzêdom i instytucjom
z Wielkopolski, w tym tak¿e z Nowego Tomyœla. 

Wœród laureatów edycji konkursu 2011 znalaz³a siê gmina Nowy Tomyœl. Konkur-
sowe jury doceni³o organizowan¹ ju¿ od trzech lat w Nowym Tomyœlu proekologiczn¹
kampaniê Europejski Tydzieñ Zrównowa¿onego Transportu i Europejski Dzieñ bez Sa-
mochodu. Za „Promowanie i organizacjê cyklu przedsiêwziêæ proekologicznych objê-
tych has³em Europejski Tydzieñ Zrównowa¿onego Transportu jako element kreowania
nowoczesnego wizerunku Nowego Tomyœla” Gmina Nowy Tomyœl uhonorowana zo-
sta³a tytu³em HIT Rubinowy z Gwiazd¹. Z r¹k przedstawicieli kapitu³y konkursu pami¹t-
kow¹ statuetkê oraz dyplom odebra³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. In-
nym podmiotem z gminy Nowy Tomyœl, nagrodzonym w tym konkursie, by³ Bank
Spó³dzielczy w Nowym Tomyœlu, który uzyska³ tytu³ Rubinowy HIT za „Dzia³ania ban-
ku na rzecz integrowania spo³ecznoœci lokalnej poprzez finansowe wspieranie wybra-
nych przedsiêwziêæ kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i charytatywnych”. Nagro-
dê odebra³ prezes Zarz¹du Banku, Miros³aw B¹k. Do edycji konkursu 2011 po raz
pierwszy przyst¹pi³a firma „Erlem-Plus” Us³ugi Elektryczno – Budowlane z Nowego To-
myœlu. Jej udzia³ w konkursie zakoñczy³ siê tak¿e sukcesem, bowiem firma za „Wysoki
standard jakoœciowy i przyjazny klientowi model realizacji us³ug w zakresie instalacji
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elektrycznych i linii kablowych” nagrodzona zosta³a tytu³em HIT. Statuetkê i dyplom
odebra³ w³aœciciel firmy Wojciech Pluskota. Ponadto organizatorzy konkursu przyznali
Hit Promocji Regionów 2011 Starostwu Powiatowemu w Nowym Tomyœlu za wspie-
ranie dzia³añ konkursowych. Dyplom dla Starostwa Powiatowego odebra³ sekretarz
Powiatu Nowotomyskiego, Ireneusz Józefowski. Galê uatrakcyjni³ koncert Haliny Fr¹c-
kowiak. 

Akademia Malucha
„Baw siê razem z nami” – pod takim tytu³em zorganizowane zosta³y przez Nowo-

tomyski Oœrodek Kultury dwutygodniowe zajêcia w ramach Akademii Malucha. Pierw-
sze spotkanie odby³o siê 13 lutego. Akademia Malucha mia³a formê cyklu spotkañ
w czterech grupach, dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dzieci i ich opiekunowie uczestni-
czyli w zajêciach plastycznych, muzycznych i tanecznych. 

Ferie w Nowotomyskim Oœrodku Kultury
Na okres zimowych ferii, które w tym roku przypada³y od 13 do 26 lutego, Nowo-

tomyski Oœrodek Kultury przygotowa³ program wype³niony ró¿nego rodzaju zajêcia-
mi. Ferie zainaugurowa³o spotkanie z iluzjonist¹. Walentynki up³ynê³y pod znakiem
wielkiej zabawy na baliku karnawa³owym oraz warsztatach plastycznych, podczas któ-
rych dzieci wykonywa³y kartki walentynkowe. Dzieci spotka³y siê te¿ z dziennikarzem
Krzysztofem Sadowskim, który opowiedzia³ o swojej podró¿y do Tanzanii. Obchodzo-
no Œwiatowy Dzieñ Kota, w ramach którego zorganizowano konkurs fotograficzny
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oraz plastyczny pt. „Mój Przyjaciel Kot”. Drugi tydzieñ ferii rozpoczê³y zajêcia w zimo-
wym studiu nagrañ dla dzieci i m³odzie¿y. Wielkim zainteresowaniem cieszy³y siê warsz-
taty fotograficzne prowadzone przez Adama Polañskiego. Wraz z Komend¹ Powiato-
w¹ Policji w Nowym Tomyœlu zorganizowano Poranek z Pyrkiem. Liczna grupa m³o-
dzie¿y wziê³a udzia³ w warsztatach tanecznych, które poprowadzi³a Anna Szajkowska.
Odby³a siê tak¿e wycieczka do Poznania. Osoby, które nie wybra³y siê na wycieczkê
mog³y wzi¹æ udzia³ w konkursie wokalnym. Odby³y siê te¿ warsztaty, podczas których
wyrabiano bi¿uteriê z filcu. Z propozycji spêdzenia wolnego czasu w NOK-u skorzysta-
³o ponad 500 osób. 

Ferie za niejeden uœmiech 
Opowieœci œwietnie znane, lecz kompletnie popl¹tane przez ca³y tydzieñ towarzyszy³y

uczniom szkó³ podstawowych, którzy zimow¹ przerwê w zajêciach szkolnych postano-
wili spêdziæ w Oddziale dla Dzieci nowotomyskiej biblioteki. Uczestnicy ferii mieli oka-
zjê wys³uchaæ zabawnych i wczeœniej nieznanych wersji bajek o Czerwonym Kapturku,
Jasiu i Ma³gosi, Kopciuszku, ale tak¿e przy pomocy w³asnej wyobraŸni samodzielnie
stworzyæ now¹ opowieœæ. Ka¿dego dnia na dzieci czeka³y ró¿norodne atrakcje, których
charakter wynika³ z treœci przeczytanej baœni rozpoczynaj¹cej zajêcia. Uwspó³czeœniona
wersja Jasia i Ma³gosi autorstwa Leszka K. Talko da³a pocz¹tek zabawie w tworzenie re-
klam telewizyjnych. Takie us³ugi jak: relaksuj¹cy pobyt w chatce z piernika, czy profesjo-
nalny kurs r¹bania drewna doczeka³y siê humorystycznych scenariuszy oraz ciekawych
elementów scenografii. Wszystkie reklamy w ca³oœci stworzone przez uczestników fe-
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rii zosta³y sfilmowane, a ich wspólnie ogl¹danie wywo³a³o na twarzach szerokie uœmie-
chy. Nie mniej weso³o by³o podczas drugiego dnia ferii, w trakcie którego dzieci pozna-
³y niezwyk³¹ wersjê bajki o Czerwonym Kapturku. Jej czytaniu towarzyszy³y rozmaite
zabawy, takie jak: g³uchy telefon, czy te¿ wymyœlanie jak najdziwniejszych produktów,
jakie mog³yby znajdowaæ siê w koszyku g³ównej bohaterki, co skutecznie rozbawi³o
wszystkich uczestników zajêæ. Przy pomocy œwiec i farb dzieci wykona³y oryginalne ilu-
stracje do bajki, a nastêpnie wykona³y papierowe kukie³ki, które zosta³y wykorzystane
do jej inscenizacji. Dzieñ z Kopciuszkiem, autorstwa Micha³a Rusinka, pozwoli³ na po-
znanie historii wspólczesnej dziewczyny, która z powodu zami³owania do kolorowych
magazynów oraz zakupów nazywana by³a Kupciuszkiem. Ta nietypowa wersja znanej
wszystkim baœni zachêci³a dzieci do projektowania strojów i pracy z tkaninami, a zajêcia
zakoñczy³ barwny pokaz mody. Ostatni dzieñ ferii ze œwietnie znanymi, lecz komplet-
nie popl¹tanymi opowieœciami rozpocz¹³ siê od przeczytania bajki pt. „Trzy œwinki”.
Zdziwienie dzieci wzbudzi³ fakt, i¿ by³a to wersja niczym nie odbiegaj¹ca od orygina³u.
Ich zadanie polega³o na stworzeniu jej wersji odmienionej, z czym uczestnicy bibliotecz-
nych ferii, podobnie jak ka¿dym innym zadaniem, poradzili sobie bez problemu, za¿y-
waj¹c przy tym sporej dawki dobrego humoru. 

Bal walentynkowy
Na tegorocznym balu karnawa³owo-walentynkowym seniorzy z Klubu Seniora

„Srebrny W³os” bawili siê 14 lutego razem ze swoimi przyjació³mi z Pniew. Jak co ro-
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ku podczas balu wybierano „Parê walentynkow¹” oraz przygotowano konkursy
sprawnoœciowe, a tak¿e odtañczono tradycyjny „walczyk czekoladowy”. Wspólne
œpiewy, zabawy i tañce przy zespole muzycznym „Impuls” trwa³y do póŸnych godzin
wieczornych. 

Muzyka z krainy argentyñskiego tanga
Kolejne Spotkanie niebanalne, które mia³o miejsce w Miejskiej i Powiatowej Biblio-

tece Publicznej w Nowym Tomyœlu 16 lutego wype³ni³a roztañczona karnawa³owa
propozycja. Barwne opowieœci Krzysztofa Kachela, szefa bydgoskiego „Tango Argen-
tino Club Nexus”, na temat muzyki towarzysz¹cej tangu, przeplatane by³y nie tylko
wspania³ym tanecznym pokazem w wykonaniu Julii Michalak z Krzysztofem Kache-
lem oraz Estery Sobczak z Krzysztofem Mazurkiem, ale równie¿ tangow¹ muzyk¹
wykonywan¹ na ¿ywo przez Piotra Morzyñskiego. Nowotomyœlanie poznali – jak¿e
ró¿ni¹ce siê w wyrazie – podstawowe odmiany tanga: tango de salon, milonga, vals
i nuevo. Poznali równie¿ g³ównych mentorów muzyki tanga. Wszyscy, którzy przy-
byli w czwartkowy wieczór do biblioteki mieli przyjemnoœæ w pe³ni odczuæ argentyñ-
ski taneczny klimat. 

X Chóralny Podkozio³ek
21 lutego ju¿ po raz dziesi¹ty odby³ siê Chóralny Podkozio³ek. Do Nowotomyskie-

go Oœrodka Kultury przyby³y chóry i zespo³y œpiewacze z powiatu nowotomyskiego.
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Jak na jubileuszow¹ edycjê imprezy przysta³o, na samym pocz¹tku na scenie pojawi³
siê tort, którym czêstowano uczestników i goœci. W tym roku w spotkaniu udzia³
wziê³o 12 zespo³ów: Niespodzianka z Nowego Tomyœla, Wytomyœlanie z Wytomyœla,
Wiklinki z Nowego Tomyœla, Œpiewaj¹cy Przyjaciele z Nowego Tomyœla, Lwowianki ze
Lwówka, Bolewiczanie z Bolewic, Zespó³ Zb¹szyñskich Seniorów ze Zb¹szynia, Zjed-
noczone Si³y Muzycznych Poszukiwañ z Kuœlina, Weso³e Seniorki z Opalenicy, Jarzêbina
z Nowego Tomyœla, Weso³a Ferajna ze Zb¹szynia i Dambejk z Kuœlina. Sceniczne wy-
stêpy nale¿a³y do bardzo udanych. Publicznoœæ nagradza³a wykonawców gromkimi
brawami. 

Goœcie z Rumunii w nowotomyskiej bibliotece 
Goœæmi nowotomyskiej biblioteki 23 lutego byli bibliotekarze z Rumunii, koordy-

nuj¹cy regionalny program Biblionet – siostrzany projekt Programu Rozwoju Biblio-
tek, w którym uczestniczy tak¿e nowotomyska ksi¹¿nica. Towarzyszy³a im przedsta-
wicielka Fundacji Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego z Warszawy. Celem wizy-
ty by³o zapoznanie siê z projektami realizowanymi w ramach Programu Rozwoju Bi-
bliotek w nowotomyskiej bibliotece oraz etapami tworzenia i dzia³aniami nowotomy-
skiej Gminnej Koalicji na rzecz Rozwoju Bibliotek. Na spotkaniu obecne by³o grono
Biblioentuzjastów, czyli osób wspó³pracuj¹cych z bibliotek¹ i realizuj¹cych w niej swe
pomys³y. Dyrektor Lucyna Koñczal- Gnap zapozna³a goœci z licznymi projektami re-
alizowanymi wspólnie z Biblioentuzjastami, a wœród nich m. in. z dzia³aniem integru-
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j¹cym wspóln¹ pracê bibliotekarzy i wielu Biblioentuzjastów, czyli plenerow¹ impre-
z¹ o charakterze pikniku rodzinnego: Przystanek: Biblioteka!. Po dawce wielu cennych
informacji goœcie zostali zaproszeni do zwiedzenia wszystkich dzia³ów biblioteki. 

Spotkanie z Mari¹ Czubaszek 
Goœciem nowotomyskiej biblioteki, który przyci¹gn¹³ do niej t³umy nowotomy-

œlan, serwuj¹c im dwugodzinny, bogaty monolog dotycz¹cy swych prze¿yæ i prze-
myœleñ, by³a Maria Czubaszek, która 28 lutego wziê³a udzia³ w spotkaniu z cyklu:
Twórca i jego dzie³o. Popularna scenarzystka, satyryczka, felietonistka, dziennikar-
ka, autorka tekstów piosenek patrzy na œwiat z przymru¿eniem oka, ale s¹ tak¿e
sprawy, które traktuje bardzo powa¿nie. Ka¿dy, kto walczy o dobre traktowanie
zwierz¹t mo¿e liczyæ na jej poparcie. Spotkanie z jej udzia³em mia³o niezapomnia-
ny klimat, a dwugodzinny monolog p. Marii przerywany by³ nie tylko ³ykiem wody,
ale salwami œmiechu i oklaskami. Jak rzadko kto potrafi ubraæ oczywistoœci w takie
s³owa, które trafiaj¹ w samo sedno, daj¹c przy tym wiele radoœci. Kolejka, jaka usta-
wi³a siê po autograf w jej ksi¹¿ce „Ka¿dy szczyt ma swój Czubaszek” przeros³a
wszelkie oczekiwania. By³y te¿ prezenty-niespodzianki dla goœcia: portret od arty-
sty Zdzicha Po³¹carza oraz szczypce chirurgiczne od prezesa Aesculap Chifa Ry-
szarda Nowaczkiewicza. 
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Patagonia – droga na po³udnie 
Goœciem Klubu Mi³oœników Podró¿y Przez Kontynenty dzia³aj¹cego w Miejskiej i Po-

wiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu by³ 2 marca Marcin Z³omski – po-
dró¿nik z Warszawy, który opowiedzia³ o dalekiej Patagonii. Patagonia to nie tylko su-
rowe, bezludne równiny i szalej¹ce wichry. To kraina bogata w po³yskuj¹ce s³oñcem
turkusowe jeziora, gêste lasy, rw¹ce rzeki i rozleg³e lodowce. Jako pierwsi dotarli tu imi-
granci z Europy i na przekór ¿ywio³om zak³adali estancje (olbrzymie maj¹tki ziemskie).
Do dzisiaj hoduj¹ wielkie stada byd³a, urz¹dzaj¹ tradycyjne rodea i kultywuj¹ pamiêæ
o pierwszych osadnikach. Po prelekcji i pokazie urokliwych zdjêæ by³ – jak zwykle – czas
na kuluarowe rozmowy i wpisy do kart cz³onkowskich. 

Udany start ligowy Patrycji
Wspania³a wiadomoœæ nadesz³a 3 marca z Ciechanowa. Patrycja Piechowiak z LKS

„Budowlani” podczas ligowego startu pobi³a swój rekord ¿yciowy w rwaniu – 90 kg.
W podrzucie pokona³a ciê¿ar 113 kg. W tej sytuacji najnowszy rekord ¿yciowy Patry-
cji w dwuboju wynosi 203 kg. 

Malarstwo Anny Hryniewicz-Szulc 
Za spraw¹ obrazów Anny Hryniewicz-Szulc ze Œmigla galeria nowotomyskiej bi-

blioteki zamieni³a siê 7 marca w pachn¹cy, bajeczny ogród. Tego dnia odby³o siê
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otwarcie wystawy jej prac zatytu³owanej Malarstwo. Pani Anna – absolwentka Wy-
dzia³u Sztuk Piêknych Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, dziœ kierownik
Warsztatów Terapii Zajêciowej w Koœcianie, w których prowadzi zajêcia z artete-
rapii – pos³uguje siê ró¿nymi technikami malarskimi, a charakterystyczne dla jej
twórczoœci s¹ obrazy olejne utrzymane w ciep³ych barwach, z tajemniczym œwia-
t³em, czêsto o tematyce roœlinnej, ale tak¿e pejza¿owej. £¹cz¹c akwarelê z innymi
technikami tworzy np. „collage jedwabne”, przedstawiaj¹ce nie tylko motywy ro-
œlinne, ale tak¿e sceneriê miasteczek, kamienice i pejza¿e. Prócz malarstwa artyst-
ka zajmuje siê równie¿ batikiem, ceramik¹ i tworzeniem dekoracji na dawnych me-
blach. Jej prace prezentowane by³y w wielu miastach Polski i we Francji. Nowoto-
myœlanie mog¹ pamiêtaæ jej prace z wystawy w nieistniej¹cej ju¿ nowotomyskiej Ga-
lerii Cztery K¹ty. W klimat wystawy idealnie wplot³y siê autorskie utwory, które
podczas wernisa¿u na fortepianie wykona³ Jacek Szofer, uczeñ klasy maturalnej Ze-
spo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomy-
œlu. Zaprezentowa³ on kompozycje ze swojego programu zatytu³owanego Zbiór
baœni i bajek, które s¹ o tyle wyj¹tkowe, i¿ tworzone bez zapisu nutowego. Wszy-
scy obecni tego wieczoru w sali wystawowej biblioteki byli pod wra¿eniem niezwy-
kle romantycznego utworu zatytu³owanego Podró¿ do krainy marzeñ. A urozmaice-
niem ekspozycji by³y równie¿ ceramiczne wisiory autorstwa mê¿a p. Anny – Anto-
niego Szulca.
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Beata Ostrowicka wœród nowotomyskich czytelników 
Niezwyk³ej opowieœci o Januszu Korczaku wys³uchali uczniowie czwartych i pi¹tych

klas nowotomyskich szkó³ podstawowych, którzy 8 marca przybyli do Oddzia³u dla
Dzieci nowotomyskiej biblioteki na spotkanie z Beat¹ Ostrowick¹ – autork¹ ksi¹¿ek dla
dzieci i m³odzie¿y. Bohaterka spotkania debiutowa³a w 1995 roku powieœci¹ pt. Niezwy-
k³e wakacje. Od razu zdoby³a uznanie krytyki i czytelników, a jej twórczoœæ uhonorowa-
na zosta³a licznymi literackimi nagrodami i wyró¿nieniami. Jej ksi¹¿ki charakteryzuje ¿y-
wa akcja, ciekawa intryga i humor. Pe³na walorów jest równie¿ jej ostatnia ksi¹¿ka, za-
tytu³owana Jest taka historia. Opowieœæ o Januszu Korczaku, której to poœwiêcone zosta³o
biblioteczne spotkanie z autork¹. To wzruszaj¹ca opowieœæ o wychowankach warszaw-
skiego Domu Sierot i o ich ukochanym opiekunie Januszu Korczaku – pedagogu, który
poœwiêci³ ca³e ¿ycie, broni¹c praw dziecka. Sylwetkê doktora Korczaka Beata Ostrowic-
ka przybli¿y³a uczniom poprzez czytanie na g³os fragmentów swojej ksi¹¿ki, rozmowê
na temat zasad i zwyczajów panuj¹cych w Domu Sierot oraz smutn¹ opowieœæ o wojen-
nym losie wychowanków sierociñca, którzy wraz ze swoim oddanym opiekunem zgi-
nêli w komorze gazowej. Spotkanie to zapocz¹tkowa³o cykl wydarzeñ edukacyjno –
kulturalnych, opatrzonych tytu³em Pisa³ baœnie, sam sta³ siê legend¹, planowanych na ten
rok przez Oddzia³ dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym To-
myœlu z okazji og³oszenia roku 2012 – Rokiem Janusza Korczaka. 
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Dzieñ Kobiet z Karol Bandem
Nowotomyski Oœrodek Kultury z okazji Dnia Kobiet zorganizowa³ koncert pt. Pio-

senki na receptê, w trakcie którego wyst¹pi³ Karol Band i Przyjaciele. Koncert ten swoj¹
premierê mia³ w listopadzie 2011 roku. Znane i lubiane piosenki, wzbogacone spor¹
dawk¹ humoru 9 marca zapewni³y ponownie stuprocentow¹ frekwencjê na sali wido-
wiskowej NOK-u. W tym dniu ¿yczenia wszystkim paniom z³o¿y³ Burmistrz Nowego
Tomyœla Henryk Helwing, obdarowuj¹c kwiatami jedn¹ z pañ obecnych na widowni. 

Umowa z Miêdzynarodowym Targami Poznañskimi Sp. z o. o. podpisana
9 marca w budynku Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. Miko³aja

Kopernika w Nowym Tomyœlu, w obecnoœci Starosty Nowotomyskiego Andrzeja Wil-
koñskiego, dyrektor szko³y Ryszard Tratwal podpisa³ umowê o wspó³pracy dydaktycz-
nej pomiêdzy szko³¹ a Miêdzynarodowymi Targami Poznañskimi Sp. z o. o. Umowê
w imieniu MTP zawar³ prezes Zarz¹du, Andrzej Byrt. Podpisana na 3 lata umowa ma
pozwoliæ uczniom „Kopernika” na poznanie dzia³alnoœci MTP, udzia³ w spotkaniach se-
minaryjnych i wyk³adach organizowanych przez MTP, przeprowadzanie zajêæ dla
uczniów na terenie poznañskich targów, a tak¿e wspieranie merytoryczne uczniów i na-
uczycieli ZSOiP.

Hip-hop w bibliotece 
Kulturowy zawrót g³owy to tytu³ kolejnego projektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki

Publicznej w Nowym Tomyœlu, skierowanego do uczniów nowotomyskich szkó³ ponad-
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gimnazjalnych. Podobnie jak poprzedni, zatytu³owany Ludzie, jêzyki, literatura, przepro-
wadzony wspólnie z pracownikami Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych w Sta-
rym Tomyœlu, tak¿e ten projekt idealnie wpisuje siê w ideê wspó³pracy pomiêdzy lokal-
nymi instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi. Projekt jest wspó³finansowany przez Sta-
rostwo Powiatowe.  Celem cyklicznych, niekonwencjonalnych spotkañ, odbywaj¹cych
siê raz w miesi¹cu w nowotomyskiej bibliotece, jest przybli¿enie m³odym ludziom ró¿-
nych obszarów kultury m³odzie¿owej: od tañca, poprzez muzykê i elektronikê, literatu-
rê nurtu rockowego, a¿ po sztukê tatua¿u. Celem tych spotkañ jest równie¿: przygoto-
wanie m³odzie¿y do aktywnego uczestnictwa w ¿yciu kulturalnym, rozwijanie jej wra¿li-
woœci estetycznej jako odbiorców sztuki, kszta³towanie umiejêtnoœci refleksyjnej i kry-
tycznej oceny zjawisk w kulturze i sztuce, wzbudzanie poczucia to¿samoœci z kultur¹ w³a-
snego regionu i kraju, integracja m³odzie¿y ze œrodowiskiem artystycznym oraz aktywi-
zacja m³odzie¿y w zakresie artystycznego wyra¿ania siebie. Goœciem pierwszego spotka-
nia z cyklu Kulturowy zawrót g³owy, które mia³o miejsce 9 marca, by³ £ukasz Ludwiczak
ze Szko³y Tañca „Dance Center” z Poznania, wielokrotny mistrz Polski w hip-hopie, re-
prezentant Polski na mistrzostwach œwiata i Europy. Opowiedzia³ on m³odzie¿y o ró¿no-
rodnoœci stylów w hip-hopie, o swoich sukcesach i planach na przysz³oœæ. Zaprezentowa³
równie¿ próbkê swojego tanecznego talentu. Pomys³odawczyni¹ i koordynatork¹ pro-
jektu jest Izabela Putz – animator kultury w nowotomyskiej bibliotece.

„Budowlani” w Polkowicach
10 marca w Polkowicach odby³a siê pierwsza runda Dru¿ynowych Mistrzostw Pol-

ski Mê¿czyzn. W zawodach wystartowa³o szeœciu zawodników „Budowlanych”. Liczy³
siê wynik piêciu najlepszych. Oto wyniki naszych zawodników w dwuboju: Szymon Ka-
wa – 275 kg i 321,7 punktów; Patryk Weso³y – 245 kg i 320,5 punktów; Maciej Na-
piera³a – 273 kg i 317,8 punktów; Krystian £odyga – 256 kg i 307,8 punktów; Grze-
gorz Klimek – 273 kg i 298,4 punktów; Damian Szulc – 175 kg i 272,7 punktów. Bar-
dzo dobry start zaliczyli Szymon Kawa, Patryk Weso³y, a przede wszystkim Krystian
£odyga, który otrzyma³ od publicznoœci brawa za walkê przy podejœciach na ¿yciowe re-
kordy. 

Dzieñ Kobiet w Przy³êku
Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Przy³êku zorganizowa³o 11 marca Dzieñ Kobiet. Do

wspólnego œwiêtowania w œwietlicy wiejskiej KGW zaprosi³o so³tysa Bogus³awa Nawro-
ta, przewodnicz¹cego rady so³eckiej Jerzego Beyera, honorowego prezesa Stanis³awa
Flaka oraz zespó³ œpiewaczy Che³mianki z Che³mna. Przy sto³ach zastawionych potrawa-
mi przygotowanymi przez panie, wszyscy wspólnie biesiadowali, wykorzystuj¹c jedno-
czeœnie spotkanie do omówienia planów dzia³alnoœci KGW na najbli¿sz¹ przysz³oœæ.

Œwiêto Kobiecoœci 
W poniedzia³kowy wieczór, 12 marca, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicz-

nej w Nowym Tomyœlu obchodzono Œwiêto Kobiecoœci. Tego wieczoru zadedykowa-
no wszystkim paniom relaksuj¹cy, pe³en humoru, program o kobietach, ich pragnie-
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niach i relacjach damsko-mêskich, zatytu³owany Genia Z. Wyst¹pili w nim: aktorka Te-
atru Nowego w Poznaniu – Bo¿ena Borowska i akompaniuj¹cy na instrumentach kla-
wiszowych, dobrze znany nowotomyskiej publicznoœci – Jacek Skowroñski. Ten aktor-
ski recital komediowy, opowiadaj¹cy historiê sprz¹taczki Geni Z., której marzy siê œwia-
towe ¿ycie, spotka³ siê z entuzjastycznym przyjêciem ze strony przyby³ych na spektakl
pañ. Artystka w przezabawny sposób, wykorzystuj¹c profesjonalne przygotowanie,
zmienia³a swe oblicze z narzekaj¹cej sprz¹taczki szukaj¹cej sponsora, a¿ po kobietê suk-
cesu. Salwy œmiechu, wielkie oklaski i wspólny œpiew towarzyszy³y przez ca³¹ godzinê
wspólnej zabawy, podczas której aktorka wykona³a piosenki takich autorów jak: J.
Kaczmarek, J. Wo³ek, J. Tuwim, J. Satanowski i Sz. Mucha, wykorzystuj¹c muzykê zna-
nych przebojów m. in. Tiny Turner i Madonny. 

5 lat Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki
13 marca odby³o siê kolejne – ale nie zwyczajne – spotkanie cz³onkiñ Dyskusyjnego

Klubu Ksi¹¿ki. Tego dnia bowiem nowotomyski klub obchodzi³ swoje 5. urodziny. Od
tylu lat Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu realizuje ten pro-
jekt we wspó³pracy z Instytutem Ksi¹¿ki. Spotkanie inauguracyjne DKK mia³o miejsce
6 marca 2007r. w kawiarni „Atrium” w Nowym Tomyœlu. Przyœwieca³y mu s³owa Ja-
na Kasprowicza: Ten jest najszczêœliwszy z ludzi, któremu nic zapa³u do ksi¹g nie ostudzi.
Jak mówi¹ klubowiczki: Uda³o siê nam. Co miesi¹c ju¿ od piêciu lat omawiamy przeczyta-
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ne ksi¹¿ki i nieprzerwanie sprawia nam to przyjemnoœæ. Jubileuszowe spotkanie by³o
okazj¹ do przypomnienia tego, co wydarzy³o w ci¹gu piêciu lat klubowych spotkañ
w DKK. Nie mog³o siê obyæ bez dyskusji o kolejnej lekturze, któr¹ tym razem by³ zbiór
reporta¿y Macieja Zaremby pt.: Polski hydraulik i inne opowieœci ze Szwecji.

Od pocz¹tku istnienia klubu opiekê nad nim sprawuje Aleksandra Suwiczak – st. ku-
stosz z Wypo¿yczalni dla Doros³ych, której od wrzeœnia minionego roku towarzyszy
Renata Œwita³a – równie¿ st. kustosz z Wypo¿yczalni dla Doros³ych, a poprzednio to-
warzyszy³a animatorka kultury – Izabela Putz. Opiekunki klubu otrzyma³y w podziêko-
waniu piêkny bukiet tulipanów, a w rewan¿u zaprosi³y panie do sali wystawowej biblio-
teki na prezentacjê multimedialn¹ 5 lat dzia³alnoœci DKK w „pigu³ce”.

Szko³a uczci³a swojego patrona
Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi od wielu ju¿ lat

w wyj¹tkowy sposób obchodzi Dzieñ Patrona. Tegoroczne obchody przypadaj¹ce 14
marca zainaugurowa³a Msza œw. w koœciele parafialnym pw. Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa, której przewodniczy³ ks. pra³at Jan Stanis³awski. Podczas sprawowania Euchary-
stii obecne by³y relikwie b³. Jana Paw³a II, które sprowadzono na tê uroczystoœæ dziêki
staraniom zaprzyjaŸnionej ze szko³¹ krewnej patrona, Bernadety Gliszczyñskiej. Opra-
wê muzyczn¹ liturgii zapewnili: prof. Krzysztof Wilkus, organista Katedry Poznañskiej
i sopranistka Maria Mitrosz, solistka Teatru Wielkiego w Poznaniu. Po Mszy œw. delega-
cje uczniów i nauczycieli z³o¿y³y wieñce na grobie patrona szko³y. Dalsza czêœæ uroczy-
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stoœci odbywa³a siê Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Jednym z najwa¿niejszych jej ele-
mentów by³o œlubowanie uczniów klas pierwszych, którym o dwa lata starsi koledzy
przekazali sztandar szko³y. Nastêpnie prof. Witold Matwiejczyk, kierownik Katedry Hi-
storii Krajów Jêzyka Niemieckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyg³osi³
okolicznoœciowy referat. Spotkanie z doktor Wand¹ B³eñsk¹, znan¹ na ca³ym œwiecie
„Matk¹ Trêdowatych”, która 43 lata spêdzi³a w Ugandzie, w Bulubie nad Jeziorem
Wiktorii, lecz¹c trêdowatych, mia³o formê rozmowy, któr¹ przeprowadzi³o dwoje lice-
alistów. Na jej rêce przekazano te¿ zebrane przez spo³ecznoœæ szkoln¹ dary dla Funda-
cji Humanitarnej Redemptoris Missio.. Wa¿nym momentem uroczystoœci by³a insceniza-
cja, przygotowana przez grupê m³odzie¿y pod opiek¹ Ma³gorzaty Dzie¿yc i Jolanty
Adamczewskiej, w interesuj¹cy sposób ukazuj¹ca najciekawsze fakty z ¿ycia dra Kazi-
mierza Ho³ogi. Obchody zakoñczy³ wystêp artystyczny uczennicy Ilony Binkiewicz.
(Czytaj wiêcej: ss.)

Œwiêto w „Koperniku”
W tradycjê Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. Miko³aja Koperni-

ka w Nowym Tomyœlu wpisane jest, obchodzone co roku, Œwiêto Patrona Szko³y.
W tym roku zosta³o ono zorganizowane 15 marca. Tego dnia licealiœci przybyli do No-
wotomyskiego Oœrodka Kultury, by wzi¹æ udzia³ w turnieju klas i zaprezentowaæ swo-
je talenty. Uczniowie przedstawiali sceny z ¿ycia Miko³aja Kopernika, reklamowali szko-
³ê, przedstawiali w niekonwencjonalny sposób swoje klasy. Wiele emocji wzbudzi³a ta
czêœæ rywalizacji, w której, na podstawie opisu i zdjêcia, trzeba by³o rozpoznaæ nauczy-
ciela. M³odzie¿owe wystêpy, oprócz kole¿anek i kolegów, ogl¹dali zaproszeni goœcie,
nauczyciele i przedstawiciele Rady Rodziców. 

Dyskutowali o arbitra¿u i mediacji
16 marca, w Hotelu-Restauracji Hi-Fi, S¹d Arbitra¿owy dzia³aj¹cy przy Nowotomy-

skiej Izbie Gospodarczej zorganizowa³ miêdzynarodow¹ konferencjê z cyklu: Arbitra¿
i mediacja w teorii i praktyce. Tegoroczna konferencja przebiega³a pod has³em „Tenden-
cje unifikacyjne ADR a odrêbnoœci krajowych systemów prawnych”. Konferencjê otwo-
rzy³ W³odzimierz Brych, prezes Polskiego Stowarzyszenia Arbitra¿u i Mediacji, jedno-
czeœnie prezes S¹du Arbitra¿owego w Nowym Tomyœlu. W konferencji udzia³ wziê³o
wiele osób z ró¿nych stron œwiata, m. in. z Niemiec, Ukrainy, Liwy, Rosji, Belgii i Chin.
Podczas konferencji, specjalistom z tej dziedziny, zarówno z Polski, jak i z zagranicy,
wrêczono nominacje na arbitrów. 

Kolejny udany start „Budowlanych”
W sobotê 17 marca 18. osobowa grupa m³odych zawodników „Budowlanych”,

wraz z trenerami, pojecha³a do Polic, dok¹d zostali zaproszeni przez dzia³aczy klubu
„Chemik” na Otwarte Mistrzostwa Polic w Podnoszeniu Ciê¿arów. Zawodnicy starto-
wali w trzech grupach: I- dziewczêta bez limitu wieku, II – m³odzicy w kategorii 13 – 14
lat i III – juniorzy w kategorii 15 – 16 lat. Podczas zawodów, m³odzi sportowcy z sied-
miu klubów, mieli mo¿liwoœæ zdobycia wielu trofeów, poniewa¿ mistrzostwa rozgrywa-

116

KRONIKA WYDARZEÑ

Styczeñ - marzec 2012



no, zarówno w kategoriach wagowych, jak i w tzw. rywalizacji open, osobno dla ka¿dej
grupy. Poza tym ufundowano okaza³e statuetki dla zawodniczki i zawodnika, wykazu-
j¹cych siê najlepsz¹ technik¹ podnoszenia ciê¿arów. 

Nasi zawodnicy wywieŸli z Polic spor¹ czêœæ tych nagród. II miejsce wœród dziewcz¹t
zajê³a Marta Weso³a z nowymi rekordami ¿yciowymi (57 kg w rwaniu i 72 kg w pod-
rzucie). Zosta³a te¿ nagrodzona za najlepsz¹ technikê podnoszenia ciê¿arów wœród
dziewcz¹t. W grupie ch³opców do lat 14, równie¿ II miejsce zaj¹³ 13. letni Piotr Kud³a-
szyk, z rekordami ¿yciowymi (50 kg w rwaniu i 64 kg w podrzucie). Ku wielkiej rado-
œci trenerów zosta³ on równie¿ uznany za zawodnika wykazuj¹cego siê najlepsz¹ tech-
nik¹ podnoszenia ciê¿arów. Zawodnicy „Budowlanych” stali siê wiêc wzorem dla kole-
¿anek i kolegów startuj¹cych w Policach. W klasyfikacji zespo³owej, w której liczy³y siê
wyniki piêciu zawodników ka¿dego klubu, „Budowlani” zajêli trzecie miejsce. 

Mistrzostwa zak³adów pracy
Oœrodek Oœwiaty i Sportu ju¿ po raz pi¹ty zorganizowa³ Halowe Mistrzostwa w Pi³-

ce No¿nej Reprezentacji Zak³adów Pracy. Do sportowej rywalizacji w dniu 18 marca
swoje dru¿yny wystawi³y: Caybo, Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji, Redos –
Pojazdy U¿ytkowe, Komenda Powiatowa Policji, Henke Sass Wolg – Polska, Bero Sp.
z o. o., Syr Sp. z o. o., Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz Phoenix
Contact Wielkopolska. Wszystkie zespo³y podzielono na grupê A i B i w tych grupach
przeprowadzono rozgrywki systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a
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reprezentacja firmy Phoenix Contact Wielkopolska, która zagra³a w sk³adzie: Ma-
riusz Po³omka, Adam Garcon, Adrian Lisek, Bartosz Lisek, Jêdrzej Myszkowski, Da-
wid Kaczmarek, Marcin Grocholewski, Rafa³ Adamczak, £ukasz Jakubowski i Grze-
gorz £ukaszewski. II miejsce zajê³a dru¿yna wystawiona przez Komendê Powiatow¹
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, a III – firma Syr Sp. z o. o. Zdobywcy trzech pierwszych
miejsc otrzymali pami¹tkowe medale, a zespo³y otrzyma³y puchary i nagrody w po-
staci pi³ek meczowych. 

Koncert na powitanie wiosny
Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ uczniowie Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia im.

Witolda Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu muzycznie witaj¹ pierwszy dzieñ wiosny.
19 marca, w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, odby³ siê koncert,
który w tym roku po³¹czony zosta³ z Dniem Patrona. Na scenie NOK-u zaprezentowa-
li siê uczniowie wraz ze swoimi muzycznymi opiekunami. Koncert zosta³ podzielony na
dwie czêœci. W pierwszej mo¿na by³o us³yszeæ utwory wybitnego kompozytora Witol-
da Lutos³awskiego, które wykonali chórzyœci, zespo³y wokalne, a tak¿e soliœci. Przypo-
mniano równie¿ sylwetkê i muzyczne dokonania patrona nowotomyskiej szko³y. Kilko-
ro uczniów otrzyma³o nagrody za udzia³ w szkolnych konkursach. W drugiej czêœci
koncertu uczniowie wykonywali radosne utwory przypominaj¹ce klimatem o zbli¿aj¹-
cej siê wioœnie. Ka¿dy z utworów poprzedzony zosta³ krótkim wierszem. 

Tydzieñ dla psiaka
Od 19 do 25 marca, z inicjatywy samorz¹du szkolnego Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Sta-

nis³awa Staszica w Nowym Tomyœlu, przeprowadzona zosta³a akcja „Tydzieñ dla
psiaka”, której celem by³o wsparcie okolicznych schronisk dla zwierz¹t. Do zbiórki
¿ywnoœci i przedmiotów s³u¿¹cych opiece i pielêgnacji bezdomnych psiaków w³¹czy-
³y siê: Szko³a Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki, Szko³a Podstawowa nr 2 im.
Marii Sk³odowskiej – Curie, Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu,
Zespó³ Szkó³ w Opalenicy, Gimnazjum w Borui Koœcielnej, Szko³a Podstawowa im.
Marii Konopnickiej w Borui Koœcielnej oraz nowotomyskie parafie i instytucje. Pod-
czas akcji m³odzie¿ zachêca³a tak¿e do przygarniêcia i zaopiekowania siê bezdomny-
mi zwierzêtami. 

Gimnazjalne talenty
Po raz pierwszy w historii gimnazjum w Borui Koœcielnej, 21 marca, zorganizowa-

no szkolny Przegl¹d Talentów. Konkurs by³ niejako odpowiedzi¹ na uzyskany rok
wczeœniej przez szko³ê tytu³ Szko³y Odkrywców Talentów, nadany przez Oœrodek
Rozwoju Edukacji. Tytu³ taki uzyskuj¹ szko³y, które przyczyniaj¹ siê do odkrywania,
wspierania i promocji uzdolnionej m³odzie¿y i dzieci. Do przegl¹du przyst¹pi³o 13.
uczestników, którzy zaprezentowali swoje talenty wokalne, fotograficzne, uzdolnie-
nia w grze na instrumentach oraz taneczne. Zwyciêzc¹ I Przegl¹du Talentów Gimna-
zjum w Borui Koœcielnej zosta³ Amadeusz Zieliñski, uczeñ klasy II, który brawurowo
zagra³ na perkusji. 

118

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

Styczeñ - marzec 2012



Dzieñ przedsiêbiorczoœci
Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu – jako partner Zespo³u Szkó³ Zawodowych

i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu – 22 marca w³¹czy³ siê
do 9. edycji ogólnopolskiego projektu pt. „Dzieñ Przedsiêbiorczoœci”, realizowane-
go przez Fundacjê M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoœci, przy wspó³pracy z Kancelari¹
Prezydenta RP. Aby zrealizowaæ ideê tego dnia i w³¹czyæ siê w edukacjê uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy, do
praktycznego poznania wytypowano 14 stanowisk z ró¿nych komórek
organizacyjnych Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu. Uczennice z klasy II i III
liceum profilowanego, wraz z opiekunem prowadz¹cym projekt, przyby³y do
Urzêdu, aby zweryfikowaæ posiadane informacje dotycz¹ce pracy na wybranym
przez siebie stanowisku. Dzieñ Przedsiêbiorczoœci w Urzêdzie Miejskim rozpocz¹³
siê spotkaniem z sekretarzem gminy Nowy Tomyœl Mari¹ Cegleck¹, która
zapozna³a uczennice z zakresem dzia³ania oraz organizacj¹ Urzêdu jako jednostki
samorz¹du terytorialnego. W przedstawionej na ten temat prezentacji znalaz³a siê
równie¿ informacja o wymaganiach, w tym wymaganiach kwalifikacyjnych,
stawianych osobom ubiegaj¹cym siê o zatrudnienie w Urzêdzie Miejskim.
Nastêpnie uczestniczki projektu uda³y siê na wybrane przez siebie stanowiska
pracy, by pod opiekê swoich indywidualnych konsultantów zaobserwowaæ bie¿¹c¹
realizacjê zadañ.
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Teatr w Walizce 2012
Artystyczny dorobek w dziedzinie sztuki teatralnej prezentowano w dniach 22 i 23

marca w ramach Przegl¹du Ma³ych Form Teatralnych „Teatr w Walizce 2012”.
Organizatorem przedsiêwziêcia by³y: Hufiec ZHP im. Emilii Sczanieckiej w Nowym
Tomyœlu i Nowotomyski Oœrodek Kultury. W przegl¹dzie wziê³y udzia³ zespo³y
wystêpuj¹ce w 4 kategoriach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci
m³odsze, dzieci starsze i m³odzie¿. £¹cznie zaanga¿owanych by³o 320 aktorów oraz 21
osób, które pracowa³y nad organizacj¹ i przebiegiem przegl¹du. Udzia³ przedszkoli w
Przegl¹dzie Ma³ych Form Teatralnych zainicjowa³a Dorota Piechota – doradca
metodyczny nauczycieli wychowania przedszkolnego. Pozosta³e zespo³y wy³onione
zosta³y w wyniku rekrutacji prowadzonej przez Komendê Hufca ZHP im. Emilii
Sczanieckiej w Nowym Tomyœlu. Charakter spektakli by³ w pe³ni dowolny, tak w treœci,
jak i formie. Jury w sk³adzie: przewodnicz¹cy - hm. Stefan Wojtkiewicz i cz³onkowie - hm
Daniela Ko³dyk, Maria Szczuraszyk-Choczaj, Marzena Banachowicz, Urszula
Bondarowicz i Ignacy Kañdu³a ocenia³o dobór repertuaru, kulturê s³owa i dykcjê, ruch
sceniczny i rolê rekwizytów.W kategorii przedszkoli równorzêdne I miejsca zdoby³y:
Przedszkole nr 1 „Misia Uszatka” Oddzia³ w Starym Tomyœlu, grupa „Muchomorki” z
Przedszkola nr 2 „Plastusiowe Osiedle” oddzia³ „Œredniacy” z Przedszkola we Lwówku,
grupa teatralna z Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze” i grupa 5. latków z Przedszkola
nr 4 „Bolka i Lolka”. W kategorii dzieci m³odszych I miejsce zajê³a grupa „Pere³ka” ze
Szko³y Podstawowej w Opalenicy,, II miejsce – Szko³a Podstawowa w S¹topach, a III –
Zespó³ Szko³y Podstawowej i Przedszkola w Pakos³awiu. W kategorii dzieci starszych
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I miejsce przyznano grupie „Arlekin” ze Szko³y Podstawowej w Borui Koœcielnej, a II –
Œwietlicy Osiedlowej „Pod wiatraczkiem”. W kategorii m³odzie¿y I miejsce przypad³o
w udziale 5 Dru¿ynie Harcerskiej im. Jana Poplewskiego z Hufca ZHP Poznañ Rejon, II
– 19. DH „Buki” im. Aleksandra Kamiñskiego z Hufca ZHP Nowy Tomyœl, a III – grupie
„ Pierwszaki” z Oœrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie. Ka¿dy zespó³ w swojej
kategorii wiekowej otrzyma³ puchar za zdobyte miejsce, s³odycze, pami¹tkowe plakietki,
dyplomy dla grupy i dyplomy indywidualne oraz posi³ek w formie tradycyjnej grochówki
harcerskiej.

„Kabecjanie daj¹ radê”
Na apel Stowarzyszenia Laboratorium Troski, stra¿acy z Komendy Powiatowej Pañ-

stwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym Tomyœlu 23 marca aktywnie w³¹czyli siê w realiza-
cjê projektu pod nazw¹,, Kabecjanie daj¹ radê”. Na zajêcia z zakresu bezpieczeñstwa
przeciwpo¿arowego do Zespo³u Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Bukowcu
udali siê dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej w Nowym Tomyœlu asp. sztab. An-
drzej £aciñski oraz stra¿ak-ratownik st. sekc. Krzysztof Dolecki. Ponad 60. osobowa gru-
pa uczniów aktywnie uczestniczy³a w rozmowie, podczas której poruszano temat bez-
pieczeñstwa. Oprócz pogadanki przeprowadzono te¿ kurs udzielania pomocy przedme-
dycznej, wykorzystuj¹c do tego celu fantom. 

Uczniowie z Jastrzêbska Starego na meczu „Lecha” Poznañ
25 marca dzieci ze Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku Starym, pod opiek¹ dyrekto-

ra szko³y Miros³awy Rostkowskiej oraz dwóch nauczycielek, uda³y siê do Poznania na
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mecz ekstraklasy pi³karskiej „Lech” Poznañ – „Œl¹sk” Wroc³aw. Wyjazd odby³ siê dziê-
ki inicjatywie poznañskiego klubu, który organizuje dzieciom bezp³atne wstêpy na swoje
mecze. Uczennica Julia Kasperczak, wierny kibic „Lecha”, przygotowa³a prezentacjê
multimedialn¹ o „Lechu” Poznañ, któr¹ przekaza³a klubowi. Dzieci z Jastrzêbska Stare-
go spotka³y siê te¿ osobiœcie ze swoimi ulubionymi pi³karzami, uzyskuj¹c od nich autogra-
fy. 

W 80 minut dooko³a œwiata 
Uczestnicy miêdzypokoleniowego spotkania, zorganizowanego 26 marca w nowoto-

myskiej bibliotece dowiedli, ¿e w 80 minut mo¿na odwiedziæ ka¿dy kontynent na Ziemi,
¿e jest to mo¿liwe i ¿e mo¿e towarzyszyæ temu du¿o dobrej zabawy. Dzieci, m³odzie¿,
doroœli i seniorzy, w ramach miêdzynarodowej akcji Tydzieñ z Internetem 2012, wspólnie
wyruszyli w wirtualn¹ podró¿ dooko³a œwiata. Uczestnicy spotkania, podzieleni na szeœæ
dru¿yn, przeprawiali siê przez d¿unglê na Bali, rozleg³¹ pustyniê i Wielki Kanion w Ame-
ryce, zobaczyli miasto Inków, podwodny œwiat oraz s³ynne muzeum w Pary¿u. W ka¿-
dym z miejsc, przy u¿yciu komputerowej myszki, mieli do wykonania ró¿nego rodzaju
zadania, takie jak np.: zaprowadzenie porz¹dku w cennych zbiorach Luwru, pomalowa-
nie indonezyjskiej wazy, czy te¿ ozdobienie naszyjnika w stylu inkaskim. Podró¿nicze ak-
cesoria, barwne dekoracje i s³odki poczêstunek dodatkowo roznieci³y apetyt na pe³ne
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wra¿eñ wyprawy. Koordynatorem polskiej edycji Tygodnia z Internetem jest ju¿ po raz
drugi Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego w Warszawie, prowadz¹ca Pro-
gram Rozwoju Bibliotek. Tydzieñ z Internetem 2012 przebiega³ pod has³em aktywnoœci
osób starszych i solidarnoœci miêdzypokoleniowej. Koordynatork¹ projektu w nowoto-
myskiej bibliotece by³a Ró¿a Mleczak, a bibliotekarkami zaanga¿owanymi w jego przy-
gotowanie: Martyna Kimstacz, Ma³gorzata Œniegu³a i Barbara Rogacz. 

Jêzykowa wizyta studyjna 
Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych w Starym Tomyœlu, w dniach od 26 do 30

marca, by³o organizatorem wizyty studyjnej, w ramach realizowanego programu przez
Fundacjê Rozwoju Systemu Edukacji i Narodow¹ Agencjê „Uczenie siê przez ca³e ¿ycie”,
dla 8. osobowej grupy nauczycieli ekspertów i kadry zarz¹dzaj¹cej oœwiat¹ z Europy. Na-
uczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych w Starym Tomyœlu w 2011 roku zosta³o zakwa-
lifikowane do programu jako jedna z 17. placówek oœwiatowych w Polsce (jedna
z dwóch w Wielkopolsce). Program ten przebiega³ pod has³em: „Kszta³cenie efektyw-
nego i kreatywnego nauczyciela jêzyka obcego”. W czasie pobytu goœci na ziemi nowo-
tomyskiej zorganizowano spotkania umo¿liwiaj¹ce zapoznanie siê z systemem oœwiaty
i kszta³ceniem w zakresie jêzyków obcych w Polsce oraz prowadzono dyskusje, m. in.
z przedstawicielami w³adz samorz¹dowych w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu
i Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyœlu, dyrektorami szkó³, nauczycielami jêzy-
ków obcych, pracownikami oœwiaty, s³uchaczami, uczniami. Nauczyciele z Europy ob-
serwowali zajêcia z jêzyka niemieckiego prowadzone przez s³uchaczki kolegium dla dzie-
ci w przedszkolu w Starym Tomyœlu oraz dla seniorów w Domu Dziennego Pobytu
w Nowym Tomyœlu, lekcje jêzyków obcych prowadzone przez absolwentów kolegium
w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu, w gimnazjum oraz w Zespole Szkó³ nr
2 w Nowym Tomyœlu. Z³o¿ono te¿ wizytê w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Nowym Tomyœlu, z któr¹ w minionym roku Nauczycielskie Kolegium Jêzyków
Obcych zrealizowa³o wspólny projekt edukacyjny pt. Ludzie – Jêzyki – Literatura.
Uczestnicy wizyty studyjnej byli pod wra¿eniem nie tylko aktywnoœci kolegium, ale i jego
wspó³pracy z jednostkami samorz¹dowymi i innymi instytucjami, zaanga¿owania w reali-
zacjê programu, okazanej goœciom ¿yczliwoœci i goœcinnoœci.

Konkurs ortograficzny
W ramach fina³u III Gminnego Konkursu Ortograficznego „Gimnazjalny Talent Orto-

graficzny”, 27 marca w Gimnazjum im. F. Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu w szranki
stanê³o 19. gimnazjalistów z gimnazjów z Borui Koœcielnej i Nowego Tomyœla, którzy
najlepiej poradzili sobie we wczeœniejszych etapach konkursu. Fina³owe dyktando pt.
Niezwykle ekscytuj¹ca podró¿ na drug¹ pó³kulê przygotowane zosta³o przez Grzegorza
Pi¹tasa. Beata Baran z Nowotomyskiego Oœrodka Kultury podyktowa³a je uczniom.
Nad prawid³owym przebiegiem fina³u konkursu czuwa³a komisja, któr¹ tworzyli nauczy-
ciele: Grzegorz Pi¹tas, Marzena Dach-Kolanko, Dorota Wiœniewska, Danuta Kaczmarek
i Miros³awa Ratajczak. W przerwie konkursu wyst¹pili laureaci Konkursu Recytatorskie-
go i Poezji Œpiewanej i inni uzdolnieni uczniowie z obu gimnazjów, którzy recytacj¹, œpie-
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wem i gr¹ na instrumentach umilali chwile oczekiwania na werdykt komisji. Konkurs wy-
gra³a Weronika £ubiñska z Gimnazjum im. F. Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu i to ona
uzyska³a tytu³ Gimnazjalnego Talentu Ortograficznego, II miejsce zaj¹³ Kamil Heinrich
z Gimnazjum w Borui Koœcielnej, natomiast III – Wiktoria Pohl z nowotomyskiego Gim-
nazjum. Nagrody i dyplomy wrêczyli dyrektorzy obu gimnazjów Sylwia Czarnecka i An-
drzej Wa³êsa.

Phoenix Contact Wielkopolska – najlepsze miejsce pracy
28 marca w Siedzibie Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie odby³a siê Ga-

la Najlepszych Miejsc Pracy, na której zosta³a og³oszona lista Najlepszych Miejsc Pracy Pol-
ska 2012. W tym roku po raz czwarty badanie zosta³o przeprowadzone w Polsce i wy-
³oni³o elitê najlepszych pracodawców, którzy otrzymali presti¿owy tytu³ Najlepszego
Miejsca Pracy w Polsce. Lista Najlepszych Miejsc Pracy honoruje polskie przedsiêbiorstwa,
stosuj¹ce wyj¹tkowe praktyki i programy zarz¹dzania zasobami ludzkimi, które promu-
j¹ wartoœci wiarygodnoœci, szacunku, uczciwoœci, dumy i kole¿eñstwa w relacjach miêdzy
kierownictwem i pracownikami, zgodnie z Modelem Great Place to Work. Badanie Gre-
at Place To Work ma ponad 20. letni¹ historiê i jest najwiêkszym globalnym badaniem
jakoœci miejsc pracy na œwiecie, realizowanym obecnie w 45 krajach. W tegorocznej edy-
cji wyró¿niono 17 firm zatrudniaj¹cych ogó³em ok. 12 tys. pracowników. Przebadano
33 firmy, które ³¹cznie zatrudniaj¹ ponad 59 tys. osób. Laureatów nagrodzono w dwóch
kategoriach: organizacje zatrudniaj¹ce do 500 pracowników oraz organizacje zatrudnia-
j¹ce powy¿ej 500 pracowników. Firma Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o. o. z No-
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wego Tomyœla znalaz³a siê w gronie laureatów, zajmuj¹c 6. miejsce wœród firm zatrud-
niaj¹cych ponad 500 osób. Podczas gali dyplom dla firmy odebra³ prezes Zarz¹du Jaro-
s³aw Dziuba, który podkreœli³ znaczenie badania dla budowania strategii i marki firmy
oraz podziêkowa³ pracownikom za zaufanie, jakim obdarzyli firmê. 

Na dworze Króla Maciusia – pasowanie na czytelników
Za spraw¹ uroczystoœci pasowania, jaka odby³a siê Na dworze króla Maciusia, pierw-

szoklasiœci z nowotomyskich szkó³ podstawowych zostali uroczyœcie przyjêci w poczet
czytelników Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. W nawi¹-
zaniu do powieœci autorstwa Janusza Korczaka pt. Król Maciuœ Pierwszy, Oddzia³ dla Dzie-
ci na dwa dni zamieni³ siê w prawdziwe Królestwo Ksi¹¿ki. Król Maciuœ, w rolê którego
wcieli³ siê 6. letni Krzysiu Oglêdziñski, wezwa³ uczniów klas pierwszych, by pilnie stawili
siê na jego królewskim dworze. Wraz ze swoimi dwórkami – bibliotekarkami: Ma³go-
rzat¹ Œniegu³¹ i Martyn¹ Kimstacz przekaza³ dzieciom niepokoj¹ce wieœci. Uczniowie do-
wiedzieli siê, ¿e Królestwo Ksi¹¿ki znalaz³o siê w wielkim niebezpieczeñstwie i w zwi¹z-
ku z tym pilnie poszukiwani s¹ ochotnicy o wielkiej odwadze, gotowi by staæ na jego stra-
¿y. Wszyscy uczniowie zapytani, czy zechcieliby zostaæ Stra¿nikami Królestwa Ksi¹¿ki
odpowiedzieli bardzo entuzjastycznie i podjêli siê wykonania szeregu zadañ, maj¹cych na
celu sprawdzenie ich predyspozycji do przyjêcia niniejszej roli. Rozpoznawanie tytu³ów
bajek i baœni na podstawie charakterystycznych przedmiotów, rozwi¹zywanie zagadek,
chronologiczne szeregowanie wydarzeñ na podstawie ksi¹¿kowych ilustracji nie sprawi-
³y pierwszoklasistom ¿adnego problemu. Równie dobrze poradzili sobie z odpowiedzia-
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mi na pytania dotycz¹ce zasad obowi¹zuj¹cych w bibliotece i obchodzenia siê z ksi¹¿ka-
mi. Po zapoznaniu siê z Kodeksem Stra¿nika oraz oficjalnym œlubowaniu, zawieraj¹cym
m. in. obietnicê jego przestrzegania, uczniowie byli w pe³ni gotowi by zasiliæ szeregi kró-
lewskiej stra¿y. Ma³y Król Maciuœ, przy u¿yciu piêknie wydanej powieœci Janusza Korcza-
ka, ka¿dego ucznia z osobna pasowa³ na Stra¿nika Królestwa Ksi¹¿ki, co by³o jedno-
znaczne z oficjalnym przyjêciem do grona czytelników odwiedzaj¹cych nowotomysk¹ bi-
bliotekê. 

KASSK po raz ósmy
W dniach od 30 marca do 1 kwietnia – ju¿ po raz 8 – odby³a siê Konferencja Admi-

nistratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2012, w tym roku pod has³em Cy-
frowa edukacja, czyli jak uczyæ skutecznie i nowoczeœnie. Organizatorem konferencji by³o
Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu – od 2008 roku szko³a nosz¹-
ca miano innowacyjnej szko³y. Ciekawe tematy dotycz¹ce nowoczesnej edukacji i poszu-
kiwania nowych, skutecznych metod kszta³cenia oraz ugruntowana ju¿ marka konferen-
cji, zapewni³y jej wysok¹ frekwencjê. W 3. dniowej konferencji, na któr¹ sk³ada³y siê pre-
lekcje, pokazy, warsztaty, wyk³ady i zajêcia praktyczne, uczestniczy³o blisko 500 osób.
Podczas konferencji wiele uwagi poœwiêcono pilota¿owemu programowi „Cyfrowa
Szko³a”, do udzia³u w którym zg³osi³y siê te¿ szko³y z gminy Nowy Tomyœl.

Rekordy „Budowlanych” na Mistrzostwach Polski Juniorów
Na Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 20, które odby³y siê 31 marca i 1 kwietnia

w Pu³awach, Damian Szulc, startuj¹cy w kategorii do 62 kg, wyrówna³ swój rekord ¿y-
ciowy w podrzucie (100 kg). Mimo ¿e w rwaniu zaliczy³ tylko jedno podejœcie, zaj¹³ do-
bre VII miejsce. Patrycja Piechowiak (kategoria do 69 kg.) zaliczy³a pozytywnie piêæ po-
dejœæ, bij¹c wszystkie swoje rekordy ¿yciowe, które teraz wynosz¹ 92 kg w rwaniu,
116 kg w podrzucie i 208 kg w dwuboju. Z takimi wynikami zosta³a ponownie Mistrzy-
ni¹ Polski Juniorów do lat 20. Widaæ, ¿e forma Patrycji roœnie z dnia na dzieñ. Jeszcze nie-
dawno, bo na pocz¹tku marca pobi³a swój rekord w dwuboju, pokonuj¹c pierwszy raz 200 kg,
a ju¿ teraz wynosi on 208 kg. To dobra prognoza przed tegorocznymi startami miêdzynaro-
dowymi – mówi trener Marcin Lampe. – Pierwszy taki start ju¿ maju w Gwatemali, gdzie
odbêd¹ siê Mistrzostwa Œwiata Juniorów do lat 20, a pod koniec roku Mistrzostwa Europy
w Izraelu. Nied³ugo po starcie Patrycji na pomoœcie walczy³ kolejny zawodnik „Budowla-
nych”, Krystian £odyga (kategoria do 105 kg.), który przy silnej konkurencji równie¿ po-
bi³ wszystkie swoje rekordy ¿yciowe (rwanie 120 kg, podrzut 145 kg, dwubój 265 kg),
zostaj¹c – wœród juniorów do lat 20 – pi¹tym zawodnikiem w kraju. Klubowi trenerzy
bardzo dobrze oceniaj¹ start zawodników na tych mistrzostwach. 

Tekst: Marzena Kortus, Izabela Putz
Zdjêcia: Archiwum Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki

Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi (Znak Dobra), Marzena Matusiak (Nowe oddzia³y szpi-
talne), Monika Miesi¹c (Koncert dla Weroniki)
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Tadeusz Janicki – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakre-
sie historii, pracownik naukowy Zak³adu Historii Gospodarczej Instytu-
tu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor
wielu prac dotycz¹cych historii spo³eczno – gospodarczej Polski i Nie-
miec w XX wieku, ze szczególnym uwzglêdnieniem dziejów wsi i rolnic-
twa oraz historii regionalnej Wielkopolski. 

Lucyna Koñczal-Gnap – polonistka i bibliotekarz, absolwentka Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczycielka z wieloletnim
sta¿em, obecnie dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Nowym Tomyœlu, wiceprezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego, animatorka wielu wydarzeñ kulturalnych, dzia³añ edukacyjnych
i wydawniczych. Zainteresowania: literatura piêkna, poezja œpiewana,
film, turystyka i edukacja regionalna.

Marzena Kortus – zastêpca naczelnika Wydzia³u Rozwoju i Promocji
Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: literatura, fo-
tografia i kulinaria. Publikowa³a w prasie codziennej i periodykach: Kro-
nika Wielkopolski i Przegl¹d Wielkopolski.

Sylwia Kupiec – kulturoznawca, pracownik Miejskiej i Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: socjologia kul-
tury, wspó³czesne zjawiska spo³eczno – kulturowe, media tradycyjne
i elektroniczne, najnowsza historia Polski, muzyka, film.

Izabela Putz – romanistka, pracownik Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Nowym Tomyœlu. Dziennikarka tygodnika Nasz Dzieñ
po Dniu. Zainteresowania: psychologia spo³eczna, realia spo³eczno-poli-
tyczne, kultura Bia³orusi i Ukrainy, a tak¿e muzyka i literatura francuska. 

AUTORZY



Janusz Skowroñski – dziennikarz, autor artyku³ów i ksi¹¿ek o tajemni-
cach II wojny œwiatowej na Dolnym Œl¹sku (m. in. Tajemnice zamku Czo-
cha, Tajemnice Gór Izerskich). Pisze o relacjach polsko-niemieckich w na-
stêpstwie II wojny œwiatowej. W Europejskim Kolegium Dziennikarskim
Wolnego Uniwersytetu w Berlinie pracowa³ nad ksi¹¿k¹ Zapomniane
tajemnice Karkonoszy, mówi¹c¹ o ostatnich, polskich latach pisarza-no-
blisty, Gerharta Hauptmanna. Mieszka w Lubaniu na Dolnym Œl¹sku.

Magdalena Stachowiak – absolwentka Wydzia³u Filologii Polskiej i Kla-
sycznej UAM. Z zawodu polonistka, dla której praca z m³odzie¿¹ jest
¿yciow¹ pasj¹. Nauczycielka jêzyka polskiego w Gimnazjum im.
Genera³a K. Sosnkowskiego w Opalenicy. Zainteresowania: fotografia,
literatura fantasy, zagadnienia spo³eczno – kulturowe, teatr.

Aleksandra Tabaczyñska – dziennikarka zwi¹zana ze œrodowiskiem me-
diów chrzeœcijañskich, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu oraz Podyplomowych Studiów Dziennikarskich na UAM. Cz³o-
nek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej, redaktor naczel-
ny dwumiesiêcznika Jego Serce. Wspó³pracuje m. in. z „Przewodnikiem
Katolickim”. Zainteresowania: literatura polska od pozytywizmu
po miêdzywojnie, XIX. wieczne malarstwo.

Bogumi³ Wojcieszak – od 40 lat opaleniczanin z wyboru, absolwent
UAM w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych, wyk³adowca
w Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania i Bankowoœci w Poznaniu. Politolog,
historyk i regionalista, autor  blisko 400 publikacji. Naukowo zajmuje
siê histori¹ polskiej myœli oraz kultury politycznej, g³ównie w latach za-
borów.  Od 1990 roku prowadzi oficynê wydawnicz¹ Opalgraf, która
wydaje m.in. „Przegl¹d Nowotomyski“. 
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